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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

[Denizli Milletvekili Sami Aralan'm, Anaya
sa ve kanunlarımızla verilen din eğitimi ve öğ
retimi hürriyetine rağmen imam - hatip okulla
rının 1 nci devresini kapatma kararı alan Millî 
Eğitim Bakanı Şinasi Orel hakkında Anayasa
nın 89 ncu maddelsi uyarınca blir gensoru açıl
masına dair önergesinin gündeme alınması red-
dolundu. 

(Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbuPda bir 
üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı 
tekrar açık oya sunuldu ve kabul olundu. 

Özel yüiksek okul öğrencilerinin öğrenimle
rine devam edebilmeleri için açılacak yüksek 
resmî okullar hakkında kanun tasarısına dair 
Cümlhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikle
rin benimsendiği hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu, 

Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve Hatay 
Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, millî hava sanayii
mizin kurulması maksadiyle Türk Hava Kuv
vetlerinin güçlendirilmesine katılma payı hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişikliklerin benimsendiği hak
kında Millet Meclisi 45 numaralı Geçici Ko
misyon, 

İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay ve Kâ
zım özeke'nin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun, 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 78 nci 

maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
üzerinde Cümlhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliklerin benimsendiği hakkında Millet Mec
lisi 41 numaralı Geçici Komisyon ve, 

İş kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişikliklerin benimsendiği 
hakkında Millet Meclisi 1 numaralı Geçici Ko
misyon raporları görüşülerek kabul olundu ve 
adları g&çen tasarı ve tekliflerin kanunlaştığı 
bildirildi. 

(Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 8 ar
kadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 50'6 sayılı Ka
nunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkrasının 
kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile izmir 
Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 arkadaşı
nın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
123 ncü maddesinin değiştirilimesine dair kanun 
teklifleri görüşüldü ve kabul edildi. 

- 26 . 8 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,42 de son 
verildi. 

IBaşkan Kâtip 
iBaşkanvekili Sivas 

Fikret TurJıangü Enver Akova 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

— 204 — 
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SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Konya Milletvekili Bana Müderrisoğ-

lu'nun, Karaman'da tesis edilen cephaneliklere 
dair yazılı soru önerigesi, Millî Savunma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/676) 

2. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
1905 yılından 12 Mart 1971 tarihine kadar Da
nıştay tarafından memurlar lehine verilen ip
tal kararlarına dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/677) 

3. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'-
nun, Ankara - Çankırı yolunun asfaltlanmasının 
tamamlanıp tamamlanmıyacağma dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/678) " ' 

4. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Na-
kiboğlu'nun, Âfetler Fonundan harcanan para
ların usulsüz kullanıldığı iddiasına dair yazılı 
sloru önergesi, imar ve İskân Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/679) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Süleyman Bozdoğan'ın özel affına dair 

kanun tasarısı (1/521) (Adalet Komisyonuna) 
2. — Saide Yaman'm, özel affına dair ka

nun tasarısı (1/522) (Adalet Komisyonuna) 
3. — Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Şen'-

in, özel affına dair kanun tasarısı (1/523) 
(Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
4. — 3829 sayılı Devlet Konservatuvan hak

kında Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mecli
si Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/469; Cumhuriyet Senatosu : 1/1245) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 345 e 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1647) (Dağıtma tarihi : 
25 . 8 .1971) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 155 nci Bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyo
ruz. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. •—• Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/619) 

BAŞKAN — Mîllet Meclisi Başkanlığının, 
izinlerle ilgili tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda isimleri yazılı olan sayın milletve

killerinin hizalarında gösterilen müddet ve se-
heplerle vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
25 . 8 . 1971 günlü toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
ıSabit lOsman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk, 12 
gün hastalığına binaen, 18 . 8 . 1971 tarihin
den itibaren. 

Manisa Milletvekili M. Orhan Daut, 10 gün 
hastalığına binaen, 16 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren. 

— 205 — 
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Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi, 10 gün 
hastalığına binaen, 23 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak, 15 gün 
mazeretine binaen 20 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren. 

İstanbul Milletvekili İbrahim Elmalı, 20 gün 
mazeretine binaen, 2ö . 8 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Çorum Milletvekili Yakup Çağlayan, 10 gün 
mazeretine binaen, 20 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren. 

(BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığının 
tezkeresinde yazılı, sayın milletvekillerine izin 
verilmesi hususunu teker teker okutup, oyları
nıza arz edeceğim : 

«Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk, 12 
gün hastalığına binaen, 28 . 8 . 1971 tarihin
den itibaren.» 

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

«Manisa Milletvekili M. Orhan Daut, 10 gün 
hastalığına binaen, 16 . & . 1971 tarihinden 
itibaren.» 

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

«Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi, 10 gün 
hastalığına binaen, 23 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

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

«(Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak, 15 gün 
mazeretine binaen, 20 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

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

«İstanbul Milletvekili İbrahim Elmalı, 20 
ğün mazeretine binaen, 25 . 8 . 1971 tarihin
den itibaren,» 

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

«Çorum Milletvekili Yakup Çağlayan, 10 
gün mazeretine binaen, 20 . 8 . 1971 tarihin
den itibaren.» 

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

2. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç ile 
Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in; imam - ha

tip okullarının birinci devresinin kapatılmasının 
nedenlerini tesbit etmek amacı ile Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/83) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Başkan-
vekilleri İbrahim Aytaç ve Orhan Dengiz tara
fından verilmiş, Meclis araştırıma önergesi var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İmam - Hatip okullarının birinci devresinin 

kapatılmasına dair Tâlim Terbiye Heyotinin 
4 . 8 . 1971 gününde verdiği 225 sayılı karar, 
Millî Eğitim Bakanı Sayın Binasi Orel tarafın
dan onaylanmış bulunmaktadır. 

Gerek Yüce Meclisin tasvibinden geçen ikin
ci Beş Yıllık Plânın bu hususa mütedair sarih 
ifadesi ve gerekse alâkalı mevzuat muvacehe
sinde, böyle bir kararın istihsâlinde âmil olan 
sâ'iklerin nelerden ibaret olduğunun anlaşılma
sında kesin zaruret vardır. Ayrıca aziz Mille
timizin bu karar karşısındaki hassasiyetini göl
den ırak tutmak mümkün değildir. 

Bu sebeplerle, Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bu konuda Meclis araştrıması açılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
23 . 8 . 1071 

Millet Meclisi A. P. Grup Başkan vekilleri 
İbrahim Aytaç Orhan Dengiz 

(Balıkesir Milletvekili) (Uşak Milletvekili) 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nm, 2/366 
esas sayılı kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 nci 
maddesine göre gündeme alınmasına dair öner
gesi (2/366, 4/201) 

BAŞKAN — Sayın Kargılı tarafından veril
miş bir önerge vardır. Okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
11 . 6 . 1970 tarihinde Başkanlığınıza vermiş 

olduğum, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 
«Adaylık Şartları» başlığını taşıyan 34 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifimin veriliş tarihi üzerinden 14 ay gibi 
bir zaman geçmiş olmasına rağmen, halen tek
lifim Genel Kurula sevk edilmemiştir. 

— 206 — 
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Oysa, İçtüzük gereğince verilen bir kanun 
teklifinin 45 gün içerisinde komisyonlarda gö
rüşülerek Genel Kurula sevk edilmesi gerekmek
tedir. 

Bu nedenle, İçtüzüğün 36 ncı maddesi, gere
ğince, kanun teklifimin gündeme alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, izah edecek mi
siniz efendim? 

CELÂL KARGILI (içel) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 

Anayasanın hemen hemen tümünü kapsıyan 
değişiklik tekliflerinin çok kısa müddet içeri
sinde görüşülüp Genel Kurula sevk edildiği şu 
günlerde, belki de Anayasanın değişmesine hîç 
gerek olmadan, Siyasi Partiler Kanununun bizi 
bugünlere getiren maddelerini değiştirmemizi 
öngören ve Anayasaya aykırı olarak, milletve
kili seçilme hakkına sahibolan kimselerin, ge
nel merkezlerce veto edilebilmelerine imkân ve
ren kanunun yürürlükten kalkmasını sağlıya-
cak teklifimin, veriliş tarihinden itibaren 14 ay 
gibi bir zaman geçmesine rağmen Genel Kurula 
halen sevk edilmemiş olması nedeniyle şu 
anda huzurlarınızı işgal etmiş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; çağdaş demokrasiler
de partilerin, halkın siyasi iradesini oluşturan 
temel teşkilâtlar haline gelmeleri üzerine, seçme 
ve seçilme hakları partinlerce şartlandırılmış 
olarak kullanılır hale gelmiş, kütlelerin par
tilere oy verme eğilimi sonucu, seçme hakkı, par
tilerden birinin siyasi tercihi halini alırken, se
çilebilmek için de parti listelerinde yer almak 
gerekmeye başlamıştır. 

Bu durumda adaylık seçmleririin demokratik 
kurallara uygun cereyan etmesi temsili demok
rasiden bahsedebilmek için - zorunlu bir şart 
halini almıştır. Zira, parti içi iktidar birikimi 
vetiresi, bir parti için oligarşi meydana getirme 
istidadında olup, adayların tesbiti bu oligarşi
nin tekeline verilmişse, o zaman millî temsil, bir 
oligarşinin yönettiği dar bir alan içinde yapılan 
mecburi bir seçim olmaktan öteye gidemiyeeek-
tir. 

26 . 8 . 1971 0 : 1 

Bu sebeple demokrasiler, bu vetireyi müm
kün olduğu kadar yumuşatacak tedbirler getire
rek ve seçmenlerin partilere oy vermek zorunda 
olduklarını göz önünde tutarak, aday tesbitini 
merkez ekiplerinin tekeline bırakmamak zorun
dadırlar. 

Parti merkezlerinin, tüzük veya yönetmelik 
yoluyla, üyelerin ön seçimlere veya parlönıan-
terlerin yeniden seçimlere katılmalarını önliye-
cek veto hakkına sahibolmalarma gerek olma
dığı kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlar; eğer yarın görüşmeye 
başlıyacağımız Anayasa değişiklik taslağı üze
rinde derinlemesine düşünüp, bu değişikliklere 
nelerin söbebolduğunu araştıracak olursanız, 
bu nedenlerden bir tanesinin şimdi sizlerin hu
zurlarınıza getirmeye çalıştığım kanun teklifi 
olduğunu göreceksiniz. 

Üzerinde altı kişiyi konuşturduktan sonra 
yeterlik önergesini kabul etmek suretiyle Ana
yasanın sayısız maddelerini iki günde değiştiren 
komisyon yetkilileri, 14 aydır huzurunuza geti-
rilemiyen kanun teklifimin getirilemeyişinin 
entipüften nedenlerini hangi mazeret içerisi
ne sığdıracaklardır? Onu bilemem; ama biraz 
evvel de söylediğim gibi, bizi bugünlere ve do-
layısiyle Anayasa değişikliklerine getiren sebep
lerden bir tanesinin, sizin huzurunuza getiril
mesine çalıştığım kanun teklifimin, getirilmesi
nin önlenmesi olduğunu ifade edebilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; en etkili bir şekilde 
parti içi diktatoryasını temin eden ve milletve
kilinin bağımsız bir şekilde ve vicdanları para
lelinde çalışmasına engel olan ve «veto hakkı» 
denilen bir hak, Anayasa dışı olarak parti gen ol 
merkezlerine tanınmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'nin bağım
sız bir Hükümete ihtiyacı olduğu günlerde, ba
ğımsız milletvekillerinin konuşma, hattâ iş yap
ma imkânlarını kökünden silen, gensoru verme 
yetkisini on kişinin birlikte hareketine bağlıyan 
Anayasa değişikliklerinin, ileride bizleri yeni 
Anayasa değişikliği taslakları hazırlamanın te
meli içine itmekte bulunduğunu izah etmek için, 
ihdas ettirmek için konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; parti için demok
rasiyi ortadan kaldıracak şekilde, merkez ekibi 
olarak ve türlü oyunlarla partinin iktidarını ele 
almış olan insanların, milletvekillerinin millî 
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görevlerinde millî iradenin verdiği kuvvet para
lelinde çalışmasını, yine türlü oyunlarla Siyasi 
Partiler Kanununu laşkalaştırarak, bu demokra
tik rejimi tehlikeye düşürerek bizi bugünlere, ge
tirmelerine karşılık, halen bu kanun teklifimin 
gündeme alınmaması, ilerde bizim daha da ka
ranlık günlere sürüklenmemize sebe'holaoaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; veto gibi bir yetki 
tahmin ediyorum ki, dünyanın hiçbir gerçek de
mokratik memleketinde bu derece sorumsuzca 
genel merkezlerin eline verilmemiştir. Kanun 
teklifimi, Anayasanın tamamen dışında olduğu
na inandığım bir kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hususunda huzurunuza getirmiş bulunmak
tayım. Bizler, eğer parti için birtakım vasıf
sız insanların merkez hegemonyasına, merkez 
diktatoryasına en büyük dayanak teşkil eden 
böylesine saçma - sapan kanunları yürürlükten 
kaldıracak çalışmalara girseydik, belki bugün 
karşılaştığımız ve bundan sonra karşılaşmak ih
timalinde olduğumuz tehlikelerle karşılaşmaz
dık. 

Değerli arkadaşlarım; karar sizlerindir, ama 
bizlerin de görevi; vicdanımızın, aklımızın ve 
millî iradenin bize gösterdiği inanç ve parale
linde millî menfaatlerimizi söylemek ve gerçek 
demokrasinin rayına oturması hususunda öneri
lerimizi huzurunuza getirmektir. 

Bir memlekette, bir insanın seçme ve seçilme 
hakkının mahkeme kararı alındıktan sonra elin
den alınması icabeder. Mahkeme kararma veya 
her hangi bir karara dayanmadan, bir heyetin 
inisiyatifi bir karariyle bir insanın seçme ve 
seçilme hakkını elinden alması diye bir şey ola
maz. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine ters, 
böylesine saçma ve böylesine hiçbir mesnede 
dayanmıyan kanun, vatandaşların ve parlö-
manterlerin sırtında ve boynunda Demoklesin 
kılıcı gibi gezdirilemez. Biz, milletvekillerinin 
hür, bağımsız ve kendi yeteneklerince millete, 
memlekete hizmet edebilmeleri için, parti mer
kezlerinin sırtlarında, boyunlarında gezdirdik
leri Demoklesin kılıçlarının kalkması taraftarı

yız. Eğer o kılıçlar kalkmış olsaydı, biz bugün 
burada nice nice hiçjbir vasfı olmıyan insanla
rın işgal ettikleri mevkiler yüzünden, nice nice 
vatansever insanların memleket hizmetinden 
mahrum bırakılmalarını görmiyecektik. 

Değerli arkadaşlarım; demokrasinin gerçek 
rayına oturmasını temin etmek için verdiğim ve 
14 aydır komisyonda bekliyen kanun teklifimin 
'biran evvel gündeme alınarak görüşülmesi hu
susunda reylerini müspet kullanacak sayın üye
lere şimdiden teşekkürlerimi bildirir, Yüce 
Meclise derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Anayasa Komisyonu 
Başkanı Cevdet Akçalı, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Sayın Celâl Kargılı'nın adı geçen kanun tek
lifi Komisyonumuzda görüşülmüş ve karara bağ
lanmıştır. Komisyonumuzun verdiği karar şu
dur : 

Meclis Başkanlığı Komisyonumuza yazdığı 
'bir yazı ile seçim mevzuatını düzenlemek için 
partilerarası bir komisyonun kurulduğu ve bize 
gelmiş olan kanun tekliflerinin karara bağlan
masında, bu komisyon çalışmalarının dikkate 
alınması gerektiği hususunda bilgi vermiştir. 
Bu bilgiden sonra Komisyonumuz, seçim mevzu
atına ait kanun tekliflerinin karara bağlanma
sını partilerarası komisyon çalışmalarının so
nuna kadar ertelemiştir. 

Verilen karar budur, takdir Yüce Meclisin
dir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kargılı, İçtüzüğün 36 ncı 

maddesi gereğince teklifinin komisyonda görü
şülme süresinin geçtiğini ve gündeme alınmasını 
talebetmiştir. Komisyon Başkanı Sayın Akçalı 
gerekli izahatı Genel Kurula bildirmiştir. 

Sayın Kargılı'nın teklifini oylarınıza arz edi
yorum. Komisyonda görüşülmeksızin gündeme 
alınması hususunu kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 
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IV GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/366, Cumhuriyet Senatosu : 1/1247) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 340 a 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu Başkanve-
kili Sayın Okyayuz'un bir takriri vardır, oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ö . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun 

ıgeçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının (S. Sayısı 340 a 1 nci 
ek) öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Plân Komisyonu 
BaşlkanJvekilî 

içel Milletvekili 
Cavit Okyayuz 

BAŞKAN — Takrirde bahse konu kanun 
tasarısı Meclisimizden çıkmış Cumhuriyet Se
natosuna gitmiş ve Cumhuriyet Senatosundan 
da Meclisimize gelmiş bulunmaktadır. Bunun 
öncelikle görüşülmesi talelbedilmektedir. 

Öncelik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Rapor gayet kısadır, okutuyorum : 
i (Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun ka

bul etmiş olduğu kanun başlığını okutuyorum : 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 328 sayılı Kanunun ge
çici 1 nci maddesinin değişitirilmesi ve bâzı 
geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanın

dan bir hususu soracağım. 

(1) 340 S. Sayılı basmayazı 5.7. 1971 ta
rihli 128 nci Birleşim tutanağına ve 340 a 1 nci 
ek S- Sayılı basmayazı bu tutanağın sonuna ek
lidir. 

Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu 
kanun başlığı bu şekilde değildir. Bir beya
nınız bahis konusu değil metinde. Başlığı da 
benimsemiş bulunuyorsunuz. Sehven bu şekil
de tabedilmiştir, değil mi efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
H. CAVİT OKYAYUZ (içel) — Ev©t efen
dim. 

BAŞKAN — Bir de; sizin kabulünüzde 
«Madde 1 - Kesinleşmiştir.» «Madde 2 - Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan 
değişiklik benimsenmiştir.» deniyor. Halbuki, 
«Geçici madde 3. - Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiş
tir» şeklinde olması lâzımigelir... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
H. CAVİT OKYAYUZ (içel) — O madde ay
nen kendi kanununda var. 

BAŞKAN — Yani, madde 2, geçici madde 
3, olarak, Cumhuriyet Senatosunca değiştiril
miştir. Siz «Geçici madde 3 - Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunca yapılan değişiklikle 
'benimsenmiştir!» demek istiyorsunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
H. CAVİT OKYAYUZ (içel) — Evet. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon, başlığı, Cumhuriyet Senatosun

dan gelen şekliyle benimsenmiştir. Başlık üze
rinde görüşmek istiyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Benimsenip, benimsenmemesi hususunu oy
larınıza arz edeceğim. 

Benimsenmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Eğitmenlerin meslekte 
geçen hizmetlerinin fiilî hizmet sürelerine ek
lenmesinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 65 nci maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca ka
bul edilen metin Plân Komisyonumuzca aynen 
benimsenmiştir. 

Benimsenip benimsenmemesi hususunu oy
larınıza arz edeceğim. 

Benimsenmeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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'Geçici Madde 4. — 5 . 9 . 1983 gün ve 326 
sayılı Kanunun yayımını takibeden aybaşı 
olan 1 . 10 .1963 tarihinden 8 . 7 . 1971 tarih 
ve 1425 sayılı Kanunun yürürlüğ-e girdiği tarih 
arasında yaş haddi, âdi malûl, vazife malûlü 
olarak ayrılmış olanlarla, vefat edenlerin 
dul ve yetimleri tarafından bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl içinde yazı ile 
T. O. Emekli Sandığına müracaat edenlerin 
1 . 10 . 1963 tarihinden önce eğitmenlikte ge
çen sürelerinin tamamı, 657 sayılı Kanuna ek 
1327 sayılı Kanuna göre girebilecekleri de
rece ve kademe tutarları esas alınmak su
retiyle 5434 sayılı Kanunun esasları dairesin
de borçlandırılarak fiilî hizmet sürelerine ek
lenir. 

Bunlara,, borçlanma isteklerini takibeden 
aybaşından itibaren, fiilî hizmet süreleri 
toplamı borçlandırılmaya esas alınan derece 
ve kademe tutarları üzerinden aylık bağlanır. 
Emeklilik ikramiyesi verilmez. 

Bunlara, evvelce ödenmiş olan toptan öde
melerle borçlandırıldıkları paralar, bağlanan 
aylıklarından % 30 oranında tailısil olunur. 

BAŞKAM — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. 

Cumhuriyet Senatosundan gelen mestin Plân 
Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Benimsenip benimsenmemesi hususunu oy
larınıza arz edeceğini. 

Benimsenmeyi kabul edenler... Etmüyen-
ler... Kabul edilmişıtir. 

Geçici Madde 5. — 326 sayılı Kanun yürür-
lüğe girdikten sonra mesleke dönmiyen veya 
dönemiyen eğitmenlerin müracaatları dikkate 
alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. 

Madde Cumhuriyet Senatosunca değiştiri
len şekilde Plân Komisyonumuz tarafından be
nimsenmiş1 tir. 

Benimsenip benimsenmemesi hususunu oy
larınıza arz edeceğim. 

Benimsenmeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. 

Bu maddede Cumhuriyet Senatosunca ta« 
dil edilen şekilde Plân Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. 

Benimsenip benimsenmemesi hususunu oy-
lannıza arz edeceğim. 

Benimsenmeyi kabul edenler... E tmiy en
ler... Kabul edilmişıtir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim balkanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. 

Bu maddede Cumhuriyet Senatosunca ta
dil edilen şekliyle Plân Komisyonumuz tara
fından benimsenmiştir. 

Benimsenip benimsenmemesi hususunu oy
larınıza arz edeceğim. 

Benimsenmeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasan kanunlaşmıştır, hayırlı olmasını te
menni ederim. 

2. — 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hak
kında Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkında, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/469); Cum
huriyet Senatosu: 1/1245) (Millet Meclisi S. Sa
yısı: 345 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı Şi-
nasi Orel tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
345 e 1 nci ek Sıra Sayılı 3829 sayılı Kanu-

ma bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı
nın gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 48 saat 
geçmeden öncelikle görüşülmesi hususunu arz 
ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı ta
rafından 1 madde halinde tedvin edilmiş bulu
nan ve Meclisimizden çıkıp, Cumhuriyet Sena
tosunda görüşülmüş ve geri gelmiş olan kanun 

(1) 345 S. Sayılı basmayazı 2.7. 1971 
tarihli 124 ncü Birleşim tutanaağına ve 345 e 
1 nci ek S. Sayılı basmayazı bu tutanağın sonu
na eklidir. 
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tasarısının gelen kâğıtlardan gündeme alınması 
ve 48 saat geçmeksizin müzakeresi öncelikle ta-
leibedilmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporu gayet kısadır, okutuyo
rum : 

(Plân Komisyomu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Başlığı okutuyorum efendim. 
3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hakkında 

Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı. 

BAŞKAN — Başlık üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?... Yok. Baışlık, Cumhu
riyet Senatosunda vâki değişikliği ile Plân Ko
misyonumuzca benimsenmiştir. Başlığın benim
senip benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Benimsenmesini kabul buyuranlar... 
Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 1. — 3829 sayılı Devlet Konservatu
varı hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde ek
lenmiştir : 

Ek madde 1. — Devlet Konservatuvarların-
da sözleşme ile yabancı ve «Devlet Sanatçısı» 
unvanını kazanmış yerli uzman ve öğretmenler 
görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?... 

Buyurun, Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Devlet Konservatuvarı hizmetlerinin günün 

icaplarına göre yürütülmesini sağlamak hala
mından. 3829 sayılı Kanuna bir ek madde ge
tirilmiştir. Bu ek madde daha evvel Mecliste 
bir hudut içinde tutulmak suretiyle tedvin edil
mişti. 

Bendeniz, Devlet konservatuvarlarında söz
leşme ile yabancı uzman ve öğretmenlerin görev-
lendirilmesindeın yana olan bir görüşü savuna
cağım ve hattâ bunun yanında Devlet sanatçısı 
unvanını kazanmış olanların da Türkiye'nin için
de bulunduğu şartlar ve bu sanatçıların yük
sek niteliği ve istihdam güçlükleri muvacehesin
de mukaveleli istihdamlarının caiz olduğu ka
naatindeyim. 

Ancak, bu arada, «Yerli uzman ve öğretmen
lerin de görevlendirilmesi» gibi, şahsan pren
sibine katılmadığını bir çerçeve buraya monte 
edilmek isteniyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Personel Kanununda Devlet Konservatuvan-

mın, Operanın ve Tiyatronun ihtiyacını karşıla
yacak bâzı hükümler vardır. Bu Personel Ka
nununda Devlet sanatçılarının mukaveleli istih
damı maalesef öngörülmemiş. Bu bir ihmaldir; 
bu doğrudur; ama diğer uzman ve öğretmen
lerin istihdamı Devlet Memurları Kanununun 
son şeklini de büyük ölçüde tahribeden bir 
açık kapı getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Personel Kanununda mevcut aksaklıkları 

sayın hükümet de kabul etmiş ve bunları bir an 
evvel düzeltmenin zaruretine inanmış olarak 
bir tasarıyı Yüksek Meclise sunacağını vadet-
cnişti; fakat aradan uzun zaman geçmiş olması
na rağmen maalesef Devlet Personel Kanununu 
ıslah eden bir tasarı Ihenüz Meclise sunulma-
mıştır. 

Şimdi iher müessesenin kendine has özellik
lerinin münferit kanunlarla gidermek gibi bir 
yol aranmaktadır ve esasen bu kanun teklifi de 
bu maksatla sunulmuş bulunmaktadır. 

Personelin sıkıntısı var. Bunu tüm olarak 
ele almak lâzım. Devlet Personel Kanunundaki 
aksaklıkları biran evvel gidermek gerekir. Bu
gün cidden bütün memleketin ve hepimizin dü
şünmesi lâzım gelen husus; teknik sınıfta, sağ
lık sınıfında büyük bir erozyonu durdurma 
gayretlerinin öncelikle ele alınmasıdır. Yan 
ödemeler konusu halbdimemiştir. Meselelere 
toptan çare bulmak gerekir. Yoksa her müesse
senin kendine has hastalıklarını, dertlerini gi
dermek için münferit kanunlar getirmemelidir 
ve bu kanunlar lıele Personel Kanununun te
mel ilkeleri ihlâl eder mahiyette olmalıdır. 

Bu mâruzâtımın sonunda özetle şunu ifade 
etmek istiyorum : 

Devlet konservatuvarlarında, sözleşme ile 
yabancı uzman ve Devlet sanatçısı unvanını 
kazanmış yerli uzman ve öğretmenlerin görev
lendirilmesinden yana olduğumu ve fakat yerli 
uzman ve öğretmenlerin mukavele ile istihdamı
nın çok yakın bir mazide kabul ettiğimiz Dev
let Personel Kanununun temel ilkeleriyle bağ
daşmadığını; şayet böyle feir zaruret var ise, 
bunu Meclise yeni sunulacak ve herkesçe kabul 
edilen hastalıkları giderecek olan yeni personel 
kanunu tasarısında ele alınmasının yerinde 
olacağı kanaatindeyim. 
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Teşekkür eder, saygılar sunanın. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek istiyen sayın milletvekili?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLi CA-
VİT OKYAYUZ (içel) — Müsaade eder misi
niz? 

IBAŞKAN — Buyurun, ISayın Okyayuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (içel) — ISayın Başkan, çok 
aziz arkadaşlarım; 

ISayın Başkanın da ifade ettiği veçhile kanun 
Senatoya gitmiş, Senatoda «Devlet sanatçısı ve 
yerli uzman» ilâvesi ile size niyabeten çalışan 
Plân (Komisyonuna gelmiştir. Plân Komisyonu 
olarak, Devlet sanatçılarımızın ki, hepinizce 
bilinen ve sanat hayatında gerçekten 'Büyük 
Türk Milletinin iftiharı olan idil Biret gibi, 
Mithat Fenmen gibi, Ulvi Cemal Erkin gibi 
Dünya ölçüsünde kıymet ve hüviyet sahibi ço
cuklarımızın Konservatuvarda mukaveleli ola
rak vazife alabilmelerini imkân dahiline sokan 
bir hükümle huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. 
Komisyonunuz bunu (bir, iki arkadaşımızın mu
halefeti ile tamamen benimsemiştir. Biz «Komis
yon olarak bu hükmün benimsenmesinde, Kon-
servatuvarımızın sanat hayatımıza yapabileceği 
hizmet bakımından büyük fayda umuyoruz. 

İBu itibarla, aynen kabulünü arz ve istirham 
ederim. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

'Sayın Komisyon Başkanı benimseme gerek
çesini izah ettiler. iMaddenin benimsenip benim-
senmemesi hususunu oylarınıza arz edeceğim, 
Benimsenmeyi kabul edenler lütfen işaret et
sinler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Tasarı bu suretle kanunlaşmıştır; hayırlı ol
masını temenni ederim. 

3. — İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi» 
adî altında Ege Üniversitesine katılması hakkın
daki 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine 
bâzı fıkralar ile Ege Üniversitesi kuruluşu hak
kındaki 6595 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/503) (S. Sayısı : 414) 
(D 

BAŞKAN — Plân Komisyonu Başkanı Sayın 
Okyayuz tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya

pılacak işler meyanmda 27 nci sırayı işgal eden 
«izmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin 
(İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi) adı altında 
Ege Üniversitesine katılması hakkındaki 1170 
sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine bâzı fık
ralar ile Ege Üniversitesi Kuruluşu hakkındaki 
6595 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı» nın gündemdeki! diğer işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanvekili 
içel Miletvekili 
Cavit Okyayuz 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. öncelikle görüşülmesini kabul buyuranlar 
lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmaması Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın milletvekili?.. Yok. 

(1) 414 S. Sayılı b asm ay azı tutanağın sonu
na eklidir. 

— 212 — 



M. Meclisi B : 155 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlef... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İzmir iktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin 
«iktisadi ve Ticari Blimler Fakültesi» adı altın
da Ege Üniversitesine katılması hakkındaki 1170 
sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine iki fıkra 
ile Ege Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6595 
sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 
Madde 1. — izmir iktisadi ve Ticari ilimler 

Akademisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üniversitesine katılma
sı hakkındaki 30 . 4 . 1969 tarih ve 1170 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesine aşağıdaki iki 
fıkra eklenmiştir : 

kendilerinin üniversite öğretim üyeliğine inti
kallerine ait işlemler, Ege Üniversitesi Senato
sunca düzenlenecek esaslara göre yürütülür. 

Senatoca daha önce yapılmış olan intibaklar 
ve bu hususla ilgili işlem ve kazanılmış haklar 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 6595 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

Ek madde — Ege üniversitesi Senatosu, ilgi
li Fakülte Profesörler Kurulunun muvafakatini 
almak kaydı ile, yeni kurulacak eğitim, öğretim 
ve araştırma ünitelerine kadroları geçici olarak 
tahsis edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun 15 . 7 . 1971 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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'BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili .. Yok.. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın mil
letvekili?.. Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasan Meclisimizce kabul edilmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer, Eskişehir Milletvekili İsmet Angı, 
Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen ve on ar
kadaşı, Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Ke
mal Şenocak, Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley ve İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Eminsuların zararlarının gideril
mesi hakkında Millet Meclisince reddolunan ka
nun tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunun 
metni hakkında Millet Meclisi 37 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/153, 2/214, 
2/230, 2/290, 2/300, 2/361; Cumhuriyet Senato
su 2/322) (Millet Meclisi S. Sayısı : 322 ve 322 
ye 1 nci ek) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1607 ve 1607 ye ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci maddesin
de bulunan ve Eminsular adı ile anılan kanun 
teklifinin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Burada. 

Bu kanun teklifinin tümü müzakere edilmiş, 
oylanmış; 1 nci ma'ddenin oylanması esnasında 
Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı ifade 
edilmiş ve bu husus teslbit edilerek görüşmeler 
sonuçlanmıştır. 

1 nci madde ile ilgili olarak 20 . 8 . 1971 
tarihinde Sayın Mehmet Ersoy tarafından bir 
takrir verilmiştir. Şu anda da Sayın İsmail 
Hakkı Akdoğan ve Sayın Hilmi Biçer tarafın
dan bir takrir daha verilmiş bulunmaktadır. 

(1) 322 S. Sayılı basmayazı 4.6. 1971 ta-
I rihli 108 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
I 322 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 19.8.1971 
I tarihli 151 nci Birleşim tutanağının sonuna ekli-
I dir. 
m 
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Her ikisini de veriliş sırasına göre okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

7 . 2 . Î969 tarih ve 1101 sayılı Kanuna ge
çici madde eklenmesi hakkındaki kanun tekli
finin Cumhuriyet Senatosunca kabul edilip 
Mecliste müzakere edilen metninin 1 nci mad
desindeki «1 Kasım 1961» tarihinin «25 Kasım 
1961» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kütahya Milletvekili 
Mehmet Ersoy 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun 1 nci maddesinde yer alan «1 Ka

sım 1961» tarihi yerine «31 Aralık 1961» tari
hinin konulması için maddenin Karma Komis
yonuna verilmesine karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Sinop Milletvekili Yozgat Milletvekili 
Hilmi Biçer İsmail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, takririnizle 
aynı zamanda komisyona iadesini mi istiyorsu
nuz efendim? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Evet. 

BAŞKAN — Takrirleri tekrar okutacağım, 
Komisyon ve Hükümetten soracağım, oylarını
za arz edeceğim. 

(Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'un 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

BÜLDANLI (Muğla) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Hükümet?... 
MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mamaktadır. Cumhuriyet ıS'enatosunca tedvin 
edilmiş bulunan 1 Kasım 1961 tarihinin 25 Ka
sım 1961 olarak değiştirilmesi hususunu ihtiva 
eden takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

iSayın Akdoğan takririyle 1 Kasım 1961 ta
rihinin 31 Aralık 1961 olarak değiştirilmesini 
istetmektedir. İki konuyu ihtiva etmektedir. Bi
risi bu husus, diğeri komisyona iadesidir. Ko
misyon 31 Aralık 1961 tarihine katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
BÜLDANLI (Muğla) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

ma™ a V}-ad<r. 
REŞİT ÜLKER .(İstanbul) — Bu takrir red

dedildi, efendim. 
BAŞKAN — Onun tarihi başka idi. O tak

rir ile 25 Kasım 1901 tarihi, bu takrir ile 3t Ara
lık 1961 tarihi teklif edilmektedir. Değişiklik 
var. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aynı mahi
yette. 25 Kasım reddedilince 31 Aralık da red
dedilmiş demektir. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette değil. Sayın 
Akdoğan'm takririnin birinci kısmını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Efendim, komisyon maddeyi geri istiyor 
mu?, Tahrirde bövle bir teklif vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
BÜLDANLI (Muğla) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri almak 
istememektedir. Bu hususu oylarınıza arz ede
ceğim. Komisyona iadesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Maddeyi 
kabul edenler lütfen işaret etsinler. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — 
Efendim, madde okunmadı. 

BAŞKAN — Okundu efendim, okundu. 
Okun da, çoğunluk yok bile dendi. Geçen birle
şim okundu efendim, rica ederim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — 
Efendim, üzerinde konuşacağım mevzu var. 

BAŞKAN — Bitti efendim, oylamaya geç
tik. Maddeyi kabul edenler lütfen işaret etsin
ler 

Muhterem arkadaşlarım; oylarınızın izha
rında Başkanlık mütereddit kalmaktadır. Sarih 
olarak oylarınızı kullanmanızı rica ederim. Bâ
zı arkadaşlarımızın oylarını göremiyoruz... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları -
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niza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

IMadde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza, arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili?.. Yok. Tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edsnler... 

M. NECATİ KALAYCÎOĞLU (Konya) — 
Söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Sordum, söyleme diniz. 
ıM. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — 

Parmak kaldırdım. 
'BAŞKAN — Efendim, benim gözüm her yer

de yok ki, parmağı göreyim. 
Kabul efcniy enler... Tümü kabul edilmiştir 

teklif kanunlaşmıştır. 

5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 19 
No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci ra
porları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Köy isleri Bakanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanun tasarısının gö
rüşmesin,-} geçiyoruz. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzake
reler bitmiş, maddelere geçilmesi oylanmış, ive
dilik kararı da alınmış bulunmaktadır. Birinci 
maddenin müzakeresine başlanmadan evvel Ko
misyon bütün maddeleri geriye almış bulun
maktadır. Bu sebeple 1 nci maddeyi okutuyo
rum. 

(1) 311 S. Sayılı Basmayazı 5 . t . 1971 
tarihli 125 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

311 e 1 nci ek S. Sayılı Basmayazı bu Tuta
nağın sonuna eklidir. 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş 
(Madde 1. — Köy işleri Bakanlığı adı ile 

bir Bakanlık kurulmuştur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın İbraMm 

öztürk yazı ile söz istemiş bulunuyor, buyu
run. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısının birinci maddesi, 
1-983 den beri çalışmakta olan bir örgütün res
men kurulduğunu tesbit ve tescit etmektedir. 

Gerçekte 5441 sayılı Kanuna dayanarak 
1983 tarihinde kurulan ve o tarihten beri ça
lışmakta olan Köy İşleri Bakanlığı, bugüne ka
dar bir kuruluş kanunundan yoksun bulunmak
ta idi. Bu hal birçok sakıncalar yaratmış, diğer 
bakanlık ve örgütlerle vazife tedahüllerine se
bebiyet vermiştir. 

'Türkiye'de bir Köy işleri Bakanlığı örgü
tüne ihtiyaç olup, olmadığı 1963 yılında pek 
çok tartışma konusu yapılmış ve neticede Ba
kanlık fiilen kurularak çalınmaya bağlamıştır. 

Mehtap Raporuna göre kamu hizmetleri için 
gereksiz ve lüzumsuz teşkilâttan kaçınılması ve 
bu arada mahallî toplulukların kalkınmasının 
Bakanlıklar arası Toplum 'Kalkınması Kurulu ta • 
rafından yürütülmesi önerildiği halde, köy ko
nusu biraz da oy politikasına cazip geldiği için, 
durum bir bakanlık örgütüne kadar götürül
müştür. 

'Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı - Sayfa 
103 - yeni bir teşkilât kurmaktan çok, var olan 
teşkilâtın yeni bir çerçeve içinde yeni baştan 
düzenlenmesini önermektedir. 

Gerçekten bugün Türkiye'de köye hizmet 
götüren 40 dan fazla örgüt ve bunlara bağlı 
70 000 in üzerinde personel mevcudolmakta ve 
bunlar arasında araç, gereç, personel, para mev
zuunda asla bir koordinasyon bahis konusu bu
lunmamaktadır. Ancak, bu koordinasyonun bir 
Köy Bakanlığı eli ile mi, yoksa başka bir biçim-
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de mi sağlanacağı münakaşa edilebilir. Nite
kim, Bakanlığın kurulmasına rağmen bugün 
hâlâ her teşkilât ayrı yönlerde, amaçlarda ve 
metotlarda birbirinden haibersiz çalışmakta ve 
köye hizmet götürmeye devam etmektedirler. 

Köy İşleri Bakanlığının bir koordinatör gö
revi yapamadığı 8 yıllık uygulamadan anlaşıl
mıştır. 'Toplum kalkınması konusunda çıkarı
lan koordinasyon yönetmeliğinin bugüne kadar 
işlememesi, bunun açık bir delilidir. 

!Bugün fiilen bir Köy işleri Bakanlığı mev
cuttur ve bu Bakanlık hepimizin bildiği gibi 
yılda 100 binlerce lira kiraya malolan Ulus'ta 
bir gökdelene yerleşmiştir. «Köylü milletin 
efendisidir» diyen Ulu önder Atatürk'ün hey
keline çok yakın olan bu binanın zirvesinden 
âdeta bütün Anadolu'yu seyretmek mümkün
dür. Bina en lüks büro malzemesi ile döşenmiş, 
bundan iki yıl önce 200 bin lira sarfı ile hiç de 
gereği yokken Bakanlık makamı yeniden tefriş 
edilmiştir. Yer yer pencerelerde pahalı soğut
ma cihazları mevcuttur. Bakanlıkta yüzlerce 
eleman ve memur yüksek maaş ve ücretlerle 
çalışırlar. Binanın girişinde sıkı bir hüviyet 
kontrolü yapılır ve üst katlara köylülerden çok 
iyi giyimli iş adamları ve parlömanterler girer, 
çıkar. Daire başkanlarının dahi sekreterleri 
mevcudolup, bu odalara girmek özel bir mera
sime tabidir. Ankara Kalesi ile boy ölçüşen bu 
ihtişamlı binadan seyredilen Anadolu'nun man
zarası ise şöyledir : 

Bundan bir süre önce; yani 1962 yılında 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Amerikan Yardım 
Teşkilâtının birlikte yürüttükleri bir çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışma, «Büyük köy. anketi» 
adını taşımaktadır. Anketin sonuçları resmen 
açıklanmamış olmakla beraber elde edilen bilgi
ler son derece ilginç ve düşündürücüdür. An
ketteki bilgilere doğru gözle bakıyor ve 23 mil
yonluk temel kütlenin hangi koşullar altında 
bulunduğunu ibretle görüyoruz, Esasen ne 
Amerikalı profesörlerin ne de diğer yabancıla
rın bize Türkiye'nin, özellikle köylümüzün ger
çeklerini öğretmesine ihtiyaç yoktur; ama bi
limsel metotlarla yapılan bu enteresan araştır
ma sonuçlarını rakamlar halinde öğrenmekte 
büyük faydalar da olduğu aşikârdır. 

Şimdi Frey raporunun bâzı rakamlarını 
Yüce Meclise arz etmek istiyorum. Köy erkek
lerimin % 64 ü, imamların % 71 i Atatürk'ü 
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en çok takdir ettikleri kişiler arasında görme
mektedirler. Devletimizin kurucusu ve tarihi
mizin müstesna şahsiyetinim köy idarecilerinin 
şuuruna yerleşmesi keyfiyeti, gerçekte hepimizi 
düşündürecek çok önemli bir konudur. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Ne alâ
kası var bununla imamların?... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Rapora 
göre Türk köylüsünün ancak % 3 ü öğretmeni 
saygıdeğer kişi olarak görmektedir. % 15 i de 
yenilik getirici kişi olarak saymaktadır. «Köy
deki en nüfuzlu kişi kimdir? sorusuna, bir kişi 
dahi «öğretmendir» cevabını vermemiştir. Bu 
da, en menfi propagandaların Atatürkçü öğret
menleri köy nazarında ne dereceye düşürdüğü
nün bir ifadesidir. Bir zamanlar bütün köyün 
hürmetle ayağa kalktığı Atatürkçü lâik öğret
men sosyalist, komünist, gâvur gibi propagan
dalarla halk gözünden düşürülmüş ve köyde 
sayılmaz bir kişi haline sokulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir hususu hatır
latacağım, «Köy İşleri Bakanlığı adı altında bir 
bakanlık kurulmuştur.» denildiğine göre, o ba
kanlığın ismi üzerinde görüşmenizi rica ediyo
rum efendim. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Frey 
raporuna göre, tüm köylülerin % 56 sı hayat
larında bir defa dahi sinemaya gitmemiş, % 52 
si de ya hiç gazete okumamış, ;Ta da okururken 
dinlememiştir. 

Okuma yazma bilmediğini itiraf edenler 
% 71 dir. Ayrıca, beş yıllık ilk öğrenimini ta
mamlamadığı için bilip de unutanlarla birlikte 
'oran, yer yer % 80 - 85 i bulmuştur. Bizim ku
rumlarımızın tesbit ettiği rakamlara göre Tür
kiye'de okuma yazma oranı 1955 te % 41,14 iken, 
bu oran 1960 ta % 39,06 ya düşmüştür. İstan
bul bölgesinde okuma yazma oranı % 73 iken, 
bu oran Hakkâri'de % 11,5 a düşmüştür. 

1963 tarım sayımına göre köylerde toprak
sız aile sayısı 308 866 dır. Bir ilâ beş' dekar 
arasında 398 866 işletme vardır. Köylülerin 
çoğu başkasının toprağında karın tokluğuna 
tarım işçisi olarak çalışmaktadır. 

ISonuca geliyorum: 
Yüzyıllardan beri Galıçya'da, Yemende, 

Kanal/da, Sarıkamış'ta, Sakarya'da, Kore'de dö
vüşen, ölen ve öte yandan deprem, kıtlık, has
talık, kan gütbe, jandarma ve tahsildar zulmü 
altında ezilen, dövülen, hor görülen ve bu se-
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(heplerle Devlete karşı güvenini yitiren bu ce
fakâr .yiğit ruJhlu köylümüzün adını taşıyan bir 
örgütün kurulması, gerçekten büyük bir zaru
retti. iBunda C/okıgıeç kalınmıştır. Belki de bu bü
yük kütlenin kalkınması, uyanması bâzı çevre
lerce istenmemiştir. O, daha uzun süre bir vergi, 
askerlik ve oy kaynağı olarak istimal edilme
liydi. Nitekim, Bakanlığın kuruluş sıralarında 
bu düşünceler zaman zaman su yüzüne çıkmış
tır. Hâlâ bu/gün böyle bir örgüte lüzum olup 
olmadığını savunanlar ve münakaşa edenler 
vardır. 

(Bakanlığın başlıca fonksiyonlarından olan 
toplum kalkınması, kooperatifçilik, halk eği
timi gibi çok önemli konuların ve halkın uyan
masını sağlıyacak olan konuların kısa zaman
da dejenere edilmesinin ciddî sebepleri vardır; 
ama bugün kuruluş ve işleyişindeki bütün nok
sanlarına rağmen, artık köylünün de bir bakan
lığı, yani bir sahibi vardır. Köy şuurunda bu 
ıbüyük bir moral gücü yaratmıştır. Şimdi mü
zakeresini yaptığımız kanun üzerinde ne kadar 
iyi çalışırsak, ulusun bu büyük kaynağına iba
det etmek kadar kutsal bir görevi yerine getir
miş olacağız. 

Bakanlığın kuruluşunda emeği geçen değerli 
şahsiyetleri millet bilmekte ve şükranla anmak
tadır. Şimdi bu önemli kuruluşu lüks, israf, ve 
gösterişten uzak, mütevazi kapıları köylüye 
açık, koordinatör bir örgüt haline getirebilir
sek çok şey borçlu olduğumuz fedakâr köylü
müzün kırık gönlünü kazanmış olacağız. Şahsan 
ben Reform Hükümetinde ve enerjik, halkın 
dostu Köy İşleri Bakanının nitelik ve kişiliğin
de köylüye hizmet etme ideal ve azmini gördü
ğümü ifade eder, kahraman ve fedakâr köylü
müze millet • kürsüsünden onun yıllarca en ya
kın dostu olan eski bir idareci olarak en içten 
selâm ve saygılarımı arz ederim. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkanım, usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz bu usulü 
hatırlattım. Başkanlığınız usul yönünden bir 
ihmal içinde değildir ve bunu buradan tekrar 
tescil etmek istiyorum. 

(Maddelerin müzakeresinde madde şümulü 
içinde kalmak zaruridir. Tümü üzerinde konuş
ma imkânına sahibolmamış bir arkadaşın, bir 
maddeyi vesile ittihaz ederek tümü üzerinde 
konuşmasının yeri olmadığı kanaatinde oldu

ğumdan sayın hatibe de bu hususu hatırlat
mış bulunmaktayım. 

İlâve edeceğiniz başkaca hususlar varsa, bu
yurunuz Sayın Kılıçoğlu. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, mulhterem arkadaşlarım; 

Sayın Başkan, benim arz etmek istediğim 
hususların bir kısmını ifade ettiler; fakat sade
ce müdahale etmiş olmak takdir buyurulur ki, 
meseleyi halletmez. 

ıSayın Başkanın ifadesinden de anlaşılıyor 
ki, arkadaşımız kanunun tümü üzerinde konuş
ma imkânını bulamamış ve bir fırsattan istifa
de ederek, Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkındaki kanun tasarısının 1 nci mad
desi üzerinde söz alıp, bâzı düşüncelerini ifade 
etmişlerdir. 

Usûl hakkında söz aldığım için arkadaşımı
zın konuşmasını eleştirmek istemiyorum. Çün
kü, tezatlarla doludur. O kadar tezatlarla do
ludur ki, bir tarafta tahsildir ve jandarma zul
mü ile inliyen köylü, beri tarafta Atatürkçü
lük... Sanki tahsildar, jandarma Atatürk'ün 
devrinde yoktu da, Atatürk öldükten sonra mı 
tahsildarla jandarma geldi ve köylüye zulüm 
yaptı? Mânâsız lâflar. Bir taraftan yaşasın 
Türk köylüsü diyerek yapılan yatırım; öteki 
taraftan da köylü, Atatürk düşmanı... 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, usul üzerin
de konuşunuz lütfen. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım; müsaade ederseniz oraya de ge
leceğim. 

iBen isterdim ki, Sayın Başkan usulî müda
haleyi yaptığı anda, hem arkadaşımızı bu çe
lişkilerden kurtarsın ve hem de ne istediğini 
iyice kestirmiyen bir milletvekiline köylü ile 
Atatürk arasındaki bocalamasını, üç - beş ta
ne sözüm ona öz'türk kelimenin arkasına 
sığındırıp söylemesin. Bu, çok daha iyi olur
du. 

Aslında köylüye yatırım yapmak olağan 
şey. Mektep yaptınız da köylü okumadı mı? 
>Bu bakımdan böyle şeylere fırsat vermemeli. 
Hakikaten bir hukuk devleti, bir hukuk niza
mı içinde yapılan hizımetlerin, kanuna dayan
mak suretiyle bilinen bir şekilde yapılmasını 
sağlıyacak bu kanunun biran evvel en mükem
mel . şekilde çıkmasına yardımcı olmak lâzım
dır. 
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ISayın Başkandan da istirhamım şudur: Bu 
nevi konuşmalarda sadece madde üzerinde her
kes düşüncesini söylemeli ve kanunun daha 
mükemmel olmasına hiznıat etmelidir. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Sayın Kılıgoğlu'nun usul ba

kımından beyanından sonra Genel Kurula her 
hangi bir şey söylemeyi lüzumsuz addediyorum. 
Maddeleri müzakere ediyoruz, bu bakımdan 
söz Sayın Uğrasızoğlıu'nda. 

Buyurunuz efendim. 
FAHRİ UĞRAISI20&LU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Köy İşleri Bakanlığının kuruluşu ilte ilgili 

bu tasarının en iyi ve memleketimizin ihtiyaç
larına en mükemmel tarzda cevap verecek bir 
şekilde çıkarılması, elbette lüzumludur. Bu 
yönleriyle kanunun biran evvel çıkarılmasını 
ve en iyi bir kanun olmasını arzu etmeyleyiz. 

'Kanunun 2 nci maddesinde, Kiöy işleri Ba
kanlığının görev alanları tesibit edilmektedir. 
IBu alanların tesbit yönü ile bugünkü şartlar 
muvacehesinde köylerimizin durumu mütalâa 
edilecek olursa, Cumhuriyet devrinden bu ya
na köylerimize büyük hizmetler götürülmüş ol
makla beraber henüz yol, su, elektrik ve diğer 
altyapı hizmetleriyle, kooperatifçilik ve köylü
nün kalkınmasını gerçekleştirecek diğer hiz
metlerin gerektiği tarzda köylere ulaştırılama-
dığı bir gerçektir... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Efendim, ar
kadaşımız 2 nci madde üzerinde konuşuyor. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde Köy iş
leri Bakanlığının adı, Türkiye Köy işleri Ba
kanlığı mı olsun, Köy İşleri Bakanlığı olmasın 
da Çiftçi Bakanlığı mı olsun? 1 nci madde bun
ları kapsamaktadır. 

FAHRİ UĞ&ASIZOĞLU (Devamla) — Efen
dim, bendeniz 2 nci madde üzerinde söz istemiş
tim, yanlışlık oldu özür dilerim. 

BAŞKAN — Peki efendim, 2 nci maddeye 
sıra gelince size yeniden söz vereceğim. 

Efendim, Gen'el Kurula bir hususu hatırlat
mak istiyorum. Gelen tadil tekliflerinde, eski 
metin sayın üyelerce nazarı dikkate alınmakta
dır. Elsas müzakere ettiğimiz metin dağıtılan 
foasmayazının 29 ncu sayfasından başlamakta
dır. Komisyonun tadil teklifleri üzerine hazırla
dığı metin, 29 ncu sayfadan itübaren olanıdır. 
Bu sebeple yanlışlıkla takrir vermiş olan arka

daşların takrirlerini geri almalarını rica ediyo
rum. 
1 nci madde üzerinde başkaca görüşmek isti-

yen sayın üye?... Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyanler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 

Görevleri 
Madde 2. — Köy işleri Bakanlığının görev

leri şunlardır : 
a) Toprakların ve su kaynaklarının ziraate 

ıen uygun sekilide muhafazası ve kullanılması 
içim gerekli işleri ve düzenlemeleri yapmak; 
toprak ve küçük su kaynaklarının geliştirilme
siyle ilgili ekonomik ve teknik esasları teslbilt 
etmek, 

b) özel kanunları gereğince, topraksız ve 
yeter toprağı bulunmıyan çiftçileri, bölgesel 
şartlara uygum tanımsal işletme tiplerine'göre 
toprak sahibi kılmak; gerekli işletme araç, ge
reç ve irat hayvanları ile konut, tarımsal yapı 
Ve tesislerime kavuşturmak ve işletme masraf
larını karşılamak üzere krediler vermek sure
tiyle kurulan tarımsal işletmelerin gelişmelerini 
sağlamak,, 

Topraksız olan veya yeter toprağı bulun
mıyan çiftçilerin toprak sahibi kılınmala
rı maksadiyle, her türlü masrafları 4753 sayılı 
Kanunla kurulmuş olan özel fondan karşılan
mak suretiyle arazi satmalmak veya muhtaç 
çiftçileri arazi ödindürme kredileriyle destekle
mek, 

Hazine arazisinin ıslah ve geliştirme proje
lerinin devamı süresince, haksaıhibi çiftçiler© 
Hazine tarafımdan kiralanması hallinde, bu çift
çilerin adı geçen özel fondan açılacak kredilerle 
desteklenmesini sağlamak, 

4753 sayılı Kanunun uygulandığı köylerde, 
arazinin küçük parçalara ayrılmasını önlemek, 
parsellerim şekillerini düzenlemek, aynı şahsa 
ve devlete ait parselleri biraraya getirmek mak
sadiyle, Devletin özel mülkiyetinde bulunan 
araziyi, vakıflara, özel idarelere, belediyelere, 
gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ile 4753 sayılı 
Kanunda yer alan esaslara göre trampa etmek, 

c) özel kanunları gereğince; göçmen, mül
teci ve göçebeler ile sosyal, ekonomik ve tarım
sal gelişmeyi gerçekleştirmek zorunluğu ile 
başka bölgelere nakilleri gerekli olanları iskân 
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etmek, yeter gelirli ekonomik aile üniteleri ha
line getirmek, gelişmelerini sağlamak; tanımsal 
iskânı ve köylerde iç iskânı düzenlemek, 

d) Köy yolları ağını tesbit etmek; sosyal 
adalet ilkelerine uygun olarak mahallî idarele
rin ve köy halkının imkânları oranındaki gö
nüllü katkılarını da değerlendirmek suretiyle 
'köy yolları ve köprüleri ile köylerin sıhhi içme 
ve kullanma suıyu ihtiyaçlarını karşıihyacak te
slisleri yapmak, yaptırmak ve mahallî idareler
ce yapılmasına yardımcı olmak, bunların ona
rım, balkımı ve işletme hizmetlerinin yapılmasına 
teknik ve malî yardımda bulunmak , 

Köy halkı yardımlarının ne suretle değer
lendirileceği ayrıca çıkarılacak bir yönetmelik
le düzenlenir. 

e) 7478 sayılı Köy içme Suları Kanunu ile 
178 sayılı Askerî Garnizonların içme ve Kul
lanma suyunun temini hakkındaki Kanunda 
yer alan görevleri yapmak, 

f) 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununun 6 ncı maddesinde sözü geçen köy 
elektriklendirilımesine ait etüt, plân ve prog
ramları hazırlamak; programlara alınacak köy
lerin elektrik projeleri için gerekli verileri kap-
sıyacak etütleri köyün sosyo - ekonomik geliş
mesini sağlıyaeak biçimde yapmak ve köy elek
trifikasyonu konusunda köylülerin kamu ku
ruluşları ile ilişkilerini düzenlemek; elektriğin 
köyde çeşitli konularda kullanılması ve işletil
mesinde rehberlik ve eğitim çalışmaları yap
mak. 

1312 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belir
tilen etüt ve proje ödeneğinden Köy İşleri Ba
kanlığına her hangi bir ödeme yapılmaz. 

g) Köye yönelmiş hizmetlerin ve köylüler 
tarafından girişilen teşebbüslerin verimini, etki
sini artırmak amaciyle kalkınma plânı ve yıl
lık programlarına uygun olarak hizmetlerin 
birlikte ve bir bütün halinde köye götürülmesi 
için Wye 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 Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslar içinde 
bakanliikliar, Devlet daire ve kurumları, mahal
lî idareler, köylüler ve köylü örgütleri ile her 
kademede ve her safhada koordinasyon ve i§-
ibiriğinü sağlamak, 

h) Yerleşim yerleri özel sorunlar getiren 
köyler ile bilhassa orman ve dağ köylerinin kal-
kındınlmaları maksadiyle Orman Bakanlığı ve 
diğer kuruluşlarla işbirliği içinde plânlı bir 
şekilde gerekli tedlbirleri almak, 

i) illerde teşkil edilecek plânlama grupları 
vasıtasiyle il kuruluşları ile işbirliği halinde 
ilçe seviyesinde plânlamıalar yapmak, 

Köy ve köylü sorunlarını çok yönlü ve de
vamlı şekilde araştırmak; köy ve köylünün kal-
kın'dırılmaları ile ilgili tedbirleri tesbit etmek 
ve bunların mahallî ve millî seviyedeki plân 
ve programlara aksetmesi için tekliflerde bu
lunmak, 

j) Toplum-kalkınması metodunu geliştir
mek, ilgililere tanıtmak ve benimsetmek, bu 
maksatla millî seviyede ve iller seviyesinde top
lum kalkınması enstitüleri kurmak, gerekli araş
tırmalar yapmak ve kamu personeli ile köy li
derlerini bu konuda eğitmek, 

• Millî seviyede toplum kalkınması enstitüleri 
ile bağlantı kurmak suretiyle, üniversitelerde 
toplum kalkınması ve köy araştırma enstitüle
ri açılmasını teşvik etmek, üniversitelerin köy 
sorunları etrafında araştırmalar yapmasını ve 
bu araştırmaların tatbikatta faydalı olmasını 
sağlamak, üniversite gençliğinin toplum kalkın
ması konusunda bilgi kazanmasına yardımcı ol
mak, 

il seviyesinde açılacak toplum kalkınması 
enstitülerinde o ildeki kamu görevlilerini ve 
köyle ilgili kuruluş personelini toplum kalkın
ması metotları ile eğitmek, köyde toplum kalkın
ması liderleri yetiştirmek ve toplum kalkınması 
merkezlerinde diğer bakanlıklarla koordinasyon 
yaparak köy konu liderlerini yetiştirmek, 

k) Köylerde kooperatifçiliği geliştirmek 
maksadiyle gerekli eğitimi yapmak, her türlü 
teknik ve malî yardımlarda bulunmak ve istih
sal maddelerinin değerlendirilmesi için f aalyet-
ler göstermek, 

1) Köy el sanatlarının araştırmasını, ge
liştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağ
layıcı tedbirler almak, kurslar açmak, köylü
lerin yeni bilgi ve hünerler edinmelerine yar- -
dımcı olmak, 

Pazarlama imkânlarını da düşlünerek toplum 
kalkınması enstitüleri yolu ile yetiştirilen el 
sanatları konu liderleri vasıtasiyle köyde o el 
sanatını yaymak ve koflu liderlerinin murakabe-

— 219 — 



M. Meclisi B : 155 26 . 8 . 1971 O : 1 

sinde geliştirilecek el sanaJtları mamulleri pa
zarlama koıoperailflerini kurmak, 

m) Bakanlığın çalışma alanlarına giren hiz
metlerle ilgili konularda arattırma, eğitim ve 
öğretim yapmak üzere, enstitü ve eğitim mer
kezleri ile geçici ve sabit kurs merkezleri aç
mak, 

Bu ıböJümle ilgili eğitim görevlerinde eğiti
mim me şelkilde yapılacağı bu yönetmelikle be
lirtilir. 

n) Köy işleri Bakanlığınca hazırlanacak ve 
Balkanlar Kurulunca kabul edilecek esaslar için
de, köy imar plânlarını yapmak veya yaptırmak, 
tasdik eitmuek ve bu plânlara uyulmasını sağla
mak, 

o) imar ve iskân Balkamlığı ile işbirliği ya
pılmak suretiyle çevrenin iklimine, sosyal ve 
ökonomik şartlarına, yapı malzemesi imkânları
na uygun nitelikte köy konut, tarımsal işletme 
Ibinıalan ve sosyal tesislerin tiplerini araştırmak, 
(köylerde yapılacak komutlara, işletme yapıla
rına ve köyün imarına telknik ve malî yardım
larda [bulunmak, 

p) Köylerdeki pis suların zararsız hale ge
tirilmesi için malî ve teknik yandıım'da bulun
mak, 

r) Gerektiğinde döner sermayeli işletmeler 
kurmak, 

BAŞKAN — Bu arada bir takrir gelmiştir, 
lonu okutuyorum. 

fSayın Başkanlığa 
Köy işleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu ile 

ilgili görüşmelerin gruplar adına 10, şahıslar 
adına 5 dakika ile tahdidedilmesini saygı ile 
teklif ederim. 

Kastamonu milletvekili 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde Sayın ilyas 
Kılıç, buyurun. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Bu kanun üzerinde 
arkadaşlarımızın ne kadar konuşacağını ve ne 
söyliyeeeğini bilmeden bir arkadaşımız bir tak
rir vermiş bulunmaktadır. Peşinen milletvekil
lerinin konuşmalarını talhdidetmek için önerge 
vermiş olan arkadaşımın hareketini yadırgamak 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Köy işleri Bakan
lığı teşkilât kanunu görüşülüyor. Geri kalmış 

bir ülkenin geri kalmış çocuklarını kalkındıra-
ibilmek için büyük bir yükü omuzuna almış 
olan Köy işleri Bakanlığı, çok önemli bir ku
ruluştur. Düşündüğünüz, düşüneceğiniz; söyle
diğiniz, söyliyeceğiniz; teklif ettiğiniz ve ede
ceğiniz bütün vazifeleri üzerine yüklediğiniz 
bir Bakanlığın kuruluş kanunu görüşülürken, 
müsaade ediniz de şahısları adına konuşan ar
kadaşlarımız on dakika konuşsunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 2 nci madde, kanu
nun belkemiğidir. Bu maddede o kadar husus
lar vardır ki, bir dağ köyünün kalkınabilmesi 
için hepimiz her yerde her şeyi söylüyoruz. Bu 
söylediklerimizin kanuna da bir metin haline 
gelebilmesi için, müsaade ediniz de fikirlerimizi 
açık ve seçik olarak söyliyelim. 

Bir dağ köyüne gidecek alt yapı tesislerinin, 
o köyün kalkınabilmesi için kurulacak tesislerin 
neler olduğunu ve bunların fayda ve mahzur
larının neler olabileceğini içinde yaşıyan insan
lar olarak, dert dinliyen insanlar olarak söyli
yelim. Daha birçok hususları dile getirelim ve 
toprak reformunun bu memlekette neye malol-
duğunu ifade edelim. Gübre fabrikalarında ya
pılan gübrelerin hangi toprakta ve hangi şekil
de, ne zaman ve nerede ve hamlgi şartlar altın
da kullanılması lâzımgeldiğini müsaade ediniz 
de dile getirelim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — un
lan Tarım Bakanlığı yapar. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Onu Tarım Ba
kanlığı yapmaz, Toprak - Su Genel Müdürlüğü 
yapar, sevgili arkadaşım. Toprak - Su Genel 
Müdürlüğü de Köy işleri Bakanlığı bünyesin-
dedir. Kanun tasarısını okumuşsamız orada gö
receksiniz; ama Toprak Su'nun bunu nasıl yap
ması lâzımlgeldiğini ve nasıl olduğunu müsaade 
edin de söyliyelim. 

Bu memlekette tapusuz tarlaların miktarı
nın tapulu tarlaların milyonlarca üstünde oldu
ğu ifade edelim. Köy işleri Bakanlığı bu tapu
suz tarlaların tapusunu alıp vermeden, bu mad
dede belirtilen hususları nasıl yerine getirece
ğini, müsaade edin de söyliyeyim. 

Bu maksatla 5 dakika içerisinde bunları en 
kısa bir şekilde söylemeye imkân yoktur. Bu 
hususu takdirlerinize arz ederek, önergenin ka
bul edilmemesini istirham etmekteyim. Böylece 
bu kanunun dört başı mamur bir şekilde çık-
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ması ve milletvekiâlerinin fikirlerini dile getir
mesi imkan dâhiline girecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı tarafımdan veri

len takrirde; gruplar adına 10, şahısları adına 
S dakika ile konuşma süresinin kısıtlanması is
tenmektedir. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... KaJbul edilmemiş
tir, efendim. 

2 nci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
Sayın Uğraşız oğlu, buyurun. 
FAHRİ TJĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluş kanunu tasa

rısının 2 nci maddesi, bu Bakanlığın görev sa
halarım belirtmektedir, hattâ bu görev sahala
rına yayılacak birtakım yetkilerini ifade et
mektedir. 

Köy İşleri Bakanlığımın kurulması zarure
tine inanıyoruz. Bu kanunun bir an önce çık
ması da memleketim hayrına olacaktır. Ancak 
Köy İşleri Bakanlığı Kanunu çıkarılırken, bü
tün yönleriyle Yüksek Mecliste en iyi bir şe
kilde etüt edilip, müzakere ve mütalâaya tabi 
tutulup, mümkün olduğu nisbette kusursuz bdr 
şekilde bir kanun olarak çıkması iktiza et
mektedir. 

Köy İşleri Bakanlığımın görevleri metinde 
sıralandığı şekilde gözdem geçirilecek olursa, 
pek geniş bir şekilde tutulduğu görülecektir. 
Aynı aamamda asıl üzerinde durulması ve ten-
İride tabi olacak tarafı da, birçok bakanlıkla
sın görev alanları ile Köy İşleri Bakanlığı gö
revlerinde tedahül olmasıdır. 

Birçok kuruluşlar ikili hale getirilmiş ola
caktır. Şayet bu metin kanunlaşırsa, aynı gö
revi yapan iki genel müdürlük iki bakanlığa 
bağlanmış olacak, vazifelerde bir dublikasyon 
meydana gelecektir. Vazifelerin böyle ikili ha
le gelmesi, tedahülüm mevcut bulunur halde 
kanunlaşması, memleketimize çok ağır birta
kım malî külfetler yüklemiş olacaktır. 

Bu kanun metni yüksek Meclisinizde 1 nci 
defa müzakere edildiği zaman, pek değerli ar
kadaşlarımız tarafından esaslı noktaları ten
kide tabi tutulmuştur. Bu hususlarım ışığı al
tında metni yeniden tedvin etmek üzere Ko
misyon tasarıyı geri almıştır. Tasarı geri alın
dıktan sonra Ge^içj Komisyonda değerli arka

daşlarımızın, çok büyük ve yakın ilgileri neti
cesinde, burada yapılmış olan bütün tenkMler 
tekrar edilmiştir. Bundan maksat şüphesiz, gö
revlerdeki bu dubükasyonu ortadan kaldırmak, 
tedahülleri ortadan kaldırmak, kanunu en iyi 
bir şekilde çıkarmak ve fakir milletimize daha 
ucuz hizmet getirmek içindir. Bunlar, haklı 
idi. 

Sayın Komisyon Başkanı ve Sayın Köy İş
leri Bakanı bunlarım lüzum ve önemine inanmış 
olarak tasarıyı memnuniyetle Komisyona geri 
almışlar ve Komisyonda bunlar tekrar tekrar 
müzakereye tabi tutulmuştur; fakat müşıaha-
dem ve kanatim odur ki, bunlardan pek az 
bir kısmı Komisyonda göz önüne alınarak, es
kiden olduğu şekliyle tekrar huzurunuza gel
miş bulunmaktadır. Benim endişelerim, bu gö
rev alanları üzerinde pek geniştir. 

Kanunum Köy İşleri Bakanlığına tanıdığı 
bütün görevlerde, diğer bakanlıkları ilgilen
diren hususlar vardır. O halde burada bütün 
bakanüıkları ilgilendiren hususlara ait bir ka
nun çıkarabilmek için, evvelemirde o bakanlık
ların görevleri ile ilgili hususların da değiş
tirilmesi iktiza ederdi. Halbuki burada böyle 
bir değişikliğe veyahut da o kanunlarım ilgili 
maddelerini yürürlükten kaüdıran her hangi 
bir hususa tesadüf edilmemektedir. Bu cihet 
ayrıca endişeyi mucibolarak görülmektedir. 

Metin kanunlaştıktan sonra çeşitli bakan
lıklar veya kuruluşlar, kendi görev alanlarına 
giren ve köylerimizi ilgilendiren hususlarda 
gayet tabiî olarak Köy İşleri Bakanlığı ile 
karşı karşıya geleceklerdir. Bu görev, her ne 
kadar Köy İşleri Bakanlığıma verilmiş ise de, 
bâzı bakanlıklar «Bizim bakanlığımızın kuruluş 
kanunu ile bu görevlerin bir kısmı bize aittir, 
bunları yapmak mecburiyetindeyiz, bunlar yü
rürlükten kaldırılmamıştır.» demek lüzumunu 
hissedeceklerdir ve bunu söylemek bir görev
dir. 

O halde bîr sürtüşme, Köy İşleri Bakanlığı 
ile diğer ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında 
ister istemez, olacaktır. Bunun önlenmesi ikti
za eder; ama nasıl önlecektir? Bunu bu sekliy
le yeniden tedvin etmeye zannediyorum imkân 
olmıyacaktır. 

Onun için, yüksek huzurulannızda kanunun 
birinci müzakeresi sırasında ileri sürülen ten-
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kidleri burada aynen tekrar etmek gerekecek
tir. 

Şimdi bendeniz 2 nci maddenin görevlerle 
ilgili kısmında, diğer bakanlık ve kuruluşları 
bir tarafa bırakarak ve benden çok daha yet
kili arkadaşlarımın mütalâalarını serd etmele
rini bekliyerek, 2 nci maddenin yalnız (m) fık
rasına değinmek istiyorum. 2 nci maddenin 
(m) fıkrası şöyle diyor : 

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

Bu bölümle ilgili eğitim görevlerinde eğiti
min ne şekilde yapılacağı bir yönetmelikle belir
tilir.» 

İşte bu (m) fıkrasında dercedilen hususlar, 
/doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığının 
görev alanlarının büyük bir kısmım kapsıyan 
hususlardır. Her şeyi bir tarafa bırakalım; ge
çici kurslar açması, sabit kurslar açması, köy 
hizmetleri ile ilgili enstitüler açması için - Bu
na isterseniz Köy İşleri Bakanlığı Enstitüsü 
deyiniz, isterseniz köy enstitüleri deyiniz, ister
seniz başka isimler veriniz - eğitim ve öğretim 
hizmetlerini Köy İşleri Bakanlığına vermek, bu 
bakanlığın asıl görevlerini yapamaz hale getir
menin bir örneği demek olur. 

Bundan evvel aynı maddede sözü geçen (j) 
fıkrasını da okuyorum : 

«Toplum kalkınması metodunu geliştirmek, 
ilgililere tanıtmak ve benimsetmek, bu maksat
la millî seviyede ve iller seviyesinde toplum kal
kınması enstitüleri kurmak,...» 

Muhterem arkadaşlarım; bugün toplum kal
kınmasından anladığımız mâna, doğrudan doğ
ruya köyün kalkınmasıdır ki, bu konuda ev
velemirde köyün altyapı hizmetleri ve bunu he
men takiben de köyün diğer ekonomik, sosyal 
ve kültürel kalkınması hatıra gelir. O halde 
toplum kalkınması dediğimiz zaman altyapı 
hizmetleri ile ekonomik, sosyal ve kültürel hiz
metleri birbirinden ayırmak mümkün değildir. 
Köy kalkınmasını toplu bir hizmet olarak ele 
aldığımız zaman, bütün bunlar köy hizmetleri 
ile ilgili olarak içerisinde vardır ve geniş mâna-
siyie Köy İşleri Bakanlığı bunlardan kendi alan
larına ilişkin olanları yapabilir kanaatindeyim. 

Bu böyle iken, (j) maddesi ile iktifa edilmi-
yerek burada yapılan şiddetli tenkidlere rağ
men tekrar (m) maddesinin aynen Yüksek Mec
lisin huzuruna getirilmesi, buradaki mütalâa
lara değer ve önem vermemenin bir ifadesi ola
rak görülmektedir. 

Bugün Millî Eğitim Bakanlığı hizmetleri 
dahi, geniş anlamı ile ikiye ayrılmıştır. Yük
sek malûmlarınız olduğu veçhile kültür hizmet
leri bir Bakanlığı verilmiş, kültür hizmetleri dı
şında kalan ve eğitimin özü ile ilgili hizmetler 
de Millî Eğitim Bakanlığının bünyesi içinde kal
mıştır. Bunu böyle yapmaktan maksat, her iki 
bakanlık hizmetlerinin dahi iyi, daha mükem
mel bir şekilde halkın ayağına götürülmesini te
min maksadına matuftur. 

Buna rağmen bu hizmetleri tekrar bölerek 
bunlardan bir kısmını, - bilhassa halk eğitimi ile 
ilgili olanları - ilçe kursu veya sabit kurslar ve
yahut geçici kurslar açmak şeklinde mütalâa et
mek, bu tekerrürün başlıca örneklerinden biri
ni teşkil etmektedir. 

Bildiğiniz gibi Millî Eğitim Bakanlığı, Tek
nik öğretim Müsteşarlığına bağlı olarak ve köy 
hizmetlerine cevap vermek üzere, geçici ve sa
bit kurslar açmaktadır. Bu kurslardan mezun 
olmuş binlerce öğretmenimiz halen vazife başın
dadır. 

Keza köylerimizin okuma - yazma hizmetleri 
ile ilgili olarak halk eğitimi bünyesi içinde bu
lunan birtakım hizmetler, - daha evvelki tecrü
belere nazaran - Millî Eğitim Bakanlığı bünyesi 
içerisinde en iyi şekilde yürütülürken; Köy İş
leri Bakanlığı kurulduktan sonra bir deneme 
mahiyetinde olmak üzere Millî Eğitim Bakanlı
ğından alınmış, Köy İşleri Bakanlığına verilmiş
ti. Böylece buralarda vazife gören ve halk eği
timi ile iştigal eden birçok eğitimci arkadaşla
rımız, kurs öğretmenleri, ilkokul öğretmenleri, 
buralarda bir müddet hizmet görmüşlerdi; fa
kat çok uzun bir zaman geçmeden bunun büyük 
bir hata olduğu, öğretmenlerin bir boşluk için
de kaldıkları, teftiş ve murakabeden uzak bu
lundukları, moral bakımından bekleneni vere
medikleri ve çöküntüye uğradıkları, hizmetlerin 
de bu yönden geniş mikyasta aksadığı tesbit 
edilmiştir. Bunun neticesinde birçok şikâyetler 
olmuş ve bu itiraz ve şikâyetlerin büyük bir kıs
mı da bizzat eğitimciler, Millî Eğitim Bakanlığı 
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yetkilileri ve halktan gelmiştir, Yüksek Heyeti
nizi teşkil eden arkadaşlarımız tarafından gel
miştir. Bunlar nazarı dikkate alınarak Köy İş
leri Bakanlığına bağlanmış bulunan Halk Eği
timi Genel Müdürlüğü, buradan tekrar ayrıla
rak Millî Eğitim Bakanlığına İkinci Beş Yıllık 
Plân ile devredilmiştir. 

Köy kalkınması ile ilgili olan böyle bir hiz
metin büyük bir parçasının yeniden Millî Eği
tim Bakanlığından, Kültür Bakanlığından alı
narak Köy işleri Bakanlığına devredilmesinin 
ne gibi bir fayda sağlıyacağı hususunu yüksek 
takdirlerinize sunmak isterim. 

Tekrar arz ediyorum; bugün köylerimizin en 
mühim hizmetleri çok geri kalmıştır. % 70, 
% 80 ve hattâ elektrifikasyon mevzuunda % 98 
civarında hizmet mahrumiyeti içinde bulunan 
köylerimiz, bu altyapı hizmetlerini acele ve çok 
süratli bir şekilde beklerken; eğitim ve öğretim 
hizmetleri, kooperatif hizmetleri v. s. gibi yan 
hizmetlerin Köy İşleri Bakanlığına verilmiş ol
ması, kanaatimce bu Bakanlığın asıl görevinin 
büyük bir şekilde aksamasına ve bu hizmetlerin 
köylere götürülmemesine sebep teşkil edecektir. 
Onun için dikkatli olmamız gerektiği kanaatin
deyim. 

Toplum kalkınması hizmetleriyle, bu altyapı 
hizmetlerini Köy İşleri Bakanlığının rahatlıkla 
mütalâa edebileceğinden ve köy kalkınması ile 
ilgili ve doğrudan doğruya köyü ilgilendiren 
ekonomik, sosyal ve birtakım kültürel meseleler
de de görevini yapacağından şüphem yoktur. 
Ayrıca bir (m) maddesi tedvin edilmek suretiy
le, geçici veya sabit birtakım kurslar açmak, 
köylerle ilgili birtakım enstitüler açmak, eğitim 
ve öğretim merkezleri kurmak gibi meseleler, 
Bakanlığı ilgilendiren asıl konular değildir. 
Bunları mesele olarak bizzat Köy işleri Bakan
lığı almak istememelidir. 

Bakanlıklararası sürtüşmelerden ayrı ola
rak, bu müesseseleri kurduğumuz takdirde, bun
lara yeniden eleman temini için şüphesiz yeni 
birtakım okullar açmak iktiza edecek veya Mil
lî Eğitim Bakanlığının ilgili bölümlerinden bir
takım elemanları istemek zarureti hâsıl olacak
tır. Tıpkı Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünün 
Köy İşleri Bakanlığına bağlanma durumunu 
tekrar etmiş olacağız. Buna ne lüzum vardır? 
Onun için müsaade buyurursanız (j) maddesin

deki toplum kalkınması hizmetleriyle iktifa ede
rek ve burada öngörülen toplum kalkınması ens
titüleri kurmak gibi vazifeleri Köy işleri Ba
kanlığında bırakarak, (m) maddesinde yazılı 
eğitim merkezleri kurmak, geçici veya sabit 
kurslar açmak, eğitim ve öğretim yaptırmak, 
enstitüler açmak gibi hizmetlerin üzerinde dur
maksızın, Bakanlığın diğer hizmetlere süratle 
yönelmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Sayın Bakan ile de bir nebze bu konu üze
rinde konuşmak imkânını buldum. Kendileri 
«Biz bu enstitü işlerinden vazgeçelim, madem ki, 
Yüksek Heyet de bu şekilde fikirler beyan et
miştir, ısrar etmiyelim.» gibi bir fikir beyan et
mişlerdi. Biz de Geçici Komisyonda bu şekilde 
bir mutabakata varıldığı inancı içinde idik; 
ama, metin yine aynen gelince biz bu sözlerimi
zi tekrar etmek mecburiyetinde kaldık ve (m) 
fıkrasının metinden çıkanlması ve Köy işleri 
Bakanlığını asıl köy problemleri ile karşı karşı
ya bırakmak maksadiyle arkadaşlarımızla bir
likte bir önerge verdik. 

Eğer Köy işleri Bakanlığı ve Yüksek Ko
misyon bu meseleye bizden evvel sahip çıkar ve 
buna taraftar görünürse hakikaten memleketin 
hayrına bir hizmet, bir netice hâsıl olur kanaa
tindeyiz. Aksi halde bütün meseleler Köy işleri 
Bakanlığını müşkül durumda bırakacağı gibi, 
birçok meselelerde de bu Bakanlığı işin içinden 
çıkamaz hale getirecek ve sürtüşmelere sebebo-
lacaktır. 

Bu bakımdan (m) fıkrasının kaldırılması 
hususundaki teklifimize Yüksek Heyetin itibar 
göstermesini rica ve istirham ediyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Şevket Doğan?.. Yok. 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu?.. Yok. 
Sayın Danışman?.. Buyurun efendim. , 
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Muhte

rem. Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Çok önemli bir görevle karşı karşıyayız. Teş

kilât kanunları çok dikkatle ve iyi bir etüde da
yanarak çıkarılmalıdır. 

Ben de bu Komisyonun bir üyesi sıfatiyle 
itiraf edeyim, bu görevi lâyiki ile yapmış deği
liz; ama bugün bu kanunun çıkarılması vakıa-
siyle karşı karşıya bulunuyoruz. Buradaki mü
zakerelerde, mümkün olduğu şekilde noksanla
rını ikmal etmek suretiyle iyi bir teşkilât kanu-
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nu çıkarmaya gayret edeceğiz ve fiMrleriımizi bu 
istikamette beyan edeceğiz. 

Teşkilât kanunlarında yapılacak hatalar, di
ğer kanunlarda olduğu gibi bariz şekilde belli 
olmaz. Bu hatalar, geniş şekilde Türk âmme 
idaresini etkiler. Bu itibarla, her yönüyle dik
katli olmak mecburiyeti vardır. 

Tasarının ikinci maddesi, çok geniş konulan 
ihtiva etmektedir. Âdeta bir kırkambar şeklin
dedir; ama biz bunu dalha başka türlü bir hale 
koyamadık. Hükümet bu tasarıyı çok daha dik
katli bir incelemeden sonra, diğer âmme kuru
luşları için yapmış olduğu çalışmalarla beraber 
Yüce Meclislere getirmiş olsaydı, belki daha 
faydalı olurdu. 

Ben, ikinci maddenin (b) fıkrasına bir ilâ
venin yapılmasını teklif ediyorum. Bilindiği 
üzere Toprak - Su, arazi sulama yapmaktadır, 
kanallar açmaktadır. Bu sulamayı, köylülerin 
kurmuş oldukları Toprak - Su kooperatiflerine 
bırakmaktadır. Kooperatiflerin, geniş çaptaki 
bu sulamayı kendi imkânlariyle yapmaları müm
kün değildir. Bâzı yerlerde, bugünden birçok 
kooperatif bu türlü çalışmaları yapamamanın 
telâşına düşmüş bulunmaktadırlar. 

ilgili arkadaşlarla bu konuyu konuştuğumuz
da, hakikaten idarenin bu mevzuatla koopera
tiflere fazla bir yardımda bulunamıyacağı, sa
dece başlangıçta bir tecrübe işletmesi yardımı 
yapabileceği hususu ortaya çıkmıştır. Bu iti
barla biz maddeye, Toprak - Su kooperatifleri
nin işletme masraflarına, teknik eleman, malze
me veya malî yardım yapma imkânını getire
cek bir ilâve teklifinde bulunuyoruz. Taibiatiy-
le bu, bütçe ile Bakanlığa verilecek imkâna bağ
lıdır. Ümidediyoruz ki bu konuya ayrılacak 
tahsisat, Yüce Meclislerimizde büyük ilgi göre
cek ve gerekli imkânlar Bakanlığa verilecektir. 

Muhterem arkadaşlarımın bu konuya iltifat 
buyurmalarını istirham eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Çakıroğlu, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA NECATİ İSFENDİ-
YAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

ikinci maddenin müzakeresi sırasında söz 
alan arkadaşlar, beni Bakanlığın kuruluş se
bepleri hakkında biraz izahat vermek mecburi
yetine götürüyor. 

Üniversite mensupları, valiler, kaymakamlar 
1963 yılında, yani «Köy işleri Bakanlığının ku
rulmasına lüzum var mıdır, yok mudur?» de
nildiği sırada toplanmışlar, araştırma yapmışlar. 
Demişler M; köyün sosyal yapısı tamamen baş
kadır. Bu yapıya uygun hizmet götürecek yeni 
bir teşkilâta, yeni bir bakanlığa ihtiyaç vardır. 
Köy işleri Bakanlığı bu suretle kurulmuştur. 

Söz alan arkadaşlar, fikirlerini belirtirken 
daha ziyade Köy işleri Bakanlığının hizmet sa
hası olarak mütalâa edilen ve halen Köy İşleri 
Bakanlığının hizmetleri arasında bulunan bir
takım üniteleri başka başka yerlere götürme 
gayreti içerisine giriyorlar. 

Daha önce muhtelif konuşmalarda, komis
yondaki müzakerelerde ve sohbet sırasında; 
«Köy işleri Bakanlığına ne lüzum vardır; ne 
için kurulmuştur? Toprak - Su hizmetlerini 
Tarım Bakanlığı yürütsün. Elektrifikasyon hiz
metlerini Enerji Bakanlığı yürütsün,» şeklinde 
beyanlarda bulunuldu. Halbuki, biraz evvel de 
belirttiğim üzere, Köy işleri Bakanlığının ku
rulmasına lüzum gösteren yetkili kuruluşlar, 
hizmetlerinin de hangi sahalarda olması gerek
tiğini tesfbit ve tâyin etmişlerdir. Köy işleri 
Bakanlığı da bu hizmetleri yürütmektedir. An
cak bu hizmetleri daha iyi yürütebilmesi için, 
daha mükemmel yürütebilmesi için, Köy İşleri 
Bakanlığının teşkilât kanunu hazırlanmıştır, 
Yüce Meclise sunulmuştur. 

Şimdi arkadaşlar, Köy işleri Bakanlığının 
hizmetlerini daha iyi yürütebilmesi için Meclise 
getirilen teşkilât kanunu tasarısı üzerinde fi
kirlerini beyan edecekleri yerde; bu Bakanlığın 
hizmetlerini şuraya veya buraya vermek gay
reti içerisine giriyorlar. 

Tatbikatta gördük ki, Köy işleri Bakanlığı 
kurulduktan sonra köye giden hizmetler, daha 
evvelki yıllardan çok daha fasla olmuştur ve 
verimli olmuştur. O halde Köy işleri Bakanlı
ğının ifa etmekte olduğu hizmetleri daha iyi 
yürütebilmesi için teşkilât kanununu en mü
kemmel şekilde çıkarmak, elbeteki Yüce Mec
lisin vazifeleri meyanındadır. 

Biraz evvel konuşan1 bir arkadaşım birta
kım hizmetlerin, bu arada ikinci maddeniD 
(m) fıkrasının tasan metninden çıkarılma
sını talebetmektedir. (m) fıkrasını beraberce 
okuyalım : 
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«Bakanlığın çalışma saikalarına giren hiz-
mdtlerle ilgili konularda araştırma, eğitim, 
öğretim yapmak üzere enstitü ve eğitim mer
kezleriyle geçici ve sabit kurs merkezleri aç
mak,» diyor. 

Şiıridi YSE Umum Müdürlüğünü farzede-
lim. Köye elektrik getiriyor, köy elektrikçisi 
yetiştirecek kurs açması zarureti vardır. 
Biraz evvel konuşan hatip arkadaşımız bu 
kursu açmasın, diyor, öte yandan toprak - is
kân kursları açmasın mânasına alıyor, (m) 
fıkrasından çıkarılan mâna bu mahiyettedir. 
Bunu çıkardığımız zaman bu kursları da aça-
mıyacak, bununla ilgili araştırma merkezleri 
<de kurulamıyacak. 

Halbuki, diğer kuruluşlarda bunun ör
nekleri vardır. Meselâ Tekel G-enel Müdür
lüğü veyahut da Tarım Bakanlığına bağlı 
Çay Araştırma Enstitüsü vardır. Bu enstitüsü 
Maarif Bakanlığının emrinde çalışmıyor, 
doğrudan doğruya Tarım Bakanlığına bağlı
dır. 

Binaenaleyh, (m) fıkrası kendi çalışma sa-
halariyle ilgili kurslarının açılması, bununla 
ilgili eğitim' merkezlerinin açılması manası
nadır. Bu fıkra buradan çıkarıldığı takdirde, 
Bakanlık bu hizmetleri yürütecek kurslar, eği
tim ve araştırma merkezleri de açamıyacaktır. 
Bu ise çok muhzurludur. 

Yine biraz evvel konuşan arkadaşımız 
«Tedahül oluyor» dediler. Hayır... Köy iş
leri Bakanlığının yapacağı hizmetler belir
lidir, tarif edilmiştir. Köye hizmet götüren 
birçok ünite vardır ve bu ünitelerin bir kıs
mı da diğer bakanlıklara bağlıdır. Doğru; 
fakat her bakanlıktaki ünitenin köye hangi 
hizmetleri götüreceği tesbit edilmiştir. Bizim 
de arzumuz, Köy işleri Bakanlığının köye 
hangi hizmetleri götüreceğini tesbit etmektir. 
İşte bu madde bunları sıralıyor. Binaenaleyh, 
hatip arkadaşların endişelerini ben yersiz bu
luyorum. 

Daha mükemmel bir teşkilât kanununun 
çıkarılması için bütün gücümüzle elbirliğiyle 
çalışalım. Bu Bakanlık; köylüye hakikaten bü
yük bir ümit getirmiştir. Köy kalkınmasını 
sağlamak için yeni bir hamle yapma ve köyü 
en kısa zamanda en mükemmel şekilde, in
sanca yaşıyacak duruma getirmekte Köy işleri 

Bakanlığına büyük faydaları olacağı kanaatin
deyim. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (Demok
ratik Parti sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayaın 
Anığı, buyurun. 

GEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, değeni 
arkadaşlarım; 

Köye hizmet yolunda el ele ve gönül gö-
nüle bu kanunun çıkarılması için güzel bir 
gayretin tablosu arasında, bir meseleyi kısaca 
izah etmek üzere huzurunuza çıktım. 

Değerli arkadaşlarım; bâzı arkadaşları
mızın endişeleri var. Bakanlığın köye götür
düğü hizmetlerin, diğer bakanlıkların hizmet 
ve yetkileriyle tedahüllere ve sürçmelere se
bebiyet vereceği endişesindedir. 

Bu bir tklif değil, tasarıdır; Hükümet ha
zırlamıştır. Bütün bakanlıkların teknik ele
manlarının bir araya gelerek, vazife ve yetki
leri üzerinde görüşmeler yapmasiyle hazırlan
mış bir kanun tasarısıdır. 

Bunun yanında, bâzı endişeye sebep vere
cek kelimeler ve kuruluşlar üzerinde arka
daşlarımızın fikirlerini dinledik. Toptan cevap 
vermek üzere sonradan konuşmak da mümkün
dür. Ancak bir noktaya işaret etmek istiyorum. 
İkinci maddenin (j) ve (m) fıkraları üzerinde 
arkadaşlarımız endişelerini belirttiler. 

(m) fıkrası okunduğu zaman bu endişeye 
mahal olmıyacağına kaaniim. «Bakanlığın çalış
ma sahalarına giren hizmetleriyle ilgili konu
larda araştırma yapmak» tan bahsediyoruz; 
bunun için kurislardan bahsediyoruz. Yok
sa, Millî Eğitim Bakanlığının umumi eği
tim hizmetleriyle ilgili enstitülerinden değil... 
Mevcut çalışmalar, bu hizmetlerin köylerde gö
rülmesi şeklinde devam etmektedir.. Bir halı
cılık kursu ve eğitim merkezi vardır. 

Araştırma yapmadan hizmetin iyi görülme
sine imkân yoktur. Köy hizmetlerini yerinde 
yapabilmek için, köye iyi hizmet götürebilmek 
için araştırmaya, tahlile, tetkike ihtiyaç vardır. 

Köye giden hizmetler genişlemiş, potansiye
li artmış, aksiyonu artmıştır. Elektriği görmi-
yen köylünün, köye götürülen elektriği, yeni 
getirilen hizmet, ve imkânları nasıl kullanaca
ğını öğrenmesi elbette gerekir. Toprak - Su bü
yük araştırmalar yapmaktadır. Toprak - iskân 
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ayrıca yeni birtakım araştırmalarla, yeni köy 
yerleşim yerleri üzerinde çalışmaktadır. 

Köy İşleri Bakanlığı teşkilât kanunu tasa
rısı baştan aşağı tetkik edildiğinde, arkadaşla
rımızın serd ettiği endişelere mahal olmıyacağı-
na inanıyorum. 

Elimizdeki metin uzun müzakereler ve tet
kiklerle hazırlanmış ve arkadaşlarımızın müta
lâalarına açık bırakılmış olup komisyon çalış
malarının son neticesidir. Buna rağmen arka
daşlarımızın vermiş olduğu önergeler geldiğin
de, en iyisini yine beraberce bulacağız. Kanunu 
en güzel şekilde çılkarmanm gayreti içerisinde 
olacağınıza inanarak bu kısa izahatı veriyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. 

ÜBAŞKAN — Başkanlığa sı!k sık konuşma sı
rası sorulmaktadır. Bu sebeple konuşacak arka
daşların sırasını arz ediyorum : Sayın Buyruk
çu, Sayın Kılıç, Sayın Özgüner, Sayın Külâhlı, 
Sayın Müderrisoğlu, Sayın Öztürk, Sayın Ül
ker, Sayın Tosyalı, Sayın Aytuğ, Sayın Bul-
danlı, Sayın Kodamanoğlu, Sayın Yılmaz, Sa
yın Şener, Sayın Yardımcı, Sayın Okyayuz söz 
almış bulunmaktadırlar. 

Bayın Buyrukçu, buyurun. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın Baş

kan, saym arkadaşlarım; 
Köy İşleri Bakanlığı "kuruluş ve görevleri 

Tıakkındaki kanun tasarısının ikinci maddesi 
üzerinde görüşlerimi ifade etmek üzere söz al
mış (bulunuyorum. 

Esasen bu kanun tasarısının ikinci maddesi, 
(a) harfinden (n) harfine kadar bentler halin
de bütün görevleri sıralamış bulunmaktadır. 
Ben arzu ederdim ki, bu bentler ayrı ayrı mad
deler halinde buraya getirilsin; ayrı ayrı, uzun 
uzun münakaşası yapılsın. Bu kadar geniş gö
revleri kapsıyan bir maddenin burada bütün 
açıklığı ile görüşülememesi çok sakıncalı bir 
durum yaratmaktadır. 

İkinci maddenin (b) bendi hakkında endi
şelerim sebebiyle, daha evvel bir önerge vermiş 
idim; fakat Geçici Komisyonda almış olduğum 
izahatlar sonunda bu önergemi geriye aldım ve 
burada yalnız bir iki hususu ifade etmek isti
yorum. 

İkinci maddenin (b) bendi, doğrudan doğ
ruya toprak reformunu kapsıyan fıkralardan 
ibarettir. «Özel kanunları gereğince, topraksız | 

ve yeter toprağı bulunmıyan çiftçileri, bölgesel 
şartlara uygun tarımsal işletme tiplerine göre 
toprak sahibi kılmak; gerekli işletme araç, ge
reç ve irat hayvanları ile konut, tarımsal yapı 
ve tesislerine kavuşturmak ve işletme masrafla
rını karşılamak üzere krediler vermek suretiyle 
kurulan tarımsal işletmelerin gelişmelerini sağ
lamak» gibi çok önemli hususları kapsamak
tadır ; fakat Komisyonda görüşmeler sırasında 
öğrendik ki, Toprak İskân Genel Müdürlüğü
nün çalışmaları harfiyen şu bentde yazılı oldu
ğu şekilde devam etmektedir. Gönül arzu eder 
ki, yakında Hükümetin Meclise getirecek oldu
ğu toprak reformu kanun tasarısı ile herhangi 
bir çelişki doğmasın. 

IŞimdi, aynı maddenin (c) bendi üzerinde 
bir (hususu açıklamak istiyorum. Aynı madde
nin (c) bendinin daha önce Geçici Komisyon
dan geçen metni bir fıkrayı ihtiva etmekte idi. 
Bu fıkra, Geçici Komisyonun en son değiştiri-
sinde tamamiyle çıkarılmış. 

Fıkra şu : «Tarımdaki nüfus fazlalığını di
ğer çalışma alanlarına belirli bir düzende ak
tarmaya yardımcı olmak.» Ben bu fıkranın kal
masında büyük faydalar görür idim. Hattâ bu
nu bu fıkrada belirtilen «özel kanunları gere-
ğince göçmen ve mülteci ve göçebeler» ibareleri 
ile tarif edilen köylere değil, tüm köylerimiz 
için genişletilmesini arzu ederdim. Tarımdaki 
nüfus fazlalığını belirli bir oranda, sanayi sek
törlerine ve diğer sektörlere aktarmada Köy 
İşleri Bakanlığının bir plân dâhilinde yardımcı 
olmasında büyük faydalar olmasına rağmen, bu 
fıkra Geçici Komisyonun son değiştirisinde ta
sarıdan çıkarılmıştır. Bu fıkraya ilâve olmasa, 
bile, ayrı bir fıkra olarak kanunun ikinci mad
desine eklenmesini, bir önerge ile ayrıca teklif 
ettim. İnşallah iltifatlarınıza mazhar olur. 

iŞimdi ikinci maddenin (d) bendi üzerinde
ki görüşlerimi ifade ediyorum. Bence çok önem
li bir benttir. Aynen okuyorum. 

«Köy yolları ağını tesbit etmek; sosyal ada
let ilkelerine uygun olarak mahallî idarelerin 
ve köy halkının imkânları oranındaki (gönüllü 
katkılarını da değerlendirmek suretiyle köy 
yolları ve köprüleri ile köylerin sıWhî içme ve 
kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılıyacak tesis
leri yapmak, yaptırmak ve...» devam ediyor ar
kadaşlarım. 
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Ben burada, bu bendin «Köy yollan ağını 
tesbit etmek» kelimelerinden sonra, «ıSosyal 
adalet ilkelerine uygun olarak mahallî idarele
rin ve köy halkının imkânları oranındaki gönül
lü katkılarının da değerlendirilmesi suretiyle» 
ibaresinin tamamiyle bendden çıkarılmasını arzu 
ediyorum ve şu sebepler dolayısiyle bu kısmı 
çıkarmayı çok önemli buluyorum arkadaşlarım. 

Şimdi, bu fıkra ile Köy işleri Bakanlığınca 
bütün köylere yapılan ve yapılacak olan hizmet
lere köyün katkısı sağlanmak isteniyor. Nasıl 
şehirlerde oturanlar kendilerine yapılan Devlet 
hizmetleri karşılığında her hangi bir katkıda 
bulunmazlar ise, köylünün de böyle bir katkıda 
bulunmamasını gönülden arzu ederim. 

İkinci önemli husus, bugünkü tatbikattır. 
Sayın arkadaşlarını; bugün tatbikatta görüyo
ruz ki, Köy işleri Bakanlığının hizmetlerine kat
kıda bulunabilen köylere hizmet götürülmekte; 
fakat imkânsızlıkları sebebiyle Köy işleri Ba
kanlığına katkıda bulunamıyan köylere hizmet 
götürülmemektedir. Buna örnek olarak size, or
man ve dağ köylerini gösterebilirim. Orman ve 
dağ köyleri fakir olmaları sebebiyle kendilerine 
Köy işleri Bakanlığınca yapılacak hizmetlere 
katkıda bulunamazlar ve orman ve dağ köyle
rine de bugüne kadar hizmet götürülemedi. 

Bu maddenin, bu fıkrasında, bu cümle aynen 
kaldığı takdirde bundan sonra da imkânları 
olan köylere hizmet götürülecek, imkânları ol-
mıyan köylere ilelebet hizmet götürülemiyecek-
th*. 

Arkadaşlarım, ben de vatandaşın bir katkıda 
bulunmasını arzu ederim; ama bu şekilde değil. 
Bunun daha başka usullerini bulmak, daha ada
letli ölçüler içerisinde filân köylere ebemmi mü
himine tercih etmek suretiyle hizmet götürmek 
lâzımdır. 

Şunu burada açıklamak isterim ki, köylünün 
katkısı karşılığında ona bir öncelik tanınmaz 
ise, köylü de en ufak bir katkıda bulunmaz. Bu
nu çok iyi bilmemiz lâzımdır. Bir öncelik tanın
ması mevzuubahsolduğu içindir ki, köylümüz bu 
hizmetlere katkıda bulunuyor; ama biz bu işi 
sosyal adalet ilkelerine göre yapmaya ve yapı
lan katkıyı öncelik sırasına tesir etmiyecek şe
kilde kullandığımız takdirde, köylü katkıda bu
lunmaz. Onun için bugüne kadarki tatbikatta, 
nereden katkı yapılmışsa orası öncelik almıştır 
ve köylü bunun için katkıda bulunmuştur. 

Arkadaşlarım; bu maddenin, bu fıkrasında 
çıkarılmasını arzu ettiğim kısımlar kaldığı müd
detçe, sosyal adaleti tahakkuk ettirmek müm
kün değildir. Bunun için bir önerge verdim, il
tifat buyurmanızı saygı ile arz edeceğim. 

Şimdi, geçiyorum diğer fıkralardaki önemli 
bulduğum hususlara. Orman Bakanlığı ile Köy 
işleri Bakanlığı arasındaki çelişkiyi bertaraf 
edecek şekilde burada (h) bendinde değişiklik 
yapılmıştır, onu aynen kabul ediyoruz. Daha ev
vel, onun için, itirazda bulunmuştuk. Bu mah
zur Komisyonda bertaraf edildi, arkadaşlarım. 

Şimdi geliyorum (j) bendine. Aynen okuyo
rum : 

«Toplum kalkınması metodunu geliştirmek, 
ilgililere tanıtmak ve benimsetmek, bu maksat
la millî seviyede ve iller seviyesinde toplum 
kalkınması enstitüleri kurmak, gerekli araştır
malar yapmak ve kamu personeli ile köy lider
lerini bu konuda eğitmek.» 

Burada üzerinde durmak istediğim husus; 
iller seviyesinde toplum kalkınması enstitüleri
nin kurulmasıdır, arkadaşlarım. Demek oluyor 
M, millî seviyede bir enstitü kurulacak ve ayrı
ca her vilâyette de bir enstitü kurulacak. Bu 
bence büyük bir israftır, arkadaşlarım, öyle 
vilâyetlerimiz vardır ki, yapı itibariyle, tarım 
itibariyle, götürülecek hizmetler itibariyle, kal
kınması itibariyle aynı karekterdedir; ama bu
rada iller seviyesinde enstitüler kurmayı öngör
düğümüz takdirde, her ilde aynı şekilde, aynı 
görevleri yapan enstitüler kurulacaktır M, bun
lar büyük masraflara baliğ olur, arkadaşlarım. 
«Bölgeler seviyesinde» demek suretiyle memle
ket için daha az masraflı, daha hayırlı ve daha 
geniş çapta çalışır enstitüler kurmak imkânına 
sahibolabiliriz. Bunun için de ayrıca değiştirge 
önergemiz vardır. 

Burada üzerinde durmak istediğim bir, iki 
kelime var. «Köy liderini bu konuda yetiştir
mek.» Şimdi bir de köy lideri ortaya çıktı; ya
ni köy muhtarı var, köy imamı var, bir de köy 
lideri ortaya çıkıyor, arkadaşlarım. Şimdi bu 
köy lideri kimdir? Yarın bu köy liderini köyde 
bir seçimle mi tâyin edeceğiz. Sonra bu köy li
deri yetiştirilecek, okutulacak ayrıca Devlet ona 
maaş mı verecektir, arkadaşlarım? 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Köy lideri 
diye bir makam yok. 
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ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Bu, köy
de bir ihtilâf mevzuudur. «Köy liderini bu ko
nuda eğitmek» Burada bir köy liderliği getirili
yor. Bu çok önemli bir husustur, «Köy lideri» 
kelimesini de çıkarmak suretiyle, «Bu işe heves
li köylüleri eğitmek» şeklinde değiştirmek lâ
zımdır. Buna göre de bir önergemiz vardır, bu
na da iltifat etmenizi saygı ile arz edeceğim ar
kadaşlarım. 

Şimdi, aynı (j) fıkrasının son kısmında, Köy 
İşleri Bakanlığının çalışma sahalarını çok aşan 
birçok tekliflerle karşı karşıyayız, arkadaşla
rım. Üniversitelerle ilgili bâzı kuruluşlar da on
lara yardım edecek. Nasıl edecek? Bunların bu
raya konması ile büyük mahzurlar doğacaktır. 
Bakın aynen okuyorum. 

«Millî seviyede toplum kalkınması enstitüle
ri ile bağlantı kurmak suretiyle, üniversitelerde 
toplum kalkınması ve köy araştırma enstitüleri 
açılmasını teşvik etmek, üniversitelerin köy so
runları etrafında araştırmalar yapmasını ve bu 
araştırmaların tatbikatta faydalı olmasını sağla
mak, üniversite gençliğinin toplum kalkınması 
konusunda bilgi kazanmasına yardımcı olmak, 

il seviyesinde açılacak toplum kalkınması 
enstitülerinde o ildeki kamu görevlilerini ve 
köyle ilgili kuruluş personelini toplum kalkın
ması metotlariyle eğitmek, köyde toplum kal
kınması lideri yetiştirmek ve toplum kalkınması 
merkezlerinde diğer bakanlıklarla koordinasyon 
yaparak köy konu liderlerini yetiştirmek.» 

Üniversitelerle olan ilişkileri acaba nasıl sağ
lanacak arkadaşlarım? Üniversitede çalışmaların 
yapılabilmesi için Köy İşleri Bakanlığı tahsisat 
mı ayıracak? Ne şekilde üniversite ile bir bağ
lantı kuracak? Bu, bence Köy işleri Bakanlığı
nın görev ve vazifelerini çok aşan bir fıkradır. 
Ben, bunların bentten çıkarılması taraftarıyım 
arkadaşlarım. 

Şimdi, son olarak Sayın Uğrasızoğlu arkada
şımın üzerinde önemle durmuş olduğu (m) ben
dinin aynen maddeden çıkarılması için ben de 
önerge vermiş bulunuyorum. Arkadaşımızın bu
radaki endişeleri doğrudur. 

Simidi ben arkadaşımın görüşlerine ilâveten 
başka hususları burada izah etmek istiyorum. 

Şimdi evvelâ (m) malddesini okuyorum : 
«Bakanlığın çalışma alanlarına giren hiz

metlerle ilgili konularda araştırma, eğitim ve 

öğretim yapmak üzere, enstitü ve eğitim mer
kezleri ile geçici ve salbit kuris merkezleri aç
mak.» 

Arkadaşlarım, bir üstteki bent bunları ay
nen ifade etmiş ve (m) bendinde de tekrar edil
miş. Bir üstteki bendi aynen okuyorum; 

«Köy el sanatlarının araştırılmasını, gelişti
rilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı 
tedbirler almak, kurslar açmak, köylülerin ye
ni bilgi ve hünerler edinmelerine yardımcı ol
mak, 

Pazarlama imkânlarını da düşünerek top
lum kalkınması enstitüleri yolu ile yetiştirilen 
el sanatları konu liderleri vasıtasiyle köyde, o 
el sanatını yaymak ve konu liderlerinin mura
kabesinde geliştirilecek el sanatları mamulleri 
pazarlama kooperatiflerini kurmak.» 

Aynı şekilde kurislar açmak, enstitüler aç
mak daha üstteki bentlerde olduğu halde, bura
daki (m) bendinde de aynen tekrar edilmiştir. 
Bu bakımdan (m) bendinin kaldırılması doğru 
olur, arkadaşlarım. 

2 nci madde hakkındaki görüşlerim bundan 
ibarettir. Bu görüşlerime paralel olarak öner
gelerimi de vermiş bulunuyorum. İltifat buyu-
rulur bu değişiklikler yapılırsa, çok dalha fay
dalı olur kanaatiyle hepinizi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

çok sayın milletvekili arkadaşlarım; 
Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanununun 

en önemli ve Bakanlığa en çok yükümlülük ge
tiren maddesi 2 ncü maddesidir ve şu anda bu 
ma'dde üzerinde görüşüyoruz. Bu madde üze
rindeki fikirlerimi kusaca arz etmek istiyorum. 

Birincisi, toprağın verimli hale getirilmesi 
meselesi. Toprağın verimli hale getirilmesi me
selesinde, tekniğin toprağa tatbiki başta gelen 
(hususlardan birisidir. Bu, su ve gübredir. Bu 
mevzuda birinci vazife Toprak - Sunun üzerine 
intiJkal etmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bu memlekette bilinçsiz gübre kullanılmış 

olmaktan mütevellit toprakların verim kabili
yetinin öldürülmüş olduğu, hepinizin malûmu
dur. Gübrenin toprağın cinsine göre verilebil
mesi için Toprak - Sunun toprak tahlil lâbtora-
tuvarları memleketin birçok yerlerinde faaliyet 
halin'dedir. 
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Benim bölgem itibariyle söylemek istiyo
rum ki, bu tahlillerin yapılmasından maksat, 
tahlilin sonunda her arazi ünitesi için hangi 
cins gübreyi kullanacağını o arazi sahibine en 
kısa zamanda iletilmek ve gübrenin bu istika
mette alınmasını ve bu yönde kullanılmasını 
sağlamaktı; fakat silk sık teşkilât değiştirmek
ten, sık sık kuruluş yeri değiştirmekten müte
vellit Toprak - Su henüz bu vazifesini bitirmiş 
ve köylüye bu bilgiyi verememiş durumdadır. 
Oysa, çok iyi niyetlerle getirilmiş olan bu hük
mün tatbiki ile bu bilginin kısa zamanda köy
lüye iletilmesinde, toprakların verim kabiliye
tinin artırılmasında her halde köylümüz ve do-
layısiyle millî gelirimiz bakımından sayılamı-
yacak kadar fayda vardır. 

İkincisi; topraksız insanlara toprak verilebil
mesi ve Devletin mülkiyetinde olan toprakla
rın topraksız vatandaşa dağıtılafbilmesi için, ev
velâ Devletin mülkiyetindeki toprakların tes-
biti gerekmektedir. Maalesef tapulama teşkilâ
tının bugünkü kadrosu, Köy işleri Bakanlığı
nın elindeki imkânlar, bu şartlar ve bu koşul
lar altında birleştirildiği takdirde 20 senenin 
altında bunun, tahakkuk edeceğine inanamıyo
rum. inandıracak bir fikir etrafında toplan
mayı gönülden istiyorum. 

O halde teklif etmek istiyorum ki, Harita 
Genel Müdürlüğü, askerî yönden vazifesini ik
mal etmiştir. Bu Genel Müdürlük Tapu Kadast
ro Genel Müdürlüğü ile Köy işleri Bakanlığı
nın da özel gayretleriyle birleşecek olursa, köy
lü elindeki ve zilyedinldeki toprakların tapula
ma işlerinin biran evvel bitmesi ve ondan sonra 
topraksız köylüye toprak vermenin mümkün 
ve daha kolay olaJbileoeğini bu vesileyle bir de
fa daha belirtmek istiyorum. Bu imkân olma
dıkça toprak reformunun yapılmasında müşkü
lâtla karşılaşılacaktır. Zaman kaybetmemek 
için hemen başlatılmasında büyük fayda oldu
ğu kanaatindeyim. Bu yönden Sayın Bakanı 
şimdiden çalışmaya davet etmek istiyorum. Ya-
hutıta gayretlerini teşvik etmek istiyorum. 

Hazineye ait arazilerin ine yoldan ve ne şe
kilde kimlerin eline geçtiğini izah etmeye lüzum 
yoktur. Bunlara biran evvel sahip çıkmak su
retiyle, hakikî sahiplerini bulup bunları toprak
sız vatandaşa intikal ettirme çarelerini aramak 
gerekir zannediyorum. 

Köy yolları ağı da bu 2 nci madde içinde 
belirtilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Köye hizmet götürmek hususunda Köy iş

leri Bakanlığına Türk köylüsünün ne denli yar
dımcı olduğunu birkaç misal ile belirtmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Halk katkısı 1063 te 14 962 000; 1964 te 

112 milyon; 1969 da ise 180 milyona baliğ ol
muştur. Bu, köylümüzün bir zaman, «Fuzuli bir 
bakanlıktır» diye dedikodusu yapılan Köy iş
leri Bakanlığına, köylüye hizmet götürebilmesi, 
köylünün medeniyete ulaşabilmesi için ne de
recede katkıda bulunduğunun, ne kadar gayret 
sarf etmiş olduğunun en beliğ bir misalidir. 

Bununla şunu söylemek istiyorum: Köylü 
bu kadar katkıda bulunmuş olmasına rağmen, 
üzülerek söylemek istiyorum ki, Köy işleri Ba
kanlığı bu taleplere cevap veremez durumda
dır. Çünkü buna elindeki imkânlar ve bilhas
sa malzeme parkları kâfi değildir. O halde bu 
yönden Köy işleri Bakanlığını desteklemek ve 
bunun malzeme parklarını artırmak ve takviye 
etmek gerekiyor. Çünkü, köylü şu suali kendi 
kendine soruyor arkadaşlar. O da gözünü açtı, 
onun da şehirlilerle irtibatı çoğaldı, «Şehirde 
bir okul yapıyorsunuz, yol yapıyorsunuz, şe
hirli bir katkıda bulunmuyor. Bütün hizmetlere 
biz iştirak ettiğimiz hailde, onlar bizden daha 
iyi yola ve imkânlara salhiboluyor.» 

Bunu, bu fikrin saJhibi olan insanlara yol, su, 
elektrik gibi altyapı tesislerinin götürülmesin
de Köy işleri Bakanlığının her şeyin üstünde 
desteklemesi ve bu katkıları daha da çoğaltmak, 
bu teşviki artırabilmek için Bakanlığa malzeme 
parkı bakımından büyük yardım yapılmasını 
bir misal olarak arz ediyorum. 

Türkiye Elektrik Kurumu ile Köy İşleri 
Bakanlığının ilişlkülerinin son derece iyi bir 
noktaya getirilmesinde, bu yeni iki kuruluşun 
memlekete hizmet götürmesi bakımından sa-
yılamıyacak kadar faydası vardır. 

Çünkü, 20 milyarlık dev bir müessesesinin 
Türk köylüsüne' hizmet götürürken, köylü
nün bu müesseseye ne kadar katkıda bulun
duğunu ve ne kadar içtenlikle, hevesle bunu 
yapmış olduğunu, şu bir - iki ay içerisinde 
bizzat bu kurumla yapmış olduğum temaslar, 
da görmüşümdür. Şahsan aşağı - yukarı 500 
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foin liraya yakın köy katkısını gördüm ve gö
türdüm. O halde, bu kuruluşun köye daha 
çok hizmet götürebilmesi için Köy İşleri Ba
kanlığı ile çok iyi, çok medeni, çok güzel 
ve anlaşmalı bir hava içerisinde, iyi bir koor
dinasyonla çalışması elzem, gerek ve hattâ 
şarttır, sevgili arkadaşlarım. Fakat buraya 
getirilmiş olan hükümle, bu iki teşkilâtı ta
mamen birbirine bağlamak mümkün değildir. 
Çünkü,, bu metinler, hayat şartlarının art
ması karşısında, pek yakın bir gelecekte çok 
geride kalacaktır. O halde, bu metinlerin ışığı 
altında bu iki teşkilâtın başında bulunan in
sanların çok iyi, çok medeni münasebetlerde 
bulunacak şekilde peşinen bir önyargı ile ken
dilerini hazırlamaları lâzımdır. Aksi halde 
iki teşkilât arasındaki çekişmeler hizmetin 
geri kalmasını sağlıyabilr. 

Bu bakımdan ben, Köy İşleri Bakanlığı 
yetkililerinden ve burada temsilcisi bulundu
ğunu zannetmediğim. TE'K'nun yetkililerinden 
iyi bir anlayış içerisinde kanunun getirmiş 
olduğu metinlerin dışında birbirlerine yar
dımcı olmak suretiyle, kendilerinden ışık bek-
liyen köye biran evvel, onların katkıda bu
lunduğu nisibetiin çok üstünde hizmet götür
melerinde fayda görüyorum. Sevgili arkadaş
larım; inanınız ki, Türk köylüsü elektriğe ka
vuşabilmek için çok büyük katkıda bulunuyor, 
çok büyük yarışma içerisindedirler. Bu yarış
manın neticesini alabilmek bu iki teşkilâtın 
iyi anlaşmasına ve iyi çalışmasına bağlıdır. 

Sözü buraya getirmişken dağ köylerine de
ğinmek istiyorum. 

Sevigili arkadaşlarım; muhtelif münasebet
lerle köylere gidip geliyoruz. Hepiniz de en 
az benim kadar köylere gitmiş gelmiş arka-
daşlarımsmız. Belki sizlerde ğörmüşünüzdür, 
dağ köylerinde çam ağaçlarının sadece kabu
ğunu soymak suretiyle birbirinin üzerine çivi 
dahi çakmadan yerleştirdiklerini ve bir ev, 
bir samanlık ve bir sergen ile evin üzerinde
ki hardamaların 300 tane çam ağacına baliğ 
olduğunu bir ormancı arkadaşımla birlikte 
Alaçam'ın bir dağ köyünde bizzat sayarak 
hesabettim. 

Eğer biz bu köylere altyapı tesislerimi, özel
likle yolu götürmez, o köylüyü şehirdeki 
medeni vasıtalardan istifade ederek kendisini 

daha güzel bir eve kavuşturâbilecek olanak
lara erişıtiremezsek; o köylü, siz ne yapar
sanız yapınız, yaşamak için o ağacı kesecek
tir. O halde, dağ köylerine bu yönden bi
ran evevl altyapı tesislerini götürmek gere
kir ki, o köylüler ağaçları kesmek suretiyle 
hem ormanı tahribetmiş olmasınlar, hem de 
suçlu insanlar sifatiyle adaletin önüne gitme
miş olsunlar, 

iSevgili arkadaşlarım; 
(Kooeartiflere değinmek istiyorum. Bu mad

dede onlar da var. Bu memlekette kooperatif
çilik, her türlü dedikodunun ve söylentinin 
uzağında verimli bir müessese olarak kendisini 
kabul ettirmiştir. Kendisini bu kadar olumlu 
yönde kabul ettirmiş olan koopeartifler, 
son zamanlarda Almanya'ya sadece ve münhası
ran işçi gönderebilmek için kurulmuş muvazaa 
kooperatiflerinin yanında, toprak - su koopera
tifleri, orman köylerini kalkındırma kooperatif
leri ve köy kalkınma kooperatifleri olarak sıra
lanmışlardır. 

Bu kooperatiflerle ilgili yeni bir kararname 
hasırlanırken Sayın Bakana hatırlatmak istiyo
rum ve fikrimi söylemek istiyorum. Köylerden 
veya her hangi bir bölgeden, - nereden olursa 
olsun - dışarıya işçi gönderecek olan koopera
tiflerin muvazaalı kooperatif olmasını önliye-
cek her türlü kanuni tedbiri almanın yanında, 
mutlaka dışarıya gidenlerin bir kooperatife ve
ya bir kuruluşa üye olmalarının, oradaki para
larını memlekete döndürmek bakımından çok 
faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu hukukî ze
minin hazırlanması her şeyden önce Köy İşleri 
Bakanlığının ve ona yardımcı olacak olan diğer 
bakanlıklara düşmektedir. Bu çok faydalı bir 
kuruluştur, öldürmemek lâzım. 

Son zamanlarda bâzı bölgelerde soğuk hava 
tesisleri kurarak köy ürünlerini ve bölgenin 
ürünlerini - Meyva dâhil - bu tesislerde so
ğutmak suretiyle ömrünü uzatmak ve memleke
tin diğer bölgelerine ulaştırmak için tedbirler 
alınmıştır. Maalesef birtakım müesseseler, bu 
tesislerin kurulması için kendilerinden beklenen 
gayreti göstermemekte ve bunların paraları top
lanmışken birtakım kötü fikirli insanlar tarafın
dan da, «Yaşamaz, olmaz, yürümez» dedikodu
ları ile dağıtılmak istenmektedir. 

Sayın Bakan arkadaşımdan istirham ediyo
rum, köy kooperatiflerine Köy işleri Bakanı 
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olarak damgasını vurmalı ve köy kooperatifle
rinin ve kooperatiflerin bu memlekette geri kal
mış olan köylünün kalkınmasında en müessir 
unsur olduğunu ispat etmelidir. 

Sevgili arkadaşlarım; benden sonra konuşa
cak arkadaşlarıma da fırsat verebilmek için 
sözlerimi burada keserken, bir hususu belirtmek 
istiyorum. Grup temsilcisi arkadaşlarımız mad
deler üzerinde dahi grup adına söz almak sure
tiyle, milletvekillerinin konuşmasını önliyecek 
bir davranış içindedirler. 

Medeni Kanunun 2 nci maddesi; «Bir hak
kın sırf gayri ısrar eden suiistimalini kanun hi
maye etmez.» diyor. 

Grup arkadaşlarımız, gruplav adına tümü 
üzerinde konuşurken her şeyi söylemişlerdir. 
Müsaade etsinler de onların destekçisi olan gru-
pun milletvekilleri de fikirlerini söylesinler ve 
sık sık grup adına söz almak suretiyle, gruplara 
bağlılığı öldürmesinler. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ahmet 
Karaaslan, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, A. P. Grupu adına 3 ncü defa mı efendim 

BAŞKAN — Bilmiyorum efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Zatiâliniz 

bilmezse kimse bilemez Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Usulden bir tahdit varsa, onu 
bana lütfen hatırlatın. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Kaç tane 
olduğunu bilmez misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bilmiyorum, siz sormuş oldu
nuz, ben cevap vermiyeceğim tabiî. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — .öğrenmek 
istiyorum. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zabıtlar var, her zaman alır tet
kik edersiniz efendim. 

Buyurun Sayın Karaaslan. 
A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAAS

LAN (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; 

Her halde bir hakkı istimal etmek, onu, suiis
timal anlamını taşımaz. İçtüzüğümüz sarihtir; 
gruplara her hangi bir mevzuda görüşlerini, di
ğer konuşmacılara takdinîen arz etmek imkânı
nı tanıdığı halde, arkadaşların bu konudaki te
lâş ve heyecanını anlamak mümkün değil. Bu 

hususu bu şekilde belirttikten sonra 2 nci 
madde üzerindeki görüşlerimizi arz etmeye çalı
şacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; Köy İşleri Bakan
lığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun ta
sarısının tümü görüşülürken, bu Bakanlığı bek-
liyen hizmetlerin ne derece büyük olduğunu be
lirtmeye çalışmıştım. Bugün sadece Köy İşleri 
Bakanlığına mevdu köy altyapı hizmetlerinin 
bitirilmesi 241 milyar Tl. nı gerektirmektedir. 
Bu kadar büyük hizmetlerin bu Bakanlığı bek
lediği bir devrede, elbetteki bu Bakanlığın en 
iyi hizmet edecek şekilde teşkilâtlanması ve bu 
Bakanlığın teşkilât kanununun da Yüce Mecli
simizce buna imkân verecek şekilde kanun
laşması üzerinde bütün milletvekillerinin, bi
zim gösterdiğimiz hassasiyet kadar hassasiyet 
göstereceğinden emin bulunmaktayım. 

Bilhassa idarede reform ve yeniden düzen
leme mevzularının ele alınıp, komisyonların ça
lışmaya başladığı bir devrede bu Bakanlığın 
kuruluşuna giderken, yeniden bir reorganizas-
yona ihtiyaç gösterecek şekilde hatalı bir teş
kilâtlanmaya gidilmesi, Meclislerimizce müsa
maha ile karşılanacak bir husus olmaz. Nite
kim, Birinci ve ikinci Bfeş Yıllık Kalkınma plân
larımızda idarede reonganizasyona ve idari 
reforma geniş yer verilmiş bulunmaktadır. Bil
hassa Birinci Beş Yıllık Plân uygulamasında 
Ihedeflere tam ulaşılamamasmm sebepleri ara
sında, idari reform ve reosıganizasyon tedbirle
rinin alınmamış olması gösterilmiş ve kalkm-
mamanm vebali, bugünkü idari aksaklıklara 
yükletilmiş bulunmaktadır. 

Nitekim, plânlı kalkınma döneminin ilk dört 
yılında idareyi geliştirme konusunda elde edi
len sonuçlar ve bunun kalkınma amaçlarının 
gerçekleştirilmesi üzerindeki .etkileri, Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının son yıl progra
mını teşkil eden 1967 yılı programında açık 
(bir şekilde ifade edilmiş bulunmaktadır. 

«(Plânın uygulandığı ilk dört yıllık süre için
de ekonomik ve sosyal hedeflere tam olarak 
ulaşılmamasınm sebepleri arasında yeniden dü
zenlenme tedbirlerinin gerçekleştirilmemiş ol
ması başta gelmektedir» denmektedir. Okudu
ğum bu ibare, 1967 yılı icra programı 1 nci 

beş yıl, sayfa 473 te aynen yer almaktadır. 
Aynı konulara İkinci Beş Yıllık Kalkınma 

Plânında da yer verilmiş ve idarede yeniden 
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«düzenlenme mevzuunda bâzı ilkeler va'zedilmiş 
'(bulunmaktadır. 

ı«Ma'lî Ve idari denetimi ve verimi artırmak, 
kaynak israfını önlemek ve uygun bir istihdam 
p'olitikasınm uygulanmasını kolaylaştırmak 
için, değişik hukukî statüde kamu kuruluşu 
ortaya çıkarılmaktan kaçınılacaktır.» denmek
te ve ayrıcıa; Merkezi idarenin yeniden düzsn-
lenmesünde idare birimlerinin aşırı büyümesine 
engel olmak için bir yandan bakanlıkların mer
kez kuruluşlarının fonksiyonel esasa göre teş
kilâtlanmasına çalışılırken, öte yandan da gö
rev ve yetkilerin kademeler arasında en uygun 
şekilde ayarlanmasını sağlayıcı kanunlar çıka
rılacaktır» denmektedir. 

«Malî ve idari denetimin ve verimi artır
mak, kaynak israfını önlemek için teşkilâtların 
«aşırı büyümJesiine engel olunacaktır.» ilkesi de 
«vazedilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi Birinci ve 
flkinci Beş Yıllık Kalkınma plânlarının tesbit 
ettiği bu ilkelerin ışığı altında 2 nci maddeyi 
gözden geçirdiğimiz zaman, her fıkrası içlin bir 
bakanlık kursanız dahi bu maddedeki hizmet
leri ifa etmek yine mümkün değil. Misal ol
mak üzere 2 nci maddenin (j) fıkrasını ele 
alalım: 

«j) Toplum kalkınması metodunu geliştir-
anek, ilgililere tanıtmak ve benimsetmek, bu 
maksatla millî seviyede ve iller seviyesinde 
toplum kalkınması enstitüleri kurmak gerek
li araştırmalar yapmak ve kamu personeli ile 
kiöy liderlerini bu konuda eğitmek.» 

Mesele bununla bitmiyor. 
«Millî seviyede toplum kalkınması enstitü

leri ile bağlantı kurmak suretiyle, üniversite
lerde toplum kalkınması ve köy araştırmak 
enstitüleri açılmasını teşvik etmek, üniversite
lerin köy sorunları etrafında araştırmalar yap
masını ve bu araştırmaların tatbikatta fayda
lı olmasını sağlamak, üniversite gençliğinin 
toplum kalkınması konusunda billgi kazanma
sına yardımcı olmak, 

il seviyesinde açılacak toplum kalkınması 
enstitülerinde o ildeki kamu görevlilerini ve 
köyle ilgili kuurluş personelini toplum kalkın
ması metotlariyle eğitmek, köyde toplum kal
kınması liderleri yetiştirmek ve toplum kalkın-
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ması merkezlerinde diğer bakanlıklarla koordi
nasyon yaparak köy konu liderlerini yetiştir
mek,» 

Muhterem arkadaşlarım; bu fıkrada belirti
len teşkilâtı şöyle göz önüne getirirsek, bu Ba
kanlık millî seviyede her ilde enstitüler açacak; 
ondan sonra bunlarla bağlantılı olmak üzere 
üniversite bünyesinde enstitüler açılmasını teş
vik edecek. Tasavvur buyurun, bu kadar büyük 
bir kuruluşu yalnız bir Bakanlığın faaliyet ala
nına terk etseniz başa çıkması mümkün değil. 
Kaldı ki, bu Bakanlık kurulduğu zaman halk 
eğitim merkezleri, Millî Eğitim Bakanağından 
alınmış, Köy işleri Bakanlığına verilmiş idi. Fa
kat, mahiyeti itibariyle bir eğitim hizmeti oldu
ğu için ve merkezi idaremiz de fonksiyonel esasa 
göre teşkilâtlanmış olduğu için, eğitim fonksi
yonunu ifa eden Millî Eğitim Bakanlığına bu gö
rev iade edilmiş idi. Halen bu hizmet de kâfi 
görülmeyip, bir de Kültür Bakanlığının kurul
muş olduğu bir sırada, Köy İşleri Bakanlığının 
kendisini bekliyen asli hizmetlerini, köy altyapı 
hizmetlerini bir tarafa iterek, eğitim ve öğretim 
hizmetlerine talip olması, bu hizmetin sadece 
kanunlar üzerinde yazılı olarak kalması ve tat
bikatta ifa edilmemesi neticesini doğurur ki, 
grupumuz pratik faydası olmıyan ve Türk köy
lüsüne pratik yoldan hizmet götürme anlamı ol
mıyan böyle bir maddenin bu tasarıda yer alma
sını lüzumsuz görmekte, bunun yerine pratik bir 
fayda sağhyabilecek sadece toplum kalkınması 
metodunu geliştirmek ve toplum lideri duru
munda olan öğretmen - imam - muhtar üçlüsünü 
bu konuda eğitmek üzere, gerekli teşkilâtı kur
mayı. öngörmüş bulunmaktadır. 

Keza, diğer kıymetli arkadaşlarımın da üze
rinde durduğu gibi, tasarının (m) fıkrasiyle de 
buna benzer bir eğitim ve öğretim hizmetinin 
Köy İşleri Bakanlığına vermek istendiği netice
sini çıkarmaktayız, (m) fıkrasına göre; «Ba
kanlığın çalışma alanlarına giren hizmetlerle il
gili konularda araştırma, eğitim ve öğretim yap
mak üzere, enstitü ve eğitim merkezleriyle ge
çici ve sabit kurs merkezleri açmak,» 

Şimdi bu Bakanlığın görev alanlarına giren 
geçici ve sabit kursları açması kadar tabiî bir 
şey olamaz; ama Millî Eğitim Bakanlığının faa
liyet sahasına taallûk eden eğitim ve eğretim 
hizmetlerini üz^ine alması, bununla ilgili ola-
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rak enstitüler açmaya kalkması Bakanlığın asıl 
fonksiyonunu ifa edemez duruma gelmesi neti
cesini doğurur ki, maddenin bu fıkrasının da 
bir değişikliğe tabi tutulması gerektiği kanaa
tindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; malûmunuz oldu
ğu üzere, 1960 yılından sonra idarede bir re
form ihtiyacının artık kaçınılmaz hale geldiği, 
ilim çevrelerince ve bütün idarelerce kabul edil
miş, bununla ilgili olarak birçok yabancı uz
manlar davet edilmliş ve bunlar Merkezi İdare 
Teşkilâtını Yeniden Düzenleme Tedbirleri adı 
altında, kısaltılmış ismi Mehtap olan bir proje
yi hazırhyarak Hükümete tevdi etmişler idi. 
Bu projeye istinaden de, öncelikle, 20 - 25 ci
varında birçok idareleri ve İktisadi Devlet Te
şekküllerini yeniden düzenliyecek olan kanun ta
sarıları hazırlanmış, ancak bunlardan Türkiye 
Elektrik Kurumu Kanunu Yüce MecMslerimıiz-
den geçerek kanunlaşmış bulunmaktadır. He
nüz mürekebli kurumadan, ilmî birtakım veri
lere, esaslara dayanılarak hazırlanan ve Mec
lislerimizden geçen büyük emekler neticesinde 
kanunlaşan bu kanunun bütünlüğünü bozacak 
bir yola gidilmesi, yapılan ilmî ve ciddî çalış
maları kaale almamak neticesini doğurur ki, 
Yüce MeclMmisrin buna itibar edceği kanaatin
de değilim. 

Ancak, köy altyapı hizmetleriyle yakın il
gisi bulunan köy elektrifikasyonu, köydeki is
tihsal ve diğer hizmetlerle iMli olduğu için 
Köy İşleri Bakanlığının da Türkiye Elektrik 
Kurumu ile bu mevzuda bir koordinasyon sağ
laması zarureti de aşikâr bulunmaktadır. 

Bu itibarla, bu maddede yer almış bulunan 
(h) fıkrası o şeMlde tedvin edilmelidir ki, ne 
Türkiye Elektrik Kurumunun hizmet bütünlü
ğünü bozsun, ne de Köy İşleri Bakanlığının ko
ordinasyon görevini ifa etmesine mâni olsun. 
Bu maksatladır ki, bu fıkra ile ilgisi bulunan 
9 ncu maddenin görüşülmesi sırasında, bu mev
zuun şu şekilde halledilebileceği kanaatini ta
şımaktayız : 

1312 sayılı Kanunla Türkiye Elektrik Kuru
muna verilen ve adı geçn yasanın altıncı mad
desinde bahsedilen ve bu kanunun 2 nci mad
desi, «f» fıkrası ile belirtilen görevlerden, köy
lerin toplum kalkınmasına ilişkin sosyo - eko
nomik etüt, plânlama ve programlama iğleri 

Türkiye Elektrik Kurumu ve diğer ilgili ba
kanlık ve kuruluşlarla teknik yönden koordi
nasyon tesis edilmek suretiyle Köy İşleri Ba
kanlığınca yapılır. Köy İşleri Bakanlığı ile Tür
kiye Elektrik Kurumu ve bu konu ile ilgili di
ğer bakanlık ve kuruluşlar arasında köy elek
trifikasyonu etüt plânlama ve programlama iş
lerine ilişkin koordinasyon esasları, 1312 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen köy elek-
triklendirılmesi işleri tüzüğünde yer verileck 
hükümlerle düzenlenir. Yani Köy İşleri Bakan
lığı yönünden ehemnıdyet arz eden ve Köy İş
leri Bakanlığının diğer altyapı hizmetleriyle 
koordineli olarak yürütülmesi gereken köy 
elektrifikasyonunun, ilgili bakanlıklararası bir 
çalışmaya el verecek şekilde 1.312 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinlin çıkarılmasını emrettiği 
tüzük içerisinde halledileceği, kanaatini tanı
maktayız. 

Bu belirttiğimiz hususlarla ilgili olan öner
gelerimiz, Saym Başkanlığa takdim edilmiş bu
lunmaktadır. İltifat edilmesini istirham eder, 
Yüce Meclise saygüar sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turnan Özgüner, buyu
run efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan. sayın arkadaşlarım; 

Tasarının bu maddesi en önemli bir madde
dir ve bir deyimle nirengi maddelerinden birisi 
demek her halde İsabetsiz olmaz. 

Arkadaşlarım; şüphesiz maddenin en iç açı
cı tarafı, bilhassa Anayasanın 37 ve 51 nci mad
delerinin emrettiği hususları maddeye getirmiş 
olmasıdır. Anayasanın 37 nci maddesi malûm
dur. «Devlet, topraksız olan veya yeteri kadar 
toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak 
amaçlariyle gereken tedbirleri alır.» der. Bu 
maddenin (fb) fıkrası da bu emri öngörerek, 
«topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan 
çiftçilerin toprak sahibi kılınmaları...» nı belir
tir. Bu hüküm maddeye hakikaten Anayasanın 
emrettiği toprak ve tarım reformunu getirmeyi 
öngörmektedir ve daha açık deyimle toprak ve 
tarım reformuna öncülük etmektedir. Bu ba
kımdan olumlu karşılanacak bir hareket olarak 
alkışlıyoruz. 

Keza, Anayasanın 51 nci maddesi çok sarih 
olarak, «Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini 
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Bağlıyacak tedbirleri alır» âmir hükmünü vaz'-
etmektedir. Bu maddede de saralhaten «k» fık
rasında; «köylerde kooperatifçiliği geliştirmek 
maksadiyle gerekli eğitimi yapmak ve her tür
lü teknik ve malî yardımlarda bulunmak..» de
mek suretiyle keza kooperatifçiliğe Anayasanın 
emri ışığında öncülük etmektedir. Bu bakım-
dan maddeyi çok olumlu karşılamaktayız. 

Arkadaşlarım> buna rağmen yeni tasarı, ma
hallî idarelerden olan il genel meclislerinin var
lığını münakaşalı bir zemine oturtmaktadır. 
Yüce Mecliste bulunanlardan bu vazifeyi yap
mış olan, idarede bululan değerli üyeler ve il 
genel meclisinde bulunan değerli üyeler mev
cuttur. 

Arkadaşlarım, il genel meclislerinin varlığı 
zaten Köy işleri Bakanlığının bu kuruluş ka
nunundan evvel de münakaşalı bir zemine otur
tulmuş idi. YSE'nin kuruluşu ile bu tasarıdan 
evvel de il genel meclislerinin varlığı, hakika
ten münakaşalı olmakta idi. 

îl genel meclislerinin görevi nedir? Taa 
bundan elli küsur sene evvelinden gelen bir ku
ruluş kanunu olan il genel meclislerinin varlı
ğı, hakikaten münakaşa edilebilmekte idi. Şim
di yeni gelen bu tasarının hele şu maddesi ile 
YSE'nin bir hayli burada görevlerinin saraha
te kavuşmuş olması muvacehesinde il genel 
meclislerinin mahallî idareler olarak ne idüğü 
belirsiz birer kuruluş olduğunu iddia etmek, 
fazlaca ileri! gitmeden yapılmış bir iddia sayıla
bilir. Zaten il genel meclisleri, YSE'nin kurulu
şundan da bu yana mevcudiyeti kendi bünye
sinde münakaşalı, gereksiz kuruluşlar seviyesi
ne getirilmiştir. Tasarıyı getirmiş olanların, ya
rın il genel meclislerinin şu yeni tasan karşı
sında hukukî bakımdan ne durumda kalacağı
nı nazarı itibara almasını ve hiç değil's© komis
yon ve Hükümet olarak da bunu bir açıklığa 
kavuşturmasını isteriz. Zira her yılın onikinci 
ayında asgari kırk gün toplantı yapan il genel 
meclisleri, hele §u tasarının kanunlaşmasından 
sonra, «ne için toplanıyoruz» derlerse, arkadaş
larım hiç de mübalâğalı karşılamamak lâzım
dır. 

Şimdi bu maddede gene yadırgadığımız bir 
cihet daha var. Bu madde bâzı arkadaşlarımın 
üzerinde titizlikle durdukları gibi her bakanlı

ğın değilse de çokça bakanlığın görevlerini, bu 
bakanlığın görevleri cümlesinden saymaya özen
miştir. 

Arkadaşlarım; bu, bir bakıma her çiçekten 
biraz biraz bal almak hevesine benzer. Bunlar 
nedir? Sayın Uğrasızoğlu çok haklı söylediler, 
daha bunun gibi birçok bentlere de işaret et
mek mümkündür; ama hele sarahaten bu «m» 
bendi köy el sanatlarının araştırılmasını bahis 
mevzuu ederek öylesine ileri gidiyor ki, Millî 
Eğitimin görevlerini olduğu gibi alıyor : «Ba
kanlığın çalışma alanlarına giren hizmetlerle 
ilgili konularda araştırma, eğitim ve öğretim 
yapmak üzere, enstitü ve eğitim merkezleri ile 
geçici ve sabit kurs merkezleri açmak ve ...» de
vam ediyor. 

'Arkadaşlarım; şüphesiz her bakanlık birçok 
şey yapmalıdır, ama bakanlıkların kuruluşları 
yapılırken bu kuruluşda bir fırsat elimize geç
miştir diyerek, her bakanlıktan, her çiçekten 
biraz bal alırcasına görev toparlaması yararlı 
olmaz. Getiriliş esprisine aykırı olur, arka
daşlarım. Millî Eğitim diye bir bakanlık var
dır. Köy işleri Bakanlığı kendi görevlerini ya
pa dursun da, Millî Eğitim Bakanlığının gö
revlerine tecavüz etmesin; bunun gereği yok. 

Arkadaşlarım; Köy İşleri Bakanlığı millî 
eğitim görevlerinin hiç değilse bir kısmını al
mak (hevesini gösterdikten sonra, îmar ve İskân 
Bakanlığının da bir hayli görevlerini kendi 
bünyesine çekmek istemiştir. Ancak bunun mü
nakaşalarını şüphesiz daha derinliğine yapmak 
mümkündür. 

Şu kadar s'öyliyelim; böylece devşirme gö 
revler toparlanmak istenirken, deyimler dahi 
yanlış kullanılmıştır. Meselâ, (n) fıkrasında 
gölümüze çarpan bir cihet var : «Köy İşleri 
Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kuru 
lunca kabul edilecek esaslar içinde, köy imar 
plânlarını yapmak» imar plânlarını yapmak 
Köy işleri Bakanlığının köyde yetkisi dâhilinde 
olmamalıdır, arkadaşlarım. Yani bu imar plânı 
değil de yerleşme plânıdır diyorsanız, bu de
yimi yerleşme plânı» olarak değiştirelim. Gö
revleri fazlaca çoğaltmak, bu Bakanlığı içinden 
çıkılmaz bir duruma daha kuruluş anında geti
rir ve doğmadan ölen bir teşkilât durumuna 
sokar, arkadaşlarım. 
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Şimdi, yine yeni deyimler üzerinde dikkatle 
durulması icabeden bâzı hususlar tesbit ettik 
«J» bendinde «toplum kalkınması liderleri,» 
«t» bendinde «El sanatları konu liderleri» var. 

Arkadaşlarım; bunları Türkçe ile ele alın
mış güzel deyimler; ama ben köyde «Toplum 
kalkınması lideri» ve «El sanatları konu lideri» 
diye bir liderin ne suretle getirileceğini, ne şe
kilde seçileceğini bu tasarıda görmedim. Gör
medim; ama esas itibariyle seçimle gelen muh
tarlar vardır. Muhtarları eğitiniz; muhtar eği
timini bu kuruluş kanununa dâhil ediniz. Haki
katen görevlerini tam istenen istikamette yapa
bilmelerim temin eden eğitimi, muhtarlara ve
riniz. Köyün lideri, seçimle gelmiş olan muhtar
dır. Daha başka ne lider arıyorsunuz? Köyün 
kalkınmasının lideri de .muhtardır, el sanatları
nın konu lideri yine muhtardır. Dönüp dolaşıp 
muhtara bunu düğümlemek, bunu muhtarda 
toplamak lâzımdır. Bunun için köyü esas alır
ken muhtarı ihmal etmiş olduğunu iyice tesbit 
ettiğim - Kendi kişisel görüşüm bu, kendi ka
nım bu - bu tasanda çok noksanlıklar vardır. 
Bu madde zaten pek çok hatalı yazılmağa ça-
lıgTİnış; ama muhtarı ihmal etmiştir. O halde 
muhtarların eğitilmesini de öngören bir görevi, 
Köy tşleri Bakanlığı kuruluş Kanunu bilhassa 
şu ikinci maddede sayılan, görevler meyanında 
saymalı idi. Muhtarları bölge bölge toplayıp 
yılda en as bir defa eğitmeli ve konferanslar 
vermeli, bunu da görev olarak bu maddenin 
ikinci fıkrasında yeni bir fıkra halinde göster
meli idi. 

'Arkadaşlarım; üzerinde duracağımız bîr hu
sus da şudur. İl genel meclislerinin köy işleriy
le ilgili kararlarının uygulanmasını şüphesiz 
esas alan bu maddede, bu bent görmedik. Onu 
da bu kadar etraflı görev sayımı yapan bir 
caddede, şüphesiz bulmak isterdik. Buna ait 
önergelerimiz olacaktır. Münakaşasını orada 
yapmak hakkımız saklı kalmak üzere şimdilik 
belirteceğim hususlar bunlardır. 

İSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Keyfiyeti müzakere takriri gel
miştir, 'okutuyorum efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Aleyhinde söz 
is'tdyorum. 

iSaym Başkanlığa 
İkinci madde üzerinde yeter derecede konu

şulmuştur. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederiz. 

Rize Milletvekili Kütahya Milletvekili 
Hasan Basri Albayrak Mehmet Ersoy 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Sayın Ülker aleyhinde buyuru
nuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım; 

Baştan başa sefalet içinde kalkınmaya muh
taç köylerle kaplı olan bir memeleketin Köy 
İşleri... 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— istanbul'da köy var »mı? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — İstanbul'da 
da köy var, 260 tane köy var beyefendi. Kadı
köy değil; Anadolu'nun birçok köylerinden ge
ri, muhtaç köylerimiz var, orman köylerimiz 
var. 260 tane köyümJüz var. istanbul diye sık 
gelip Boğazı gförürlsünüz. Biz arkada gecekon
duları ve o fakir insanları görürüz. Siz gezme
ye geldiğiniz zaman Boğazı görürsünüz, güzel
dir, balıkları vardır, yersiniz. 

Değerli arkadaşlarım; simdi burada mem
leketimiz için en önemli bir kanunu yapmakta
yız. Ben kabul ediyorum, bir konuşma sınırla
ması olabilir; gruplar onlbeş-yirmi dakika konu
şur, şahıslar on dakika konuşur, bunu kabul edi
yorum! Ama, bu kadar önemli olan ve üzerimde 
söz söylemesi imkânı bulunan bu kanunun önem
li, temel maddesinde bir kısıtlamaya gitmek, yani 
müzakerenin yeterliğini vermek doğru değildir. 
Bir misal vereyim, şimdi ben biraz sonra sıra
da bulunan bir arkadaşımız olarak söz aldığım 
zaman şunu anlatmaya çalışacaktım. 

Burada biz her şeyi anlatmaya çalışmışız. 
Bu /belki yanlış bir metottur. Her şeyi bir mad
deye ısokulamaz. BelM, ısekiz - on satırlık görevi 
gösteren bir metin teklif edilmek lâzımdır ki, 
her şeyi kavrasun. Bu metinle, yarın önümüze 
çıkacak birtakım görevleri Köy işleri Bakanlı
ğının görmemesi ihtimal vardır. Meselâ bu iş
lerle illgili bir arkadaşınız olarak bunu görüye 
rum. 
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Bumun yanında TürSriye'nin önemli bir mese
lesi vardır; orlman ve dağ köyleri. Bunların 
Türkiye için ayrı bir karakterisitiği vadır. Bi
rinci plâoılda burada yer alması lâzımgelir. Bu
num yeri ayrıdır. Asıl köy problemimizin on mil
yondan f aizla Türlk ıköylüsünü ilgilendiren kısmı 
budur. Burada, bumun ifade şekli gerilere bıra-
Ikılmış ve çok; hafifsenmiş Ibir sekilide ifade edil
miştir. Elbette ki, kasıtları böyle değildir Köy 
İşleri Bakanlığifnın da böyle bir kasıt taşıdığım 
zannetmiyorum. Hepimiz, burada bu kanuna en 
iyi şekli vermek için çalınıyoruz. 

Zamandan tasarruf etmek için sözü uzat-
mıyayım. Eğer arkadaşlarım lütfeder, konuş
maların süreisi ile ilgili bir sınırlama önerjgesi 
verirletfse, memnun olunum. Lütfediniz, şahıs
lar için beli bir süre, gruplar için de daha faz
la bir süre veriniz. Yeterliği 'kabul etmeyiniz ki, 
madde üzerinde konuşarak en iyi şekli vere
lim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum, kafbul buyuranlar.. Kabul etmi-
yenler.. Kalbul edilmemiştir. 

Aynı madde üzerinde gelmiş bulunan bir1 

takrir mevcudıolup, daha evvel oyladığımız süre 
takriri reddedilmişti; faikat kifayeti müzakere 
takririnin Genel Kurula arandan sonra bu tak
riri de okutarak oylarınıza sunacağım. Konuşan 
akıadaişlarımın, süre ile ilgili bulunan bu takriri 
nazara almalarını rica edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddeler üzerindeJki görüşmelerin gruplar 

için onbeş dakika, kendi adına görüşmeler için 
<m dakiika olmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Nuri Kodamanıoğlu 

BAŞKAN — Konuşma süreleriyle ilgili tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Külâhlı... 
EKREM KANGAL (Sivas) — Grup adına 

söz istiyorum efendim, 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Kangal, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ABINA EKREM KANGAL 
(Sivas) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerinde 0. 
H. P. Grupu adına yaptığım geniş ve detaylı 
konuşmadan sonra bugün tekrar söz almak ar
zusunu taşımıyordum. Ancak, şimdiye kadar ya
pılan konuşmalar]ıı ışığı altılıda bir konuya de
ğinmek ve bu arada birkaç fıkra hakkında da 
kısaca görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Konuşmacı arkadaşlarımdan başta Sayın Uğ-
rasızoğlu ve bilâhara A. P. Grup Sözcüsü değer
li arkadaşım ve Sayın Buyrukçu, 2 nci madde
nin (n) fıkrasının tasarıdan çıkarılması husu
sunda görüşlerini arz ettiler. Değerli arkadaşla
rım bu konu üzerine bir miktar daha eğilseler-
di; bakanlık ilgilileriyle, bakanlığın halen yü
rürlükte olan bâzı kanunları üzerinde biraz da
ha inceleme yapmak imkânım bulsalar di; öyle 
ümidediyorum ki, bu fıkranın tasarıdan çıkarıl
ması hususunda bir görüşü ortaya getirmiyecek-
krdi. 

Halen Köy İğleri Bakanlığına bağlı olan ve 
7457 sayılı Kanuna göre kurulan Toprak - Su 
Genel Müdürlüğüne ait Teşkilât Kanununun (h) 
fıkrası aynen şöyle : 

«Toprak ve toprak verimliliğinin muhafaza
sı, arasi ıslahı ve zirai sulama ile alâkalı her tür
lü deneme ve araştırmalar yapmak, öğretim, eği
tim ve teknik yardımda ubluıımak ve örnek ma
hiyette çalışmalar yapmak.» 

Şu anda görüştüğümüz tasarıdaki (m) mad
desini de okuyorum: «Bakanlığın çalışma alan
larına giren hizmetlerle ilgili konularda araştır
ma, eğitim ve eğretim yapmak üzere, enstitü ve 
eğitim merkezleriyle geçici ve sabit kurs mer
kezleri açmak,» Burada, üzerinde durulan ve ka
naatimce karıştırılan husus; enstitü meselesi, 
araştırma konusu ve eğitim merkezleridir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Halen Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde, me
selâ Toprak - Su Genel Müdürlüğünde üç tane 
eğitim merkezi var. Birisi Tarsus'ta, birisi iz
mir'de ve birisi de Ankara'dadır. Bunlar, tama
men hizmet içi eğitim yapan ve 'Czol kar;Lİ.kri 
olan eğitim merkezleridir. Türkiye'nin bugünkü 
tedris sistemi içerisinde Toprak - Su'nun hizmet 
konuları olan toprak muhafaza, zirai sulama, 
drenaj, devalopman vesaire gibi konularda ye
terli eğitim ve öğretim yapan üniversite kurulu
şu henüz gelişmiş değildir, Ne Teknik Ünivsrsi-
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te, ne de Ziraat Fakültesi bugünkü imkânlariy-
le, bugünkü tedris sistemleriyle Toprak - Su Ge
nel Müdürlüğünün yapmakta olduğu görevleri 
bihakkın yapacak teknik elemanları yetiştirme-
ınektedir. Son yıllarda Ziraat Fakültesi tedris 
sistemi bir miktar değişmiş ve birkaç yıldır bu 
tip elemanlar yetişmek üzeredir. Ancak, biraz 
evvel arz ettiğim gibi, bugüne kadar ne Teknik 
Üniversitede ve ne de Ziraat Fakültelerinde ye
tişen elemanlar Toprak - Su'nun çalışma konu
larım bilfiil başaracak ve yapacak ölçüde ve 
kıratta değildir, öyle ise, Toprak - Su Genel 
Müdürlüğünün, - biraz evvel arz ettiğim gibi -
7457 sayılı Kanunun (h) fıkrasına uygun olarak 
eğitim merkezleri açmak görevidir. Tasarının bu 
maddesi çok yerinde olarak tedvin edilmiştir. 

Bu eğitim merkezlerinde; teşkilâta yeni gi
ren teknik elemanlar, meselâ mühendisler en az 
altı ay bir kurs görmektedirler. Bu kurs, üni
versite öğretim üyelerinin veya teşkilât bünye
sinde bulunan teknik elemanların nezaretinde 
yürütülmekte ve tamamen hizmet içi eğitim ka-
rekterini taşımaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı
nın tedris sistemi ile, Millî Eğitim Bakanlığının 
görevleriyle en ufak ilişkisi, en ufak tedahül 
eden tarafı yoktur. 

Bu altı aylık kursun dışında, yine bu eğitim 
merkezlerinde, özel konularda, meselâ pompaj, 
drenaj, arazi ıslahı gibi konularda özel eğitim
ler bir aylık veya onbeş günlük olarak yapıl
makta veya seminerler tertibedilmektedir. 

Şimdi, aynı şekilde YSE Genel Müdürlüğü 
ile Toprak iskân Genel Müdrülüğünün, meselâ 
köy yapılarının geliştirilmesi veya buna benzer 
konularda eğitim yapması, bu teşkilâtın, bu Ba
kanlığın en tabiî hakkı ve görevi olmalıdır. 

İkinci kısım; hizmet içi eğitimin dışında di
ğer teknik eğitim ve teknik hizmettir. Bu, ta
mamen çiftçiye verilen bir eğitimdir. Meselâ Çu
kurova'da geniş çapta yapılan devalopman ça
lışmalarında, çiftçinin arazisine daha uygun şart
larda su vermesi ve birim sahadan daha fasla 
mahsul alması ve arazide çoraklaşmaya imkân 
verilmemesi için, çiftçi seviyesinde kurslar açıl
ması da yine bu teşkilâtın görevleri meyanmda 
olup bunlar halen yapılmaktadır. 

Diğer bir konu ise, araştırma enstitüleridir. 
Arkadaşlarım, bu konu üzerine durarak, bu fık
ranın tasarıdan çıkarılmasını talebetmişlerdir. 

Halen, bakanlık bünyesinde bulunan Top
rak - Su Genel Müdürlüğünün Ankara'nın çok 
yakınında bir araştırma enstitüsü var. Bu araş
tırma enstitüsü, kuru şartlarda ziraat yapılma
sı ve kuru şartlarda mulhtelif ziraat âfetlerinin 
en verimli şekilde kullanılması için, geniş çap
ta araştırmalar yapmakta ve birçok yabancı 
uzmanların da dikkatini toplamaktadır. 

Keza, Konya'nın Karapınar ilçesinde bu tip 
araştırmalar yapılmaktadır. Ve yine Tarsus'ta 
ISulu Ziraat Ar/aştırma Enstitüsünde, bölgede 
en uygun sulama drenaj imkânlarını tesibit et
mek ve araziye verilecek su miktarını bulmak 
üzerine uzun yıllardır araştırmalar yapılmakta
dır. Bunu, o bölgenin değerli milletvekilleri 
bilmektedirler. 

ISayın Kılıç, burada gübre konusunu ve ara
ziye, toprağa verilecek gübre miktarının tesbiti 
(hususunda Köy İşleri Bakanlığına önemli gö
revler düştüğünü belirttiler. Değerli arkadaşla
rım bu fikirlerinde haklıdırlar ve elbette ki 
böyledir. Keza, bu yönden de Ankara'da Top
rak ve Gübre Araştırıma Enstitüsünde uzun. yıl
lardan beri bu sahada çakışmalar yapılmakta
dır. öyle ise, arkadaşlarımın bahsettiği gibi, 
bu madde Köy işleri Bakanlığıma yeni bir hiz
met, yeni bir külfet ve yeni bir yük getirmiyor; 
çünkü, Bakanlığın kurulduğundan ve hattâ 
daha önceden beri devam edegelen çalışmalar
dır. Bakanlık kurulduğunda Toprak - Su Ge
nel Müdürlüğü ve diğer genel müdürlükler bu 
Bakanlığa bağlanmıştı; ama Bakanlık kuruldu
ğunda, Bakanlık bünyesinde olan üç teşkilât 
da mevcuttu ve Bakanlığın kurulmasından 
önce dahi bu tip çalışmalar yapılmakta idi. Ka
nunun bu maddesine - arz ettiğim gibi - halen 
öbür genel müdürlüklerin yaptığı hizmetler 
toplu olarak g*eçmi§tir. 

Yalnız şu konu düşünülebilir: Burada araş
tırma enstitüleri ve eğitim merkezleri konula
rı kanun tekniği bakımından bir miktar karış
mış gilbi gözükmektedir. Bu bir tashihle, bir 
teklifle veya üzerinde önemle durmakla düzel-
tilelbilir. Bu mevzuun tasarıdan çıkarılmasında, 
şahsan ve grupum adına bir fayda görmem. Bu 
önemli bir noktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Diğer bir konu da, tasarının en öneımli mad

desi ikinci maddedir. Değerli sözcüler, değerli 
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arkadaşlarım da bu konuya değindiler. Birçok 
konuları kapsadığı ve Bakanlığın halen görev
lerinin tamamı aşağı - yukarı bu maddede gö
züktüğü için, Köy İşleri Bakanlığının kendi 
gücünün, kendi imkânlarının ve kendi teknik 
kapasitesinin ürerinde diğer bakanlıkların hiz
metine el attığı söylendi. Aslında, böyle bir 
durum varit değildir. Baştan da arz ettiğim ' 
gibi, halen Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde bu
lunan teşkilâtların görevleri ve görev kanun
ları - ki, 7457 sayılı Toprak - Su Kanunu, 4753 
ve 2510 sayılı Toprak îskân kanunlarının ikin
ci maddede aşağı - yukarı bir özeti verilmiş
tir - incelenirse görülür ki, Köy İşleri Bakan
lığı, yeni bir görev ve yeni bir hizmeti Yüce 
Heyetinizden, Yüce Meclisten istememektedir. 

iBu arada bir arkadaşımız, tasarının (d) 
bendindeki şu ibarenin; «IKöy halkının imkân
ları oranındaki gönüllü katkılarını değerlen
dirmek...» kısmının çıkanlhrasmi' önerdiler ve 
(gerekçe olarak da «Devlet, şehirde yollar ya
pıyor kimseden para almıyor. Devlet, şehirde 

okullar kuruyor kimseden para almıyor. Ne
den, hep üzerinde önemle durduğumuz, hep sa
vunduğumuz ve daima lehin'de konuştuğumuz 
çilekeş Türk köylüsü için Devlet bu görevini 
yaptığında köylüden para, imkân alsın ye köy
lünün katkısına imkân hazırlasın?» dediler. Bir 
yönü, elbette doğru. Nitekim, tasarının komis
yonda görüşüldüğü sırada bendeniz de aynı 
konuya değinmiştim; ama sonradan bu konuya 
biraz daha eğildiğimde, biraz daha ilmî ve ob
jektif süzgeçten bu fıkrayı geçirdiğimde gör
düm ki, - gönlüm razı olmamakla beraber -
Türkiye'nin içerisinde bulunduğu imkânlar ve 
ve koşullar, bu fıkranın aynen geçmesini ve köy 
yollarının, köy içme sularının yapımına köy
lünün imkânları oranında katkıda bulunmasını 
icalbettirmektedir. 

Nitekim, tasarının tümü üzerinde yaptığı
mız konuşmada ve bütçe görüşmelerinde, Tür
kiye'nin mevcut köylerinin yüzde 75 inde yol 
olmadığı, yüzde 56 sında içme suyu olmadığı 
ve keza yüzde 95 inde ise elektrik enerjisinin 
olmadığını defalarca söylemişizdir. 

!Bu görevleri ifa eden YSE Genel Müdürlü
ğü köy yolları, köy içme sulan ve köy elektri
fikasyonu hizmetleri için, uzun vadeli bir plân 
hazırlamıştır. Bu plânda köy içme sulan ve 

köy elektrifikasyonu için on yıllık bir süre Ön* 
görülmüştür. Keza köy yollan için de onbef 
yıllık bir süre öngörülmüştür. 

Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin on yıl, 
onbeş yıl daha beklemeye, köyüne yol yapımın
da, içmesuyu getirilmesinde imkânının, takati
nin olmadığını burada hepimiz söylüyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Kangal, bir dakikanız 
kalmıştır efendim. 

0. H. P. GRUPÜ ADINA EKREM KAN-
KAL (Devamla) — Peki efendim. 

Yine tasannm gerekçesinden öğreniyoruz 
ki, Türkiye'de köy yolları için 14,5 milyar Türk 
lirasına ihtiyaç vardır. Keza, köy içme sulan 
için de 4,8 milyar Türk lirasına ihtiyaç vardır. 
İmkânlar belli, Yüce Heyetinizce verilen Ba
kanlık bütçesi belli, durum da ortada, öyleyse, 
arz ettiğim gibi imkânları olan, gücü olan köy
lerin bu çalışmalara katkıda bulunması hususu, 
Türkiye'nin bir gerçeği ve bir teknik zorunlu-
ğudur. Nitekim, bu konu görüşüldüğünde Sayın 
Bakan ve Bakanlık yetkilileri, ikinci Be§ Yıl
lık Plânda geri kalmış bölge olan 23 ilimizin 
öbür illere oranla geri kalmış bölgelerinin, bu 
kayıt dışında tutulması ve bu illerin köylerine 
yapılacak yol inşaatlannda ve içme suyu tesis
lerinde köylüden bir katkıda bulunmalannı ön
gören bir genelge hazırlamış, onu da Türkiye 
radyolarından kamuoyuna duyurmuştur. 

'BAŞKAN — Vaktiniz tamam, görüşlerinizi 
bağlayınız. 

IC. H. P. GRUPU ADINA EKREM KAN
GAL (Devamla) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; başlangıçta da arz ettiğim, tasan-
nın tümü üzerinde daha önce etraflı bir konuş
ma yaptığım için fazla konuya değinmlyece-
ğim; fakat bir hususa temas etmek suretiyle 
sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Yine bir arkadaşımız toprak reformu ile il
gili bir konuya değindiler; toprak reformu ta
sarısı geliyor, burada toprak reformunu esas 
alan hükümler var, dediler ve bilâhara tashih 
ettiler. 

Muhterem arkadaşlanm; Toprak Reformu 
kanun tasansınm bir yönde tarım reformu ile 
toeraiber gelme durumu var. Bir grup «Toprak 
reformu», diğer bir. grup da «Tarım reformu» 
der. Bu tasarının hangi hükümleri taşıdığını 
ve nasıl geleceğini şu anda bilmiyoruz. Hükü-
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met bu yönden görüşlerini ortaya koymuştur; 
ama Yüce Heyetinizin henüz bu konudaki söz 
(hakkı saklıdır. Burada yeni bir nüküm yok. Bu
rada, 4753 sayılı ve 2510 sayılı kanunlardan 
(bilhassa 4753 sayılı Kanun içerisinde geçen ve 
Itoprak reformu hususunu bir nebze kapsıyan 
bükümler var, yeni bir hüküm getirmiyor. Ya
rın Toprak Reformu kanunu tasarısı geldiğin
de aykırı hükümler varsa - ki, vardır - o zaman 
Toprak Teformu kanun tasarısı müzakere edil
diğinde bu tasarıdaki hükümler kanun ^ tekniği 
yönünden buradan çıkarılır ve o zaman aykırı 
bir durum kalmaz. 

iSayın Başkanın ikazına uyarak sözlerimi 
uzatmıyorum, gerektiğinde diğer konulara da 
temas etmek imkânını bulacağım. 

Sekiz yıldır bir teşkilât kanununa kavuşa-
mıyan ve köye bu sekiz yıl içerisinde önemli 
/hizmetler götüren Köy işleri Bakanlığının teş
kilât kanunu tasarısı üzerinde daha çok önemle 
duralım ve bu bakanlığın daha büyük güç ile 
daha bilinçli bir şekilde köye hizmet götürme
sine imkân hazırlıyalım. Bunun yolu, Yüce He
yetinizin şu tasarıya dana güzel bir şekil ver
mesiyle olacaktır. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(C H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cemal Külâhlı, buyuru
nuz. 

€EMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Köy İşleri Bakanlığı teşkilât kanunu üze
rinde, köy dâvasını çok yakından bildiğine inan
dığım muhtelif parlömanter arkadaşlarım fi
kirlerini söylediler. Bu mevzudaki kifayeti mü
zakere takririne de iltifadedilmedi. Bundan 
sonra da tamamen teknik seviyede ve objektif 
kıstaslar içinde yapılacak beyanların, bu ka
nunun daha iyi çıkmasına yardımcı olacağı ka
naatindeyim. Benim de, konuşurken kullanaca
ğım ölçü bu olacaktır; yani, objektif olmak ve 
meseleyi teknik seviyede münakaşa mevzuu 
yapmak ve inandıklarımı ortaya koymak şek
linde olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım; iş başında bulunan 
Hükümetimiz bir iddia ile ortaya çıkmıştır, 
idarede reform... İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin röoıiganizasyonu, Devlet teşekküllerinin ye-
ınilden organize edilmesi gibi birtakım iddialar
la ortaya çıkmıştır. Gazetelerde muhtelif be

yanlara rastlıyoruz; Turizm ve Tanıtma Bakan< 
lığına şöyle bir şekil verilecek, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı hakkında şu şu istikamette birtakım 
düşünceler var, gibi... Bunlar da her halde bu 
mevzuda yapılan çalışmaların basına sızan kü
çük kırıntılarıdır. Yalnız, önümüzde eski Hü
kümet tarafından sevk edilmiş olan bir tasarı 
var, bir de yeni Hükümetin getirmiş olduğu bir 
tasarı var. işte ben bu zaviyeden meseleyi hu
zurunuza getireceğim ve münakaşa konusu ya-
pcağım. 

Sevgili arkadaşlarım; bu Teşkilât kanunu 
tasarısı sekiz sene beklemiş, çıkmamış. Gönül 
isterdi ki, Hükümetin, Devlet teşkilâtını orga
nize etmek hakkındaki temel prensipleri, temel 
ıgiörüşleri neyse, bunlara muvazi olarak bu ka
nun tasarısı gelsin. Halbuki, meseleyi bu zavi
yeden mütalâa etmeksizin, muhtelif arkadaşla
rımın da beyan ettiği gibi, diğer birtakım ba
kanlıklarda mevcut kuruluşlara ilâve birtakım 
kuruluşları da kapsar bir şekilde kanun tasa
rısının Meclise sevk edilmiş olduğunu görüyo
ruz. 

Gerek liderlerimiz, gerek idarecilerimiz, ge
rek bakanlarımız ve başbakanlarımız muhtelif 
tarihlerde gerek Mecliste, gerekse Meclis dışın
da, pahalı bir Devlet olduğumuzu ifade etmiş
lerdir. Gönül arzu ederdi ki, bu kanun pahalı 
Devleti daha da pahalılaştıran birtakım mad
delerle, birtakım kuruluşlarla ortaya gelmesin. 
Hareket noktası bu olsun. Daha ucuz bir şekilde 
ve daha iyi bir şekilde köye ve köylüye hizmet 
yapılsın; ama görüyoruz ki, Köy işleri Bakan
lığındaki mevcut düzen aynen muhafaza edil
miştir ve reform niteliğinde değil, en basit öl
çüler niteliğimde dahi mesele ciddî olarak bu 
Hükümet tarafından ele alınmamıştır. 

Sevgili arkadaşlarım; meselâ Toprak Su Teş
kilâtı Köy işleri Bakanlığındadır. Neden Köy 
işleri Bakanlığındadır .. Mesele; Devlet olarak, 
Millet olarak topraktan, birim araziden âzami 
verimi almaktır. Malûmunuz, Toprak Su Teşki
lâtı toprağın klâsifikasyonunu yapar, cinsini 
belirtir ve bir de sulama işleriyle ilgili çalış
malar yapar. Bunun gübreleme işi, teknik zira
at işi Tarım Bakanlığındadır. Konu ikiye bö
lünmüştür. Onun için topraktan, birim araziden 
âzami verim elde etmek işi, ayrı bakanlıklarda 
ayn iki umum müdürlük şeklinde teşkilâtlan-
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mak suretiyle maalesef dejenere edilmiştir. Re
alite budur, arkadaşlarım. Konu tektir, İM ay
rı bakanlık, iki ayrı umum müdürlük vardır. 

imar ve iskân Bakanlığı diye teşkilât kur
muşuz, Toprak iskân Genel Müdürlüğü, Köy 
işleri Bakanlığına bağlıdır ve 2 nci maddede 
yeni birtakım vazifeleri sayılıyor. Bu, neden 
böyledir? iskân konusu yalnız köye ait bir 
konu mudur, kasabalarda, belediye teşkilâtı 
olan yerlerde, şehirlerde iskân konusu yok mu
dur? Niçin, imar ve İskân Bakanlığında ayrı 
bir teşkilât, Köy işleri Bakanlığında ayrı bir 
teşkilât kuruyoruz? Bunun cevabı yoktur, sev
gili arkadaşlarım. 

Yine bu 2 nci maddede, köy konutları mev
zuunda Köy İşleri Bakanlığının birtakım tipleş-
tirme çalışmaları yapacağı; tarımsal işletmeler 
mevzuunda bina olarak, teçhizat olarak veya 
teşkilât olarak veya proje olarak bâzı çalışma
lar yapacağı sikrolunuyor. Niçin, bunları İmar 
ve iskân Bakanlığı yapmaz? Teknik bir bakan
lıktır. Niçin, tarım işletmeleri mevzuunda Ta
rım Bakanlığı sez sahibi değildir veyahut onlar
da aynı çalışmalar vardır da, niçin bu bakan
lık da aynı işi üzerine alır? Bunun cevabı yok
tur, sevgili arkadaşlarım. 

Sonra, muhtelif arkadaşlarım temas ettiler, 
toprak reformunu İlgilendiren birtakım hüküm
ler bu madde içinde yer alıyor. Halbuki, re
form Hükümetinin toprak reformu ile ilgili bir 
kuruluşu var, birtakım çalışmaları var. Şimdi, 
bu madde ile getirilen hususlar bu çalışmalara 
ters düşerse ne olacaktır, niçin toprak reformu 
ile ilgili hususların tavazzuh etmesi beklenme-
miştir ve buraya ileride Milâtlara sebebolacak 
bir madde konmuştur? 

Diğer bir konu, sevgili arkadaşlarım; Mec
lislerimiz kabul etti ve elektrik mevzuundaki 
bütün hizmetleri Türkiye Elektrik Kurumuna 
verdik. Şimdi, 2 nci maddenin (f) fıkrası hük
müne göre Türkiye Elektrik Kurumunun, köy
lerin elektriklendirilmesiyle ilgili etüt, plân ve 
programlarını hazırlama görevini Köy işleri 
Bakanlığı üzerine alıyor. Niye mevzuu bölüyo
ruz? Madde bu şekli ile kalırsa, değiştirmezsek 
köylerin elektrik işi bir kere daha karışacak. 
Benim bu mevzuda bir takririm var, tekrar de
taylı olarak bu mevzuda konuşmak istiyorum. 

Toplum kalkınması mevzuuna gelince: Sa
yın Ugrasızoğlu arkadaşım ve diğer arkadaşla
rım beyan ettiler. Toplum kalkınması mevzuu 
daha ziyade Millî Eğitim Bakanlığının bir va
zifesidir. İlgili umum müdürlük biran için 
Millî Eğitim Bakanlığından alınmış Köy İşleri 
Bakanlığına bağlanmıştır. Ondan sonra bu ha
tanın farkına varılmıştır, tekrar Millî Eğitim 
Bakanlığına iade edilmiştir. 

Kooperatifçilik konusuna gelince: Ticaret 
ve Sanayi Bakanlığımızın bünyesinde bu mevzu 
ile ilgili bir teşkilât vardır. Köy işleri Bakan
lığımızın bünyesinde Teşkilâtlandırma ve Kre
diler Genel Müdürlüğü vardı, geçen gün gitti
ğimde gördüm, tabelâ değişmiş, «Araştırma ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğü» diye. Her halde 
yeni bir isim altında belki de yeni bir teşkilât 
kuruluyor. 

Devlet teşkilâtı içindeki bu müteaddit kuru
luşlar neden?.. Bu fakir milletin parasına yazık 
değil mi Niçin, Devletin daha pahalı olacak 
şekilde büyümesine gidilir?.. 

Sevgili arkadaşlarım; el sanatları konusunu 
arz edeyim. El sanatları konusu yalnız köyler
de mi var, kasabalarda yok mu, şehirlerde yok 
mu? 

Ticaret ve Sanayi Bakanlığının umum mü
dürlük seciyesinde «Küçük El Sanatları» diye 
bir daire başkanlığı var. Burada yeni bir kuru
luşa gidilecek. 

'Sevgili arkadaşlarım; benden önce konu
şan hatipler de beyan ettiler; maalesef bu ko
nunun Bakanlar Kurulunda dahi kâfi derecede 
ve iyi bir şekilde münakaşa mevzuu olmadığı 
kanaatindeyim. Bu, benim şahsi kanaatimdir. 
Yoksa, bu kanun tasarısı bu şekilde huzurumu
za gelmezdi. 

Şu 2 nci madde ile aşağı - yukarı biz Tür
kiye'de işlerin yüzde 50 sini bünyesinde toplı-
yacak yenli bir bakanlık kuruyoruz ve hizmet
lerin yüzde 50 sini yeni umum müdürlükler, 
yeni benzeri kuruluşlar kurmak suretiyle bu 
bakanlığa veriyoruz. Bu, iyi bir netice vermi-
yecektir, kanaatindeyim ve bu konuda bir tak
ririm gelecektir. 

Sevgili arkadaşlarım; bu önergeme iltifat 
ediniz, komisyon bu maddeyi geri alsın, takri
rim bu istikamettedir. Madde geri alınınca ko
misyonda yeniden müzakere edilirken Tarım 
Bakanlığından bizzat Bakan gelir veya temsdl-
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cisini gönderir. İmar ve İskân Bakanlığı, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Orman Bakan
lığı - biliyorsunuz, orman köyleri konusu var, 
Or - Köy diye bir umum müdürlük kuruldu; 
şimdi C. H. P. Grupu adına konuşan Sayın 
Kangal arkadaşım bilirler, Köy isleri Bakanlı
ğında bir de orman köyleri ile ilgili çalışmalar 
vardır. Bu ne iştir? - Millî Eğitim Bakanlığı, 
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı temsilcileri bir ara
ya gelsinler ve bu meseleleri yeniden komisyon 
önünde ariz ve amik münakaşa etsinler, bu mü-' 
taaddit kuruluşlardan vazgeçilsin. Devletin bir 
mevzu için bir teşkilâtı olur, bir umum müdür
lüğü olur, şevki arkadaşlarım. Bilhassa bu tek
nik umum müdürlükler masrafı çok artırıyor; 
oürkü yalnız bina tutmakla kalınmıyor, bölge 
teşkilâtları kuruluyor, makina parkları oluyor, 
garajları oluyor, ambarları oluyor; fakat bun
lara rağmen hizmet görülemiyor, koordone ça
lışma olmuyor. Maalesef durum budur, Öyle 
zaniediyorum ki, Sayın Bakanımız da bu tek
lifime iltifat edeceklerdir. Devlet teşkilâtını ye
niden organize etmek istiyorsak, bütün bu ku
ruluşları masanın üstüne koymalıyız, Parlâmen
to olarak bunların hesabım hiçbir art düşünce 
sahibi olmaksızın Hükümetten sormalıyız. Hele 
bu köy işleri mevzuu pariömanterler olarak biz
lerin en iyi bildiğimiz bir konudur, bu konuda 
mütehassısız, bu işi biz teşrih masasına yatıra-
lım. Bunun için maddeyi geri alsınlar.. 

BAŞKAN — Sayın Külâhlı, süreniz bitmiş
tir, lütfen bağlayınız. 

CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Köy İş
leri! Bakanlığı kalksın demiyorum. Köy İşleri 
Bakanlığı kalsın; ama köye hizmeti daha iyi 
götürecek, daha iktisadi kuruluşlara gidecek 
şekilde meseleyi teşrih masasına koyalım, bu 
konuyu tekrar müzakere edelim. 

Eğer komisyon tasarıyı geri alırsa, bundan 
Parlâmento olarak çok başarılı sonuçlar elde 
edeceğimiz kanaatindeyim. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim. 

M. G, P. GRUPU ADINA HASAN TOS
YALI (Kastamonu) — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; 
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Kuruluşu üzerinde 8 sene geçen Köy İşleri 
Bakanlığının, «Kuruluş ve görevleri hakkında 
kanun tasarısı» nı müzakere ediyoruz. 2 nci 
madde üzerinde Millî Güven Partisi Grupunun 
görüşlerini arz edeceğim. 

2 noi madde, Köy İşleri Bakanlığının görev
leri ile ilgili hükümler getirmektedir. Köy İşle
ri Bakanlığı, Bakanından, en hücra köy teşki
lâtında çalışan personeline kadar 8 seneden 
beri 35 000 parça köyümüze köy yolu, köy elek
triği, içme suyu, toprak ıslahı, köylünün iskânı 
gibi çok çeşitli hizmetlerle görevini memleket 
sathına yaymıştır. Biz, 8 seneden beri basan 
ile, fedakârlıkla, hattâ her iklimde kahraman
lıkla çalışan Köy İşleri Bakanlığının bütün 
personelimin vazifesini formalite icabı 2 nci 
maddede tekrar ediyoruz. 

Gelmesi çok gecikmiş olan bu kanun tasa
rısının kısa zamanda kanunlaşması ve çok de
ğerli arkadaşlarımızın fikirlerini onlardan ge
lecek önergelerin kabulü suretiyle ihtiva et
mesi, hakikaten gönülden istediğimiz bir şeydir. 

Yalnız müzakerelerimize, sanki Köy İşleri 
Bakanlığı 8 seneden beri çahşmıyorımuş, yeni 
bir bakanlık kuruyormuşuz ve buna yeni va
zifeler tahmil ediyormuşuz gibi bir hava veri
yoruz; bu da doğru değildir. Sözlerimin başın
da da söylediğim gibi, «ayinesi iştir kişinin la
fa bakılmaz» Köy işleri Bakanlığı 8 senedir 
imtihanım vermiştir. Binaenaleyh, yeni vazife 
ihdas etmiyoruz, görülmesi icabeden işleri şu 
madde içerisinde formüle etmeye çalışıyoruz. 

Köy işleri Bakanlığı, kendisine verilen büt
çe imkânlariyle demin saydığım hizmetlerde ha
kikaten başarılı olmuştur; fakat bu başarıyı biz 
kâfi görmüyoruz. Köy İşleri Bakanlığını, bu 
maddede saydığımız görevlerinde daha üstün 
basanlara ulaştırabilmemiz için para, teknik 
eleman, makina ve mevzuatla teçhiz etmemiz, 
Parlâmento olarak onun her zaman manevî 
desteğinde olmamız lâzımdır. Biz, Köy İşleri 
Bakanlığının maddi mânevi desteğinde oldu
ğumuz müddetçe, Türk milletinin yüzde 75 inin 
maddi - mânevi desteğinde oluyoruz demektir. 

Şimdi, görevleri arasında düzeltilmesini de 
uygun gördüğümüz hususları arz edeceğim. 
Bunların en mühimi orman ve dağ köylerinin 
durumudur. Bugün, ova köyleri ve anayol is
tikametindeki köyler Devlet hizmetlerinden na-
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siplerini almışlardır; fakat dağ ve orman köy
leri, maalesef Köy işleri Bakanlığının imkân-
lariyle dahi nasibini alamamışlardır. O halde, 
bütün köylerin muhtacoldukları Devlet hizmet
lerini, Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılır, 
koordine edilir, götürülür hale getirmemiz lâ
zımdır. Orman Bakanlığında bir Orman Köy
lerini Kalkındırma Genel Müdürlüğü, şurada 
şu, burada bu... Dağınık şekildeki bütün im
kânları Köy İşleri Bakanlığının bünyesinde, 
10nun koordinatörlüğünde, onun rehberliğinde 
toplamamız lâzımdır. Ancak o zaman ben, dö
nerim Köy işleri Bakanıma «Ey Köy işleri Ba
kanı, neden yapmıyorsun?» derim. Salâhiyet
ler, vazifeler, muhtelif teşekküllere dağıldığı 
takdirde, yalnız koordinasyon vazifesi yapılsın 
dediğimiz takdirde, Ankara'nın içinde dahi bu 
koordinasyonun yapılmasına imkân yoktur. Bu 
balomdan görev maddelerinde, dağınıklıktan 
ziyade vazifeleri Köy işleri Bakanlığının bün
yesinde toplamaya çalışmamız lâzımıdır. 

Köy elektrifikasyonu işine gelince : Bu hu
susta 2 nci maddenin (f) fıkrasiyle mutabık de
ğiliz. Geçen sene kabul ettiğimiz Türkiye Elek
trik Kurumu Kanunu ile, 20 milyar lira büt
çesi olan bu kuruma, köy elektrifikasyonu da 
dâhil olmak üzere, üretim, iletim, işletme vazi
fesini vermişizdir. Türkiye Elektrik Kurumu 
her türlü imkâna sahiptir. Bu kanunla, elektri
ğin sanayide, şehirde, kasabada, köyde kulla
nılması, oralara ulaştırılması bir makama bağ
lanmış bulunmaktadır. Bu sebeple (f) fıkrası, 
bu kanuna-aykırı görülmektedir. Samimî gö
rüşümüz şudur : 

Köy işleriyle yakından alâkadar olan Köy 
işleri Bakanlığı, köyümüzün toplumsal, eko
nomik durumunu daha yakından bildiği için, 
hangi köy grupunıa elektriğin daha önce gö
türülmesi hususunu tâyin etsin; fakat o köye 
elektriğin götürülmesi işini Türkiye Elektrik 
Kurumu yapsın. O köyde elektriğin hangi sa
halara tatbik edileceğini Köy işleri Bakanlığı 
ile^ Türkiye Elektrik Kurumu birlikte karar-
laştırsınlar. Yoksa, bu fıkrada yazıldığı gibi 
köyün elektriklendirilmesinde etüt, plân, proje 
gibi iğler Köy işleri Bakanlığında kalırsa, böyle 
teknik mevzuu bu Bakanlık başaramaz. Onun 
için bu hususta bir önerge verdim; bu hususa 
güzel bir hatMasıl koymamız lâzımdır. 
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| Yüksek Meclisin fazla vaktini almamak için 
j Millî Güven Partisi Grupu olarak.. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Köy işleri Bakanlığı Teşkilât kanununda 
hayvancılıkla ilgili hükümler olmaz mı? Onu 
konuş Sayın Tosyalı. 

BAŞKAN — Sayın Tosyak'nın bu kanunun 
'müzakeresi sırasında süre tehdidine mütedair 
takriri Vardı, ona sadık kalıyorlar efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Devamla) — Başkanım cevap verdi. Yal
ınız konuşacağımız ve köye yönelmiş hizmetle^ 
rin ve köylüler tarafından girişilen teşebbüsle
rin verimini, etkisini artırmak amaciyle kalkm
ana plânı ve yıllık programlarına uygun olarak 
hizmetlerin birlikte ve bir bütün halinde köye 
götürülmesi' için köye hizmet götüren kuruluş
ların çalışma sahalarını beraber seçmeleri, etüt 
ve envanter işlerini müşterek program gereğin
ce yapmaları ve projelerin hazırlanmasında 
Ibirbirleriyle tutarlı hale getirilmesinde ve uy
gulanmasında Bakanlar Kurulunca teslbit edile
cek esaslar içimde bakanlıklar, Devlet Haire ve 
kurumlan, mahallî idareler, köylüler ve köylü 
örgütleriyle her kademe ve her safhada koordi
nasyon ve işbirliği sağlamak görevlerini, bu 
teşkilât kanunu tasarısının 2 nci maddesinin 
(g) fıkrasiyle Köy îşleri Bakanlığına verilmiş
tir ki, bu fıkra her şeyi ihtiva etmektedir. Bu
rada her şey vardır, muhterem arkadaşlarım. 
Böyle bir görev maddesinde bu kadar teferru
atın olmasına lüzum yoktur. Vazifesini lâyikıy-
le yapan bir Köy işleri Bakanlığı, yalnız bu 
fıkrayla Köy îşleri Bakanlığının tüm vazifesi
ni yapabilir. 

(Binaenaleyh, belirttiğimiz hususlar nazarı 
dikkate alınırsa madde yerinde olacaktır. Mad
denin kabulünü Millî Güven Partisi Grupu ola
rak arz ederiz. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyuru
nuz efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Hakikaten yıllardan beri beklenen, her sene 
ve her vesileyle tenkidlere yol1 açan «Köy İşleri 
Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun 
tasarısı» m gör*üşmekteyiz. Bu hususta sayın 
meslektaşım Köy İşleri; Bakanı arkadaşımıza. 
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sarf ettikleri büyük emeklerden dolayı teşek
kür ederim. 

Görüştüğümüz 2 nci madde kanun tasarısı
nın temel maddesidir. Aşağı - yukarı 18 fıkra
yı ihtiva edecek durumdadır. Bendeniz, görüş
lerimi kısaca arz edeceğim. Görüşlerimi arz et
meden evvel Sayın C. H. P. Sözcüsü Ekrem 
Kangal arkadaşıma kısaca cevap vermek isti
yorum. 

Şöyle ki; bendeniz bütçe müzakerelerinde 
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi sözcüsü idim. O 
vesileyle bu bakanlık hakkındaki konuşmaları 
iyice inceledim. C. H. P. her vesileyle köy işle
rinde bilhassa halkın yardımını, katkısını ten-
kid etmiştir; ama Sayın Ekrem Kangal arkada
şımız bugün burada bu katkının lüzumundan 
bahsetmişlerdir, bunu bendeniz takdirle karşılı
yorum. 

Tasarının 2 nci maddesinin (d) fıkrasının 
sion cümlesinde «köy halkı yardımlarının ne su
retle değerlendirileceği ayrıca çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir.» denmiştir. Yine (m) 
fıkrasının son cümlesinde «ibu bölümle ilgili 
eğitim görevlerinde eğitimin ne şekilde yapıla
cağı bir yönetmelikle belirtilir.» denmektedir. 
Yönetmeliğin ne şekilde ve ne zaman çıkarıla
cağının şu kanun tasarısı içinde kesin olarak 
(bildirilmesi lâzımdır. Bu Ibakimdan bendeniz 
«Bu kanunda bildirilen yönetmelikler en geç 
altı ay zarfında çıkarılacaktır» şeklinde bir ge
çici madde teklifinde bulunacağım. 

(h) fıkrasında «yerleşim yerleri özel sorun
lar getiren köylerle bilhassa orman ve dağ köy
lerinin kalkındırılması maksadiyle..» denilmek
tedir. 6831 sayılı Orman ve Dağ köylerinin kal
kındırılmasına dair Kanunun 13 ncü maddesin
de bir fon vardır. Bilhassa dağ köylerinin kal
kındırılması masrafları, bu özel fondan karşı
lanmaktadır. Buraya Ibuna benzer bir fıkra 
konmuştur; fakat bendeniz şahsan bu fıkrayı 
vazıh görmedim. Bunun vuzuha kavuşturulma
sını, Sayın Bakanın bu hususta bir açıklama 
yapması gerektiği kanısındayım. 

Bir de (o) fıkrası vardır. Bu fıkrada «İmar 
ve İskân Bakanlığı ile iş'birliği yapılmak sure
tiyle çevrenin iklimine, sosyal ve ekonomik 
şartlarına, yapı malzemesi imkânlarına uygun 
nitelikte köy konut, tarımsal işletme binaları 
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ve sosyal tesislerin tiplerini araştırmak, köyler
de yapılacak konutlara, işletme yapılarına ve 
köyün imarına teknik ve malî yardımlarda bu
lunmak» denmektedir. 

Sayın Köy İşleri Bakanımızın gazetelere ver
diği bir beyanatı burada mealen tekrar etmek 
isterim. Kendilerinin bu beyanatı zannediyorum 
ki gazetelerde 23 . 7 . 1971 tarihinde neşredil
miştir. Bu beyanatlarına göre, kendileri 43 751 
köyün bulunduğunu ve bu köylerde 23 milyon 
nüfusun yaşadığını, 3 430 000 köy konutunun 
16 000 inin çadır, mağara şeklinde olduğunu, 
toplam konut miktarının % 17 sinin çürük, 
% 24 ünün onarıma mühtaoolduğunu, köy evle
rinin % 51 inin çatısız, toprak ve kılla örtülü 
bulunduğunu, 200 000 konutun da penceresinin 
olıradığmı ve 1 455 000 konutun yıkanma ye
rinin bulunmadığını ve 938 000 konutun da he
laya muhtacolduğunu, imarı yapılmış köy sa
yısının ise yok denecek kadar az olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bendeniz, bunları gazetelerden oku
muş bulunmaktayım. 

İKendileri hekimdir. Hükümet tabibliği veya 
diğer vazifeleri yapıp yapmadıklarını bilmiyo
rum. Ama, kendilerine şunu ifade etmek iste
rim; bir koordinasyon neticesinde, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının gezici sıtma sağlık 
memurlarından istifade etmek suretiyle, köyle
rin sıhhi imkânlara kavuşturulması mümkün 
olabilir. Kendilerinin, bu yönde hareketlerinde 
fayda mülâhaza ettiğimi ifade ile önergeme ilti
fat edilmesini rica eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Öztürk.. («Yok» 
sesleri) Yok. Sayın Reşit Ülker, buyurun efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım ; 

ikinci Beş Yıllık Plânın 245 nci sayfasında 
şöyle denmektedir; «Yerleşme yerlerinin özel 
sorunları getirdiği köylerin başında, orman 
köyleri gelir. Memleketimizde 13 270 orman 
köyü vardır. Bu, tüm köylerin % 37 sidir. Or
man köylerinin 5 020 si...» ve saire, devam edi
yor gidiyor.. 

Şimdi, bu orman köylerinde 10 milyon dan 
fazla vatandaş yaşamaktadır. Eğer dağ köyle 
rini de buna eklersek bu rakam 12 milyon ci
varında olur. Türkiye .nüfusunun 10 ilâ 12 
milyonu ağır şartlar içerisindedir, yoksulluk 
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içerisindedir. Aile başına düşen gelir 3 057 lira 
olup, fert başına isabet eden miktar ise 530 li
radır. Ben, Köy işleri Bakanlığının araştırma
larından aldığım rakamları ifade ediyorum. 

İşte, böyle bir ülkenin içerisindeyiz. Köy iş
leri Bakanlığına görev verirken, ister istemez 
Bakanlığın başta gelen görevini dağ ve orman 
köylerinin kalkındırılması yönünde olmasına 
dikkat etmek mecburiyetindeyiz. «Başgörev ne 
demektir?» diyeceksiniz. Başgörev, görevlerin 
arasında önde gelen görev demektir. Köy işleri 
Bakanlığının başarısı, dağ ve orman köylerinin 
kalkındırılmasının gerçekleştirilmesine bağlıdır. 
Köy işleri Bakanlığı, bu işe vereceği önem nis-
Ibetinde başarılı olacaktır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; % 50 ye kadar 
meyilli olan ovalık ve yayla düzlükleri bütün 
memleket yüzdesinin ancak 10,3 ünü kaplamak
tadır. Tarım yapılabilecek ve diğer ekonomik 
faaliyetlerin devamına imkân verecek % 10 ilâ 
100 meyilli sahaların Türkiye'de ancak % 23,6 
civarında olması ve memleketin 3/4 ünden faz
lasının meyilli bulunması sebebiyle araziler, zi-
raate tam elverişli araziler değildir. Durum, 
tıpkı italya'da olduğu gibidir, italya'da, karak
teristiği itibariyle Türkiye'ye benzemektedir. 
Yukarda bahsi geçen ölçüler, coğrafi olarak 
tesbit edilen ölçülerdir. 

Şimdiye kadar orman köylerini çok konuşup, 
dağ köylerini bir kenarda bırakmamız sebebiy
le ben şimdi dağ köylerinden bahsediyorum. 
Misâl olmak üzere birkaç ilimizle, bunların ilçe
lerinin durumunu göz önüne alalım; örneğin, 
'Siirt ilimiz % 75 dağlık bir ilimizdir. Bu ili
mizin Pervari ilçesi ise % 99,5 dağlıktır; yani 
yaşanmaz demektir. Erzurum ilimiz % 63,7 dağ-
lıktır, yani dağlık illerimizdendir. Bu ilimizin 
Oltu ilçesi ise % 85,9 dağlıktır. Elâzığ ilimiz 
% 57,2 dağlıktır. Bu ilimizin Sivrice ilçesi 
% 47 dağlıktır. Aldığım birkaç misâl orman 
köyü olmayıp, yaşanması mümkün olmıyan, ya
şanması güç olan dağlık köylere aittir. Bunla
rın kalkınması.. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Hayvancılıktan hiç kimse bahsetmiyor. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tabiî, hay
vancılık yapılacak bir memlekettir ve her ba
kımdan kalkınması, özel plânların yapılmasına 
bağlıdır. 

Güney italya'nın Calimria bölgesi, tıpkı bi
zim gibi bir bölgeye sahiptir. Bu bölge için 
ayrı bir kanun çıkarmışlardır ve bu kanunda 
orman ve dağ köyleri beraber ifade edilmiştir; 
yani orman köyleri ve dağ köyleri ayrı tutul
mamıştır. Orman ve dağ köyleri terimi beraber 
kullanılmıştır ve şöyle tarif edilmiştir; «Yüz-
ölçümlerinin en aşağı % 80 i deniz seviyesinden 
600 metre yukarda bulunan ve en düşük ve en 
yüksek noktaları arasında yükseklik farkı 600 
metreden aşağı olmıyan ve Devlet gelirleriyle, 
tarım gelirleri toplamından meydana gelen, hek
tar başına ortalama geliri 2 400 lireti aşmıyan» 
iki, 2 400 liret çok az bir paradır. «Komünler, 
bu kanunun uygulanmasına giren dağlık arazi
ler kabul olunmuştur.» 

Şimdi, italya'nın uzun senelerdir tatbik et
tiği, başarı sağladığı bir kanunu vardır. 

Bir müddet evvel Orman Bakanlığı uzman
ları italya'ya, ispanya'ya gittiler, bu bölgeleri 
gezip, gördüler ve bir rapor hazırladılar. Bun
ların içinde bizim için en uygun olanı italya'dır. 
Türkiye'yi kalkındıracak mesele bu olduğu gibi, 
Orman Bakanlığı ve Köy İşleri Bakanlığının bi
rinci plânda üzerine eğilmeleri lâzımgelen me
sele de budur. Çiftçinin topraklandırılması so
runu ile, diğer köy sorunları da ehemmiyetli ol
makla beraber, bu meselenin ardından gelir
ler. 

Değerli arkadaşlarım; orman ve dağ köyleri, 
tasarıda zayıf bir şekilde ifade edilmiştir, (h) 
fıkrasının «Yerleşim yerleri özel sorunlar geti
ren köyler ile bilhassa orman ve dağ köylerinin 
kalkındırılması maksadiyle..» tarzındaki ifadesi, 
gayet hafif bir ifade tarzıdır. Aslında, «Yer.-
leşim yerleri özel sorunlar getiren köyler» den 
bahsediliyor, bunların arasında da «misâl ola
rak orman ve dağ köyleri» deniyor. 

iş, tersinedir; «Orman ve dağ köyleriyle, 
yerleşme yerleri özellik gösteren diğer köyler» 
şeklinde olması, maksadı daha iyi ifade eder 
kanısındayım. Çünkü, orman ve dağ köyleri, 
yerleşim bakımından zaten özellik gösterirler. 
Yerleşim bakımından özellik gösteren köylerin 
pek çoğu bunların içerisindedir. Pek az bir 
miktar, omun dışında kalaJbilir. ifadede, orman 
ve dağ köylerini onlarun arasında ele almak, bm 
ibüyük dâvayı arka plâna itmek olur. 
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Onun için ben şu teklifte bulunuyorum: 
Bir defa, (k) fıkrası değil, (a) fıkrası olması 
lâzımdır; yani buradaki sıranın en başında (a) 
fıkrasının bulunması lâzımgelir; «Orman ve dağ 
köyleriyle yerleşme yerleri özellik gösteren di
ğer köylerin kalkındırılması, Köy işleri Bakan
lığının esas görevi...» şeklinde olması icâbeder. 
Kerre içinde (Orman Bakanlığı ve diğer kuru
luşlarla işbirliği yapılarak) ibaresi de eklene
bilir. Buna, burada bu istikameti verelim. «Bu, 
bir teşkilât kanunudur, teşkilât kanununun için
de orada da yazsak, burada da yazsak, başta da 
söylesek, sonda da söylesek fark ötmez.» deni
lemez. Kürsüye çıktığımız zaman da bir şeyi 
anlatırken, en kuvvetli delillerimizi sıraya ko
yar, onları ifade eder, diğerlerini de, «Bunlar 
da var» diye belirtiriz. 

Binaenaleyh, buradaki madde, temel mad
dedir. Çıkardığımız kanunlar elibedîdir; meclis
ler, kaide olarak ebedî kanunlar çıkarırlar. Biz 
Sburada, şimdi Orman Bakanlığına da, bu işleri 
yapacak Köy işleri Bakanlığına da, Meclis ola
rak yön gösteriyoruz, istikamet veriyoruz. 

'Sefalet içinde çırpındıkları beş yıllık plân
da olduğu gibi, bütün belgelerle de kabul edi
len dağ ve orman köylüleri sorunu, Köy işleri 
Bakanlığı ile Orman Bakanlığının fedakâr ele
manlarının ciddî çalışmaları neticesinde Mec
lise getirilmiş bulunmaktadır. Ben de onların 
bu çalışmalarından güç alarak konuşan bir ar
kadaşınızım. Bütün bunlardan sonra, Meclis 
Olarak da diyoruz ki; «Ey, Köy işleri Bakan

lığı, ey bundan sonra görev alacak Sayın Köy 
işleri bakanları ve oradaki elemanlar; sizin bi
rimci vazifeniz, dağ ve orman köylerini en ön 
plânda ele almak ve bütün Türk köyleriyle 
foeralber, onları mutluluğa ve zenginliğe eriştir
mektir.» 

BAŞKAN — Sayın Ülker, vaktiniz tamam 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitti Sayın 
Başkanım, sözlerimi bağlıyorum. Bu önergeye 
iltifa'detmenizi istirham edeceğim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, sıradası
nız, grup adına konuştunuz. Şâhsınız adına ko
nuşacak mısınız efendim? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN' — Peki efendim. 
Efendim 2 nci madde üzerinde görüşmek is-

tiyen ve sırada bulunan sayın milletvekillerinin 
isimlerini okuyorum; Sayın Aytuğ, Buldanlı, 
Kodamanoğlu, Yılmaz, Şener, Yaridımcı, Okya-
yuz, Yılmaz, Avşargil, madde üzerinde veril
miş 39 tâdil teklifi vardır. 

Çalışma süremizin dolmuş olması yanında 
takrirlerle beraber konuşmak istiyen üyelerin 
bu maddeyi halletmek için devamı da gayrimüm-
kün görülmektedir. Uzun saatler alacaktır. 

Bu sebeple 27 Ağustos Cuma günü saat 15,00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,00 

*>-&<* 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtana tarihi : 21 . 7 . 1971) 

2. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül
sen ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
iSandığı Kanununa ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 
sayılı Kanuna geçici makide eklenmesi hakkın
da Millet Meclisince reddolunan kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cıımihuriyeft 'Senatosunun metni hakkında 
Millet Meclisi 37 No. lu Geçici Komâsyonu ra
poru (Millet Meclisi : 2/230; Gulmihurâıyet Se
natosu : 2/322) (Millet Meclisi S. Sayısı : 322, 
Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1971; 322 ye 1 nci elk, 
Dağıtma tarihi : 5 . 8 . 1971) (Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1607 ve 1607 ye ek) 

IV 

A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğraşız-
oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami San car'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'im, 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 efe; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Müetvekili 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 173 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. — İzmir 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
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi En/giz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (0/3183,, 2/430, 2/48S) 
(ıS. Sayısı ~: 35(3) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi haMkmda 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
02/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

9. — İstanbul 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 : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

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

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfifeoğiu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'in affı 
hakkında kanun teklif i ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarfhi : 2 1 , Ş . 1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
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) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1071) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 noi maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Öztoey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — 'Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eki enin esi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 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 (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu-raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 .7 .1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zâbifti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 



kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret. Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ye Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 c 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da-

' ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 
22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar

kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 23. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savurana ida
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (S. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 , 8 . 1971) 

X 25. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinihesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
•bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme ÇifitUMeri Genel Mü
dürlüğünün 10165 takvim yılı klonsoMde (bilanço
suna aüt raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
'2 .8 .1971) 

X 28. — Devlet Orman İşletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu^ 
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971)' 

X '29. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
ıbütçe yılı Kesinhesabına ailt genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
ıbütçe yılı KesMıesalbma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağitma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Karayolları Genel Müdürlüğün/ün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtana tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinlheısabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397.) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X 33. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 



1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
'Sayıştay Komisyonu rapora (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinheısabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
pora (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

36. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu rapora (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma ta,rM : 17 . 8 . 1971) 

37. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerimin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) (ıS. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1971) 

38. _ 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 mei maddesinin değiştdirilmesi 
hakkında kanun ıtaisarısıma dair Cumhuriyet 
Seniaifcosu Başkanlığı teskeresi ve Culmhuriyet 
SenaJtıosunica yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet 
Mleeülsi : 1/1366, Cumhuriyet 'Senatosu : 1/1Ö47) 
(Millet Meclisi 'S. Sayısı : 340 a 1 nci ek, Cum-

ttıuriyet Senatosu S. Sayısı : 164)8) (Dağılma 
tarihi : 25 . S . 1OT1) 

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, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve" Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, 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 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmeisine 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 : 
1 8 . 3 . 1971) 

6. — 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 7. — 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 8. — 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) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 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 hakkmda kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

10. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kamun tasarısı 
île Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve îmar ve İskân, İçişleri! 
ve Plân komisyonlaondan 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

11. — 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 Yi İm az'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'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) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 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) 

14. — "Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 19128 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (İS. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukötren köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetioğiu, Necifbe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (8/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 5^ nci hane, 8 nci ciM 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmefcoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/93) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Mkriye'den doğma 
4 . 3 . 1044 doğumlu Süleyman Çedik'in ölüm 
cezasına çarp/tınlaması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtana tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilit 35, sayfa 7İ3 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Albidin Demirlbağ'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (!S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffötoğlu Havva'-
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dan doğma 8.'6.194!3 doğumlu Selâmı KSodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalett Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayım : 36S) ([Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — 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) 

22. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
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 23. — 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
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmeısine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile içişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

25. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ
retim Kurumlan Kanununun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 
(ıS. Sayısı : 410) (Dağıtıma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

26. — Am,asya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 taerihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 
2/308) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1971) 

27. — İzmir İktisadi ve Tieari İlimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Eakül-

I * ı^Mfc 

tesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması 
hakkındaki 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesine bâzı fıJkralar ile Ege Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim, ve Plân komisyonları raporları (1/503) 
(S. Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 17.8.1971) 

28. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar efelenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporlar. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 29. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . S . 1971) 

30. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu t'eışkilliıne ve vazifelerinle dair 
'2 Teımjmuiz 195(1 tarih ve '580)5 sayılı [Kanunun 
•'2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkımda kanun Itıasairısı ve 
İçişleri, Turizm ve Tanıltima. ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417) 
ı(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . (19'71) 

31. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi (430) üyesinin, Türkiye Cumhuriyetti Ana
yasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
.geçici maddeler eklenimıesi hakkında (teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu (2/558) (S. Sayı
sı : 4119) (Dağıltma tarihi : "25 . 8 . 19171) 

• • 

(Millet Meclisi 155 nei Birleşim) 



Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 311 e I nciek 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve Köy İşleri ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 19 
No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci raporları (1/310) 

T. a 
Başbakanlık 28 . 4 .1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say% : 71 - 935/3090 
Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GOSIfcElKÇE 

Nüfusumuzun büyük çoğunluğunun bulundığu ve potansiyeli yüksek tabiî kaynaklarımızın 
yer aldığı köylerimizin hızla kalkındırılması için olumlu bir adım atılarak, hem köylüyü daha iyi 
yaşama şartlarına kavuşturmak ve hem de onu memleket kalkınmasına daha çok yardım edebilir 
duruma getirebilmek için, altyapı ve bakanlığa mevdu diğer hizmetlerde uygulayıcı ve köye gi
den bütün hizmetlerde koordine edici olmak üzere, 4951 sayılı Kanuna dayanılarak 25 .12 . 1963 
tarihinde Köy İşleri Bakanlığı kurulmuştur. 
~ Köy İşleri (Bakanlığına mevdu altyapı hizmetleri, toprak muhafaza, zirai sulama, topraklandır

ma, iskân, köy yolları yapma, köylere içme suyu 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 dışısnda, Bakanlığımızca 
ifa olunacak sulama developmanı 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 mail 
portesi 5,3 milyar Tl.; yeraltı ve yerüstü küçük sulama tesislerinin malî portesi 77 milyar Tl. 
dır. İşlenen 25 milyon hektar arazinin 6 milyon hektarı orta, 4 milyon hektarı şiddetli, 8 milyon 
hektarı çok şiddetli erozyona mâruz bulunmakta olup, gerekli toprak muhafaza hizmetlerinin ma
lî 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 milyar liradır, 

1968 yılı sonu itibariyle Türkiye'de mevcut 73 751 yerleşim yerinden (köy, mahalle, çiftlik, 
mezra, kom, oba, divan v. s.) 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 için 4,8 milyar Tl. na ihtiyaç duyulmaktadır. 
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1968 yılı sonu itibariyle mevcut 35 877 köyden sadece 1 688 adedinde elektrik bulunmakta
dır. Köylerin tamamının elektriğe kavuşturulması için ihtiyaç duyulan finansman ihtiyacı 5,5 mil
yar Tl. dır. 

Toprak ve İskân İşleri 'Genel İMüdürlüğünce bütün yurt köylerinde yapılan (köy envanter 
etütleri) nin 65 ildeki ön değerlendirme 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 tesbitlerle, kurutula
cak bataklıklarla, ıslah edilecek sahalarla bir miktar daha Hazine arazisi sağlanabilecektir. İhtiya
cı oranlar mevcut imkânlar yetersiz bulunmaktadır. Bu nedenle şimdiye kadar yapılan çalışma
larla tarımsal bünyedeki bozukluklar giderilememiştir. 

1945 - 1968 yılları arasında 6 437 köyde 413 970 aile topraklandırılmıştır. Tarım sektöründe 
kalması gerekli topraksız ve yeter toprağı bulunmıyaın çiftçi ailelerini yeter gelirli tarımsal aile 
işletmelerine kavuşturmak için 30 milyar Tl. sına ihtiyaç vardır. 

Yurdun yerleşim düzeni de ıslaha muhtaç durumdadır. Özel kanunlar gereğince göçmen, mül
teci ve göçebelerle sosyal, ekonomik ve tarımsal gelişmeyi gerçekleştirmek zorunluluğu ile başka 
bölgelere naküleri gerekli olanları; iskân düzenleme programlarına dayalı olarak iskân etmek, ye
ter gelirli ekonomik aile üniteleri haline getirmek, gelişmelerini sağlamak, tarımsal iskânı ve 
köylerde iç iskânı düzenlemek, tarımdaki nüfus fazlalığını diğer çalışma alanlarına belirli bir 
düzende aktarılmasına yardımcı olunması gerekmektedir. 

Bilindiği gibi 1963 yılında 5 000 den az nüfuslu yerlerdeki konut sayısı 3 495 347 dir. Bunla
rın 1% 55,8 i sağlam, |% 27,4 ü onarılabilir ve % 16,8 i çürük haldedir. Nüfus artışının gerek
tirdiği köy konut ihtiyacı yılda ortalama 45 bindir. Bunun için mevcut 73 751 yerleşim yerinin 
imar plânlarının hazırlanması ve bu plânlara uyulmasının sağlanması, çevrenin iklimine, sosyal ve 
ekonomik santiarına, yapı malzemesi imkânlarına uygun nitelikte ucuz, sağlam ve sıhhi köy ko
nut, tarımsal işletme binaları ve sosyal tesislerinin tiplerinin araştırılması, tip projelerinin hazır
lanması, köylerde. yapılacak konutlara, işletme yapılarına ve köyün imarına teknik ve malî yar
dımlarda bulunulması için gerekli finansman ihtiyacı 13 milyar Tl. sidir. 

Görülüyor ki, Köy İşleri Bakanlığına mevdu başlıca köy altyapı hizmetlerinin malî portesi 
yaklaşık olarak 241,1 milyar Tl. ya baliğ olmaktadır. Bu miktarın sadece Devlet bütçesinden kar
şılanmasının uzum yıllara vabeste bulunduğu aşikârdır. 

Köylünün yurt kalkınmasına, gönüllü katkısı sağlanmadığı yatırımlardan ve meydana getiri
len tesislerden lâyıkı ile faydalanabilmesinin yolları kendisine öğretilmediği, meydana gelen, tesis
lerin bakım ve işletilmeleri köylüler tarafından deruhde edilmediği müddetçe, kalkınmamız arzu 
edildiği kadar hızlı olamıyacaktır. 

Yapılan incelemelere göre Türkiye'de halen çeşitli 44 kuruluşun köye hizmet götürdüğü anlaşıl
maktadır. 

Bu kuruluşlar kendilerine has kriterlerle ve münferit bir tutumla hareket etmekte ve hizmet
lerin ifasında zaman ve mekân beraberliği sağlanamamaktadır. 

Bu sebeplerle; köye götürülen hizmetlerin etkisi ve verimi beklendiğinden çok daha az ol
muştur. 

Köy İşleri Bakanlığı; kuruluşundan itibaren beş yıl zarfında gerek köylülerin yurt kalkınma
sının gerektirdiği şartlara göre hazırlanmasında ve gerek köye hizmet götüren kuruluşlar arasın
da koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında önemli gelişmeler sağlamış ve ilerisi jçin geniş 
hazırlıklar 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 
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180 000 000 Tl. ya yükseltilmiştir, özel idare yardımı 1963 yılında 10 598 000 lira iken 1968 yılın* 
da 12 misli artışla 122 000 000 Tl. ya 1969 yılında ise 13 misli artışla 137 111 974 Tl. ya yüksel* 
tilmiştir. Aslında gönüllü halk katkısının ve özel idare yardımının bugünkü miktarı, ihtiyacın ya* 
nında pek sembolik kalmakta ise de, önemli olan bu konudaki hızlı artıştır. Artış aynı hızla devam 
ettiği takdirde, gönüllü halk katkısının ve diğer yardımların kısa zamanda milyarlara ulaşması 
tabiîdir. 

Diğer taraftan toprak muhafaza ve zirai sulama hizmetlerinin hızla ifasını gerçekleştirmek, 
köylünün geniş Ölçüde katkısını sağlamak maksadiyle hazırlaman «Toprak ve 8u Kaynaklarını 
Geliştirme Birlikleri Kanunu tasarısı» kanunlaştığı takdirde genel bütçeden ayrılan ödenek mik
tarı sabit kalsa bile, toprak muhafaza ve zirai sulama hizmetlerinde en az % 100 artış sağlanmış 
olacaktır. 

Burada bir hususu önemle tebarüz ettirmekte fayda vardır. Köy İşleri Bakanlığının kuruluş 
esprisini ve çalışmalarını lâyıkı ile incelememiş olanlarım zannettiği gibi, köy yolu, içme suyu, 
köy elektrifikasyonu, sulama ve toprak muhafaza hizmetlerinin süratle gelişmesini sadece, bu ko
nular için Devlet bütçesinden daha çok ödenek ayrılmış olması sebebine bağlamak kabil değildir. 
öyle olsaydı hizmetteki artış, ödenek artışı oranında olur ve yeni bir bakanlık kurulmasına lü
zum kalmazdı. Bu itibarla beş yıl zarfındaki hızlı gelişmeyi Köy İşleri Bakanlığımın kuruluş espri
sinde ve tutulan yolun isabetinde aramak lâzımdır. 

Köy İşleri Bakanlığının yatırımlar dışındaki çalışmalarını da kısaca belirtmekte fayda vardır: 

Köy İşleri Bakanlığı; köylünün gelirinin artırılması ve yatırımlardan ve meydana getirilen 
tesislerden lâyikı ile faydalanabilmesi için eğitim faaliyetlerine önem vermiştir. Bu maksatla ge
rekli bilgilerin verilmesi, boş zamanların değerlendirilmesi, geliri artırma ve yan gelir sağlama mak
sadiyle 1964 yılından itibaren bakanlığımız yeni kurslar açmakta ve mevcut kursların sayısı artı
rılmaktadır. 

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

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (Sayfa 250); vatandaşların ve küçük toplum birimlerinin kal
kınmaya yönelmiş teşebbüs gücünün geliştirilmesini, toplumun gönüllü olarak bu çabalara ka-" 
tılma imkânlarının artırılmasını sağlıyaeak çalışma programları hazırlanmasını ve destek fonları 
kurulmasını öngörmektedir. Bu maksatla 1968 ve 1969 yılları bütçelerine «Köy sınırları içindeki 
projeye müstenit koy teşebbüslerini teşvik etmek üzere «11 Özel İdarelerine yardım» adı altında 
10 milyon liradan cem'an 20 milyon Tl. ödenek konmuştur. Hangi köylü teşebbüslerinin nasıl 
destekleneceğini 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 ıslâhı; köy hamam ve çama
şırhane tesisleri yapımı ve ıslâhı; köy kamu tüzel kişiliğine ait kaplıca ve turistik yer ve tesislerin 
yapım ve geliştirilmesi; iskele yapımı; küçük sulama tesisleri (Devletçe ele almamıyan küçüklük
te); elektrik tesisleri yapımına yardım; kanalizasyon yapımı, köy içindeki akarsu yataklarının 
ıslahı; su basmalarını önliyecek tesisler; mer'a ıslâhına yardım; köy korusu ve köy ormanı, köy 
meyveliği tesisi; köy konağı yapımı (muhtar odası, misafirhane, toplantı salonu, atelye, kütüp
hane ve okuma odası vb.) gibi köyü kalkmdırıcı teşebbüslere yardım edilmektedir. 

Köye hizmet götüren kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında devamlı 
gayretler sarf edilmekte ve olumlu sonuçlar almmıya başlanmış bulunulmaktadır. Köy İşleri Bai 
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kanlığının kuruluşundan kısa bir süre sonra Bakanlar Kurulunun 31 . 8 . 1964 gün ve 6/3569 sayılı 
kararnamesiyle «Köy İşleri Bakanlığı tarafından yürütülecek koordinasyon çalışmalarının düzen
lenmesi hakkında karar» yürürlüğe konulmuştur. 

Köy kalkınması «Toplum kalkınması» metodunun geliştirilmesi, bu metodun bütün kamu per
soneli tarafından benimsenmesini sağlıyacak eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi maksadiyle 
İlgili kuruluşlarla müştereken çalışmalara devam olunmaktadır. 

Görülüyor ki, 5 yıl gibi kısa sayılabilecek bir zaman zarfında, Köy İşleri Bakanlığı köy alt yapı 
hikmetlerinin daha kısa zamanda ifası imkânlarını hazırlamada, köye muhtelif kuruluşlar tarafın
dan götürülen hizmetlerin daha etkili ve daha verimli hale getirilmesi yollarını bulmada ve isa
betli tedbirler almada önemli görevler ifâ etmiş ve bunları başarı ile yürütmüştür. 

Köy İşleri Bakanlığının kuruluşu için talebedilen pek mahdut sayıda yeni kadrolar istisna edi
lirse, Bakanlığın 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 sonuçların her yıl bir evvelinden daha başa
rılı oluşu; yukarıda açıklandığı veçhile, köylünün hazırlanmasında ve köye hizmet götüren kuruluş
lar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında önemli gelişmeler sağlamış olmasındadır. 
Bakanlık kuruluş kanunu tasarısının kanunlaşmasından sonra elde olunan sonuçlar daha da başa
rılı olacaktır. 

Maddelerin - Gerekçesi 

Madde 1. — Köy İşleri 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 işlerini 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 belirtilmekte, 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 hizmetle

rinin plânlaması, izlenmesi, koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ile ilgili görevleri görmek 
üzere 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 Ge
nel Müdürlüğün kurulmasına ve bu Genel Müdürlüğün merkez, bölge, il ve ilçe teşkilâtını göster
mektedir. 

Madde 14 - 15 - 16. — 2 nci maddesinin b, m, n, c, p fıkralarındaki görevleri görmek üzere 
«Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü» kurulması ve bu Genel Müdürlüğün merkez ve 
taşra teşkilâtı ile ilgili hükümleri ihtiva 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. 
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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 Bakan
lığına devrolunduğunu göstermektedir. 

Madde 19. — Bakanlığın idari ve sosyal işlerinin bir elden ve intizam içerisinde yürütülmesini 
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 katılaca
ğı ve görevlerini göstermektedir. 

Madde 23. — Köy İşleri İl ve İlce Koordinasyon Kurullarının kuruluş şekli ve görevleri açık-
lanmakadır. 

Madde 24. — Atanmaların ne şekilde yürütüleceği, üst kademeyi teşkil edenlerden hangilerinin 
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 yetkisi
nin Köy İşleri Bakanına verildiğini göstermektedir. 

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

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

Madde 29. — Tasarının 2 nci 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 göre, 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 sağlıyaeak 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 Korayolları 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 bünye
sinden Köy İşleri Bakanlığına bağlanan ve YSE Genel Müdürlüğü adı altında toplanan köy 
dçme suları, köy yolları ve köy elektrifikasyonu hizmetleri halen yukarıda adları geçen kanun 
hükümlerine tabi olarak yürütülmektedir. 

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

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 311 e 1 nci ek) 



Madde 34. — Sözü edilen disiplin kurulu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da öngörül
düğünden, adı geçen kanuna uyularak teşekkül tarzı ve çalışma şekli bu madde ile tesbit edilmiş
tir.. 

Geçici madde 1. — Kaldırılan kadrolarda olup, Köy İşleri ve Tarım Bakanlığı emrinde çalışmak
ta iken, bu kanunla ihdas olunan ve (1), (3) nolu cetveldeki kadrolara atanan personelin, kadroya 
geçişi sırasında bu maddede gösterilen sebepler dolayısiyle madur olmalarını önlemek için geçici 
bir hüküm getirmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Geçici madde 2. — Yukarıda belirtildiği üzere Köy İşleri Bakanlığına intikali sağlanmaktadır. 
Madde 35. — 24, 27 ve 28 nei madde hükümlerinin yürütülmesi Bakanlık bütçesinin kabulüne 

bağlı olduğundan, bu madde ile sözü geçen üç maddenin yürürlüğe girmesi için istisnai hüküm 
getirilmiş ve diğer maddelerin ise; yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi uygun görülmüş
tür. 

Madde 30. — Bu kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini göstermektedir. 

Geçici Komisyonu raporu 
Millet Medisi 

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

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakjkii!n|d'a kanuln, tasarısı Komisyonumuzda lilgili Ba
kanımı ve Bakaıdfok teımsjilcileriınin de iştiraki ile tetkik ve müzakere edüldıi. 

Kamluınluini tümü üzerimde yapılan! müzakerelar net&cıcalınjde, kamun/ tasarısı prensıibolarak kabul 
edilerek, imaddıelerita (müzakeresine geçliOıdi. 

Maiddeıleritn müzakeresi sırasımıda 1 mtei, 4 nlcü, 5 mci, 6 inici, 7 nıci, 8 .ıncij 13 m'cü, 15 ndi, 22 mci ve 
23 <nteü maddeler tasarı mettalindei olduğu gibi; 20 ncii, 30 tmcu, 31 anca ve 35 ocd maddeler de (numa
raları değiştlirilmıek suretiyle aymem kabul adildi 

2 nıctt, 3 nıcü, 9 oueu, 10 nicu, 11 mlcd, 12 inci, 14 neni. 16 mıcı, 17 n\cü, 18 nlci, 19 ucu, 24 ıııcü, 26 nscı, 
27 nei, 29 ınıcuy 32 fici ve 34 ncü maddelerle geçici 2 mci madde çeşitli değıişiklitkllerlle (kabul ediüldi. 
27 nlci madde de işaretli olup tasarıya bağlı bulu man 1, 2 ve 3 sayılı cetveller tasarıdan çıkaınljmış-
tır. 

21 ncii, 25 ,n)ci vtö 28 inici maddeler ile geçsici 1 inici madde tasarıdan çıkarmıştır. . 
33 nıcü ımaddeı geçici mıadde olarak değiştilrjildli. 
Tasalrıya ayrıca 3 yenii madde ve 2 yeni geçici madde ilâve olundu. 

Madde 2. T— Bakanlığa mevdu görevlerde gelişten sosyo - ekonomik şartları ve ihtiyaçları mu
vacehesinde ibâzı değişiklikler ve ü^^ Özellikle maddenin (;b) fıkrasında; Bakanlı
ğa, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere toprak satmalimiak, hazine arazisi satınalma ve arazi kredi
leri dağıtma imkânı verilmiştir, (d) fıkrasında işaretli olduğu veçhile YİSE hkm&tlerinde; ma
hallî idarelerin ve köylülerin im)kânlan oranında katkılarının sağlanması keyfiyetinin, sosyal ada
let ilkelerine uygun biçimde yerine getirilmesi öngörülmüş, ayrıca gönüllü halik katkılarının değer
lendirilmesi göz ömme alınmıştır. Köy halkı yardımlarının çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlen
mesi hükmü 'getirilmiştir. Maddenin (e) fıkrasında; köye yönelen hizmetler ve köylüler tarafın
dan girişilen teşebbüslerde gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amaciyle, illerde teşkil 
edilecek plânlama grupları vasutaısiyle il kuruluşları ile iş/birliği halinde ilçe seviyesinde plânlama
lar yapılması derpiş edilmiştir. 

Maddenin (h) fıkrasında; topluim kalkınması metodunu geliştirmek maksadiyle millî ve iller 
seviyesinde toplum kalkınması enstitülerinin kurulması öngörülmüştür. 
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Maddenin (p) fıkrasında, Baikanlığa döner sermayeli işletmeler "kurlma imkânı verilmiştir. 
Madde 3, ^ .Madde haslığı; Bakanlığın Merkez ve bağlı kuruluşları olarak değiştirilmiş, mad

denin 13 numaralı fıkrasındaki «Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü» ünitesi madde metninden çı
karılmıştır. 

Madde 9. — Görevlerle ilgili 2 nei maddede yapılan değişiklik muvacehesinde, madde yeniden 
düzenlenmiş, Bakanlığın dış memleketler ve uluslararası kuruluşlarla iligili muamelelerin tedviri 
ile Makamca havale olunacak konularda tetikikatyapmak ve mütalâa bildirmek görevleri veril
miştir. 

'Madde 10. — Görevlerle iligili 2 ııoi madde de yapılan değişiklik muvacehesinde, madde ye
niden düzenlenmiş, 1312 sayılı Kanunun 3 neü ımaddesinin (e) fılkrası ile aym Kanunun 4 noü, 
6 ncı, 7 nei, 8 nei maddeleriyle Türkiye Elektrik Kurumuna verilmiş olan yetkilerden köy elektri
fikasyonu ile ilgili etüt, plân, program, proje işleri ile köy elefotriklendirıme fonunun yönetimi 
YSE Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Madde 11: — YSE Merkez Teşkilâtına; Murakabe Kurulu, Müşavirler ve Fen Heyelti Müdür
lükleri kuruluş ve görevleri ilâve edilmiştir. 

Madde 12. — YSE Bölge 'Müdürlüklerinin iller arasında yapacağı kontrol ve koordinasyon 
görevleri, YSE Müdürlükleri arasında kontrol ve 'koordinasyon görevi olarak değiştirilmiştir. 

Madde 1.4. — Görevlerle ilgili 2 nei maddede yapılan değişiklik muvacehesinde madde ye
niden düzenlenmiştir. 

Madde 16. — Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğe taşra teşkilâtına ait ihıı mad
dedeki grup müdürlükleri ibaresi bölge mjüdürlükleri olarak değiştirilmiştir. 

Madde 17. — Görevlerle ilgili 2 nei maddede yapılan değişiklik 'muvacehesinde madde yeni
den düzenlenmiştir. 

(Tasarıya ilâve : Madde 18) — Tasarıda bulunmıyan ve Topraksu Genel Müdürlüğünün mer
kez kuruluşuna dair bu madde 18 nei madde numarası ile tasarıya ilâve olunmuştur. 

Madde 19. —• Tasarıya 18 numara ile yeni Ibir madde ilâvesi dolayısiyle tasarıdaki 18 nei 
hu maddenin numarası 19 ncu olarak değiştirilmiş ve görevlerle ilgili 2 nei maddedeki değişiklik 
muvacehesinde madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 20. — Tasarıya yeni bir madde ilâvesi dolayısiyle tasarıdaki 19 ncu bu madde numarası 
20 olarak değiştirilmiş ve 3 neü maddenin 13 nolu fıkrasındaki Yayın ve Tanıtma Müdürlüğünün 
İdari ve Sosyal İşler bünyesine ithali dolayısiyle ımadde yeniden düzenlenmiştir. 

ıMadde 21, — Önceki madde numaralardaki değişiklik dolayısiyle 20 nei madde numarası 
21 nei olarak değiştirilmiştir. 

Madde 24. — Atanmalarla ilgili bu maddedeki «müstahdem», tabiri madde metninden çıkarıl
mıştır. 

Madde 25. — Tasarıdan çıkarılan 25 nei madde dolayısiyle 26 ncı madde 25 nei madde olarak 
değiştirilmiş ve 657 - 1327 sayılı Kanun hükümleri uyarınca madde metnindeki «çeşitli hizmetler» 
ibareleri çıkarılarak, «sürekli işçiler» ibareleri de «işçiler» olarak düzeltilmiştir. 

Madde 26. — Tasarının 27 nei 'maddesi 26 ncı madde olarak değiştirilmiş ve 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanunu uyarınca madde metni yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 27. — 28 nei maddenin tasarıdan çıkarılması dolayısiyle 27 nei madde olarak değiştiril
miş ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu hükümlerine göre madde metnindeki «kadrolar» ibaresi 
madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 28. — Tasarının 30 ncu maddesi evvelki maddelerdeki değişiklik dolayısiyle 28 nei 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Tasarıdaki 31 nei madde evvelki maddelerdeki değişiklik dolayısiyle 29 ncu mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Tasarının evvelki maddelerindeki değişiklik dolayısiyle 30 ncu madde olarak de
ğiştirilmiş ve YSE ile Topraksu Genel Müdürlükleri hizmetlerinin ifasında 2490 sayılı Artırma -
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'Eksiltme ve İhale Kanunu iâe 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerinden muaf kılın
maları keyfiyeti Toprak ve İskân İşleri ile Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlükleri hiz
metlerine de teşmil olunmak üzere madde metni yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 31. — (İlâve madde) Gümrük muafiyeti; Topraksu ve YSE Genel Müdürlüklerinin 
hizmetlerle ilgili olarak yurt dışından ithal edecekleri araç, gereç ve muhtelif malzemeler için 
gümrük muafiyeti imkânı tanıyan bu madde, önceki madde numaralarındaki 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 işlet
meler kurma imkânı veren bu madde^ önceki madde numaralarındaki vâki değişmeler muvacehesin
de 32 nci madde numarasiyle tasarıya ilâve olunmuştur. 

Geçici madde 1. — Geçici 1 nci maddenin tasarıdan çıkarılması ile tasanda geçici 2 nci madde 
olarak yer alan bu maddenin numarası geçici 1 nci madde olarak değiştirilmiş ve Köy İşleri Ba
kanlığına bağlanan ünitelerden devralınacak araç, gereç ve kırtasiye ile ilgili bu maddedeki Köy 
Elektrifikasyonu Ünitesi ile Eti'bank Köy Elektrifikasyonu Tesisleri Müdürlüğü ibareleri madde 
metninden çıkarılmıştır. 

Geçici madde 2. •— Tasarının Disiplin Kurulu ile ilgili 33 ncü maddesi 657 ve 1327 sayılı Dev
let Memurları kanunları hükümleri muvacehesinde yeniden düzenlenerek geçici 2 nci madde nu
marası ile tasarıya ilâVe olunmuştur. 

Geçici madde 3. «— Görevlerle ilgili 2 nci maddede yapılan değişiklik muvacehesinde yeniden 
düzenlenmiş olan ve YSE Genel Müdürlüğünün görevlerine dair 10 ncu maddedeki değişiklik do-
layısiyle 1312 sayılı TEK Kanunu 3 ncü maddesinin (c) fıkrası ile 4 neü, 6 neı, 7 nci ve 8 nci mad
delerinin kaldırılmasını öngörmekte ve bu kanuna aykırı diğer kanun hükümlerinin ilga edildi
ğini belirtmek üzere tasarıya geçici 3 ncü madde olarak ilâve edilmiştir. 

Madde 34. •— önceki anadde numaralarındaki vâki değişımeler muvacehesinde madde numara
sı 33 ncü olarak değiştirilmiş, 657 * 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 132*2 sayılı Genel 
KadrO Kanunu hükümleri uyarınca madde metni yeniden düzenlenmiştir. 

Kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine KoimisyOnumuızca karar verilmiştir. 
Genel Kurula tevdii ıbuyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle arz olunur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı 
Eskişehir 
/. Angı 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Kırşehir 
••M. K. Güneş 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 
Erzurum 

R> Danışman 

Ankara 
T. Toker 

îçel 
C. Okyayuz 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Geçici Komisyon 
Kâtibîl 

Mardin 
Ş. Altındağ 

Bolu 
H. 1. Cop 

Kars 
K. Okyay 

Malatya 
H. Gökçe 

Adana 
T. Topaloğlu 

G. Antep 
E. Ocak 

KırMarelİ 
M. Atagün 

Urfa 
B. Karakeçü 
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(HÜKÜMET TASARISI) 

Kıöy isteri Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş 

MADDE 1. — Köy İşleri Bakanlığı adı ile 
bir baikanlık kurulmuştur. 

Görevler 

MADDE 2. — Köy İşleri Bakanlığının görev
leri şunlardır: 

a) Köy ve köylü sorunlarını çok yönlü ve 
devamlı şekilde araştırmak; köy ve köylünün 
gerçek durumunu ve kallkınıdırılmaları ile ilgili 
tedbirleri tesbit etmek ve bunların mahallî ve 
millî seviyedeki plân ve programlara aksetmesi 
için tekliflerde bulunmak. 

b) Köylerin sosyal ve ekonomik yönden 
kalkındırılmasını gerçekleştirmek maksadiyle 
Bakanlık Bütçesinde mevcudolan kredi, ve fon
ları kullanmak. 

e) Köye yönelmiş hizmetlerin ve köylüler 
tarafından girişilen teşebbüslerin verimini, et
kilini artırmak amaciyle, Kalkınma Plânı ve 
Yıllık Uygulama programlarına uygun olarak 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslar 
içinde; Bakanlıklar, Devlet Daire ve kurumları, 
"Mahallî idareler, köylüler ve köylü örgütleri 
ile her kademede ve her safhada koordinasyon 
ve işbirliğini sağlamak. 

d) Toplum kalkınması metodunu geliştir
mek, ilgililere tanıtmak ve benimsetmek, bu 
maJksatla gerekli araştırmaları ve eğitimi yap
mak. 

e) Köy yolları ağını tesbit etmek; mahallî 
idarelerin ve köylülerin imkânları oranında 
katkılarını sağlamak suretiyle köy yolları ve 
köprüleri ile köylerin sıhhi içme ve kullanma 
suyu ve elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak te
sisleri yapmak, yaptırmak ve mahallî idareler
ce yapılmasına yardımcı olmak; bunların ona
rım, bakım ve işletme hizm<etlerinin yapılma
sına teknik ve malî yardımda bulunmak. 

ıg) Köylerdeki pis suların zararsız hale ge
tirilmesi için malî ve telkmiık yardımda bulun
mak. 

h) Toprakların ve su kaynaklarının zira-
ate en uygun şekilde muhafazası ve kullanıl-
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Muma moıM. ornçkıi KOMISYONUNUN 
DEĞH^HİBIİŞİ 

Köy %leri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun tasarısı 

Kuruluş 

ıMAGDIDE 1. — Tasarınım 1 nci maddesi ay
nen fcaibul edilmiştir. 

Görevleri 

MADDE 2. — Köy İşleri Bakanlığının gö
revleri şunlardır : 

a) Tlopraklarm ve su kaynaklarının zira-
ate en uygun, sekilide muhafazası ve kullanıl
ması için gerekli işleri ve düzenlemeleri' yap
mak; toprak ve külçük m kaynaklarının geMş-
tiriRtoesiyle ilgili ekonomik ve teknik esasları 
teshit etmek. 

b) Tarımsal bünyenin, tarımsal iskânını 
düzenlenmesi ve tanımda yeter gelirli aile işlet
meleri kuruluşu maksadilyle özel kanunları ge-
creğince, topraksız ve yeter toprağı ibulunmıyan 
.çuflteleri; bölgesel şartlara uygun tarımsal iş
letme tiplerine göre toprak sahübi kılmak, ge
rekli işletime araç, gereç ve irat hayvanları ile 
konut, tarımsal yapı ve tesislerine kavuştturmıaJk 
ve işleltme masraflarım karşılamak üzere kredi* 
ler vermek ve kurulan tarımsal işle/timelerin ge
lişmelerimi j^ğla^ 

Topraksız olan veya yeter toprağı ibulunmı
yan çiftçilerin toprak sahibi kılınmaları mak-
sadîyle, her türlü masrafları- 475(3 saydı Kanun* 
la kurulmuş oları öızel tondan karşılamamak sure
tiyle arazi satıaıalmak veya muihıtaç çiftçileri 
arazi edindirme kredileriyle desteklemek. 

Hazine arazisinin, ıslah ve geliştirme proje
lerinin devamı sür esimce, hak sahibi çiftçilere 
Hazine tarafından kiralanması halinde, bu eift-
'çilierini adı geçen özel fondan açılacak krediler
le desteklenmesini sağlamak. 

475(3 sayılı Kanunun uygulandığı köylerde, 
arazinin küçük parçalara ayrılmasını önlemek, 
parsellerin şekillerini düzenlemek, aynı şahsa 
ve devlete ait parselleri t>ir araya getirmek 
ımıaksadiyle; Devletin özel mülki/yetinde bulu
nan araziyi; vakıflara, özel idarelere, ibeleditye-
lere, gençek ve triiizel kişilere ailt arazi ile 47S3 
sayılı Kanunda ye* alan esaslara göre trampa 

I etmek. • 
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ması için gerekli işleri ve düzenlemeleri yap
mak; toprak ve küçük su ' kaynaklarının ge
liştirilmesi ile ilgili ekonomik ve teknik esasları 
tesbit etmek. 

d) Tarımsal bünyenin ıslahı, tanımsal iskâ
nın düzenlenmesi ve tarımda yeter gelirli aile 
imletmeleri kuruluşu maksadiyle, özel kanunları 
gereğince, topraksız ve yeter toprağı buluıumı-
yan çiftçileri; bölgesel şartları uygun tanımsal 
işletme tiplerime göre toprak sahibi kılmak, ge
rekli işletme araç, gereç ve irat hayvanları ile 
'konut, tarımsal yapı ve tesislerine kavustunmak 
ve işletme masraflarını karşılamak üzere kre
diler vermek ve kurulan tarımsal işletmelerin 
ıgelişmeleriini sağlamak. 

Topraksız olan veya yeter toprağı bulummı-
j a n çiftçilerin toprak sahibi kılınmaları mak-
sadiiyle, arazi satınaimak veya muhtaç çiftçile
re arazi edindirme kredileriyle desteklemek; 
Hazine arazisinin ıslahı ve geliştirme projele
rinin devamı süresince, hak sahibi çiftçilere 
Lazine tarafından kiralanması halinde; bu çift
çilerin kredilerle desteklenmesini sağlamak. 

j) Özel kanunları gereğince; göçmen, mül
teci ve göçebelerle sosyal, ekonomik ve tarımsal 
gelişmeyi gerçetkleştirmuelk zorunluluğu ile baş
ka bölgelere nakilleri gerekli olanları; iskân 
etmek, yeter gelirli ekonomik aile üniteleri ha
line getirmek, gelişmelerimi sağlamak, tarımsal 
iskân ve köylerde iç iskânı düzenlemek, tamu
daki nüfus fazlalığını diğer çalışma alanlarına 
belirli bir düzemde aktarmaya yardımcı olmak. 

Ik) Köy imar plânlarını yapmak veya yap-
tarmak, tasdâk etmek ve Köy İşleri Bakanlı
ğınca hazırlanacak ve Bakanlar Kuralunea ka
bul edilecek esaslar içinde bu plânlara uyul
masını sağlamak. 

1) .Çevrenin iklimline, sosyal ve ekonomik 
şartlarına, yapı malzemesi imkânlarına uygun 
nitelikte köy konut, tanımsal işletme binaları 
ve sosyal tesislerinin tiplerini araştırmak, tip 
projelerini hazırlamak, köylerde yapılacak ko
nutlara, işletime yapılarına ve köyün imarına 
tekinlik ve malî yardımlarda bulunmak. 

m) Köy el sanatlarının araştınlmasmı, ge
liştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağ-
layıeı tedbirleri almak, kurslar açmak, köylü-
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/c) özel kanunları gereğince; .göçmen, mül
teci ve göçefb elerle sosyal, ekonomik ve tarım
sal gelişmeyi gerçekleştirmek zorumluığu ile baş
ka bölgelere nakilleri gerekli olanları; iskân 
düzenleme programlarına dayalı (olarak iskân 
ötmek, yeter gelirli ekonolmik aile üniteleri ha
line getirmek, 'gelişmelerini sağlamak, tarımsalı 
iskânı ve köylerde iç iskânı düzenlemek, tarımc
ıdaki nüfus fazlalığını diğer çallışjma alanlarına 
(belirli /bir düzende aktarmaya yardımcı olmak. 

d ) Köy yolları ağını jteslhiit etmek; sosyal 
adalet ilkelerine uygun olarak mıaıhallî idarele
rin ve köy halkının imkânları (oranındaki ıgö-
nüllü katkılarını da değerlendirmek suretiyle 
köy yolları ve köprüleri ile köylerin sıhıhi içme 
ve kullanma suyu ihtiyaçlarımı fcarşılıyaeak te
sisleri yapmak, yapltunmak ve mahallî idareler-
ee yapılmasına yardımcı olmak, bunların ona
rım, ibakum ve işletme hizmötUerininı yapılması
na teknik ve malî yardıımida 'bulunmak. 

Köy halkı yardımlarının ne sundtle değerlen
dirileceği ayrıca çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

e) Köye yönelmiş hizmetlerin ve köylüler 
Itarafınıdan girişilen teişetblbüslerin verimini, et
kisini artırmak ,amaciyle, kalkınma plânı ve yıl-1 

lık programlarına uygun olarak hizmetlerin bir
likte ve İbir bütün hadimde köye götürüiımiesi için 
iköye hizmet götüren kurulukların çalı§»m,a saha
larımı beraber seçmeleri, etüt ve envanter işle-
ırini müşterek proigram gereğince yapmıalan ve 
projelenin (hazırlanmasında 'birlbirleri ile tutarlı 
ihale getirilmesinde ve uiyguJlanımasında, Bakan
lar Kurulunca tesfbit edilecek esaslar içinde ba
kanlıklar, devlet daire ve kurumları, mahallî 
idarteler, köylüler ve kö^Hü örgütleri ile her ka
deme ve her safihada koordinasyon ve iş/birliği-
ni sağlamak. 

İllerde teşkil edilecek plânlama grupları va-
sıtasâjyle il kuruluşları ile işbirliği halimde ilçe 
seviyesinde plânlamalar yapmak. 

f) (Yerleşim yerleri özel sorunlar getiren 
orman ve dağ köylerinin kalkınidnrılmaiları mıafc-
sadiyle diğer kuruluşlarla işfbirliği içinde plânlı 
İbir şekilde gerekli tedbirleri1 almak. 

g) Köy ve köylü sorunlarını çok yönlü ve 
devamlı şekilde araıştırauak; köy ve köylünün 
(kalkındırılınaları ile ilgili tedbirleri teslbit et-
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ierin yeni bilgi ve hünerler edinmelerine yar
dım etmek. 

n) Dağ vıe orman köylerinin kalikımdırılma-
ları maksadiyle diğer kuruluşlarla işbirliği için
de plânlı bir şekilde gerekli tedbirleri almak. 

!Ö) Köylerde kooperatifçiliği geliştirmek 
maksadiyle her türlü teknik ve malî yardımda 
bulunmak ve istihsal maddelerinim değerlendi-
rlmıesd için gerekli faaliyetler göstermek. 

p) Yukarıda sayılan görevlerin gerektirdi
ği; etüt, rasat, sondaj, envanter tesbiti, dene
me; sosyo - ekonomik ve teknik araştırma; 
plânlama ve proje işleri yapmak veya yaptır
mak. 

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

11 —. 

I (Geçici Komisyonun değiştirişi) 

irmek ve bunların ımalhallî ve millî (seviyedeki 
plân ve programlara aksetmesi için teMilflerde 
(bulunmıak. 

Ih)1 fflopiuım. kaüikınımıaşıı ımielttoduinu geliştir-
ımek, ilgililere İtanılttmlaik <ve bıendimsettimielk, bu 
maksatla milî seviyede ve İler seviyesinde top
lum! kallkıntoası enstitüleri kurmak, gereMâ 
anaşltırımalar yapmak ve kamoı personeli ile köjy 
liderlerini buı kionudıa eğıltimıek. 

i) Köşyierdfc - (kooperatifiçlüğT igelüşttirmeto 
ımaksaıdliyle gerekli eğiltdimdı yapmak, her türlü 
teikmik ve mialîyabanlarda bulunımjalk ve istttifh-

I sal maddelerinin değ^rleındirilinıesdı iıçjinı faaliyet-
ler giööberttnfek. •.*.= • 

ıj)' HOöy eil gaoaıtiarHiiMi a r a ^ ı n l m ı a s ı n ı , gç-
(lilşllfîrflm'esini, y a y ı l m a s ı n ı v e taiııltal'inasını sağ^ 
layıcı tedİbirİer almak, kurslar açmak, 'böyltüleu 
Tin yeni bilgi ..ve h'ünerler edinmelerine yardım-
eı oflamak. 

k)1 (Bakanlığın çalışıma alanlarına giren hiz
metlerle ilgili konultarda araşttıırma, eğM<m ve 
löğrettim yapmak uzsere, enstnlttü! ye eğitim. mer-
(kezüerd ile ge#ei ve"salbît kuris Merkezleri ac
ımak; 

Bu bölümjlei ilgili eğitini ğörevlerömde eğitli-
nrimnie şekilce.yapılacağı bŞr yönletmıelikle be
lirtilir. .•;....,; 

1).. Köy .ilmair .plânlarını, yapmak veya yap-; 
tırmak, tosfdiilk eîtmefc ye Köy IşjLerd Balkanlığım-
ca hasırlanacak ye Bakanlar Kuruluflilca, kabul 
edilecek esaslar: , içlimde bu .plânlara uyulmasına 
sağlamak. ........,.,:.; 

m) Çevrenini iklimine, sosyal ve ekonomik 
şartlanma, yapım malzemesi imlkânlaıranla uy-
guinj nitelikte1 köy komut, tarımsal isletme bitna-
ÜJara ve sosyali lesisleirinin tiplerimi arattırmak, 
köylerde! .yapılacak, konutlara, işletime yapılan
da ve fcöyü^ imafr^a teknik yardımlırr 
da bulummıak. .;.„. \ - / ; 

Bij) Köylerdleki pis sulanın zararsız hale 
I getirilmesi içtim malî ve teknik yardımda buluni-

ma(k. 
o) Bu Ikanhiirtlia verilen' görevlerin gerek

tirdiği, etüt, irasıat, sondaj, envanter tesbiti, deı-
nelme, sosyo - efeoplomik veteknik araştırma, 
p'lânfflamai programlaönıa ve proje âşlesriaıi yap-

I (mak veya yaptınnt&lc. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 311 A4J aei ek) i, 
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MADDE 3, — Balk&nlığra m^ribç? kuruluş
ları : 

1. Mügte$arh*k 
2. özel Katan MMÜFİüfü 
3. Bakanlık Müijarirliği 
4. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
5. Hukuk Müşavirliği 
6. Plânlama re Koordifi*»joıı Kurulu Ba§-

ıkanlığı 
7. Yol, îçmefiuyu T* BMktoSk tşlerâ Gknel 

Müdürlüğü 
8. Toprak re İskân İğleri Genel Müdürlüğü 
9. Topmk Mııhftfaaft re Zirai Sulanm İşleri 

Genel Müdürlüğü 
10. Köy Araftıraaa v« Ge%t4r«w Gfenel Mü

dürlüğü 
11. İdari r e Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 
12. özlük ^1-cri MJütdürMlğü 
13. Yayın re Tanıten» Müdüri$iğ& 

MADDE 4. — Müsteşar, Bakasın Müşavir 
ve yardımcısıdır, Baiksanıaı direlktifl«ri dâhilin
de Bakan adına iglıenm düzenl*nîa:«»ini, yürü
tülmesini ve süretkliliğdıri afağl&r, 

Müsteşar yardımcıları, bakanlık işlerinin 
yürütülmcssdndıe müsteşara yardım ederler. 
Müsteşar tarafından kendilerdi e ajmlacak olan 
i§lerâ yürütürle^. 

Özd Kahm UMÜrlüğu 

MADDE 5. — Özel Kalem Müdürü, bakan
lık mıaikammm resmî ve öael yaaifnaalan ile şif
re ve protokol iğlerini yönetir» 

MADDE 6. «•— Baikanlıik Müşavirîerii bakan
lığın laaHyet sahasntia girwi iş T« hizmetlere 
ilişteki konulanda, bakanlık maikamıpdan haya
le edildiği üzere, incelemeler yapar, tekliflerde 
bulunur veya mütalâa beyan e?d«rkr. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

p) Gere!ktiğüSn!de 'döner sermayeli %letmieı-
ler kurîmak. 

Teşkilât 

MADDE 3. — Bakanlığım mleırkezi ve bağlı 
(kfuruluşlan : 

1. Müsteşarlık. 
2. özel Kalem Müdürlüğü, 
3. Bakanlık Müşavirliği, 
4. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
5. Hukuk Müşavirliği, 
6. Plâınllama ve Koordinlasyo'nı Kurulu Baş

kanlığı, 
7. Yol, İçmıosuyu vje Eleıktrıük İşleri Genel 

Müdürlüğü, 
8. Toprak ve İskân İşleri Gemıel Müdürlüğü, 
9. Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşle

ri Genel Müdürlüğü, 
10. Köy Araştırma ve Ge!İ%tlinme Genel 

Müdürlüğü, 
11. İ]d&ıri ve Sosyali Igflıer Dairesi Başlkaınılığı, 
12. özlüjk İşleri Müdürlüğü, 

Müsteşarlık 

MADDE 4. —•• Tasianınısnı 4 ıdcü ınuaddesi ay
nen kabull edilmiştir. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 5. — Tasarındım 5 nci maddesi ay-
nien kalbull edilmiştir. 

Bakanlık Müşavirliği 

MADDE G. — Tasarının: 6 nci maddesi ay 
men kalbull edilmiştir. 

(6. Sayısı : 311 e 1 nci ek) 
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(Hükümet tasarısı) 

Tefti§ Kurulu 

MADDE 7. — Teftiş Kurulu müfettiş sıfat 
ve yetkisini taşıyan bir başkanın yönetimi al
tında müşavir müfettiş, başmüfettiş, müfettiş, 
müfettiş muvainlerinden teşekkül eder. Kuru
lun emrinde teftiş bürosu bulunur. 

Teftiş Kurulu, bakan adına, bakanlık ku
ruluşu ile bakanlığa bağlı daire ve kurumların 
bütün işlerini tetkik, teftiş ve tahkik eder. 

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

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 8. — Hukuk Müşavirliği; bakanlık 
makamından verilecek işler ile bakanlık daire 
ve kurumlarının hazırladıkları kanun, tüzük, 
yönetmelik tasarılarını inceler, bunlar hakkın
da görüşlerini bakanlığa bildirir ve bunlarla il
gili işlemleri yürütür. 4353 ve 5797 sayılı Ka
lanı hükümlerine göre idari ve adlî yargı yer
lerinde açılan dâvalara ait gerekli bilgileri ha
zırlar ve hazineyi ilgilendirmeyen idari hava
larda bakanlığı temsil eder. 

Plânlama ve Koordinasyon Kurulu 

MADDE 9. — Plânlama ve Koordinasyon 
Kurulu, bir başkan ve yeteri kadar üyeden te
şekkül eder. Üyelerden biri başkan yardımcısı 
olarak görevlendirilir. Kurul emrinde yeteri ka
dar uzman, raportör, teknik ve idari eleman 
bulunur. 

Kurulun görevleri : 
Kurul, bu kanun ile bakanlığa verilmiş, olan 

görevlerin başarılı şelkilde gerçekleştirilmesi 
için; 

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

b) Plân ve programlar açısından bakanlı-
ğ.<n genel çalışma esaslarının tesbiti, uygulama 
neticelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
uygulamadaki aksaklıkları giderici tedbirlerin 
alınması, 

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

(Ö^iei Ksmia$$nun de|i§tirişi) 

MADDİ '%. 
men 

- Tas&rran, 7 uca maddesi ay-

ssen 
MADDİ İ. 

Plân/mı* m Ke&rdinmyorL Kurulu 

HADDE 9. *- Hlmftama ve koordinasyon/ im-
irallu, bir ba^km re bâr başkan yardımcısı 
ile yeteri hââme üyeden tegekkül eder. Kurul 
eö¥r&üde yeteri kadar usaaaa^ raportör, teknik 
ve idari eleman buluamır. 

Kural, bu hwxm ile Bakanlığa veriLİtmiş 
olaa gorerteıta b*§wılı \Av j^ikiMe gerçekieş-
tirftmeBİ Igfes; 

a) Bakstoâık Hamileri ike ilgili uzum re kı
sa vâiddü plânı re programların hazurlantaıasa, 

b) HÜ* r t £Wfcrttaiîa* açısından BcFir.ıiı-
ğın genel çaiıgnua esaslannan t«sMti uygula
ma nfetieeleriııkıı îzlenmesfi, değea4e|mdirilmesi 
Ve uygulamadaki aâosfâMlMan giderici tddbir-
lerın alınması, 

e) BakftiBİıfc göı*rleri âîe Hgila olarak Ba-
kandıJk âçânıd* re Bakmlükla diğer (kuruluş ve 

Millet Meclisi (S. Sayısı : Sil I l ud $$ 



•'•'"'• - (Hüfârnet t&sariısı) • 

kurumlar arasımda gerekE koordinasyon ve iş
birliğinin sa^anmaşı,. -,:ı 

ile ilgili her türlü işleri y^apar, ,,.. 
Kurulun bu görevleri nasıl yapacağı bir 

yönetmelikle belirtilir. 

Yol, İçme suyu ve Elektrik İsleri Genel 
< Müdürlüğü ; 

MADDE 10. — Yol, içme suyu ve Elektrik •; 
İşleri Genel Müdürlüğü; 7478 sayılı Köy İçme-
sulan hakkındaki Kanun ve 178 sayılı Askerî •• 
garnizonların içme ve kullanana suyunun temini 
hakkındaki Kanun ile bu kanunun 2 nci madde
sinin (e, g, p) fıkralarjnda yer alan görevleri ya
par. 

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

7478 ve 178 sayılı kanunlar ile Bayındırlık 
Bakanlığına ve DSİ ne., yerilen görev ve, yetki
ler Köy İşleri Bakanlığına ve Balkanına devro-
Junmpştur. 

MADDE 11. — YSE^riin Merkez Teşkilâtı; 
Genel Müdür, genel müdür muavinleri, müşa
virler*' daire baskanlılklar'ı ye şuhe müdürlükle
rinden teşekkül eder/ 

(Geçici Komisyonun değiştirmişi) 

kurumlar arasmda gerekli Ikoordinıaisyon ve işı-
birdiğıijn&n sağlanılması, 

id') Bu kantulnun 2 inici fmaddesliınin (e) fık-
rasınida belirtikin plânlama fişlerinin yürlütül-
nijesi, 

e) Baikamılığm dış ımıemieketler ve ulusları-. 
arası kuruluşlarla olanı inılüjnıasebetleri|ninı teıdvi-
ı% ̂  

İle ilgili her türlü işleri yapar. 
f) Balkanli'k mafkamıöca, kurulca tetkiki 

düzumlu görülen Ikaınluını, tüzük ve yönetmlelik-
ler lüle diğcır konjularlda tetkikat yaparak müta
lâa ve ıkanaat biilIdiLriır. 

KurulluıiU teşkil Ve çalışma tarzı b!iir yönetmıeı-
llikle! belirtilir. 

Yol, İçmesuyu ve Elektrik îğleri Genel 
Müdürlüğü 

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

7478 sayılı Köy İçmesuflıarı, 178 sayılı Aske
rî Garnizonlarımı İçme ve Kullanma Suyunuını 
teirrtitnli hajkkunldalki Kain/unda yer alam görev-
lerlle 1312 sayılı Kaınunun köy eılektrilkleınıdlirjiL-
mesi ile ilgili' 3 ncü maddesiınl'in (e) fıkrası ile, 
aynd kaınuın 4, 6, 7, 8 .nci maddeleriyle Türkiye 
Elektrik Kurumuna verilmiş bulumam yetkiler
den); köy elöktrilkflenımie fonunu yönetmelik, etüt, 
plânı, program), proje işleri ile bu Ikaınıunuin) 2 nci 
maddesindeki (d, k, n, ıo, p) fıkralarında yer 
alan görevleri yapar. 

Bu kanunlda k<Yol, tçımıesuyuı ve Eleıktiırik İş
leri (YSE) /nenizi ile! ifade oluntmujştur. 

7478 ve 178 sayılı kanunllar ile Baymdırlılk 
Baıkaınlığı ve DSİ Gesnlei Müdürlüğünce vetriletn 
görevi ve yetkilerle 1312 sayılı Kanuni ile Tür
kiye Elektrik Kurumutna verilen görevlerden* 
yukarıda işaret olunanı görev ve yetkiler Köy 
İşleri Bakanlığına ve Bakanına devrolunmuştur. 

Köylere ve Askerî Garnizonlara içmesuyu ve 
kullanıma suyu temini nıaıksadiyie açılacak son
dajlar 167 sayılı Yeraltı suları Kanunu hükfülm-
leniırue tabi değildir. 

MADDE 11. — YSE nin merkez teşlktâtı : 
Genel Müldür, Genel Müldür muavinleri, Mu-

ralkabe Kurulu, müşavirler, daire1 başkanlıkları, 

Millet• Meclisi" ••'•('& Sayısı ; 311 e 1 nci ek) 
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(Hükümet tasarıısı) 

MADDE 12. — YSE'nin taşra teşkiâtı; böl
ge müdürlükleri ile illerde YSE Müdürlükleri 
ve ilçelerde kısım şefliklerinden teşekkül öder. 

YıSE Bölge müdürlükleri, bakanlık adına il
ler arasında nuakina, ekipman ve malzeme hare
ketlerini düzienler, teknik kontrolları yapar ve 
iller teşkilâtı kapasitesi üstündeki veya teknik 
önemde olan işleri yapar. 

MADDE 13. — YSE bölgelerimin adedi, hu
dutları ve merkezleri genel müdürün teklif ve 
Köy İşleri Balkanının tasvibi ile tesbit ve tâyin 
edilir. 

Köy araştırma ve geliştirme genel müdürlüğü 

MADDE 14. — Köy araştırma ve geliştirme 
genel müdürlüğü; bu kanunun 2 nei maddesi
nin (a, b, d, m, n, o ve p) fıkralarındaki görevleri 
yapar. 

(MADDE 15. — Köy araştırma ve geliştirme 
C emel Müdürlüğünün merkez teşkilâtı, genel mü
dür, genel müdür muavinleri, müşavirler ile daire 
başkanlıkları ve şube müdürlüklerinden teşek
kül eder. 

MADDE 16. — Köy araştırma ve geliştirme 
genel müdürlüğünün taşra teşkilâtı uygun gö
rülecek yerlerde kurulacak grup 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 İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. 7457 
sayılı Kanun ile Tarım Bakanlığına ve Baka
nına verilmiş olan görev ve yetkiler, Köy İşleri 
Bakanlığına ve Bakanına devrolunmuştur. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

fer» heyeti ve şube ınıüdürlüHeırdnde.m teşekkül 
eder. 

MADDE 12. — YES mim taşra teşkilâtı : 
Bölge müdürlükleri ile illerde YSE -müdür

lükleri ve ilçelerde kısım şefiklerindi©!! teşek
kül eder. 

YSE bölge müdürlütMeri; YSE müdürlükle
ri .arasımda mıakima, ekipman ve ımaizeme ha
reketleri düzenler. Teknik kontrollefrli ve YSE 
müdürlükleri kapasöltesi üstünldeki veya tek-
nük öntemi olara işleri yapar. 

MADDE 13. — Tasarının 13 nicü maJdldesi ay-
Tilen kabul edilmüşıtir. 

Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

MADDE 14. — Köy Araştanma ve Geliştir
me Genel Müdürlüğü; bu kanunum 2 nıci imad-
desöani/n (f, g, hr i, j , k, o, p) fıkralarındaki 
görevleri yapar. 

MADDE 15. —. Tasarının 15 nföi maddesi ay-
<n|en kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Köy Araştırıma ve Geliştir
me Genel Müdürlüğünün' taşra teşkilâtı, uygun 
görülteteeık yerlerde kurulacak bölge ve §1 mü
dürlükleri ile lüzumlu araştırıma ve geliştirme 
müesseselerinden teşekkül eidetr. 

Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Genel 
Müdürlüğü i 

MADDE 17. — 7457 sayılı Kanunla Tarım 
Bakanlığı büniyesimde kurulmuş olan Toprak Mu
hafaza ve Zirai Sulama- İşleri Genel Müdürlü
ğü Köy İşleri' Bakanlığına bağlanimtıştır. 

7457 sayılı Kanun ile Tarım Bakanlığına ve
rilmiş olanı görev ve yetkiler, Köy İşleri Bakan
lığına ve Bakanana devrolunımuştur. 

Toprak Muhafaza ve Zîrai Sulama İşledi Ge
nel Müdürlüğü 7457 sayılı Kanunla verilmiş 
olan 'görevlerle bu Kamumun 2 nei nuadidetsiniri! 
(a, g, % k, o) fıkralarındaki görevleri ifa eder. 

Millet Meclisi . (S. Sayısı : 311 e 1 nei ek) 



(Hükümet tasarısı) 

Toprak ve İskân l§leri Genel Müdürlüğü 

MADDE 18. — 7116 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi ile İmar ve İskân Bakanlığına bağlı 
olan Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıstşır. Bu Ge
nel müdürlük kuruluşu ve görevleri ile ilgili 
4784, 5613, 4753, 2510 sayılı kanunlarla bun
ları tadil eden kanunlar ve diğer bakanlıklara 
xa bakanlara verilmiş olan görev ve yetkiler 
Köy İşleri Bakanlığına ve Bakanına devrolun-
rrmştur. 

Toprak ve İslkân İşleri Genel Müdürlüğü 
bu karaunun 2 nci mıadıdesdndın (a, i, j , k, 1 ve p) 
fıkralarındaki görevleri ifa eder. 

tdari ve Sosyal İğler Dairesi 

MADDE 19. — İdard ve Sosyal İşler Dairesi; 
Bakanlığın halkla ilişkilerini, levazım ve demir
baş işleriyle iç Mzmetlerini ve umumi evrak iş
lerini düzenler ve yürütür. 

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

Özlük İsleri Müdürlüğü 

MADDE 20. — Bakanlık presonelinin sicil, 
tahakkuk ve sair özlük işlerini yürütür. Disip
lin ve memurin muhaikcımâtı kurullarının rapor
törlüğünü yapar. 

Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü 

MADDE 21. — Yayın ve Tanıtma Müdür
lüğü, Bakanlığın her türlü yayın ve tanıtma iş
lerimi düzenler ve yürütür. 

Köy İşleri Danışma Kurulu 

MADDE 22. -— Köy ve köylü sorunlarını in
celemek, girişilen teşebbüslerdin verim ve etki
sini artırmak, ilgili kuruluşlar arasındaki koor-

Millet Meclisi (<S. 
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I (Geçici Komisyonun değiştirişi) 

I MADDE 18. — 7457 sayılı Kamumun' 5 oci 
I madidesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; Top-
I raksu'nue merkez teşkilâtı; Genel Müdür,, Ge-
I nel Müdür muavinleri, fen heyeti Başkanlığı, 
I daire başkanlıkları ve bunlara bağlı şubo> mü-
I dürttükleri ille müşavirler, işletmeler hesap işle

ri müdürlüklerinde/n teşekkül eder. 

I Toprak ve, İskân İsleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 19. — 7116 sayılı Kaanunun 19 ncu 
I maddesi ile İmar ve İskân Bakanlığına bağlı 
I olan Toprak ve İskânı İşleri Genel Müdürlüğü 
I Köy İşleri Bakanlığına bağlanım'iştır. Bu 'genel 

müdürlük kuruluşu ve görevleri fiile ilgili 4784, 
5613, 4753, 2510 sayılı kamlundarla bunları ta
dil eden Ikanfunlar ve diğer bakanlıklara ve) ba-

I kanlara verilmiş olan görev ve yetkiler Köy 
I İşleri Bakanlığına ve Bakamına devrolunırnuştur. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü bu 
I kanıunuın 2 ruci maddesinin (b, e, fk, 1, m, o, p) 

fıktraJlaranıdalki görevleri ifa ©der. 

İdari ve Sosyal İsler Dairesi 

MADDE 20. — İdari ve Sosyal İşler Daire
si; Bakanlığın halkla ilişkilerini, yayını - tanıt
ma levazım - demirbaş, umumi evrak ve iç hiz-
-metleriini düzenler ve yürütür. 

Bu daire bir başkam, başkan yardımcısı ve 
lüzumlu şube müdürlüHerindeıni kurulur. 

Özlük İşleri Müdürlüğü 

MADDE 21. — Bakalittik personıelinlin saieil, 
tahakkuk ve sair özlük işlemlerini, yürütür. Di
siplin ve Memurin Muhakemat kîurullarıiLin ra
portörlüğünü yapar. 

Köy İşleri Danışma Kurulu 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi ay-
n/en kabull edilmiştir. 

Sayışı : 311 e 1 nci ek) 



(Hükümet tasarısı) 

dinasyoııu temin etmek, geliştirmek ve meyda
na gelecek aksaklıkları gidermek amaciyle Da
nışma Kurulu toplanır. 

Bu kurulun çalınma esasları ve kimlerden 
teşekkül edeceği; kural üyelerine kanuni yol
luklarından başka memur olmıyau üyelere veri
lecek tazminat miktarı Bakanlar Kurulunca 
t « b i t edilir. 

Köy İşleri il ve ilçe koordinasyon kurulu 

MADDE 23. — KÖye yönelen hizmetler ara
sında koordinasyon ve işbirliğini gerçekleştir
mek ve yıllık programların hazırlanmasında ve 
uygulanmasında ahenk ve beraberliği sağlamak 
amaoiyle ilde Valinin ilçede Kaymakamın baş
kanlığında köy işleri koordinasyon kurulları ku
rulur. Bu kurullara köye hizmet götüren daire 
ve teşekkülün temsilcileri katılır. 

Köy İşleri il ve ilçe koordinasyon kurulları
nın çalışma tarzı, katılacakların seçimi, nitelik
leri ve sayısı köy işleri ve ilgili bakanlıklarca 
birlikte hazırlanacak yönetmelikle belirtilir. 

Atanmalar 

MADDE 24. — Müsteşar, müsteşar yardım
dı arı, teftiş kurulu başkanı ve bakanlık müfet
tişleri, I. Hukuk müsavini, plânlama ve koordi
nasyon kurulu başkanı, ganel müdürler ortak 
t a r a r ile bunların dışımda kalan merkez ve taş
ra memur ve müstahdemleri bakanlıkça tâyin 
olunur. 5442 sayılı Kanun hükümleri mahfuz
dur. 

MADDE 25. — Köy İşleri Bakanı; merkez 
ve taşra kuruluşlarında istihdamı etmekte oldu
ğu her hangi bir memur veya müstahdemi, ifası 
bakanlığa ait bir iş için orada bakanlık teşkilâtı 
veya münhal vazife bulunup bulunmam asiyi e 
mukayyet olmaksızın, kadrosunda gösterilen 
tahsisat ile merkez ve taşrada uygun gördüğü 
yerde istihdam edebilir. 

MADDE 26. — Köy İşleri Bakanlığı memur
ları ve çeşitli hizunotlileriyle bunların aile efra
dı, memur meskenlerinde, memur meskenleri 
hakkında uygulanmakta olan esaslar dairesin
de barındırılabilir. 

Millet Meclisi (S. 
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Köy İşleri İl ve Mçe Koordinasyon Kurulu 

MADDE 23. — Tasarımın/ 23 ncü maddesi ay-
oen kabul edilmiştir. 

Atanmalar 

MADDE 24. — Müsteşar, Müsteşar Yar
dımcıları,. Teftiş Kurulu Başkanı ve Bakan
lık Müfe'ttişileri, 1. Hukuk Müşaviri, Plânlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Genel 
Müdürler ortak karar ile, bunların dışında 
ka'lan merkez ve taşra memurları Bakanlıkça 
tâyin olunur. 5442 »ayılı Kanun hükümleri 
mahfuzdur. 

MADDE 25. — Köy İşleri Bakanlığı nne-
•murlıarı ile bunların aile efradı, memur mes
kenlerinde, ımamur meskenleri hakkında uygu
lanmakta olan esaslar 'dairesinde barındırıla
bilir. 

Sayısı : 311 e 1 nci ek) 



(Hükümet tasarısı) 

Şehir ve kasaibalar dışında geceli gündüzlü 
bulunmaları işleri icabı olan memurlarla çeşitli 
nizmjetMler, sürekli işçiler ve bunların aile fert
lerine alâkalı genel müdürün teklifi ve Bakanın 
muvafakati ile bu meskenlerde parasız olarak 
ikâmet ruhsatı verilebilir. 

MADDE 27. — Köy İşleri Bakanlığının bağlı 
(1) sayılı cetvelde gösterilen kadroları ile, ili
şik (2) ve (3) sayılı eetvelerde yazılı kadrolar; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, sı-
rasiyle, yeniden açılacak veya mevcut, Köy tş
lerli, Maliye ve Tarım bakanlıkları kısımlarına 
'dklenm'iştir. 

MADDE 28. — 7457 sayılı Kanunla 3656 sa
yılı Kanunun (1) sayılı cetvelinin Tıarım Ba
kanlığı kısanına eklenmiş bulunan kadrolar, 
ayan kanunun (1) sayılı cetveline ilâve edilecek 
Köy İşleri Bakanlığı kısmına aktarılmıştır. 

MADDE 29. — Köy işleri Bakanı; Bakanlık 
hizmetlerinin gerektirdiği hallerde yeni ünite-
leı ve şube müdürlükleri kurar veya genel mü
dürlüklere, mevcut görevlerine ilâveten, bakan
lığa ait yeni görevler verir ve kadroları ihti
yaca göre dağıtır. 

iMADDE 30. — 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 13 ncü maddesi ile T. C. Ziraat Bankası ser
mayesine mahsuben Tarım Bakanlığı Bütçesine 
her yıl konulması gereken ö-denek Köy İşleri Ba
kanlığı Bütçesine konulur. 

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

Teşvik Ödeneği 

MADDE 31. — Köylerde projeye müstenid 
köy teşebbüslerini desteklemek üzere Köy İşleri 
Bakanlığı Bütçesine teşvik ödeneği konur. Bu 
ödeneğin sarf şekli Köy İşleri ve Maliye Ba
kanlıklarınca hazırlanacak bir yönetmelikle tes-
bit olunur. 

Sarf usulleri 

iMADDE 32. — Köy İşleri Bakanlığı YSE ve 
TOPRAKSU Genel Müdürlükleri hizmetlerinin% 
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Şehit ve kasabalar dışında geceli gündüzlü 
bulunmaları işleri icabı o'laın mamurlarla, iş
çiler ve bunların aile fentlerine alâkalı Genel1 

Müdürün teklifi ve Bakanın muvafakati ille 
bu meskenle>rde parasız olarak ikâmet ruhsatı 
verilebilir. 

MADDE 26. — Köy İşleri Bakanlığının 
kadroları 1322 sayılı Genel Kaıdro Kanunu 
ile verilen kadrolarla Bütçe kanunları ile ve
rilecek Torba kadrolarldan sağlanır. 

MADDE 27. — Köy İşleri Bakanı; Ba-
.karilık hikmetlerinin gerektirdiği hallerde 
yenli üniteler fcuraır veyaf Genel Müldürlük-
lere mevcut 'görevlerine ilâveten, Bakanlığa ait 
yemi görevleri ihtiyaca göre dağıtır. 

MADDE 28. — 0831 sayılı Orman Kanu
nunun 13 noül maddesi ile T. O. Ziraat Ban
kası sermayesine malhsulben Tanım Bakanlığı 
Bütçesine her yıl komulmıası gereken öde
nek Köy İşleri Bakanlığı Bütçesine konulur. 

Bu amaçla konulacak ve birikmiş olam öde
neklerden kalkındırma kredisi açı'lmasına izin 
verme yetkisi Köy İşleri Bakanlığına devro-
iuımnuştur. 

Teşvik öd eneği 

MADDE 29. — Köylerde projeye müstenit 
teşebbüslerini desteklemek üzere Köy İşleri 
Bakanlığı bütçesine teşvik ödeneği konur. Bu 
ödeneğin sarf şekli Köy İşleri ve Maliye ba
kanlıklarınca hazırlanacak; bir yönettoelik'le 
teshilt olunur. 

Sarf usulleri 

MADDE 30. — Köy İşleri Bakanlığı YSE, 
TOPRAKSU, Topraik ve tokan İğleri, Köy Ara§-

pısı : 311 e 1 nci ek) 
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ifasında; aşağıda yıazılı muameleler 2490 sayılı 
Artırıma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sa
yılı Muhasebi Umumiye Kanununum 83 ncü ve 
135 ncd maddeleri hükümlerine tabi değildir. 

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

projelerin yaptınlması ve bunların kontrolü, 
c) Her nevi malzeme, gereç, avadanlık ve 

yedek parçalarla salbit teçhizat saıtınalınması, 
d) Her nevi kiralama ve kiraya verme, taşı

ma ve taşıtana işleri. 
Yukarda yazılı işler, Köy İşleri Bakanlığınca 

tanzim ve Bakanlar Kurulunca kalbui edilecek 
esaslar dairesinde yürütülür. 

(Oeçici Komisyonun değiştirişi) 

tirana ve Geliştinme Genel Müdürlükleri hiz^ 
metlerinin ifasında; aşağıda yazılı muameleler' 
249*0 sayılı Arttırma - Eksiltme ve İhlale Ka
nunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 83 ve 135 nsi madJdeileri hükümlerine 
tâJbi değildir. 

a) Her türlü inşaat ve tamirat, 
ıb) Her türllü etüd, amenejman plânları 

ile projelerin yaptırılması ve bunların kont
rolü, 

r)( Her nevi malzeme, makina, araç, gereç, 
avadanlık ve yedek parçalarla, sabit teçhizat 
satınalıntması, 

d) Her nevi kiralama ve kiraya verme, 
taşıma ve taşıtma işilemılerl, 

Yukarıda yazılı işler, Köy İşleri Bakanlı
ğınca tanzim ve Bakanlar Kurulunca kabul 
edilecek esaslar dairesinde yürütülür. 

Gümrük Muafiyeti 

MADDE 31. — Köy İşleri Bakanlığı YSE 
ve TOPRAKSU Genel müdürilülklerinin yapa
cağı inşaat ve tesisler için ithal edilecek her 
nevi malzeme, motorlu ve motorsuz makittıa 
(binek arabaları hariç) cihaz ve vasıta, alet 
ve edevat ve bunların yedek parçaları ve lâs
tikleri her türlü vergi, resim ve harçlardan 
muaftır. 

Döner Sermaye 

MADDE 32. — Köy İşleri Bakanlığına 
bağlı Genel müdürlükler hizmet sahalarına gi
ren konularda döner sermayeli işletmeler ku-
raDİlirler. 

Bu işlletimelerin kurulması için gerekli) ku
ruluş sermıayesiı Köy İşlleri Bakanlığı veya 
ilgili genel müdürlüklerin yıllık bütçelerine 
konacak ödeneklerle karşılanır. 

Döner sermayeli işletmelerin diğer serma
ye kaynakları şunlardır; 

a) Bedelleri sermayeye nuahsuıbeldiilmek 
üzere, taşınmaz malar dışımda Hazinece veri
lecek aynî değerler. 

b) Iştlettmelerce elde edilecek kârlar. 
c) Her çeşilt bağış ve yardımlar, 
d) Diğer çeşitli gelirler, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 311 e 1 nci ek) 
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Disiplin kurulu 

MADDE 33. — Bakanlığın disiplin işleri ile 
vazifeli olmak ü^'ere müsteşar muavinlerinden bi
rinin başkanlığında, bakanlık hukuk müşaviri, 
plânlama ve koordinasyon kurulu başkanı, genel 
müdürler ve özlük işleri müdürünün katıldığı di
siplin kurulu teşkil eder. 

Kurulun çalışma ve usulleri yönetmelikle dü
zenlenir. 

GEÇÎOl MADDE 1. ~ Kaldırılan kadrolar
da olup Koy Meri Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı 
emrinde çalışmakta iken bu kanuna ilişik (1) ve 
(3) sayılı cetvellerdeki kadrolara atanacakların; 
geçici görev, izin ve hastalık /gibi kanuni aylık
larının ödenmesine devam olunur. Kanunun ya
yımı târihinde, ortak karar ile atama yapılması 
gereken görevleri fiilen ifa 'edenler, bu kadrolara 
Köy îşleri Bakanı tarafından atanırlar. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Döner sermayeden 'aşağıda yazılı hususlar 
için sarfiyat yapılabilir : 

a). İşletmelerin umumi masrafla;'], 
1)) İşletmeler için lüzumlu her türlü ma-

kina, taşıt, malzeme, ekipman ve bütün menkul 
malların satınaılma ni'aisr af kırı, 

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

d) İşiç'i ve uzman istihkakları ile bunların -
her türlü özlük haklan, 

e) Bedeli karşılığında ifa eldi!en hiizm'et-
lerin'gerektirdiği ma'sradil'ar. 

Döner sermayeli işleltlmellerin faaliyet alan
ları, genel m üldürlük Jettin germayo limitleri 
işletme ilgili idari işlemlerin yürütülmesi 
•esasları ve ımulhasebe usulleri Maliye! ve Höy 
İşleri bakanlıkları tarafından müşterek on ha
zırlanacak bir yönetim/elikle belirtilir. 

Kurulacak döner sermayeli işlemler 1050 
sayılı Muhasebe! Umumiye ve 2490 sayılı Ar
tırma - Eksiltlm'c ve İhale kanunlarının hüküm
lerine ve Sayıştay vizesine tabi değildir. 

Anoalk; malî yılın bitiminden itibaren 4 
aylıik süre içinde hazırlanacak bilanço ve ek
leri ile bütün gelir ve gider belge'Ieri Sayı.ş-
ta'ya, birer örnekleri de aynı süre ileirlle1 "Ma
liye Bakanlığına verili ir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 311 e 1 nci ek) 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Topraksu Genel Mü
dürlüğü, Orman Köylerini Kalkındırma Dairesi, 
Köy Küçük Sanatları ve El Sanatları, Köy Araş
tırma ve Plânlama Dairesi, Köy Yolları, Köy îç-
me Suları ve ELE Köy Elekrifikasyonu Ünitesi, 
Etiibank Köy Elektrifikasyonu Tesisleri Müdür
lüğüne ve (kuruluşlarına ait her çeşit döşeme, de
mirbaş, evrak, kitap, basılı kâğıt ve defterler, ha
berleşme araçlan, (kırtasiye ve başka ayniyat ile 
her türlü makina, araç ve gereçler ve bu hizmet
lerde çalışmakta olan personel Köy İşleri Bakan
lığına devredilmiştir. 

MADDE 34. — Bu kanunun kadrolara ve 
atanmalara dair 24, 27 ve 28 nci maddeleri Köy 
İşleri Bakanlığı Bütçelinin uygulanmaya başla
dığı !ayın sonuncu gününden, diğer hükümleri ise 
yayımı tarihinden itilbaran yürürlüğe girer. 

MADDE 35. 
yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Derlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
¥. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

27 . 4 . 1970 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
R. Sezgin 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

GEÇİCİ MADDE 1. — TOPRAKSU Genel 
Müdürlüğü, Onman Köylerini Kalkındırma 
Dairesi, Köy Küçük Sanatları ve EK Sanat
ları, Köy Araştırma ve Hâaılamıa Dairesi 
Köy Yollan, Köy İçmesu'lan hikmetleri. ile 
ifljgili (merkez ve taşra kuruluşlarına ajfc her 
çeşit taşınır^ ve taşınmaz anallar, kuiralluşla-
nna ait döşeme, demirbaş, ... evrak, kitap, ba
sılı kâğıt ve defterler, haberleşme araçlan, kır
tasiye ve başka ayniyat ille her türlü makina, 
araç, gereç, 'malzeme ve yedek parçalar ve bu 
hizmetlerde çalışmakta olan personeli Köy İş
leri Bakanlığına devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 057 sayılı Devlet 
Meînıurlan Kanununun 134 ncü maddesi ge
reğince jdüzenilemecek tüzük yürürlüğe1 gi
rinceye kadar Bakanlık Disiplin İşleri Müs
teşar ımuavilihlerinden birinin başkanlığında, 
Bakanlık Hukuk Müşaviri, Plânlanma ve Koor
dinasyon Kurulu Başkanı, genel müdürler ve 
Özlük İşleri Müdüründen müteşekkil Kuralca 
yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1312 sayılı TEK Ka
nununun 3 ncü maddesi (e) fıkrası ille 4, ncü, 
6 nci, 7 nci, 8 nci (maddeleri ve bu Kanuna 
aykırı buOunani Kanun hüküm'leri kaldırıl. 
mışıtır. 7457 sayılı Kanunun1 döner s:erimaye 
ile ilgili hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 33. — Bu Kanun yayımı tarihin 
den itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 34. 
rıılu yürütür. 

Bu Kanunu Bakanlar Ku-
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Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan A. t. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürh 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
S. O. Ava N. Cevheri 

îmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanh 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 
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(1) SAYILI CETVEL 

D. 

1 
2 
9 

12 
3 

Görevin çeşidi A< 

Müsteşarlık 
Müsteşar 
Müsteşar Muavini 
Büro Şefi 
Büro Memuru 
Bakanlık Müşaviri 

3 Uzman 
4 Uzman 
3 Yüksek Müh. veya Mühendis 
4 Yüksek Müh. veya Mühendis 

6 
8 
9 

10 

2 
3 
4 
4 
5 
8 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
6 
9 

10 

3 
4 
5 
6 
7 
9 

10 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Müdür 
Şef 
Memur 
Memur 

Savunma Sekreterliği 
Savunma Sekreterliği 
Savunma Uzmanı 
Savunma Uzmanı 
Sivil Savunma Uzmanı 
Sivil Savunma Uzmanı 
Memur 

Teftiş Kurulu 
Teftiş Kurulu Başkam 
Müşavir Müfettiş 
Başmüfettiş 
1 nci Sınıf Müfettiş 
2 nci Sınıf Müfettiş 
3 ncü Sınıf Müfettiş 
4 ncü Sınıf Müfettiş 
5 nci Sınıf Müfettiş 
Müfettiş Muavini 
Büro Müdürü 
Memur 
Memur 

Hukuk Müşavirliği 

I nci Hukuk Müşaviri 
I I nci Hukuk Müşaviri 
I I I ncü Hukuk Müşaviri 
Raportör 
Raportör 
Memur 
Memur 

ied 

1 
2 
1 
1 
6 
2 
5 
2 
3 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
2 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 

Aylık 
tutarı 

1 750 
1 500 

600 
400 

1 500 
1 500 
1 250 
1 500 
1 250 

950 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

700 

1 500 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
950 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
600 
500 

D. 

3 
3 
3 
3 

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

10 
11 
9 

10 

Görevin çeşidi Ac 

Plânlama ve Koordinasyon Kurulı 
Başkan 
Üye (Başkan Yardımcısı) 

» (Plânlama) 
b» (Programlama, izleme, 

değer.) 
» (Araştırma) 
» (Eğitim Yayın) 
» (Koordinasyon') 
» (Organizsayon - Metot) 

Yüksek Mühendis 
Yüksek Mühendis 
Yüksek Müh. veya Mühendis 
Uzman 

» 
» 

Şube Müdürü 
Raportör 
Muamelât Memuru 

» '» 
» » 
» » 

Memur 
» 

ed 

L 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
4 
4 
5 
1 
3 
3 
3 • 

3 
2 
1 

îdari ve Sosyal îşler Dairesi Başkanlığı 
4 
5 
6 
6 

5 
9 
9 
6 
7 
9 
9 

10 
10 
11 - L X 

4 
6 
7 

Başkan 
Başkan Yardımcısı 
Levazım Müdürü 
îdari işler ve Halkla Münasebet
ler Müdürü 
Doktor 
Sağlık Memuru 
Hemşire 
Evrak Memuru 
Daire Müdürü 
Ayniyat Saymanı 
Ambar Memuru 
Mutemet veya Mubayaa Memuru 
Memur 

» 

Özlük tşleri Müdürlüğü 
Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 

1 
1 
1 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Aylık 
tutarı 

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 

1 250 
1 100 

950 

950 
1 100 

600 
600 
950 
800 
600 
600 
500 
500 
450 

1 250 
950 
800 
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Yol, içme Suyu ve Elektrik İşleri 
Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

G-enel Müdür (Yük. Müh.) 
Genel Müdür Yardımcısı 
(Yük. Müh. veya Mühendis) 
Sivil Savunma Uzmanı 
Genel Müdür Müşaviri 
Genel Müdür Müşaviri 
Daire Başkanı (Yük. Müh. veya 
Mühendis) 
Daire Başkanı Yardımcısı (Yük. 
Mühendis veya Mühendis) 
Fen Heyeti Müdürü (Yük Müh. 
veya Mühendis) 8 
Fen Heyeti Müdürü (Yük. Müh. 
veya Mühendis) 20 
Fen Heyeti Müdür Yardımcısı 
(Yük .Müh. veya Mühendis) 20 
Şube Müdürü 4 
Şube Müdürü Yardımcısı 4 
Yüksek Mühendis, Mühendis, Fen 
Memuru, İktisatçı veya Plânla
macı 10 
Yüksek Mühendis, Mühendis, Fen 
Memuru, İktisatçı veya Plânla
macı 
Yüksek Müh. veya Fen Me. 

:» » » » » 
9 

10 
11 

» » » » 

17 
14 
10 
5 
2 
9 

D. 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi 

Şef 
Tetkik Memuru 
Memur 

» 
Memur 
Kâtip - Daktilo 

Yayın Tanıtma Müdürlüğü 
Müdür 
Müdür Muavini 
Şef 
Kütüphane Memuru 
Memur 

Aded 

4 
4 
8 
8 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 
tutarı 

700 
600 
500 
450 
400 
350 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

D. 

7 

7 

8 
5 
6 
9 

10 
11 
12 

6 

Görevin çeşidi 

Teknik Şef (Yük. Müh. 
Mühendis) 
Teknik Şef (Jeofizikçi, 
veya Jeomorfolog veya 
jeolog) 
îdari Şef 
Raportör (Hukukçu) 
Raportör (Hukukçu) 
Memur 

» 
» 
» 

Mütercim 

A< 

veya 

Jeolog 
Hidro-

led 

63 

10 
10 

1 
2 

10 
5 
b 
5 
2 

Aylık 
tutarı 

800 

800 
700 

1 100 
950 
600 
500 
450 
400 
950 

1 500 

1 250 
1 250 
1 250 
1 100 

1 100 

950 

950 

1 100 

950 
950 
800 

1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

10 

9 
10 
11 

Muamelât Şefi 
Teknisyen 

Taşra Teşkilâtı 
Bölge Müdürü (Yük. Müh. veya 
Mühendis) 
Bölge Müdürü Yardımcısı (Yük. 
Müh veya Mühendis) 16 
Y. S. E. Müdürü (Yük. Müh. 
veya Mühendis) 67 
Makina îk. Grup Âmiri (Yük. 
Müh. veya Mühendis) 3 
Baş Mühendis (Yük .Müh veya 
Mühendis) 48 
Teknik Şef (Yük. Müh. veya 
Mühendis) 500 
îdari Şef 64 
îdari Şef 67 
Memur 16 

» 16 
» 16 
» 16 
» 16 

Yük. Müh. veya Müh. Fen Me. 15 
» » » » 15 
» '» » » 15 
» » » >> 15 
» » » » 15 
» » » '» 15 

16 1 250 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

Köy Araştırma ve Geliştirme Genel 

Müdürlüğü 
Merkez 

.3 Genel Müdür 1 
4 Genel Müdür Yardımcısı 2 

1 500 
1 250 
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4 
6 
4 
4 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
6 
7 
6 
7 
6 
6 
6 
5 
7 
8 
G 
8 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi 

Daire Başkanı 
Daire Başkanı Yardımcısı 
Baş Müşavir 
Müşavir 
Uzman 

» 
Elsanatları Müfetişi 

» » 

» 
Kontrolör 

Kontrolör 
Baş Operatör 
Raportör 
Şube Müdürü 
Şube Müdür Yardımcısı 
Baş Mühendis 
Yüksek Mühendis 
Desinatör 
Dekaratör 
Teknik Ressam 
Teknik Ressam 
Toplum Eğitimcisi (Sosyolog1) 
Şef 
Memur 

Taşra Teşkilâtı 
Grup Müdürü 

4 
4 
1 
1 

1 
1 
12 
12 
o 
^j 

6 
1 
1 
1 

Aylık 
tutarı 

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 
950 

1 100 
800 
700 
950 
700 
600 
500 
450 

10 1 250 

D. 

5 
6 
6 
7 
6 
7 
8 
9 
10 

İ 5 
i 6 
İ 7 
! 8 
, ıı 
12 
7 
8 
8 
9 
7 
8 
7 
7 
7 
8 
9 
10 
11 
14 

Görevin çeşidi 

Müdür 
» 

Müdür Yardımcısı 
» » 

Baş Mühendis 
Yüksek Mühendis 

» » 
» » 
» » 

Başöğretmen 
Öğretmen 

» 
» 

» 
Tekniker 

» 
Şef 
Şef 
Atelyo Şefi 
Atelye Şefi 
Orman Teknisyeni 
Tarım Teknisyeni 
Muhasebe Uzmanı 
Muhasebe Uzmanı 
Memur 

» 
» 
» 

Aylık 
Aded tutarı 

20 
15 
20 
15 
3 

10 
10 
3 
o o 
5 
5 
3 

o 
5 
5 
10 
10 
10 
10 

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 

Bu kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı bölümüne ek
lenmiştir. 

5 Muhasebe Müdürü 1 1 100 
7 Muhasebe Müdürü Yardımcısı 1 800 

(2) SAYILI CETVEL 

7 

10 
11 

Baş Raportör 
Şef 
Mümeyyiz 

1 
2 
2 
2 

800 
700 
500 
450 

(3) SAYILI CETVEL 

Bu kadrolar 3656 sayılı Kanuna, bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı bölümüne ek
lenmiştir. 

4 Araştırma Enstitüsü Müdürü 
(Yüksek Ziraat Mühendisi) 1 1 250 

5 Müşavir (Ziraat Yüksek Müh.) 3 1 100 

Müşavir (Ziraat Yük. Müh.) 
Baş Asistan (Ziraat Yük. Müh.) 
Asistan (Ziraat Yük. Müh.) 
Asistan (Ziraat Yük .Müh.) 

1 
2 
1 
1 

1 100 
1 100 
800 
700 
700 
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D. 

8 
9 

10 
11 
6 
7 

Grörevin çeşidi 

Ziraat Teknisyeni 
» » 
» t» 
» » 

Daire Müdürü 
tdare Şefi 

Aded 

1 
2 
3 
2 
1 
4 

Aylık 
tutan 

700 
600 
500 
450 
950 
800 

D. 

7 
9 

11 
9 
9 

10 

Grörevin çeşidi 

Şef 
Muamelât Memuru 

» » 
Ayniyat Memuru 
Memur 
Ambar Memuru 

Aded 

1 
2 
1 
3 
1 
4 

Aylık 
tutarı 

800 
600 
450 
600 
600 
500 
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Oeçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 16 . 7 . 197.1 
Esas No. : 1/310 

Karar No. : 3 

Yüksek [Başkanlığa 

(Köy işleri Bakanlığı 'kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısı ve Köy İşleri - Plân 
komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 19 No. lu Geçici Komisyon raporunun Millet Meclisinin 
5 . 7 . 1971 tarihli 1215 nci Birleşiminde yapılan müzakeresi neticesinde; Tasarının tümü kabul 
olunarak, Milletvekillerinin grupları ve şahısları adına yaptıkları konuşmalar ile verilen önerge
lerde 'beliren görüş ve istekler muvacehesinde tasarı ve Geçici Komisyon DeğJştirisi metalinin ye
niden giörüşülimek üzere, Geçici Komisyona havalesi Umumi Heyetçe kabul edilmiştir. 

112. 13 . 7 . 1971 tariflilerinde Komisyon üyeleri, önerge sahibi milletvekilleri, Köy İşleri Ba
kanı ile diğer ibakanlıklar temsilcilerinin iştiraki ile yapılan toplantılarda, 'belirtilen görüş ve 
verilen önergeler göz önünde bulundurulmak suretiyle Geçici Komisyonumuzca dlaiha önce (hazır
lanmış olan metin bu defa aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Maddelerin yeniden müzakeresi neticesinde; Geçici Komisyon metninin 1 nci maddesi aynen, 
26 nci, 27 nci, 28 nci, 29 nıcu, 30 ncu, 31 nci,- 32 nci 38 ncü ve 34 ncü maddelerin de madde nu
maraları değiştirilmek suretiyle aynen, 

(2 nci, 3 ncü, 7 nci ve 8 nci maddelerin numaralan imufhafaza edilmek ve ımaidde metinleri de
ğiştirilmek suretiyle, 

17 nci, 19 ncu, 24 ncü, 25 nci maddelerin madde mumara ve metinleri değiştirilmek suretiyle, 
4 ncü, 5 mel, '6 nci, '9 ncu, 10 ncu, 11 nci, 12 n ci, 13 ncü, 14 ncü 15 nci, 16 nci, 18 nei, 20 nci, 

21 nci, 22 nci ve 23 ncü (maddeleri de çıkarılmak suretiyle Geçici Komisyon metni yeniden düzen
lenmiştir. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Geçici Komisyonun değiştirişindeki 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Geçici Komisyon değiştirişinde YSE Genel Müdürlüğü başlığı ile 10 nou maddede 

yer alan görevler «e» ve «f» fıkrası olarak 2 nci madde metnine ilâve edilmiş ve «oı» fıkrası me
tinden çılkarılmış, diğer fıkralar üzerinde de hizmetleri açıklığa kavuşturucu ilâve ve çıikarmalar 
yapılmıştır. 

Madde 3. — Geçici Komisyon değiştirişinde Teşkilât başlıklı 3 ncü maddeye 11 n'ci fıkra ırama-
rasiyle «Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı» kuruluşu ilâve (edilmiş, Plânlama ve 
Koordinasyon Kurulunun adı «Tetkik ve Plânlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı» olarak, 
İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının adı da «İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı» olarak 
değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Merkezî Hükümet Teşkilatı Araştırma Projıesinde belirtilen ilkeler de dikkate alı
narak -modern îdare tekniği eğilimlerine göre, hizmetler ve kuruluşların iç bünyelerinde zaman 
içinde gerekli esnekliği sağlamak amaciyle kuruluşların görev ve hizmetlerini belirten 4 ncü, 5 nci, 
6 nci, 9 ncu, 10 ncu, 11 nei, 15 nci, 18 nci. 20 nci ve 21 nci maddelerin tamamı ile 7 nci ve 8 nci 
maddelerin buna ilişkin bölümleri Geçici Komisyon değiştirisinden çikarılmış ve bakanlık merkez 
kuruluşlarının ihtiyaca göre düzenlenmesini öngören esaslar tek madde halinde bu numara ile 
metne ilâve olunmuştur. 

Madde 5. — Yukarda 4 ncü maddede belirtilen gerekçeyle; 12 nci, 13 ncü, 14 ncü, 16 nci mad
delerde yer alan bakanlık taşra teşkilâtlarının, hizmetin gereğine göre kurulacağını öngören bu 
madde metne ilâve olunmuştur. 
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Madde 6. — Geçici Komisyon değiş'tirisinin 27 nci maddesi aynen bu maddede yer almıştır. 
Madde 7. — 4 ncü maddede belirtilen gerekçeyle Geçici Komisyon değiştirişindcki 7 nci madde

nin ilk fılkrası metinden çıkarılmıştır. 
Madde 8. — 4 ncü maddede belirtilen gerekçeyle Geçici Komisyon değiştirişindeki 8 nci madde

nin ilk cümlesi metinden çıkartılmıştır. 
Mıadde 9. — Geçici Komisyon değiştirişinin 10 ucu maddesi 2, 4 ve 5 nci fıkralarında yer alan 

hükümler yeniden düzenlenerek bu maddede yer almıştır. 
Madde 10. — 4 ncü maddede belirtilen gerekçeyle Geçici Komisyon değiştirişinin 17 nci mad

desinin ikinci fıkrası metinden çıkarılarak geri kalan kısım bu maddede yer almıştır. 
Madde 11. — 4 ncü maddede belirtilen gerekçeyle Geçici Komisyon değiştirişinin 2 nci fıkrası 

metinden çıkarılarak, geri kalan kısım bu maddede yer almıştır. 
Madde 12. — Geçici Komisyon değiştirişinin 28 nci maddesi aynen bu maddeye alınmıştır. 
Madde 13. —• Geçici Kimisyon değiştirişinin 24 ncü mjaddesi değiştirilmek suretiyle yeniden dü

zenlenerek bu maddede yer almıştır. 
Madde 14. — Geçici Komisyon değiştirişinin 26 nci maddesi aynen bu maddeye alınmıştır. 
Madde 15. — Geçici Komisyon değiştirişinin 25 nci maddesinin birinci fıkrası çıkarılarak geri 

ka'lan kısım bu maddede yer almıştır. 
Madde 16. — Geçici Komisyon değiştirişinin 29 ncu maddesi aynen bu maddeye alınmıştır. 
Madde 17. — Geçici Komisyon değiştirişinin 30 ncu maddesi aynen bu maddeye alınmıştır. 
Madde 18. — Geçici Komisyon değiştirişinin 31 nci maddesi aynen bu maddeye alınmıştır. 
Madde 19. — Geçici Komisyon Değiştirişinin 32 nci maddesine geçici 3 ncü maddenin ikinci 

cümlesi ilâve edilmek suretiyle madde yeniden düzenlenmiş ve bu madde de yer almıştır. 
ıGeçici Madde 1. — Geçici Komisyon Değiştirişinin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edil

miştir. 
Geçici Madde 2. — Geçici Komisyon Değiştirişinin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edil

miştir. 
Madde 20. — Geçici Komisyon Değiştirişinin 33 ncü maddesi aynen bu maddeye alınmıştır. 
Madde 21. — Geçici Komisyon Değiştirişinin 34 ncü maddesi aynen bu maddeye alınmıştır. 
Kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine Komisyonumuzca kanar verilmiştir. 
Genel Kurula tevdi buyrulmak üzere Yüksek 'Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyonun Bu Geçici Komisyon 
Başkanı Rapor Sözcüsü Kâtibi 
Eskişehir Kırşehir Mardin 
1. Angı M. K. Güneş * Ş. Altındağ 

Bolu Gaziantep Giresun 
Söz hakkım saklıdır, E. Ocak M. K. Çilesiz 

H. t. Cop 

Kana Kırklareli Konya 
K. Okyay M. Atagün M. N. Kalaycıoğlu 

Adana 
T. Topaloğlu 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
H. Gökçe 
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(GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞÎŞTÎRİŞİ) 
Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş 

MADDE 1. —- Köy işleri Bakanlığı adı ile bir Bakanlık kurulmuştur. 

Görevleri 

MADDE 2. — Köy işleri Bakanlığının görevleri şunlardır : 
a) Toprakların ve su kaynaklarının ziraate en uygun şekilde muhafazası ve kullanılması 

için gerekli işleri ve düzenlemeleri yapmak; toprak ve küçük su kaynaklannm geliştirilmesiyle 
ilgili ekonomik ve teknik esaslan tesbit etmek, 

tb) özel kanunlan gereğince, topraksız ve ye ter toprağı bulunmıyan çiftçileri, bölgesel şart
lara uygun tanmsal işletme tiplerine göre toprak sahibi kılmak; gerekli işletme araç, gereç ve irat 
hayvanlan ile konut, tanmsal yapı ve tesislerine kavuşturmak ve işletme masraflarını karşılamak 
üzere krediler vermek suretiyle kurulan tanmsal işletmelerin gelişmelerini sağlamak, 

Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçilerin toprak sahibi kılınmıalan maksa-
diyle, her türlü masraflan 4753 sayılı Kanunla kurulmuş olan özel fondan karşılanmak suretiy
le arazi satmalmak veya muhtaç çiftçileri arazi edindirme kredileriyle desteklemek, 

Hazine arazisinin, ıslah ve geliştirme projelerinin devamı süresince, haksahibi çiftçilere Hazi« 
ne tarafından kiralanması halinde, bu çiftçilerin adı geçen özel fondan açılacak kredilerle destek
lenmesini sağlamak, 

4753 sayılı Kanunun uygulandığı köylerde, arazinin küçük parçalara aynlmasını önlemek, 
parsellerin şekillerini düzenlemek, aynı şahsa ve devlete ait parselleri biraraya getirmek maksa-
diyle; Devletin özel mülkiyetinde bulunan araziyi, vakıflara, özel idarelere, belediyelere, gerçek 
ve tüzel kişilere ait arazi ile 4753 sayılı Kanunda yer alan esaslara göre trampa etmek, 

c) özel kanunlan gereğince; göçmen, mülteci ve göçebeler ile sosyal, ekonomik ve tanmsal 
gelişmeyi gerçekleştirmek zorunluğu ile başka bölgelere nakilleri gerekli olanlan iskân etmek, 
yeter gelirli ekonomik aile üniteleri haline getirmek, gelişmelerini sağlamak; tanmsal iskânı ve 
köylerde iç iskânı düzenlemek, 

d) Köy yollan ağını tesbit etmek; sosyal adalet ilkelerine uygun olarak mahallî idarelerin 
ve köy halkının imkânlan oranındaki gönüllü katkılannı da değerlendirmek suretiyle köy yol
lan ve köprüleri ile köylerin sıhhi içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılıyacak tesisleri 
yapmak, yaptırmak ve mahallî idarelerce yapılmasına yardımcı olmak, bunların onanm, bakım 

-ve işletme hizmetlerinin yapılmasına teknik ve malî yardımda bulunmak, 
-• Köy halkı yardımlannın ne suretle değerlendirileceği aynca çıkanlaoak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

e) 7478 »ayılı Köy İçme Sulan Kanunu ile 178 sayılı Askerî Garaizonlann içme ve Kullan
ma Suyunun Temini Hakkındaki Kanunda yer alan görevleri yapmak, 

f) 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 6 ncı maddesinde sözü geçen köy 
elektriklendirilmesine ait etüt, plân ve programlan hazırlamak; programlara alınacak köylerin 
elektrik projeleri için gerekli verileri kapsıyacak etütleri köyün sosyo - ekonomik gelişmesini sağ-
hyacak biçimde yapmak ve köy elektrifikasyonu konusunda köylülerin kamu kuruluşlan ile iliş
kilerini düzenlemek; Elektriğin köyde çeşitli konularda kullanılması ve işletilmesinde rehberlik 
ve eentim çalısmalan yapmak. 

1312 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen etüt ve proje ödeneğinden Köy İşleri Bakan
lığına her hanpi bir ödeme yapılmaz. 

g) Köye yönelmiş hizmetlerin ve kövlüler tarafından girişilen teşebbüslerin verimini, etkisini 
artırmak amaciyle kalkınma plânı ve yıllık programlanna uygun olarak hizmetlerin birlikte ve 
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bir bütün halinde köye görütülmesi için köye hizmet götüren kuruluşların çalışma sahalarını bera
ber seçmeleri, etüt ve envanter işlerini müşterek program gereğince yapmaları ve projelerin ha
zırlanmasında birbirleri ile tutarlı hale getirilmesinde ve uygulanmasında Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilecek esaslar içinde Bakanlıklar, Devlet daire ve kurumları, mahallî idareler, köylüler 
ve köylü örgütleri ile her kademe ve her safhada koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

h) Yerleşim yerleri özel sorunlar getiren köyler ile bilhassa orman ve dağ köylerinin kal-
landınlmalan maksadiyle Orman Bakanlığı ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde plânlı bir şekilde 
gerekli tedbirleri almak, 

i) illerde teşkil edilecek plânlama grupları vasitasiyle il kuruluşları ile işbirliği halinde ilçe 
seviyesinde plânlamalar yapmak, 

Köy ve köylü sorunlarını çok yönlü ve devamlı şekilde araştırmak; köy ve köylünün kazandı
rılmaları ile ilgili tedbirleri tesbit etmek ve bunların mahallî ve millî seviyedeki plân ve prog
ramlara aksetmesi için tekliflerde bulunmak, 

j) Toplum kalkımması metodunu geliştirmek, ilgililere tanıtmak ve benimsetmek, bu maksat-
la millî seviyede ve iller seviyesinde toplum kalkınması enstitüleri kurmak, gerekli araştırmalar 
yapmak ve kamu personeli ile köy liderlerini bu konuda eğitmek, 

Millî seviyede toplum kalkınması enstitüleri ile bağlantı kurmak suretiyle, üniversitelerde 
toplum kalkınması ve köy araştırma enstitüleri açılmasını teşvik etmek, üniversitelerin köy so
runları etrafında araştırmalar yapmasını ve bu araştırmaların tatbikatta faydalı olmasını sağ
lamak, üniversite gençliğinin toplum kalkınması konusunda bilgi kazanmasına yardımcı olmak, 

İl seviyesinde açılacak toplum kalkınması enstitülerinde o ildeki kamu görevlilerini ve köyle 
ilgili kuruluş personelini toplum kalkınması meuotlariyle eğitmek, köyde toplum kalkınması 
liderleri yetiştirmek ve toplum kalkınması merkezlerinde diğer bakanlıklarla koordinasyon ya
parak köy konu liderlerini yetiştirmek, 

k) Köylerde kooperatifçiliği geliştirmek maksadiyle gerekli eğitimi yapmak, her türlü teknik 
ve malî yardımlarda bulunmak ve istihsal mad içlerinin değerlendirilmesi için faaliyetler gös
termek, 

1) Köy el sanatlarının araştırılmasını, geliş ttrilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı 
tedbirler almak, kurslar açmak, köylülerin yeni bilgi ve hünerler edinmelerine yardımcı olmak, 

Pazarlama imkânlarını da düşünerek toplum kalkınması enstitüleri yolu ile yetiştirilen el sa
natları konu liderleri vasitasiyle köyde o el sanatını yaymak ve konu liderlerinin murakabesin
de geliştirilecek el sanatları mamulleri pazarlama kooperatiflerini kurmak, 

m) Bakanlığım çalışma alanlarına giren hizmetlerle ilgili konularda araştırma, eğilim ve öğ
retim yapmak üzere, enstitü ve eğitim merkezleri ile geçici ve sabit kurs merkezleri açmak, 

Bu bölümle ilgili eğitim görevlerinde eğitimin ne şekilde yapılacağı bir yönetmelikle belirtilir. 
n) Köy İşleri Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca kabul edilecek esaslar için

de, köy imar plânlarını yapmak veya yaptırmak, tasdik etmek ve bu plânlara uyulmasını sağla
mak, 

o) İmar ve İskân Bakanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle çevrenin iklimine, sosyal ve eko
nomik şartlarına, yapı malzemesi imkânlarına uygun nitelikte köy konut, tarımsal işletme bi
naları ve sosyal tesislerin tiplerini araştırmak, köylerde yapılacak konutlara, işletme yapılarına 
ve köyün imarına teknik ve malî yardımlarda bulunmak, 

p) Köylerdeki pis suların zararsız hale getirilmesi için malî ve teknik yardımda bulunmak, 
r) Gerektiğinde döner sermayeli işletmeler kurmjak, 

, Te§küât 

MADDE 3. — Bakanlığın merkezi ve bağlı kuruluşlam : 
1. Müsteşarlık, 
2. özel Kalem Müdürlüğü, 
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3. Bakanlık Müşavirliği, 
4. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
5. Hukuk Müşavirliği, 
6. Teknik ve Plânlama - Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
7. Toprak ve iskan İşleri Genel Müdürlüğü, 
8. Yol, içme Suyu ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü (Yol, İçme Suyu ve Elektrik İşleri 

ifadesi YSE remzi ile gösterilir.) 
9. Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Genel Müdürlüğü (Topraksu remzi ile gösterilir.) 
10. Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 
11. Basın - Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanlığı, 
12. İdari ve Malî işler Dairesi Başkanlığı, 
13. özlük işleri Müdürlüğü. 

MADDE 4. — Genel müdürlükler, merkezde,, Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve ge
reğine göre müşavirlikler, murakabe ve fen kurulları, daire başkanlıkları, fen heyeti ve şube mü
dürlüklerinden teşekkül eder. 

Diğer merkez kuruluşlarının iç kuruluşu ihtiyaca göre düzenlenir. 
MADDE 5. — Bakanlığın taşra teşkilâtı : 
Bakanlık bölge, il ve ilçelerde hizmetin gerektirdiği teşkilâtı kurar. 

MADDE 6. — Köy İşleri Bakanı; Bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği hallerde yeni üniteler ku
rar veya Genel Müdürlüklere mevcut görevlerine ilâveten, Bakanlığa ait yeni görevleri ihtiyaca 
göre dağıtır. 

MADDE 7. — Teftiş Kurulu Bakan adına, Bakanlık kuruluşu ile Bakanlığa bağlı daire ve 
kurumların bütün işlerini tetkik, teftiş ve tahkik eder. 

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

MADDE 8. — Hukuk Müşavirliği 4353 ve 5797 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adlî 
yargı yerlerinde açılan dâvalara ait gerekli bilgileri hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmiyen idari dâ
valarda Bakanlığı temsil eder. 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 9. — 7478 ve 178 sayılı kanunlar ile Bayındırlık Bakanlığı ve DSİ'ne verilen görev ve 
yetkilerle 1312 sayılı Kanunla Türkiye Elektrik Kurumuna verilen görevlerden, adı geçen yasanın 
6 ncı maddesinde bahsi geçen etüt, plân ve program hazırlama görev ve yetkileri Köy işleri Ba
kanlığına ve Bakanına devredilmiştir. 

Köylere ve askerî garnizonlara içmesuyu ve kullanma suyu temini maksadiyle açılacak sondaj
lar 167 sayılı Kanunla Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

MADDE 10. — 7457 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Toprak Muha
faza ve Zirai Sulama işleri Genel Müdürlüğü Köy işleri Bakanlığına bağlanmış ve 7457 sayılı Ka
nun ile Tarım Bakanlığına ve Bakanına verilmiş olan görev ve yetkiler, Köy işleri Bakanlığına ve 
Bakanına devrolunmuştur. 

MADDE 11. — 7116 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi ile imar ve iskân Bakanlığına bağlı olan 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. Bu Genel Müdür
lük kuruluşu ve görevleri ile ilgili 4784, 5613, 4753, 2510 sayılı kanunlar ile bunları tadil eden ka
nunlarla diğer ba&anlıklara ve bakanlara verilmiş olan görev ve yetkiler Köy İşleri Bakanlığına 
ve Bakanına devrolunmuştur. 

MADDE 12. — 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesi ile T. C. Ziraat Bankası serma
yesine mahsuben Tarım Bakanlığı Bütçesine her yıl konulması gereken ödenek Köy İşleri Bakan
lığı Bütçesine konulur. 
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Bu amaçla konulacak ve birikmiş olan ödeneklerden kalkındırma kredisi açılmasına izin ver-
me yetkisi Köy îşleri Bakanlığına devr olunmuş tur. 

MADDE 13. — Müsteşar, müsteşar yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, 1 nci Hukuk Müşa
viri, Tetkik ve Plânlama - Koordinasyon Kurulu Başkanı, Genel müdürler ortak karar ile; bunla
rın dışında kalan merkez ve taşra memurları Bakanlıkça tâyin olunur. 5442 sayılı Kanun hüküm
leri mahfuzdur. 

MADDE 14. — Köy îşleri Bakanlığının kadroları 1322 sayılı G-enel Kadro Kanunu ile verilen 
kadrolarla, bütçe kanunları ile verilecek torba kadrolardan sağlanır. 

MADDE 15. — Şehir ve kasabalar dışında ge celi gündüzlü bulunmaları işleri icabı olan memur
larla, işçiler ve bunların aile fer'tlerine alâkalı genel müdürün teklifi ve Bakanın muvafakati ile 
memur meskenlerinde parasız olarak ikâmet ruhsatı verilebilir. 

MADDE 16. — Köylerde projeye müstenit köy teşebbüslerini desteklemek üzere Köy işleri Ba
kanlığı Bütçesine teşvik ödeneği konur. Bu ödeneğin sarf şekli Köy îşleri ve Maliye bakanlıkların
ca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 17. — Köy îşleri Bakanlığı YSE3 TOPRAKSU, Toprak ve îskân îşleri, Köy Araştır-
ma ve Geliştirme Genel müdürlükleri hizmetlerinin ifasında; aşağıda yazılı muameleler 2490 sa
yılı Artırma - Eksiltme ve îhals Kanunu ile 1050 sayılı Muhaseîbei Umumiye Kanununun 83 ve 135 
nci maddeleri hükümlerine taJbi değildir. 

a) Her türlü inşaat ve tamirat, 
b) Her türlü etüt, amanejman plânları ile projelerin yaptırılması ve bunların kontrolü, 
e) Her nevi malzeme, makina, araç, gereç, avadanlık ve yedek parçalarla, sabiit teçjhizat satı-

nalınması, 
d) Her nevi kiralama ve kiraya verme, taşıma ve taşıtma işlemleri, 
Yukarda yazılı işler, Köy îşleri Bakanlığımca tanzim ve Bakanlar Kurulunca kabul edilecek 

esaslar dairesinde yürütülür. 
MADDE 18. — Köy îşleri Bakanlığı YSE ve TOPRAKSU Genel müdürlüklerinin yapacağı 

inşa ve tesisler için ithal edilecek her nevi malzeme, motorlu ve motorsuz makina (binek arabala
rı hariç) cihaz ve vasıta, alet ve edevat ve bunların yedek parçalan ve lâstikleri her türlü vergi, 
resim ve harçlardan muaftır. 

MADDE 19. — Köy îşleri Bakanlığına bağlı genel müdürlükler hizmet sahalarına giren konu
larda döner sermayeli işletmeler kurabilirler. 

Bu işletmelerin kurulması için gerekli kuruluş sermayesi Köy îşleri Bakanlığı veya ilgili genel 
müdürlüklerin yıllık bütçelerine konacak ödeneklerle karşılanır. 

Döner sermayeli isletmelerin diğer sermaye kaynakları şunlardır : 
a) Bedelleri sermayeye mahsubedilraek üzere, taşınmaz malları dışında Hazinece verilecek ay

nî değerler, 
b) işletmeierce elde edilecek kârlar, 
c) Her çeşit bağış ve yardımlar, 
d) Diğer çeşitli gelirler, 
Döner sermayeden aşağıda yazılı hususlar için sarfiyat yapılabilir. 
a) işletmelerin umumi masraflar?, 
b) işletmeler inin lüzumlu ber türlü makina, taşıt, malzeme, ekipman ve bütün menkul malla

rın satınalma masrafları, 
c) Kira ile tutma, nakliye, sigorta, tamir ve benzeri masrafları, 
d) işçi ve uzman istihkakları ile bunların her türlü özlük hakları, 
e) Bedeli kargılığında ifa edilen hizmetlerin gerektirdiği masraflar, 
Döner sermayeli işletmelerin faaliyet; alanları, genel müdürlüklerin sermaye linetleri işletme 

ile ilgili idari işlemlerin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri Maliye ve Köy işleri bakanlık
ları tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 
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Kurulacak döner sermayeli işletmeler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma -
Eksiltme ve İhale kanunlarının hükümlerine ve Sayıştay vizesine tabi değildir. 

Ancak; malî yılın bitiminden itibaren 4 aylık süre içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bü
tün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya, birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına ve
rilir. 

7457 sayılı Kanunun döner sermaye ile ilgili hükümleri mahfuzdur. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Topraksu Genel Müdürlüğü, Orman Köylerini Kalkındırma Dairesi, 

Köy Küçük Sanatları ve El Sanatları, Köy Araştırma ve Plânlama Dairesi, köy yolları, köy içme-
suları hizmetleri ile ilgili merkez ve taşra kuruluşlarına ait her çeşit taşınır ve taşınmaz mallar, 
kuruluşlarına ait döşeme, demirbaş, evrak, kitap, basılı kâğıt ve defterler, haberleşme araçları, kır
tasiye ve başka ayniyat ile her türlü makina, araç, gereç, malzeme ve yedek parçalar ve bu hizmet
lerde çalışmakta olan personel Köy işleri Bakanlığına devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 ncü maddesi gereğince dü
zenlenecek tüzük yürürlüğe girinceye kadar, Bakanlık Disiplin İşleri Müsteşar muavinlerinden bi
rinin başkanlığında, Bakanlık Hukuk Müşaviri, Tetkik ve Plânlama - Koordinasyon Kurulu Başka
nı, Genel Müdürler ve özlük işleri Müdüründen müteşekkil Kurulca yürütülür. 

MADDE 20. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
MADDE 21. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

—•• i 9 > a ^ e > •<»' 
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? 2 L i 5 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 3 4 0 & I n C İ e k 

5 . 9 , 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 

Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/366; 
C Senatosu : 1/1247) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1648) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 12 . 8 . 1971 
Sayı : 11543 - 1/1247 

MİLLET MEOLtSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12 . 7 . 1971 gün ve 2170 sayılı yazınız : 
5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka

nun taısansının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
11 . 8 . 1971 tarihli 100 ncü Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/366 G. S. 1/1247 20 . 8 . 1971 
Karar No. : 95 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 9 . 7 . 1971 tarihli 128 nci Birleşiminde görüşülen ve mütaa-
kıben Cumhuriyet iSenatosu Genel Kurulunun 11 . 8 . 1971 tarihli 100 ncü Birleşiminde değişti
rilerek kabul edilen ( 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı) nm değişikliğe tabi tutulan maddeleri Hükümet ilgili temsilcile
rinin de hazır bulundukları Komisyonumuzun 24 ncü Birleşiminde görüşüldü; 

Millet Meclisi metnindeki 2, 3 ve 4 ncü maddeleri, madde metinleri aynı kalmak ve fakat ge
çicilik sıfatı izafe edilerek 2 nci maddeyi söz konusu kanunda esasen «Geçici 2 nci» madde mev-
cudolduğundan «Geçici Madde 3»; 



— 2 — 

3 ncü maddeyi «Geçici Madde 4» ve 4 ncü maddeyi «Geçici Madde 5» olarak, dolayısiyle, 
5 ve 6 numaralı Yürürlük ve Yürütme miadde numaralarını da 2 ve 3 ve yürütme maddesindeki 
«(Bakanı» kelimesini «[Bakanları» sökünde ifade etmek suretiyle yapılan değişikliklerle, 

Bu değişikliklerin gereği olarak kanun başlığında yapılan redaksiyon mahiyetindeki değişik
lik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvipleriyle öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
İçel Ankara Erzurum Adıyaman 

C. Okyayuz M. K. Yılmaz R. Danışman Y. Z. Yılmaz 
İmzada bulunamadı. 

Ankara 
H. Balan 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Haltay 
H. Özkan 

Maraış 
A. İmamoğlu 

Tralbzon 
A. Şener 

Ankara 
A. Yalçın 

İmzada bulunamadı. 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Kars 
K. Okyay 

Niğde 
İV. Çerezci 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

Ankara 
G. Yorulmaz 

Denizli 
H. Oral 

İmzada bulunamadı. 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

İmzada bulunamadı. 

Samsun 
İ. Kılıç 

İmzada bulunamadı. 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Bolu 
H. İ. Cop 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
1. Angı 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
H. Gökçe 

Tokat 
İ. H. Balcı 

İmzada bulunamadı 
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iMillet Meclisinin kabul ettiği 
metan 

5.9. 1963 tai'ihli ve 326 sayılı 
Kanunun geçici 1 noi maddesi
nin değiştirilmesi hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 2. — Eğitmenlerin 
ımeıslelklte (geçen hizmetlerinin 
fiilî bizımıet sürelerine eklenme
sinde 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nci 
ımaddeısi uygulanmaz. 

MADDE 3. — 5 . 9 . 1963 
•gün ve 326 sayılı Kanunun ya
yımını takibeden aybaşı olan 
1 . 10 . 1963 tarihinden bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih 
arasında yaş haddi, âdi malûl, 
vazife ımıâlûiü olarak ayrılmış 
olanlarla, vefat edenlerin, dul 
ve yetimleri tarafından bu ka
nunun yayımı tarihinden itiba
ren bir yıl içinde yazı ile -T. C. 
Emekli Sandığına müracaat 
edenlerin, 1 . 10 . 1963 tarihin
den önce (eğitmenlikte geçen sü
relerinin tamamı, 657 sayılı Ka
nuna ek 1327 sayılı Kanuna gö
re girebilecekleri derece ve ka
deme tutarları esas alınimak su
retiyle 5434 sayılı Kanun esas
ları dairesinde borçlandırılarak 
fiilî hizmelt sürelerine eklenir. 

Bunlara, borçlanma istekle
rini takibeden aybaşından iti
baren, fiilî hizimet süreleri, 
toplaimı, borçlandırılmaya esas 
alman derece ve kadenne tutar
ları üzerinden aylık bağlanır. 
Emeklilik ikramiyesi verilmez. 

.Bunlara, evvelce 'ö denmiş 
olıan toptan ödemelerle borç-

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sa
yılı Kanunun geçici 1 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bâzı ge
çici maddeler eklenmesi hakkın

da kanun tasarısı. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Eğit
menlerin meslekte geçen hiz
metlerinin fiilî hizimet süreleri
ne e'klenımiesinıde 5434 sayılı 
Emieıkli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesi uygu
lanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 
5 . 9 . 1963 gün ve 32€ sayılı 
Kanunun yayımını takibeden 
aybaşı olan 1 . 10 . 1963 tari
hinden 8 . 7 . 1971 tarih ve 
1425 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih arasında 
yaş haddi, âdi malûl, va-zife 
malûlü olarak ayrılmış olan
larla, vefat edenlerin, ' dul ve 
yetimleri tarafından bu ka
nunun yayımı tarihinden itiba
ren bir yıl içinde yazı ile T. C. 
Emekli Sandığına müracaat 
edenlerin 1 . 10 . 1963 tarihin
den önce eğitmenlikte geçen 
sürelerinin tamamı, 657 sa
yılı Kanuna ek 1327 sayılı Ka
nuna göre girebilecekleri de
rece ve kadelme tutarları esas 
alınmak suretiyle 5434 sayılı 
Kanunun esasi arı dairesinde 
borçlandırılarak fiilî hizımeıt 
sürelerine eklenir. 

.Bunlara, borçlanma istekle
rini takibeden aybaşından iti
baren, fiilî hizmet süreleri 
toplamı, borçlandırılmaya esas 
alman derece ve kademe tu-

Bütçe Plân ' Komisyonunun 
'tavsiyeleri 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sa
yılı Kanunun geçici 1 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bâzı 
geçici maddeler eklenmesi hak

kında kanun tasarısı. 

MADDE 1. —• Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunca ya
pılan değişiklik benimsenmişir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunca ya
pılan değişiklik benimscnımişir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 340 a 1 aıci ek) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

landırıldııkları paralar, bağla
nan aylııklarından % 30 oranın
da talhsil olunur. 

MADDE 4. — 3:26 sayılı Ka
nun yürürlüğe girdikten sonra 
mesleke dönmayen veya döne-
imiyen eğitimienljerin müracaatla
rı dikkate alınmaz. 

MADDE i5. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 6. — Bu kanunu 
Maliye ve Millî Eğitini bakan
ları yürütür. 

Cumhuriyet Senatosunun kaibul 
ettiği metin 

tar lan üzerinden aylık bağ
lanır. Emeklilik İkramiyesi ve
rilmez. 

Bunlara, evvelce ödenmiş olan 
toptan ödemelerle borçlandırıl^ 
dıkları paralar, bağlanan ay
lıklarından % 30 oranında tah
sil olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 326 
sayılı Kanun yürürlüğe girdik
ten sonra meısleıke dönmiyen 
veya döneımiyen eğitmenlerin 
müracaatları dikkate alınmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

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

...>.. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
tavsiyeleri 

MADDE 4. — Cuimihurdyelt 
Senatosu Genel Kurulunca ya
pılan değişiklik beniımsenjınişir. 

MADDE 5. — Öumlhuriyeıt 
Senatosu Grenel Kurulunca ya
pılan (değişiklik benimjsenımıişir. 

MADDE 6. — Cumhuriyet 
Senatosu Grenel Kurulunca ya
pılan değişiklik benim&enımişir. 

>&<lm» <•••• 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 340 a 1 tnei ek) 



^ t o i 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 3 4 5 © I H C İ e k 

3829 sayılı Devlet Konservatuvan hakkında Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Başkanlığı 

tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
M. Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/469; 

C. Senatosu : 1/1245) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1647) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13.8 .1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayt: 11525,1/1245 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 5 . 7 . 1971 gün ve 3342 sayılı yazınız : 
3829 sayılı Devlet Konservatuvan hakkında Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı

nın, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 8 . 1971 
tarihli 101 nci Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 20 .8 .1971 

Esas No: 1/469, C. S. 1/1245 
Karar No: 111 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 2 . 7 . 1971 tarihli 121 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edi
len «3829 sayılı Devlet Konservatuvan hakkında Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı» nın Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 8 . 1971 tarihli 101 nci Birleşiminde gö
rüşülerek değiştirilen metni, ilgili Hükümet temsilcilerinin de hazır bulunduğu Komisyonumuzun 
19 . 8 . 1971 tarihli 24 ncü Birleşiminde görüşüldü; 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca, söz konusu kanun tasarısının Devlet konservatuvarla-
rında sözleşme ile yabancı uzman ve öğretmen istihdamını mümkün kılan 1 nci maddeye bağlı çer-
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çevesine, Devlet sanatçısı unvanını iktisabetmiş yerli uzman ve öğretmenleri de ithal ve tasarı baş-
ılığına bir «Ek» takısı ilâve etmek suretiyle yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvipleriyle öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
İçel Ankara Erzurum Ankara 

C. Okyayuz M. K. Yılmaz E. Danışman H. Balan 

Ankara 
H. T. Toker 

Kars 
K. Okyay 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Tralbzön 
A. R. TJzuner 

(Burdur 
N. Yavuzkan 

Niğde 
N. Çerezci 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

İHatay 
H. Özkan 

Trabzon 
A. Şener 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

3829 sayılı Devlet Konservatuvan hakkında 
Kanuna bir madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3829 sayılı Devlet Konserva
tuvan hakkında Kanuna aşağidaki mıadde 
eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Devlet Konservatuvarla-
rmda sözleşme ile yabancı uzman ve öğretmen
ler görevlendirilebilir. 

CUMHUBİYET SENATOSUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

3829 sayılı Devlet Konservatuvan hakkında 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair 

kanun tasansı 

MADDE 1. — 3829 sayılı Devlet Konserva
tuvan hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Devlet Konservatuvarla-
rıııda sözleşme ile yabancı ve «Devlet Sanat
çısı» unvanını kazanmış yerli uzman ve Öğret
menler görevlendirilebilir. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ 

3829 sayılı Devlet Konservatuvan hakkında Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasansı 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisli (S. Sayısı : 345 e 1 nci ek) 



Dönem : 3 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin «İktisadi ve Ticari Bi
limler Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkında
ki 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine bâzı fıkralar ile Ege 
Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 

raporları (1 /503) 

T. C. 
Ba§bakanhk 6 . 7 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 1231/9311 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru

lunca 5 . 7 . 1971 tarihinde kararlaştırılan (îzmir îktisadi ve Ticari îlhnler Akademisinin «îkti-
saJdi ve Ticari Bilimler Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkındaki 1170 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesine bâzı fıkralar ile Ege Üniversitesi kurulusu hakkındaki 6595 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı) ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica öderim. 
Prof. Dr. Nihat Erim. 

Başjbakan. 
îzmir îktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin «îktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi» adı altında 
Ege Üniversitesine katılması hakkındaki 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine bâzı fıkralar 
ile Ege Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 

İzmir İktisadi ve Ticari1 İlimler Akademisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler» Fakültesi adı altın
da Ege Üniversitesine katılması hakkında 30 . 4 . 1969 tarih ve 1170 sayılı Kanunun geçici 1 Ve 
2 nci maddeleri Anayasa Mahkemesinin 1969/48 Esas 1971/5 Karar sayılı 19 . 1 . 1971 günlü ka-
rariyle geçici 1 nci maddesinin «Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte İzmir İktisadi1 ve Ticari' İlim
ler Akademisi profesörü, doçenti ve asistanı unvanını haiz olanların bu hakları saklıdır.» hükmü
nü taşıyan birinci cümlesi dışında iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal hükmünün yürürlük tarihi 15 . 7 . 1971 olarak saptanmasının ne
deni, 1170 sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddelerinin iptal edilen hükümleri karar tarihinde yü
rürlükten kalktığı takdirde Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesinde öğretimin ge
niş ölçüde aksıyacağı ve bundan da çeşitli sakıncalar doğacağıdır. 

Bu sakıncaları bertaraf etmek ve adı geçen fakültede öğretim düzenini devam ettirebilmek üze
re bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin iptal nedeni 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin 1 nci cümlesi 
dışındaki hükümlerini Anayasanın eşitlik ve üniversite özerkliği ilkelerine aykırı bulmasıdır. Tasarı, 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğretim üyeleri ve yardımcılarının üniversite öğretim üyeliği 
ve yardımcılığına intikallerinde takibedilecek usulü Anayasa ilkeleri ile bağdaşır hale getirmekte
dir. 
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MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Akademi öğretim üye ve yardımcılarının üniversite öğretim üye ve yardımcılığına 
intikallerinin, eşitlik ve üniversite özerkliği ilkelerini kapsıyacak şekilde 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanunu hükümlerine göre yerine getirilmesine imkân hazırlamaktadır. 

Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi kararı akademi öğretim üyeleri' ve yardımcılarının haklarını 
saklı tuttuğundan, üniversite öğretim üyeliğine intikal edemiy enlerin 4936 sayılı Kanunda belirtilen 
öğretini görevlisi olarak görevlerine devamları halikında hüküm getirmektedir. 

Ayrıca üniversite öğretim üyeliğine intikal edemiy enlerin saklı hakları ile diğer akademilere 
atanmaları hususunda Millî Eğitim Bakanlığına görev tevcih edilmektedir. Bu işlemler tamamla
nıncaya kadar öğretim üyelerinin halen almakta oldukları maaş ve tazminatların öğretim görevlisi 
olarak almalarını öngören bir hüküm getirilmektedir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinde Senato kararı ve Millî Eğitim Bakanının onaması ile kurulan 
veya kurulacak olan fakülte, akademi, yüksek okul ve okul gibi eğitim ünitelerinin teşkilât kanun
ları çıkıncaya kadar, geçici olarak halen üniversitenin çeşitli kuruluşlarında mevcut bulunan kad
rolardan, ilgili Profesörler Kurulunun muvafakati ile Senatoya tahsis yetkisi vermektedir. 

Madde 3 ve madde 4. — Yürürlük ve yürütme hükümlerini ihtiva etmektedir. 

(Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Mill&t Meclisi 

Millî EğiUm Komisyonu 22 . 7 . 1971 
Esas No. : 1/503 
Karar No. : 31 

'Yülksefe IBajşfeanlığ-a 

Bakanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi bulyruian İzmir iktisadi ve Ticari İlilmler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkın
daki 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine (bâzı fıkralar ile Ege Üniversitesi kuruluşu hak
kındaki 6i59ö .sayılı Kanuna bir madde eMenmesine ıdair kanun tasrısı, Ege Üniversitesi Rektörü, 
Millî Eğitim, Maliye BaJkanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

'Tasarının tümü üzerinde yapılan olumlu görüşmelerden sonra tasarı metninin görüşülmesine 
geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesiyle 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine eklenmesi istenilen bâzı 
fıkraların; Üniversite özerkliğinin göz önünde tutulması ve Akademiler Kanununa aykırı düşme
mesi nedeniyle kaldırılmış ve yeniden iki fıkra olarak meltinıde ki gibi düzenlenmesi uygun görül
müştür. 

Tasarının 2 nci maddesiyle 6595 saıyılı Kanuna eklenmesi istenilen eık madde de «eğitim» keli
mesinden sonra, ek maıddeıye daha geniş bir anlam vermek nedeniyle «öğreiüım ve araştırıma» kelime
lerimin eklenmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

'Tasarının yürürlük malddesi, Anayasa Mahkemesi 15 . 7 . 1971 tarihinde 1170 sayılı Kanunun 
1 nci geçici maddesinin bir kısmını iptal eitmesi vo kanunida bu tarihten sonra boşlulk kalmaması 
nedeniyle yürürlük 'tarihini «15 . 7 . 1971» olarak kaibul etmiştir. 

Tasarının (diğer maddesi aynen kaibul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek (temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan ve bu rapor için sözcü Kâtip 

İstanbul Tunceli Adıyaman Afyon 
M. Yardımcı H. Yenipınar Z. Adıyaman i/ . Hamamcıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı :• 414) 
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ıBalıkeisir 
M. Yhmaz 

Kayseri 
T. Doğan Ajvşarjgil 
İmzada ıbulunamadı 

^Çanakkale 
Z. Gülsen 

Kocaeli 
S. Yahşi 

Tralbzıon 
Söz hakkımı saMıdır 

M. Arslarvtürk 

Çorum 
K. Demirer 

Uşak 
F. TJğrasızoğlu 

Niğde 
Söz hafekım mahfuzdur 
N. Kodamanoğlu _ 

Gaziantep 
M. Kılıç 

Rize 
i/. Basri Albayrak 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyona 

Esas No: 1/503 
Karar No: 110 

13 .8 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin 
«İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkındaki 1170 
sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine bâzı fıkralar ile Ege Üniversitesi Kuruluşu hakkındaki 6595 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı) ve ön havalesi uyarınca Millî Eğitim 
Komisyonunca düzenlenen rapor, Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları ile, Ege Üniversitesi yetkili 
temsilcilerinin de hazır bulundukları birleşimde görüşüldü; 

30 . 4 . 1969 tarih ve 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nei maddesinin ('Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Profesörü, Doçenti ve Asistanı unvanını ha
iz olanların bu hakları saklıdır.) cümlesinden sonraki kısımları Anayasa Mahkemesinin 19 . 1 . 1971 
tarihli 1969/48 esas ve 1971/5 kararı ile Anayasanın eşitlik ve üniversite özerkliği ilkelerine aykırı 
olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş ve iptal kararının da, öğretimin aksamaması için 15 . 7 . 1971 
tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiş bulunmaktadır. 

Akademide öğretim üyesi veya yardımcısı iken üniversite öğretim üyesi veya yardımcılığına ge
çenlerin bilûmum özlük haklarını, görev ve yetkilerini 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu hükümle
rine göre tesbit etmek ve Ege Üniversitesinin Kuruluş Kanunu olan 6595 sayılı Kanuna, kurulan 
veya kurulacak olan Akademi, yüksek okul ve okul gibi eğitim müesseselerinin teşkilât kanunları 
çıkıncaya kadar üniversitenin çeşitli kuruluşlarında 'bulunan kadroların geçici olarak bu üni
telere tahsislini mümkün kılmak için Üniversite Senatosuna yetki verilmesini öngören tasarının tü
mü üzerinde yapılan görüşmeleri mütaakıp, tasarı kabule şayan mütalâa edilmiş ve Millî Eğitim 
Komisyonu değiştirişi esas alınarak maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunca değiştirilen tasarı başlığı; başlıkta çoğul eklerle ifade edilen ilâve 
edilecek fıkra ve maddeler adedî olarak ifade edilmek suretiyle değiştirilerek, 

Millî Eğitim Komisyonunca değiştirilen 1 nci madde, madde metni, başlıkta yapılan değişikliğe 
muvazi olarak değiştirilerek, 

2 nci madde, bu madde ile 6595 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen maddenin (ek madde) olma
sı gereği ile metinde geçen (aşağıdaki madde) ibaresindeki (aşağıdaki) ve (madde) kelimeleri ara
sına (Ek) sıfatının ikamesi suretiyle değiştirilerek, 

Millet Meclisi ;S. Sayısı- : 414) 



Yürürlük maddesi olan 3 neü madde, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 
Yürütme maddesi olan 4 ncü madde ise tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Cfenel Kurulun tasvipleriyle öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
îçel Ankara Erzurum Ankara 

C. Okyayuz M. K. Yılmaz E. Danışman H, Balan 

Ankara 
A. Yalçın 

Eskişehir 
t. Angı 

Niğde 
.V. Çerezci 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Hatay 
H. Özkan 

Tokat 
1. H. Balcı 

Burdur 
Söz ihaJklkiimı mahfuz 

İV. Yavuzkan 

Malatya 
H. Gökçe 

Trabzon 
A. Şenel 

Denizli 
H. Oral 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 
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_ 5 — 

Hükümetin teklifi 

İzmir İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisinin «İktisadi ve 
Ticari Bilimler Fakültesi» adı 
altında Ege Üniversitesine ka
tılması hakkındaki 1170 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesine 
bâzı fıkralar ile Ege Üniversi
tesi kurulumu hakkındaki 6595 
sayılı Kanuna bir madde eklen

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — tamir İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisinin 
«İktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üni
versitesine katılması hakkın
daki 30 . 4 . 1969 tarih ve 1170 
sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir. 

«Bunlara, Üniversite öğretim 
üyelikleri unvanları 4936 sa
yılı Kanunla tesbit edilen esas
lar dâhilinde yetkili organlarca 
verilir. 

Üniversite öğretim üyeliği 
unvanı verilemiyenler bu un
vanı alıncaya kadar aynı kad
rolarda öğretim görevlisi ola
rak istihdam edilebilirler. 

Bu şekilde istihdamları temin 
edilmiyenlerden istiyenlerin di
ğer İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademilerinde 1 nci fıkra ile 
mahfuz tutulan unvanları ile 
istihdamları Millî Eğitim Ba
kanlığınca sağlanır. 

Yukarda yazılı işlemlerin te
kemmülüne kadar Ege Üniver
sitesi İktisadi ve Ticari Bilim
ler Fakültesinde öğretim gö
revi başında bulunanlar «Öğ
retim görevlisi» olarak aldıkla
rı aylıklar ve tazminatlarla gö
revlerine devam ederler.» 

MADDE 2. — 6595 sayılı 
Kanuna aşağıdaki madde ek
lenmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştiriş metni 

İzmir İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisinin «İktisadi ve 
Ticari Bilimler Fakültesi» adı 
altında Ege Üniversitesine ka
tılması hakkındaki 1170 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesine 
bâzv fıkralar ile Ege Üniversi
tesi kuruluşu hakkındaki 6595 
sayılı Kanuna bir madde eklen

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — İzmir İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisinin 
«İktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üni
versitesine katılması hakkın
daki 30 . 4 . 1969 tarih ve 1170 
sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir. 

Kendilerinin üniversite öğre
tim üyeliğine intikallerine ait 
işlemler, Ege Üniversitesi Se
natosunca düzenlenecek esas
lara göre yürütülür. 

Senatoca daha önce yapılmış 
olan intibaklar ve bu hususla 
ilgili işlem ve kazanılmış haklar 
saklıdır. 

MADDE 2. — 6595 sayılı 
Kanuna aşağıdaki madde ek
lenmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

İzmir İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisinin «İktisadi ve 
Ticari Bilimler Fakültesi» adı 
altında Ege Üniversitesine ka
tılması hakkındaki 1170 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesine 
iki fıkra ile Ege Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı 
Kanuna bir ek madde eklen

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. —' İzmir İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisinin 
«İktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi» adı altında Ege Üni
versitesine katılması hakkın
daki 30 . 4 . 1969 tarih ve 1170 
sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesine aşağıdaki iki fıkra 
eklenmiştir. 

Kendilerinin üniversite öğre
tim üyeliğine intikallerine ait 
işlemler, Ege Üniversitesi Se
natosunca düzenlenecek esas-
lara-göre yürütülür. 

Senatoca daha önce yapılmış 
olan intibaklar ve bu hususla 
ilgili işlem ve kazanılmış haklar 
saklıdır. 

MADDE 2. — 6595 sayılı 
Kanuna aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

«EK MADDE — Ege Üniver
sitesi Senatosu, ilgili Fakülte 
Profesörler Kurulunun muva
fakatim almak kaydı ile, yeni 
kurulacak eğitim ünitelerine 
kadroları geçici olarak tahsis 
edebilir.» 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

5 . 7 . 1971 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Koçaş 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
A. Karaosmanoğlu 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
1. Arar 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştdriş metnii 

EK MADDE — Ege Üniver
sitesi Senatosu, ilgili Fakülte 
Profesörler Kurulunun muva
fakatim almak kaydı ile, yeni 
kurulacak eğitim, öğretim ve 
araştırma ünitelerine kadroları 
geçici olarak tahsis edebilir. 

MADDE 3. — Bu kanun 
15 . 7 . 1971 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Tasarının bu 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

İçişleri Bakanı 
H. Ömeroğlu 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Millî Eğitim Bakanı 
§. Orel 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karakaş 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
ö. DerUl 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
T. Akyol 

Güm. ve Tekel Bakam 
H. Özalp 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirmişi 

EK MADDE — Ege Üniver
sitesi Senatosu, 'ilgili Fakülte 
Profesörler Kurulunun muva
fakatini almak kaydı iıle, yeni 
kurulacak eğitim, öğretim ve 
araştırma ünitelerine kadroları 
geçici olarak tahsis edebilir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Ulaştırma Bakanı 
H. Arık 

Çalışma Bakam 
A. Sav 

Sanayi ve Ti. Bakam 
A. Çilingir oğlu 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Topaloğlu 

Turizm ve Ta. Bakam 
E. Y. Akçal 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Babüroğlu 

Köy İşleri Bakanı 
C. Aykan 

Orman Bakanı 
S. İnan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
8. Ergim 
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