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cısı Attilâ Karaosnıanoğlu'mıın veMUik 
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Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/624) 20 

'5. — Vazife ile yurt 'dışına giden imar 
ve iskân Bakanı Selâhattin Babüroğ-
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Sayfa 
leşik Devletlerinde ve muhtemelen bâzı 
Avrupa memleketlerinde incelemeler yap
mak üzere 20 Parlâmento, üyesinin görev
lendirilmesine dair Başbakanlık teskeresi. 
(3/623) 21:22 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu ve 5 arkadaşının; hayvan
cılığı, su ürünlerini, beslenme mevzuu
nu bünyesinde birleştirecek bir bakan
lığa ihtiyaç olup olmadığını tesbit etmak 
amaciyle Anayasanın 88 noi maddesi uya
rınca Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/87) 22:23 

10..— Ankara Milletvekili Suna Tural 
ile Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın; 
güreş sporumuzun içinde bulunduğu1 

acı durumun nedenlerini ve alına
cak tedbirleri tesbit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/86) 23 

11. — Ankara Milletvekili Kemal Ata
man ile Ordu Milletvekili Memduh Ek-

Sayfa 
şi'nin; güreş sporumuzun içinde bu
lunduğu acı durumun nedenlerini ve 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amacı 
ile Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/88) 23:24 

12. — içel Milletvekili Celâl Kargı
lı'nın; usulsüz kesim, tarla açma, yer
leşme, düzensiz otlatma ile orman yan
gınlarına, böcekler ve hastalıklara karşı 
ormanlarımızı korumak için alınacak ted
birleri tesbit etmek amacı ile Anaya
sanın 88 nci maddesi uyaranca Meclis 
Araştırma yapılmasına dair önergesi. 
(10/89) 24:25 

V. — GÖRÜLEN İŞLER 25 

1. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
Köy İşleri ve Plân komisyonlarından 8 er 
üyeden kurulu 19 No. lu Geçici Kornds-
yonun birinci ve ikinci raporları (1/310) 
(IS. Sayısı : 311 ve 311 e 1 nci ek) 25:56 

•««b» 

I, - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'-
m, Adıyaman'ın yol, petrol ve genel sorunları
na ve, 

Kayseri Milletvekili Mehmet Türkmenoğ
lu'nun, 657 sayılı Kanun muvacehesinde or
man ve tanm mühendislerinin durumuna dair 
gündem dışı demeçlerine Devlet Bakanı Doğan 
Kitaplı cevap verdi. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun; 
TRT yi düzene sokmak ve Türk Milletine lâyık, 
tarafsız bir kurum haline getirmek maksadıyle 
Anayasanın- 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi okundu, 
gündeme alınarak sırası geldiğinde görüşülece
ği bildirildi. 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 
noü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifinin maddelerine geçilmesi açık 
oya sunuldu ise de, oylama sonucun'da Genel 
Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığın
dan ; 

20 . 9 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,10 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

Ahmet Durakoğlu Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Manisa 
Mustafa Orhan D aut 

_ 14 — 
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SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-

can'ın, Antalya iline bağlı Korkuteli - Elmalı 

Tasarı 
1. — 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresi

nin uzatılmasına dair kanun tasarısı (1/528) 
(Sanayi ve Ticaret, Ulaştırma, Gümrük ve Te
kel, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
2. — Ordu Milletvekili öenigiz Ekinci ve 6 

arkadaşının, Türkiye Kızılay Derneğinin vergi
lerden, hare ve resimlerden muaf tutulması, Ha
zine hissesi ve Tekel Resmi alınmaması ve Tür
kiye Çocuk Esirigieme Kurumunun Gümrük Ver
gisinden muaf tutulması hakkında kanun tek
lifi (2/565) (Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

Tezkereler 

3. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/621) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

4. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kar.'m yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/622) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

Rapıorlar 
5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-

nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 

yolunun yapılıp yapılmıyacağına dair yazılı 
soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/689) 

7. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 39 
arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin taban 
fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataiöv'ün, taban fi
yat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük ve 
Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Ta
rım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komisyon
larından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayısı: 
424) (Dağıtma tarihi: 18 . 9 . 1971) (Günde
me) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

M. Halûk Berkol ve İstanbul Milletvekili Or
han Cemal Fersoy'un ekspres yollar ve İstanbul 
çevre yolu projesi sahasındaki gecekonduların 
tasfiyesi hakkında kanun teklifi (2/385) (40 
No. lu Geçici Komisyona) 

9. — Yalvac'ın Tokmakcık köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . Tl . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/159) (Ada
let Komisyonuna) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

] (S. Sayısı: 422) (Dağıtma tarihi: 6 . 9 . 1971) 
(Gündeme) 

6. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla-

I rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
i Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 

423) (Dağıtma tarihi: 18 . 9 . 1971) (Günde
me) 
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BtRtNOi O T U R U M 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 164 ncü Birleşimini açıyorum. 

IH - YOKLAMA 

BAŞKAN — isim okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
239 sayın üye mevcuttur. Çoğunluğumuz 

vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Ordu ili Mesudiye ilçesinin Beşbıyık köyünde 
meydana gelen yangına dair demeci ve İmar ve 
İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Sayın Memduh Ekşi, Ordu ili
nin bir kazasında meydana gelen yangın sebe-
tjftyle gündem dışı söz istemişlerdir. Buyurun 
efendim. 

MEMDUH EKŞÎ (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Mesudiye ilçesinin Beşjbıyık köyünde mey
dana gelen bir yangın dolayısiyîe huzurunuz
da bulunmaktayım. 

Sayın milletvekilleri; 1971 yılı, doğal âfet
ler yönünden, Türkiye'miz için maalesef üzün
tüler senesi olarak geçmektedir. Son olarak, 19 
Eylül 1971 günü Ordu ilinin Mesudiye ilçesinin 
Beşbıyık köyünde çıkan bir yangın, 61 ev ile 
14 samanlığın ve ayrıca 15 büyükbaş hayvanın 
yanarak zayi olmasına sebebolmıiştur. iki mil
yon liraya yaklaşan maddi zarara rağmen, in
sanca can kaybının olmaması tek tesellimizdir. 

Dün, saat 2,45 sıralarında bir fırından çıkan 
yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa zamanda kö
yün bir mahallesine yayılmış ve mahallenin kül 
haline gelmesine sebebolmuştur. 

Felâkete uğrayanların yardımına koşan ve 
onlara sıcak kucağını açan Kızılayımız, bu yan
gında da hemşehrilerimizin yardımına koşmuş 
ve hamiyetli ellerini onlara uzatmış bulunmak

tadır. Yangın haberini alan Kızılayımız, sabaha 
karşı 03,30 da mahalline 150 çadır, 300 den faz
la battaniye, t çuval şeker, 12 karton tereyağı, 
300 kilo zeytin ve 20 çuval un sevk etmiş bu
lunmaktadır. Ayrıca, Sayın îmar ve îskân Ba
kanlığı 50 000 liralık nakdî yardımı ilk tedbir 
olarak Mesudiyeye ulaştırmış bulunmaktadır. 

Yüksek huzurunuzda Kızılayımızın değerli 
yöneticilerine, îmar ve îskân Bakanlığının şah
sında Sayın Hükümetimize şükranlarımı arz et
meyi, yerine getirilmesi zevkli bir borç telâkki 
ederim. 

Hava şartlan itibariyle tipik bir kara ikli
mine tabi olan yangın mahalline, bundan böy
le gerekli yardımların devam edeceği ve kıştan 
önce felâkete uğrıyan hemşehrilerimizin açık
ta bırakılmıyacağı hususundaki inancımı ifade 
eder, bu ve buna benzer felâketlerin son olması 
dileği ile Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI SELÂHATTÎN 
BABÜRÖĞLU — Söz istiyorum Sayın Başkan, 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI SELÂHATTÎN 

BABUROĞLU — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

(Bu yıl îmar - îskân Bakanlığının Türkiye 
düzeyinde 250 ye yakın yerde âfet ile ilgili şan
tiyesi mevcuttur. Dün akşam saat 23,00 te Or
du'nun bir köyündeki - az evvel sayın milletve-

— 16 
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kilinin söyledikleri - yangından haberimiz oldu. 
Şu anda durum, Öl konutun yandığını, 14 sa
manlığın kullanılamaz hale geldiğini ve yangı
nın yere indirilmiş olduğunu göstermektedir. 

İmar ve iskân Bakanlığından 50 000 liralık 
âcil yardım ve -az evvel sayın milletvekilinin 
söyledikleri gilbi 150 çadır değil - 200 çadır, 1000 
battaniye ile gerekli yiyecek Kızılay tarafından 
gönderilecektir. Şu anda hasar tesbit ekipleri, 
tesbitlerini yapmaktadır. Teshitin sonunda - ki, 
asıl kürsüye geliş sebebim budur - 61 konut es
kisinden daha iyi, Burdurma uygulamakta ol
duğumuz ahşap karkas, tuğla dolgu olmak üze
re bu yıl - inşallah loş basmadan - bitirilecek
tir. Bunu duyurmak için huzurunuza geldim. 

Saygılarımı sunarım. (C. H, P. sıralarından 
alkışlar.) 

2. — TJrfa Milletvekili Bahri Karakeçilinin, 
Urfa'da bu yıl da tahıl ürününün iyi olmaması 
nedeni ile çiftçilerin içinde bulunduğu sıkıntılı 
durum ve alınması gerekli tedbirler hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Bahri Karakeçili, Urfa 
çiftçilerinin durumu hakkında görüşmek üze
re buyurunuz efendim. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urf a) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Türkiye'mizde kırsal ziraat sisteminin uy
gulandığı yerin Urîa ili olduğu ıbir gerçektir. 
Urfa'da mahsulün iyi veya kötü oluşu inisiya
tifi tamamiyle tabiat şartlarına terkedilmiş
tir. Bu nedenle senelerdenberidir Urfa çiftçi
si iyi mahsûl alamamaktadır. Dolayısiyle yine 
bu beldemizde bütün ticari, iktisadi ve sosyal 
münasebetler zirai sektöre göre ayarlanmıştır. 
Tek kelime ile ziraat sektörü, Urfa havalisinin 
beynidir, kalbidir, her şeyidir. Bu kesimde ve
rimsizlik olunca, herşeyin dengesi bozulmuştur, 
demektir. Halihazırda Urfa'mn iktisadi ve 
zirai hayatı felce uğramış durumdadır. 

Her ne kadar bu yıl mahsulün bol olduğu 
söyleniyorsa da, Urfa ili için bu durum varit 
değildir. Hakikaten mahsulün kendini göster
diği ilk günlerde Urfa çiftçileri pek çok ümit
liydiler. Fakat son zamanlarda, yağmurların 
kıt oluşu ve hele buğdaylar sütte iken Nisan. 
ayı içerisinde esen Samyeli mahaulü biçince, 
ancak o zaman bu yıl yine 'Urfa çiftçisinin ke
derli bir yılı olduğu anlaşılmıştır. 

Gerçi Nisan ayı içerisinde esen Samyelinin 
ekinleri yıprattığını gören tecrübeli çiftçileri
mi^ bu durumu mahallin yetkililerine duyu
rup hasar tesbit raporu istihsali için her ne 
kadar müracaat etmişlerse de, yine bu yetkili 
dairelerce Bakanlıktan gelen emirlere uyula
rak yapılan müracaatları nazarı itibara alma
mışlardır. 

Trakya'nın, Ege'nin, Orta Anadolu'nun, Çu
kurova'nın ekinleri iyidir diye, illede «Urfa'
mn mahsulü de boldur, iyidir» denmesin veya 
Urfa ili içerisinde çiftçilerin ekini iyi olduğu 
için, diğer çiftçilerin ekililerinin de mutlaka, iyi 
olduğu teşhisinin konması, hem bugünün ilmî 
ölçülerine aykırı olur, hem de Urfa'mn coğra
fi, zirai yapısına ve ayrıca tabiat şartlarına ay
kırı olur. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. 

Muhterem milletvekilleri; bu yıl Urfa çift
çisi için hakikaten uğursuz bir yıl olmuştur. 
Urfa çiftçilerimizin yüzde 90 inin ekinleri, - böl
genin tabiriyle - ancak 1/3 ilâ 1/4 oranındadır 
ki, bu da masrafını dâhi karşılıyamamıştır. 

Vaziyet bu merkezde iken, yani Urf a çiftçi
lerimiz tabiatın kendilerine izafe ettiği âfetin 
derdi ile meşbu iken, «Kasap et derdinde, ko
yun can derdinde» darbı meselindeki gibi, Sa
yın Hükümette bu faktörlerin ve bu durumların 
hiçbirisini nazan itibara almıyarak, ilgili daire
lerin müdürlerine sıkı ve şedit emirler gönder
mektedir. Çiftçilerimizin bu acı günlerinde Hü
kümetin dert ortağı olması şart iken, bilâkis 
dertlerine dertler katarak, çiftçilerimize icra 
emirleri üstüne icra emirleri göndertmektedir. 
Maalesef nerede ise yatak, yorgan haraç mezat 
satılığa çıkartılacaktır. 

'üzülerek söylemek istiyorum ki; bugün Ur
fa çiftçisinin durumu - can kaybı Ihariiç - Bin
göl, Burdur ve Gediz halkının durumundan hiç 
de farklı değildir. Esasen senelerden beri ku
raklık ve âfet nedeniyle hiç mahsul alamıyan 
Urfa çiftçisinin, senelerin biriktirdiği borçlarını 
defaten ödemeleri de zaten mümkün değildir. 
'«Bir çiftçinin karnını yarmışlar da, 40 tane ge
lecek yıl çıkmış» demliyorsa, bu atasözünün 
Urfa çiftçisi için söylendiğini de hâdiseler, va
kalar teyidedetmektedir. 

ıSayın milletvekilleri; ben Urfa çitçisinin 
bu dert yığınlarını kendiliğimden söylemiyo
rum ve Hükümete müşkülât çıkartmak için de 
söylemiyorum. Bu bölgenin bir milletvekili ola-

— 17 — 
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rak her gün, bu hususta (birçok mektup ve 
telefon almaktayım, İşte bu sıfatımla Yüce 
Mecliste vatandaşlarımın bir nevi sızlamaları
nın ve dert yakınmalarının mütercimi ve icraat-
oisi durumundayım. Bizzarure bu hususları Yü
ce Heyetinize ve Sayın Hükümete arz etmekle 
de ayrıca vazifeliyim. 

(Bir hususu daha burada belirtmekten fay
da umuyorum:: 

Urfa'nm Ceylânpınar Nahiyesinin nüfusu 
17 bin olup ayrıca 48 büyük köyü kapsamak
tadır ve nüfusunun yüzde 100 ü çiftçilikle iş
tigal etmektedir. Birtakım yolsuzluk nedeniyle 
Ceylânpmar Ziraî Tarım Kooperatifi Yönetim 
Kuruluna vazifesinden elçektirilmiş ve yerine 
geçici de olsa her hangi bir şahsa veya bir he
yete yetki verilmemiştir. Aylardan beri seçime 
de gidilmemesi için çeşitli iddialar iler sürüle
rek, binlerce Ceylânpmar çiftçisi müşkül durum
da bırakılmıştır. Halihazırda ne çiftçiye ikra-
zatta bulunuluyor ve ne de çiftçi tarafından 
borcunun ödenmesi kabulleniyor. Bu hususda 
sık sık bizi uyaran Ceylânpmar çiftçilerinin 
sıkıntısının bir ifadesidir. 

Binaenaleyh, sayın Hükümetten ve ilgili ba
kanlardan ricam ve temennim odur ki; 

11. Yukarda arz ettiğim nedenlerle, Urla 
çiftçilerinin borcularının ertelenmesini, 

2. (Gerekirse bu hususlar incelemek üzere 
teknik bir heyetin Bakanlıkça behemehal Ur-
tfa"ya (gönderilmesini, 

3. Yılların biriktirdiği Urf a çiftçisinin 
'borçlarını taksitlere bağlanmasını, 

4. ıCeylânpınar Zirai Tarım Kooperatifinin 
biran evvel bir Yönetim Kuruluna kavuşması 
için seçimlere gidilmesini, 

iSaygılarımla arz ve rica ediyorum. 
Yüce Heyetinize beni dinlemek lûtfunda bu

lunduğu için şükranlarımı arz eder, saygılarımı 
sunarım. ı(A. P. sıralarından alkışlar). 

3. —İçel Milletvekili Turhan Özgü^er'in Hü
kümetin son günlerdeki tutumuna dair demeci 
ve Devlet Bakam Doğan Kitaplı'mn cevabı. 

'BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner, Hükü
metin son olaylarla ilgili tutumu hakkında gö-
rüsjmek üzere buyurunuz. 

TURIHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

'Günümüzde, özellikle son 10 gün içerisinde 
Türkiye'de demokrasi adına büyük ölçüde de
mokrasi oyunu oynanmaktadır. 

Kanım o ki, Anayasa çizgisi dışına çıkılmış; 
Hükümet, başta Başbakan olmak üzere birçok 
üyeleriyle - Bir Hükümet olmaktan ötede -
Meclise vermek mecburiyetinde bulunduğu he
sabı Genelkurmay Başkanlığında vermek mec
buriyetini hissetmektedir ye vermektedir. 

Hükümet, Genelkurmay Başkanlığında bir 
hafta evvel verdiği 5 aylık bûânıço hesabından 
Sonra, aradan bir (hafta geçtikten sonra, «Top
lantımız bitmedi» diyerek ve âdeta Anayasayı 
zorlamaya doymıyarak, bir kere daha gidip, 
yapacağı, getirmek istediği reformlar hakkın
da da izahat verip mutaJbakat almaktadır. 

Arkadaşlarım; bunun adı artık konmalıdır. 
Bunun adına «Demokratik parlamenter rejim» 
diyemeyiz. Anayasa profesörü Sayın Nihat 
Erim, bunun adını şu kürsüde kendisi versin 
ve eğer Demokratik parlamenter rejim hakkın
da yeni değiştirmekte olduğumuz Anayasada 
böyle bir madde yok ise, bunda mutalbakata 
varalım. Buna rağmen Anayasanın çizgisi' dışın
da, Sayın Anayasa Profesörü Nihta Erim böy
lesine, boy boy resimler çektirerek ve beyanat
lar vererek, Anayasayı da rafa kaldırmış oldu
ğunu açıkça beyan edecek kadar cüretli davra
nıyorsa, bu rejimin adını koyalım ve evimize 
dön'elim arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler). 

MEHMET EMİN ERDİNÇ (Van) — Daha 
dün ihtilâl oldu bu memlekette, ne diyorsun 
sen? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
gereğince, hem de şimdi değiştirdiğimiz Ana
yasa gereğince, Hükümet genel görüşmelerde, 
bütçelerde Yüce Meclise, Meclislere hesap ver
mek zorunluğundadır. Ancak Hükümet, hiçbir 
şekil ve suretle Ordu Kumandanlarına, Genel
kurmay Başkanına hesap vermek mecburiyetin
de değildir. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Bravo, bravo.. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Türki

ye Cumhuriyeti Anayasası ya vardır, ya yok
tur; bunu bir yerde saptamak gereklidir arka
daşlarım. (A. P. sıralamdan «iBravo» sesleri) 
Ya vardır, ya yoktur; bunun ikisinin ortası 
olamaz. Anayasa profesörü, Anayasayı değiş,-
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tirirken bunu gerekli g'örüyor idi ise, biz de 
bunu lüzumlu görüyor idi isek, o değişikliği ya
pardık. Anayasa henüz değişmek üzeredir ve 
böyle bir madde de yok. 

Anayasa orada dura dursun; Genelkurmay 
Başkanlığı makamına bir hafta zarfında iki 
defa gideceksin, beş aylık hesabı - Meclise 
vermeden - vereceksin ve getireceğin reform
ların muhasebesini, münakaşasını yapacak, on
larla mutaJbakata varacaksın. Bu mutafbakata 
vardın Sayın Anayasa Profesörü Nihat Erim; 
o mutabakatla Yüce Meclis olarak biz mutabık 
kalmaz isek, bu çelişkinin neticesi neye varır?. 

Bu çelişkinin neticesi neye varır, arkadaşla
rım? 

Biz ya varız, ya yokuz. Göstermelik demok
rasi içinde, göstermelik parlamento değildir. 
Yüce Meclis, arkadaşlarım. Yüce Meclise say
gılı olmak gerekir, Anayasaya saygılı olmak 
gerekir. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Bravo Turhan 
Bey. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Kıy
metli arkadaşlarım; şüphesiz Sayın Nihat Erim 
her fırsatta «Bizim gelişimiz 12 Mart koşulları 
gereğince oldu» der. Gelişi doğru; ama devamı, 
12 Mart koşullarının devamı şeklinde olmama
lıdır. Demnkratik parlömanter rejim katarı -
öyle diyelim - rayından çıktı i'se, bu katarı 
rayına oturtmak gerekir; ama Nilhat Erim'in 
davranışı, bu katarı devirme çabasıdır. Bu böy
lece nitelendirilebilir. 

MEHMET EMİN ERDİNÇ (Van) — Si
zin davranışınız gibi. 

sebeple hesap vermeye mecburum, bilanço ver
meye mecburum ve reformlar bakımından siz
den evvel - siz 2 nci plândasınız - Ordu kuman
danlarının mutabakatını almaya mecburum» 
demelidir, arkadaşlarım.. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Bağımsız mısınız, sizin grupunuz yok mu 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Kişisel 
görüşüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etme
yin. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Kişi
sel görüşüyorum ve bağlı değilim. Halk Parti
sinin Altı Okuna sıkı sıkıya bağlı olduğum 
için böyle konuşuyorum. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Bağlı olsaydın namuslu olurdun; bağlı değil
sin. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Cum
huriyet Halk Partisinün ekolünde yetişmiş 
olan Nihat Erim, Cumlhuriyet Halk Parti
sinden aldığı derse saygılı olsaydı, böyle ha
reket etmezdi. 

Arkadaşlarım; demokratik bir bunalım .'cin
de, Hükümetin işbaşına geldiği muhakkak. 12 
Mart Muhtırasının geliş sebebi muhakkak mü-
najkaşa edilecektir. Ancak, böylesine gelmliş 
olan bir Hükümet, artık bunu böylesine deva
mına taraiftarmışcasına ve Hükümetinin de
vamı bu koşulların devamını gerektirirmiş 
havasını yamtırcasma bir davranış içine gir
diği zaman, Yüce Meclisin buna şüphesiz bi
gâne kalmaması gerekir. 

Arkadaşlarım; 
Hükümet ve Parlâmento Ordunun tutması 

değildir. Hükümet ve Parlâmento şüphesiz mil
let adına gförev yapar. Ancak, ne var ki; esa
sen Ordunun, Türk Parlâmentosunu ve özel
likle Türk demokrasisini yozlaştırmaya ni
yeti yoktur. Böylesine bir niyet içinde olsa 
idi 12 Martta bir muhtıra vermez, o muhtı
ranın 3 ncü maddesini tatbik eder, el koyar, 
(idareyi bizzat devralırdı. Hal böyle olmasına 
ve demokratik parlömanter rejimin tekrar ra
yına oturma çabası içinde bulunan bir Or
duya rağmen; Hükümetiniin devamını 12 Mart 
öncesinin şartlarında gördüğünü zannetiği-
miz ve Anayasada hiçbir şekil ve surette ye-

| rini bulamadığımız bir davranışı Yüce Meclii-

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — «Dü
ğün değil, bayram değil; eniştem neden bu 
davranış içindedir» gibi; neyin nesidir ki, veya 
niçin Genelkurmay Başkanlığında Genelkur
may Başkanına, Kuvvet kumandanlarına he
sap vermek zorunluğu içindedir? Kim davet 
etmiştir? Hesabalmak isteyenler ancak Yüce 
Meclise ittıbaen görev yapan icra organının 
huzuruna gelir, hesap sorar veya malûmat 
alır. Ama hiçbir şekil ve suretle Türkiye 
Cumhuriyetinin tarihinde görülmemiştir, 12 
Mart geliş sebebi olsa dahi, 12 Martın koşul
larını zoraki devam ettirmeyi Hükümetin 
devamı çıkarında gören Hükümet, bugün bu
raya gelmeli ve «Benim devamım ancak 12 
Mart koşullarının devamı ile paraleldir. Bu 
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sin &lkı§hyabileoeğini ve bu davranış içine 
girmiş veya bundan sonra da bu hevesi de
vam ettirmek istediğini zannettiğimiiz Nihat 
Erim'den hesap sormayacağını zannetmek, de
mokrasi adına hakikaten büyük ve düşündü
rücü bir gaflet olur... 

TALÂT ORHON (izmir) — Bravo demok
rasi havarisi. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım; 

Anayasa Profesörü Sayın Nihat Erim, Hü
kümetinin şüphesiz devamını bunda görmüş ola
bilir. Ancak, körpe Türk demokrasisine kıyma
mak ve Anayasaya saygılı olmak için Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanı Nihat 
Erim ve onun kabinesinin, sık sık Genelkur
may Başkanlığında ordu kumandanlarına hesap 
vermek mecburiyeti olmadığını Yüce Meclisin 
'saptaması ve bunun üzerinde durması,lâzım
dır... 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Kim kıy
mış, kim, kim?.. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — işte 
kamuoyuna akseden bu bilâmçjo sonunda, verdi
ğiniz hesap neticesinde reformlarda aldığınız 
mutabakat, Yüce Meclisten geçecek midir? 
«Yüce Meclis bu mutabakata üttâfba etmediği 
takdirde sonu ne olur£» sorunları şüphesiz ka
muoyunu ilgilendirdiği gibi, Yüce Meclisin 
temsilcisi olan şu Yüce Heyetinizi de ilgilendi
recektir. 

Bunu böylece dile getirdim ve sion olarak; 
Anayasa Profesörü Sayın Başbakan Nihat 
Erimen bugün giriştiği bu davranış içinden 
dönmesini halisane temenni etmekle beraber, 
eğer buna devam edecekse, bu rejimin adının 
(bir kere daha kürsüden açıklanmasını rica eder 
saygılar sunarım. (A. P. ve D. P. sıralarından 
alkışlar) 

©AŞKAN — Buyurun Sayın Doğan Kitaplı. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

Malûmunuz olduğu üzere Genelkurmay Baş
kanlığı Başbakana bağlıdır. Başbakan lüzum 
gördüğü takdirde, kendi sorumluluğu altındaki 
kurullarla ayrı ayn toplantılar yapabilir. Bu 
toplantı bunlardan birisidir. 

Hükümetin, Parlâmentonun murakabesinden 
kaçması bahis konusu değildir. Gelen; gündem-
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I dışı konuşmalara, sözlü sorulara, genel görüş
melere, cümlesine amadedir ve böyle olmuştur; 
bundan sonra da böyle olacaktır. Meseleyi bu 
yönü ile nazara almak icabeder. 

I Bunu arz etmek için huzurunuza çıktım, te
şekkür ederim. 

NÎHAD KÜRŞAD (izmir) — Sen Hükümet 
sözcüsü müsün? 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Dış Eko
nomik İlişkiler Bakanı Özer Derbû'e Devlet Ba
kanı - Başbakan Yardımcısı Attilâ Karaosman-

I oğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/624) 

I BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
I vardır, sırasiyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış Eko

nomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil'in dönüşü
ne kadar Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığına, 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Attilâ 
Karaosmanoğlu'nun vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
na arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Vazife ile yurt dışına giden İmar ve 

İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'na Bayındır
lık Bakanı Cahit Karakaş'm vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan-
lığı tezkeresi (3/625) 

BAŞKAN — Diğer Cumhurbaşkanlığı tez
keresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife île yurt dışına giden İmar ve İskân 

Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nün dönüşüne ka
dar; îmar ve îskân Bakanlığına, Bayındırlık 
Bakanı Cahit Karakaş'm vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet ıSunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
I 6. — Vazife ile yurt dışına giden Küttür Ba

kanı Talât Halman'a Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
I Orel'in vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu-
ı ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/626) 
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BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Kültür 

Bakanı Talât Halman'ın dönüşün© kadar; Kül
tür Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
Orel'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
'Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Bayındırlık 
Bakanı Cahit Karakaş'a îmar ve İskân Bakanı 
Selâhattin Babüroğlu'nun vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/627) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millöt Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Bayaındırlık 

Bakanı Cahit Karakaş'm dönüşüne kadar; Ba
yındırlık Bakanlığına, îmar ve tskân Bakanı 
Selâhattin Babüroğlu'nun vekillik etmesinin, 
Barbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) 
nm daveti üzerine, «Dünya nüfus sorunu ve aile 
plânlaması metotları teknolojisi» konularında 
Amerika Birleşik Devletlerinde ve muhtemelen 
bâzı Avrupa memleketlerinde incelemeler yap
mak üzere 20 Parlâmento üyesinin görevlendi
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/623) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) nın 

daveti üzerine, «Dünya nüfus sorunu ve aile 
plânlaması metotları Teknolojisi» konularında 
yevmiye, harcırah ve diğer bütün masrafları 
anılan teşkilâtça ödenmek suretiyle Amerika 
Birleşik Devletlerinde ve muhtemelen bâzı Av
rupa memleketlerinde incelemeler yapmak üze
re, ilişik listede beşer kişilik 4 grup halinde 
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isimleri yazılı 20 parlâmento üyemizin aynı lis
tede gösterilen tarihlerde takriben 4 hafta sü
reyle görevlendirilmeleri hakkında Dışişleri Ba
kanlığından alınan 2 . 9 . 1971 tarih ve Batı/ 
312 - 245 -1/846 sayılı yazısı suretiyle ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gere
ğinin yapılmasını ve sonucundan Başbakanlığa 
bilgi verilmesini saygıyle arz ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

Başbakanlığa 
Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtının (AID), 

«Dünya nüfus sorunu ve aile plânlaması metot
ları teknolojisi» konularında İncelemeler yap
mak için 20 parlâmento üyemizi üç haftadan 
az olmamak üzere A. B. D. ne davet etmiş bu
lunduğu 19 Haziran 1971 tarih ve 312.245/1-582 
sayılı yazımızla arz edilmiştir. 

Bu parlâmento üyelerinin geçilmesi hususun
da Yüksek Makamlarından alman şifahi tali
matta, bu tetkik gezilerine katılacak adayların 
isimlerinin grup ve parti liderlerinden istenme
si gerektiği bildirilmişti. 

AID, bu inceleme gezilerini 4 grupta tertip
lemiştir. 2 gezi 1971 sonbaharında, 2 gezi de 
1972 ilkbaharında yapılacaktır. Bu tertibe gö
re, partilerce bildirilen adaylar 5 er kişilik 4 se
yahat grupuna ayrılmışlardır. Bu ayırımda, her 
grupta bir tıp doktoru bulunması ve her parti
nin temsil edilmesi esası göz önüne alınmış ve 
ilişikte sunulan liste, partilerin adaylarını bil
dirdikleri tarih ve adaylar arasında partilerce 
yapılan sıraya göre tanzim edilmiştir. 

îlişik üstede 5 er kişilik 4 grup halinde isim
leri yazılı ceman yekûn 20 parlâmento üyemi
zin listede gösterilen tarihlerde takriben 4 haf
ta süreyle, «Dünya nüfus sorunu ve aile plân
laması metotları teknolojisi» konularında, bü
tün yol ve günlük masrafları AID Teşkilâtınca 
karşılanmak suretiyle, Amerika Birleşik Dev
letlerinde ve muhtemelen bâzı Avrupa memle
ketlerinde İncelemeler yapmak için, Anayasanın 
78 nci maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca görev
lendirilmeleri hususunda gerekli Bakanlar Ku
rulu kararının alınmasını müsaadelerine arz 
ederim. 

Dışişleri Bakanı 
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JMilMlerara&ı Kalkınma Teşkilâtı tarafından 
düzenlenen «Dünya Nüfus Sorunu ve Aile Plân
laması» konulu tetkik gezilerine katılacak aday

ların lüstesidir 

4 Ekim 1971 de başlayacak gezi, 
1. !M. G. P. Afyon Milletvekili Hamdi Ha-

mamcıoğlu, 
2. A. P. Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar 
122 Kasım 1971 de başlayacak gezi, 
1. tO. H. P. Tokat Milletvekili ismail Hakkı 

Birler 
2. D. P. Çorum Milletvekili İhsan Tombuş 
8. A. P. İzmir Milletvekili Orhan Demir 

ISorguç 
2 Nisan 1972 de başlayacak gezi, 
II. ıO. H. P. istanbul Milletvekili Orhan 

Eyüpıoğlu 
2. 0. H. P. Çorum Milletvekili Cahit Angın 
S> A. P. Balıkesir MiDetvekili Mevlût Yıl

maz 
4. A. P. Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar 
7 Mayıs 1972 de başlayacak gezi, 
1. O. H. P. Çankırı Milletvekili Nuri Çelik 

Yazıcıoğlu 

2. D. P. Konya Milletvekili Bahri Dağdaş 
3. A. P. Ankara Milletvekili Ferihat Nuri 

Yıldırım 
4. A. P. Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili 
6. A. P. istanbul Milletvekili Naime ikbal 

Tokgöz, 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; biraz ön
ce isimleri okunan sayın milletvekillerinin tez
kerede mufassalan belirtilen toplantılara katıla
bilmeleri' için Anayasanın 78 nci maddesine uy
gun olarak Yüce Meclisimizin tasvibi şarttır. 

ıŞimdi isimleri okunan sayın milletvekilleri
nin listede gösterilen toplantılara katılmalarını 
yüce tasviplerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 5 arkadaşının; hayvancılığı, su ürün
lerini, beslenme mevzuunu bünyesinde birleştire
cek bir bakanlığa iMiyacolup ohnadığını tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/87) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması önergesi 
vardır, okutuyorum, 
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5 .9 .1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de nüfusumuzun % 62 si halen tek
nolojinin girmediği tarımla bilfiil uğraşmakta
dır. Tarım nüfusumuzu % 62 den % 25 - 30 a 
indirip, % 37 - 42 sini sanayi alanına kaydıra-
madıkça ekonomik yönden kalkınmamız ve iş
sizliği önlememiz bugün için imkânsız görün
mektedir. 

Tarım ülkesi olmamıza rağmen, gerçek bir 
tarımcı ülke olmadığımız ve tarım politikamı
zın da bulunmadığı kanısındayım. 

Türkiye, hayvancılık yönünde say?, balamın-
dan dünya dördüncüsü olmasına rağmen, bes
lenmede en çok tahıl ve en as protein tüketen 
ülke durumundadır. 

Tarım ürünlerimiz ciddî bir lâboratuvar ve 
genetik araştırmadan yoksun olup, sertifikalı 
adı altında köylüye verilen tohumlarımızın ve 
damızlık adı altında köylüye verilen hayvan
larımızın ciddî bir araştırma mahsulü olduğu
na inanamıyorum. 

Her yıl buğday ithal ediyoruz. Organizasyon 
yokluğu seoeoryle protein kaynaklarımız «Jiît 
- süt, yumurta, balık, v.s.» yok olmakta, büyük 
şehirlerimiz et sıkıntısı çekmekte iken her yıl 
hudutlarımızdan ortalama 4-5 milyar canlı hay
van kaçakçılığı devam etmektedir. Sadece sal
gın hastalıktan 10 milyar liranın üzerinde can
lı hayvan kaybımız olmaktadır. Bâzı derin so
runlara Tarım Bakanlığının cevap vermeme
si nedeniyle, bâzı kuruluşlar bâzı bakanlıkların 
bünyesine kaydırılmış olup, bunlar ise, bugünkü 
durumu ile hayvancılığı geliştirmek ve teşvik
ten uzak sadece ticaretle uğraşmaktadırlar. 
«Yapağı - tiftik, Et - Balık Kurumu, Yem Sa
nayii v.s.» 

1925 yılı tarım sorunlarımız ile bugünkü 
sorunlarımız kıyas edilemiyacek kadar geniş 
ve detaylarına kadar ihtisaslaşmayı icabettiren 
bir yol üzerinde olduğumuzu göz önüne alma
mız gerekmektedir. 

1965 -1971 yılları arasında bitkisel ve hay
vansal üretim için ayrı ayrı Devlet ne vermiş, 
ne almış, millî hâsılaya bu iki sektörün katkı
ları ne olmuş, ithalât ve ihracat durumları mu
kayese edilerek gerçeklerin tesbit edilmesiyle 
dağınık vaziyette bulunan hayvansal üretim, 
tüketim, sanayi ve ticaret kuruluşlarının bir 
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araya getirilmesinde yeni bir teknolojik orga
nizasyona lüzum olup, olmadığını bilmemize 
ihtiyaç vardır. Hem bitkisel hem de hay
vansal üretim esas hüviyetine kavuşturulma
lıdır. 

Hayvancılığı, su ürünlerini, beslenme mev
zuunu bünyesinde birleştirecek bir Bakanlı
ğa ihtiyaç olup olmadığını tesbit amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis Araş
tırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı 

Konya Milletvekili 
Orhan Okay 

Erzincan Milletvekili 
Hasan Çetinkaya 

Aydın Milletvekili 
Mehmet Çelik 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

İstanbul Milletvekili 
Bahir Ersoy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Gün
demdeki yerini alacak ve gerekli işlem yapıla
caktır. 

10. — Ankara Milletvekili Suna T ur al ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın; güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tesbit etmek amacı 
ile Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/86) 

BAŞKAN — Bir başka Meclis araştırması 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Milletinin ve dünyanın unutamıyaca-

ğı bir şekilde temiz ve şerefli mazisi olan gü
reş sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun 
sebeplerini tesbit ve alınması icabeden çarele
rin bulunması yönünden Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması açıl
masını arz ve teglif ederiz. Saygılarımızla. 

Ankara Milletvekili 
Suna Tural 

Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

Spor tarihimizde Türk Milletinin kahraman
lık sıfatını ve «Türk gibi kuvvetli» sözünü bü
tün dünya milletlerine kabul ettiren güreşçile
rimiz, son senelerde istenilen neticelere erişe
memiş, daima yenilgiler birbirini taki'betmiştir. 
En son olarak Sofya'da tertibedilen dünya gü

reş müsabakalarında Türk güreşçileri âdeta 
hezimete uğramış, sahneden silinmiştir. 

Antrenör, idareci ve güreşçi çekişmelerini 
birbirlerini suçlamaları ve çirkin iddia ve is
natları güreş seven halkımızı üzmekle kalma
mış, güreş sporumuza karşı dünya milletlerinde 
mevcudolan sevgi ve ilgiyi de azaltmıştır. 

Bir zamanlar Olimpiyatlarda hemen her sik-
lette dünya şampiyonu olmuş Türk Bayrağını 
şerefle dalgalandırmış, Türkün yüzünü yücelt
miş olan Yaşar Doğu, öelâl Atik, Gazanfer Bil
ge, Nasüh Akar ve arkadaşlarının rekiplerini 
tuşla yenerek dünya spor tarihine unutulmaz 
bir şekilde isimlerini yazdırdıkları günleri bu 
millet hâlâ hafızasında yaşatmaktadır. Ne acı
dır ki, spor dalında iddialı olduğumuz tek ümi
dimiz güreş sporu da ilgisizlik ve iyi organize 
edilmeme yüzünden sönmeye ve silinmeye başla
mıştır. 

Ata sporumuz olan güreşin Devlet elinde 
çok daha ciddî bir şekilde ele alınarak yine es
ki yıllardaki başarının üstüne çıkmak ve bu 
yönde bir çalışma yapabilmek için güreşimizin 
içinde bulunduğu acıklı durumdan kurtulma 
çarelerini bulmak mecburiyetindeyiz. Demirper
de memleketleri güreş dalında büyük ölçüde 
başarıya ulaşmışlar ve bunun sırrını disiplinli 
ve sistemli çalışmada bulmuşlardır. Biz de va
kit geçirmeden bu işi halletmek zorundayız. 
Aksi halde bu çöküşün yarattığı maddi ve mâ
nevi yarayı ileride tedavi etmek mümkün ola-
mıyacak, Koca Yusuflarm, Kara Halillerin ve 
Yaşar Doğuların ruhları da incinmiş olacaktır. 

Türk Milletine karşı en büyük spor dalın
daki görevimiz güreşin her yönden ele alınıp 
eski değerine ulaştırılması olmalıdır.. Bu neden
le Meclis araştırmasının açılmasını teklif ediyo
ruz, 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Gün
demdeki yerini alacak gerekli işlem yapılacak
tır. 

11. — Ankara Milletvtekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin; güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı duru
mun nedenlerini ve alınacak tedbirleri tesbit 
etmek amacı ile Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/88) 
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BAŞKAN — Bir başka Meclis araştırması 
önergesi vardır, okutuyorum. 

7 . 9 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki! konuda Meclis Araştırması açıl
masına delâletlerinizi saygıyla arz ederiz. 

Ordu Milletvekili Ankara Milletvekili 
Memdüh Ekşi Kemal Ataman 

Güreş, Türk Milletinin eskiden beri büyük 
başarılar elde ettiği bir ata sporudur. Tari
hin bilinmıiyen zamanlarından bu tarafa, Mil
letimiz bu spor dalında yaratılışın kendisine 
verdiği kudret ve kabiliyet sayesinde büyük 
ilgi duymuş ve küsçümsenmdyecek başarılar 
elde etmigıtir. örneğin : Koca Yusuflar, Kurt-
dereiiler ve diğerleri ismimizi Dubana duyu
ran 'büyük Türk pehlivanlarıdır. Bu güreşçi
lerin torunları Yaşar Doğular, Celâl Atikler, 
Ahmet Ayıklar ve başkaları Türk güreşinin 
unutulmaz temsilcileridir. Bu pehlivanlarımız 
atalarına lâyık olarak Şanlı Bayrağımızı 
şampiyonluk gönderlerinde defalarca dalga
landıran birer değer olarak güreş tarihi
mize geçmişlerdir. 

Ancak şuam açık kalble ifade etmek ge
rekirse, son yıllarda güreş grafiğimiz süratle 
düşüş göstermiş, katıldığımız milletlerarası 
her müsabakada korkulur rakip çıkmış bulun
maktayız. Son defa Sofya'da yapılan dünya 
şampiyonasında güreşimiz büyük bir hezimete 
uğramış serbest stilde onuncu Groke - Romen 
göreşlerinde ise sekizinciliğe kadar düşmüş bu
lunmaktayız. 

Bu sonuç yediden yetmişe her Türkü üz
müş Türk güreşinin geleceğinden ümit kes
memize sebebolmuştur, Durum bu olunca Mec
lisimizin bu millî dâvaya biran evvel eğil
mesi kaçınılmaz bir zorunluk haline gelmiştir. 

Yukarda arz ettiğim sebeplerle Türk gü
reşinin hali ve geleceği hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına delâletlerinizi saygıyla dileriz. 

BAŞKAN" — Bilgilerinize sunulmuştur. Gün
demdeki yerini alacak ve gerekli işlem yapıla
caktır 

12. — -İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın; 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlama ile orman yangınlarına, böcekler ve has-
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t alıklar a karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amacvyle Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis Araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/89) 

BAŞKAN — Diğer bir Meclis Araştırması 
önergesi vardır1, okutuyoruıin. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün yurdumuzun genel alanı 78 058 000 

hektardır. Ormanlık alan ise 18 273 193 hektar 
olup, yüurt topraklarının % 23,4 ünü kapla
maktadır. Bu ormanlık sahanın 5 400 285 hek
tarı normal ve 4 280 337 hektarı da bozuk ol
mak üzere, toplam 9 080 622 (hektarı koru or
manıdır. Yani «koru ormanlık» saha Türkiye'
de genel ormanlık sahanın % 53 üne tekabül et
mektedir. Geri kalan ormanlık arazimizin ise 
1 793 793 ü normal ve 6 798 778 hektarı da 
bozuk olmak üzere toplam 8 592 571 hektarı 
baltalık ormandır. «Baltalık orman» sahası ise, 
genel 'orman sahamızın % 47 sini teşkil etmek
tedir. 

Orman varlığı bir milletin ve vatanın can 
damarıdır. Bu böyle bilinmesine rağmen, Tür
kiye'de ormanlarımızın korunması yolunda cid
dî ve köklü tedbirlerin alınmaması orman var
lığımızın mahvına sebep teşkil etmektedir. 

Yapılan istatistiklere göre, 1945 - 1947 yıl
ları arasında yangınlar yüzünden tahrilbolan or
man alanı 350 421 hektar olup, aynı anda bu 
sahada yanan orman ürününün miktarı ise, 
4 (082 HıSiO |M3 [yapacak, (ve 18 mi 361 kental da 
yakacak odun tutmaktadır. 1960 - 1900 yılları 
arasında da yangınlar 422 946 hektarlık orman
lık sabayı yok etmiştir. 20 yıllık ortalamaya gö
te, yangından zarar gören yıllık orman sahası
nın 21 147 hektar olduğu tesbit edilmiştir. 

1968 yılında 7 540 hektar orman alanı yan
mış, yanan bu alamda 192 926 metrekülb yapa
cak odun ve 138 459 kental da yakacak odun 
tamamen yanmış ve aynı yıl bu yangınların 
maddî zarar tutan 26 895 529 Türk Lirası ci
varında olmuştur. 1969 yılında yanan orman 
alanı 16 364 hektar olmuş ve bu yangınlarda 
201 341 metreküp yapacak ve 830 780 kental da 
yakacak odun yanmıştır. Bu yangının para ola
rak zarar - ziyan tutan da 50 375 417 Türk 
Lirasıdır. 1970 yılında ise, yangınlardan dolayı 
orman sahası 13 910 hektar olmuş ve bu yan
gınlarda da 164 038 metreküb yapacak ve 
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394 380 kental da yakacak odun yanmıştır. 
Bu yangının da maddî olarak zarar ziyanı 
40 000 000 Tl. smı aşmaktadır. 

1937 - 1949 yılları zarfında ortalama yıllık 
yanan orman oranı, 51 620 hektar iken, 1950 -
1962 yıllan arasında yıllık yanan orman oranı 
27 805 hektara inmiş ve bu rakam 1963 - 1969 
yıllan arasında da yılda 8 782 hektara düşmüş
ken, 1969 yılında yeniden yanan orman ala
nının 16 364'e, 1970 yılında da 13 910 hektara 
çıkması bu konudaki gelişmelerin nedenlerine 
ışık tutması yönünden dikkate şayandır. 

Sadece 1969 yılında ise, ormanlarda orman 
açmadan 10 169, usulsüz ağaç kesmeden 28 188, 
ve taşımadan da 28 970 olmak üzere toplam bir 
yılda 62 327 aded suç tesbit edilmiştir. Bu suç
ların ormana verdiği aynı yıldaki zarar 104 984 
metreküp yapacak ve 577 478 kental da yaka
cak odun olmak üzere maddi bakımdan 30 mil
yon Tl. yi bulmaktadır. 

1945 - 1964 yılları arasında yapılan usul
süz kesin sonucunda 3 430 441 metreküp yapa
cak odun ve 13 320 329 kental da yakacak odun 
zarar ziyana uğramıştır. 

Yine, 1968 yılında 36 136 hektar orman ara
zisi zararlı böcek ve haşare işgaline uğramış, bu
nun ancak aynı sene, 28169 hektarı mücadele sa
hası içine alınabilmiştir. 1969 yılında ise, 79 460 
hektar orman sahası zararlı böcek ve haşare 
işgaline uğramış bununda aynı yıl 72 272 hek
tarı mücadele sahasına alınmıştır. 

Bulgun Türkiye'de her yıl ormansızlık yü
zünden meydana gelen sellerin tesiri ile en ve

rimli topraklarımız denizlere dökülmekte ve 
Ibunların yerini taş, kaya ve melezler kapla
maktadır. Her yıl aşınma sonucu denizlere 
dökülen topraklarımızın 400 000 000 tondan 
fazla olduğu düşünülecek olursa, erezyonun 
yurdumuz için ne büyük bir felâket ve âfet ol
duğu anlaşılacaktır. 

Orman varlığımızın korunması konusunda 
köklü ve ciddî tedbirler alınmaması neticesin
de Türkiye'nin 12 yıl sonra tamamen orman
sız kalacağına dair ortaya atılan iddialar mev
cuttur. Türklü nedenlerle korunamadığı yü
zünden tahribölan ve ormansızlaşan orman ara
zilerinin yeniden ormanlaştırılması konusunda 
100 ilâ 200 seneye iihtiyacolduğu hesafbedile-
cek olursa, ve ormanların millet ve vatan için 
öneminin büyüklüğü göz önüne alınırsa, o za
man kolaylıkla orman varlığımızın korunması 
üzerine ne derece ciddiyetle eğilmemiz gerektiği 
ortaya çıkacak ve anlaşılacaktır. 

Yukardaki nedenlerle, usulsüz kesim, tarla 
açma, yerleşme ve düzensiz otlatma ile, orman 
yangınları ve orman böcekleri ve hastalıklarına 
karşı orman varlığımızın korunmasını sağlamak 
amaciyle, alınacak tedbir ve çareler tesTbit et
mek yönünden, Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bu konuda bir Meclis Araştırması açıl
masını arz ve teklif ederiz. 14 Eylül 1971 

Celâl Kargılı 
İçel Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Gün
demdeki yerini alacak ve gerekli işlem yapı
lacaktır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanan 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) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

(1) 311 S. Sayılı Basmayazı 5 .7 . 1971 
tarihli 125 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

311 e 1 nci ek S. Sayılı Basmayazı 26 . 8 .1971 
tarihli 155 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Gündemimizin, öncelikle görüşülmesi karar
laştırılan işler bölümünün birinci maddesindeki 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısı ve Köy İşleri ve Plân 
Komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 19 No.-
lu Geçici Komisyonun raporlarını görüşmeye 
devam edeceğiz. 

ıSayın Komisyon ve Hükümet lütfen yerleri
ni alsınlar.... 

Komisyon hazır, Hükümet hazır. 
.Sayın Milletvekilleri, bu kanun tasarısının 

2 nci maddesine geçilmiş, müzakeresi yapılmış, 
14 sayın milletvekili konuşmuş ve bir yeterlik 
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önergesi de gelmiştir; şimdi yeterlik önergesini 
okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Konu kâfi derecede aydınlanmış, sayın üye

ler de kâfi derecede konuşmuşlardır. Müzakere
lerin kifayetine karar alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

ÎSinop 
Hilmi Biçeri 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Değiştirme önergeleri vardır, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
(Köy işleri Bakanlığı kuruluş kanununun 

2 nci maddesi, Köy İşleri Bakanlığı ile köy hiz
metleri ile ilgisi bulunan diğer bütün bakanlık 
ve kuruluşlar arasında geniş çapta hizmet sür
tüşmelerine sebebolacak şekilde tedvin edildi
ğinden ve daha önemli olarak bu sürtüşmeler 
neticesinde, (Köy işleri Bakanlığının asıl hizmet
lerinin yapılmasına engel teşkil edeceğinden, bu 
sakıncaları bertaraf etmek üzere 2 nci madde
nin komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

İSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Köy işleri Bakanlığı Teş

kilât Kanunu tasarısının 2 nci maddesi tasarı
nın en mühim ve temel maddesidir. 

!Bu hususta söz alan sayın üyelerin mütalâ
alarına göre, bu maddenin yeniden tedvinine 
lüzum hasıl olmaktadır. Bu bakımdan maddenin, 
verilen önergeler muvacehesinde komisyona 
iadesi hususunun oylanmasını arz ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinin yeniden tanzimi 

için Komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

(istanbul 
Mehmet Yardımcı 

(Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 2 nci maddesin

deki hizmetler, Tarım Bakanlığı, imar ve iskân 

Bakanlığı, Enerji Bakanhğı, Orman Bakanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Ba
kanlığına ait hizmetleri de kısmen içine aldığın
dan, maddenin komisyona iadesi ile ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin de davet edileceği bir top
lantıda konunun etraflı olarak tetkik edilmesi
ne müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bursa 

Cemal Külâhlı 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta olan Köy İşleri kanun tasarı

sı hakkında yapılan konuşmalardan anlaşıldı
ğına göre kanun tasarısının komisyonda yeni
den görüşülmesinde fayda vardır. Komisyona 
iadesini arz ve rica ederim. 

Balıkesir 
IMevlût Yılmaz 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; okutmuş 
bulunduğum beş önerge de 2 nci maddenin Ko
misyona iadesini istemektedir; mahiyetleri bir
dir. Bu beş önerge hakkında aynı muameleyi 
yapacağım. 

Sayın Komisyon ve Hükümet bu önergelere 
katılıyorlar mı?.. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMÜSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul -
edenler... Etmiyenler... önergeler reddedilmiştir. 

Diğer önergeleri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkında kanun tasarısının ikinci maddesinin 
(a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni saygiyle öneririm. 

Uşak 
Âdil Turan 

a) Toprakların ve su kaynaklarının ziraa-
te en uygun şekilde köy kamu yararına muha
fazası ve kullanılması için gerekli işleri ve dü
zenlemeleri yapmak; toprak ve küçük su kay
naklarının geliştirilmesi ile ilgili ekonomik ve 
teknik esasları tesbit etmek. 
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BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katili- I 
yorlar mı?... 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyo
rum. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesinin 
(a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Âdil Turan 

a) Toprakların ve su kaynaklarının tarıma 
en uygun şekilde köy kamu sararına korunma
sı ve kullanılması için gerekli işleri ve düzen
lemeleri yapmak; toprak ve küçük su kaynak
larının geliştirilmesi ile ilgili ekonomik ve tek
nik esasları saptamak. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyo
ruz, 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı
yor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkında kanun tasarısının ikinci maddesinin 
(b) bendinin tüm olarak maddeden çıkarılması
nı, bunun yerine Hükümet tasarısının 2 nci 
maddesinin (b) bendinin aynen kabul edilmesi
ni saygiyle arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı
yorlar mı?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyo
ruz, I 
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KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinin (b) fıkrasının bi

rinci paragrafının sonuna, «Toprak - Su koope
ratiflerinin işletme masraflarına katkıda bulun
mak» ibaresinin konulmasını arz ve teklif ede
rim, 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyo
ruz, 

KÖY İSLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Sayın Başkanlığa 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesinin 
(b) bendinin birinci fıkrasının son satırında 
bulunan (ve) kelimesinin yerine (suretiyle) ke
limesinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı, efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET İSMET ANGI (Eskişehir) _ Katılmıyo
ruz, 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

(Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki fıkranın (b) fıkrasına eklenmesi

ni arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Mustafa Kemal Yılmaz 
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Fıkra: Köyün kalkınmasında olağanüstü 
gayret göstererek örnek başarı sağlıyanlarla, 
köy kalkınmasını ilgilendiren belirli konularda 
ibaşanlı inceleme Ve araştırmalarda bulunanla
ra ödüller vermek ve bu alanda teşvikte bulun
mak. 

BAŞKAN — Komisyon ye Hükümet katılı
yorlar mı efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişelhir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiş
tir. 

ıSayıni Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinin (ib) fıkrasının 

sonuma; 
(Sulama şebekesinin bakım ve işletmesini 

yapmak maksadiyle kurulacak Toprak - Su ko
operatiflerine, bölgelerin özellikleri gözıöniinde 
bulundurularak teknik bilgi, teçhizat ve nakdî 
katkıda bulunmak.) 

ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Rıfkı Danışman 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yorlar mı efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
KÖY İŞLERİ BAKANI OEVDET AYKAN 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiş
tir. 

Sayın Başkanlığa 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesi
nin (e) bendinin sonunda yazılı bulunan, «Ta
rımdaki nüfus fazlalığını, diğer çalışma alan
larına belirli bir düzende aktarmaya yardım
cı olmak» ibaresinin (c) bendinden çıkartıla
rak, memleketimizde kalkınmaya muhtaç tüm 
köylerimizi anlamı içine alacak şekilde 2 nci 
maddenin sonuna ayrı bir bent olarak aşağıda
ki şekilde ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 
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i r) Köylerimizde yaşıyan ve gizli işsizliği 
doğuran, tarımdaki nüfus fazlalığını, diğer ça
lışma alanlarına belirli bir düzende aktarmaya 
yardımcı olmak. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişelhir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiş
tir. 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddenin (d) fıkrasının aşağıdaki şe

kilde kabulünü arz ederim. 
Saygılarımla. 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

d) Köy yolları ağını tesbit etmek, köy yol
ları ve köprüleriyle köylerin sıhhî içme ve kul-

I lanma suyu ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri 
yapmak, yaptırmak, bunların onanm, bakım 
ve işletme hizmetlerinin yapılmasını sağlamak. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
—' Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Başkanlığa 
Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkında kanun tasarısının 2 nci maddesinin 
(d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

d) Köy yollan ağını tesbit etmek, sosyal 
adalet ilkelerine uygun olarak köy yolları ve 
köprüleri ile köylerin sıhhi içme ve kullanma 
suyu ihtiyaçlarını karşıîıyaeak tesisleri yap
mak, yaptırmak ve mahallî idarelerce yapıl
masına yardımcı olmak, bunların onarım, ba
kım ve işletme hizmetlerinin yapılmasına tek-

I nik ve malî yardımda bulunmak. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı efendim? 

aEÇİOİ KOMİSYON BARKANI MEHMEr_ 
ÎSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddenin (d) fıkrası sonundaki, «köy 

halkı yardımlarının ne surette değerlendirile
ceği, ayrıca çıkarılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir» yerine, «Köy iştirak payları, proje 
maliyetlerinin 1/4 üdür.» seklinde düzenlenme
sini arz ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanh 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı efendim 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş Kanunu ta

sarısının 2 nci maddesinin (f) fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rin? 

Madde 2. - f) 1312 sayılı Türkiye Elektrik 
Kurumu Kanununun 6 nci maddesinde sözü ge
çen köy elektriklenmesi konusunda; program-
laıa alınacak köylerin elektrik projeleri için 
gerekli toplum kalkınmasına ilişkin verileri 
kapsıyacak etütleri köyün sosyo ekonomik ge
lişmesini sağlıyacak biçimde yapmak ve köy 
eüektrifikasyonu konusunda köylülerin kamu 
kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek; elek
triğin köyde çeşitli konularda kullanılması ve 
işletilmesinde rehberlik ve eğitim çalışmala
rı yapmak. 

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

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 
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BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge da
ha var, Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar 
ve Rize Milletvekili Salih Zeki Köseoğluna ait. 
Bu her iki önergeyi birlikte muameleye koya
cağım. 

Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı efen-
lim bu önergelere?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir-) — Hayır. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
-Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Önergeleri oylarınıza sunuyorum. Ka-
jul edenler... Etmiyenler... Önergeler reddedil
miştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy işleri Bakanlığı Kuruluş kanun tasa

rısının 2 nci maddesinin (f) fıkrasının aşağı-
laki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede-
'iz. 

Madde 2.— f) 1312 sayılı Türkiye Elek
trik Kurumu Kanununun 6 nci maddesinde 
s'izü geçen köy elektriklendirilmesi konusun
da; programlara alınacak köylerin elektrik 
p.ojeleri için gerekli toplum kalkınmasına iliş
kin verileri kapsıyacak etütleri, köyün sosyo 
ekonomik gelişmesini sağlıyacak biçimde yap
mak ve köy elektrifikasyonu konusunda köy
lülerin kamu kuruluşları ile ilişkilerini düzen
lemek; elektriğin köyde çeşitli konularda kul
lanılması ve işletilmesinde rehberlik ve eğitim 
çalışmaları yapmak. 

1312 sayılı Kanunun 6 nci maddedir 1̂  
lirtilen etüt ve proje ödeneğinden Köy işleri 
Bakanlığına her hangi bir ödeme yapılmaz. 

İzmir Bursa 
Münir Daldal Cemal Külâhlı 

Rize 
Salih Zeki Köseoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
—Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy işleri Bakanlığı Kuruluş kanunu ta

sarısının 2 nci maddesindeki (f) fıkrasının ek
te belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Üstün saygılarımızla. 
Çankırı Erzincan 

Nuri Çelitk Yazıcıoğlu Hasan Çetitıkaya 

Madde 2. — f) 1312 sayılı Türkiye Elek
trik Kurumu Kanununun 3 ncü maddesinin 
(e) fıkrası ile 4, 6, 7 ve 8 nci maddelerinde sö
zü geçen köy elektriklendirilmesi hizmetine ait 
köy elektriklendirilmesi fonunu yönetmek ve 
programlan hazırlamak, köylerin sosyo eko
nomik gelişmesini sağlıyacak biçimde elek
trik etüt, plân ve projelerini yapmak ve tesis
lerin geçici ve kesin kabullerine ait işlemleri 
yaptırmak ve kabul heyetlerine iştirak etmek; 
köy elektrifikasyonu konusunda köylülerin 
kamu kuruluşları ile olan ilişkilerini düzen
lemek; elektriğin köyde çeşitli konularda 
kullanılması ve işletilmesinde rehberlik ve eği
tim çalışmaları yapmak. 

1312 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde be
lirtilen % 7 etüt ve proje ödeneği, yukarda be
lirtilen görevlerin yerine getirilmesinde kul
lanılmak üzere Köy işleri Bakanlığınca harca
nır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı efendim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
—Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Köy işleri Bakanlığının kuruluş ve görev

leri hakkında kanun tasarısının 2 nci maddesi
nin (h) fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

h) Toplum kalkınması metodunun geliş
tirmek, ilgililere tanıtmak ve benimsetmek, bu 
maksatla lüzum görülen bölgelerde kalkınma 
enstitüleri kurmak, gerekli araştırmaları yap-
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! mak ve gereği halinde ilgili personel ile yete
nekli ve hevesli köylüleri bu konuda eğitmek. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, bu 
önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş Kanununun 

2 nci maddesinin (j) fıkrasının 2 nci satırın
daki «Toplum kalkınması enstitüleri kurmak» 
cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Adıyaman 
Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Efendim, Yüce 
Meclisin takdirine bırakıyoruz. Yalnız, arka
daşımızın vermiş olduğu takrirdeki endişele
rine mahal yoktur. Henüz, halen devam etmek
te olan ve «Enstitü» adiyle kurulmuş bulu
nan kurumlar devam etmektedir. Ayrıca bir 
mektep şeklinde, arkadaşlarımızın endişesini 
celbedecek bir enstitüden maddede bir bahis 
yoktur. Bunu da arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin bir müta
lâası var mı efendim? 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
—Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi, sayın Komisyon bu işin 
takdirini Yüce Meclise bırakıyor ve gerekçe
sini de izah ettiler. 

Önergeye Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... önerge reddedl-
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Köy işleri Bakanlığı ka-

I nun tasarısının 2 nci maddesinde yer alan (j) 
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fıkrasının maddeden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet, önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öner
ge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci madde

sinin (j) ve (m) fıkralarının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

j) Toplum kalkınması metodunu geliştir
mek, ilgililere tanıtmak ve benimsetmek, bu 
amaçla gerekli eğitim ve araştırmaları yapmak 
ve köy hizmetleri ile ilgili kamu personeli ile 
köy liderlerini bu konuda eğitmek. 

m) Bakanlığın çalışma alanlarına giren 
hizmetlerle ilgili konularda araştırma, eğitim 
ve öğretim yapmak üzere geçici ve sabit kurs 
merkezleriyle, eğitim merkezleri açmak. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, bu 
önergeye katılıyor musunuz? 

GüîÇiCi KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet ve 
sayın Komisyon katılmıyor. Önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 

hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesinin 
(j) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

I j) Toplum kalkınması metodunu geliştir
mek, ilgililere tanıtmak ve benimsetmek, bu 
maksatla lüzum görülen bölgelerde kalkınma 
enstitüleri kurmak ve gereği halinde ilgili 
personel ile yetenekli ve hevesli köylüleri bu 
konuda eğitmek. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet, bu önergeye katılıyor musun 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir)) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddenin (k) fıkrasının aşağıdaki şe

kilde kabulünü arz ederim. 
Saygılarımla. 

Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzkan 

I k) Köylerde kooperatifçiliği teşvik ve ge
liştirmek, bu maksatla eğitim yapmak, gerekli 
her türlü teknik ve malî yardımlarda bulun
mak ve istihsal maddelerinin değerlendirilme
si için araştırıcı ve destekleyici faaliyetler gös
termek. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet, bu önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılıyoruz, Sa
yın Başkan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmaktadır. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka-

I bul edilmiştir. 
Sayın Komisyon, filhal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Filhal katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Madde, kabul edilen önergeye 
göre düzenlenerek, takdim edilecektir. 

I Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 

hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesi
nin (k) bendinin maddeden tamamen çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, bu 
önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AY-
KAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve Hükü
met katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmıiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkında kanun tasarısının 2 nci maddesinin 
(k) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Trabzon Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Ahmet Şener Mehmet Yüceler 
Sivas 

Ekrem Kangal 
Eski şekli : Köylerde kooperatifçiliği ge

liştirmek maksadiyle gerekli eğitimi yapmak, 
her türlü teknik ve malî yardımlarda bulun
mak ve istihsal maddelerinin değerlendiril
mesi için faaliyetler göstermek. 

Yeni şekli : 
^Köylerde kooperatifçiliği geliştirmek mak

sadiyle gerekli eğitimi yapmak, her türlü tek
nik veya malî yardımlarda bulunmak ve is
tihsal maddelerinin değerlendirilmesi için faa
liyetler göstermek ve köylerde kooperatifçi
liğin başarıya ulaşması için gerekli kanuni ve 
teknik denetimlerde bulunmak.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet, önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AY-
KAN — Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve Hükü-
met katılmaktadır. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Sayın Komisyon, önergeye filhal katılıyor 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Evet, katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon, filhal katılmakta
dır, ona göre düzeltilip takdim edilecektir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Köy işleri Bakanlığı Kuruluş Kanununun 

2 nci maddesinin (m) fıkrasının metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Uşak Çoruım 
Fahri Uğrasızoğlu Kemıal Demir 

Adıyaman Artvin 
Zeki Adıyaman Mustafa Rona 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, bu 
önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Hayır, katılmı
yoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AY-
KAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve komis
yon katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge reddedil-
mişitir. 

Diğer önergeyi okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri' 

hakkındaki kanun tasarısının 2 nci madde
sinin (m) bendimin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu önergenin altın
da imza yok. Bu önergenin sahibi Genel Ku
rulda yok mu?... Yok. 

Bu önergeyi muameleye koymuyoruz, efen
dim. 

Diğer öergeyi okuyoruz. 
Sayın Başkanlığa 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş kanunu ta
sarısının 2 nci maddesinin (m) fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Adıyaman 
Zeki Adıyaman 

2 nci maddenin (m) fıkrası : 
m) Bakanlığın çalışıma alanlarına giren 
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hizmetlerle ilgili konularda araştırma yap-. 
mak, bu hususta gerekli ilgi ve maharetleri 
öğretmek üzere kurslar açmak. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hü
kümet? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AY-
KAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge red-
dilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gerekçesini şifahen arz edeceğimiz veçhile 

tasarının 2 nci maddesinin (n) fıkrasının tasa
rıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Amasya Sinop 
Yavuz Acar Hülmi Biçer 

Kastamonu Kars 
Sabri Keskin Musa Doğan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmı
yoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükü
met katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabut edenler... Kabul etmeyenler... Red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci 
maddesinin (m) bendinde yer alan (imar) keli
mesinin (yerleşme) olarak değiştirilmesini ve 
maddenin buna göre düzeltilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Kütahya 
ilhan Ersoy 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, bu 
önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılıyo
ruz, sayın Başkam. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AY
KAN — Evet, katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükü 
met katılıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen... Önerge kabul edil-
miştL'. 

Diğer önergeyi okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Koy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 

hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygı ile 
Öneririm. 

Uşak 
Adil Turan 

Eklenen fıkra : 
«r) Köy hizmetlerinde ilgili bakanlıklar

la yakın ve devamlı işbirliği yapmak.» 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hü

kümet, katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET İSMET ANGI (Eskişehir) — Katıl
mıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önerge
ye kakılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Reddedil-
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş kanunu tasa
rısının 2 nci maddesine, ilişikte belirtilen şekil
de yeni bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Çankırı Erzincan 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu Hasan Çetinkaya 
Madde 2. — 
(t) fıkrası : Küçük akar sular üzerindeki 

enerji potansiyelinden köylerin elektriklendiril-
mesinde faydalanılması amacıyle her türlü etüt, 
plân, program ve projeleri hazırlamak, inşa ve 
tesislerini yapmak, bu konuda diğer kuruluşlar
la gerektiğinde işbirliği yapmak ve koordi
nasyonu sağlamak. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
- Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önerge
ye katılmıyor, Oylarımıza sunuyorum. Kabul e-
ıdenler... Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
2 nci maddenin sonuna aşağıdaki 2 yeni 

bendin ilâvesini ve ancak bu bentlerin ayrı 
ayrı oya sunulmasını ve her bent için konuş
ma hakkımın da saklı tutulmasını rica eder, 
saygılar sunarım. 

içel 
'Turhan Özgüner 

S) il genel meclislerinin köy hizmetleriy
le ilgili kararlarımın uygulanmasını sağlamak. 

Ş) Yılda en az bir defa olmak üzere böl
ge muhtarları toplantıları ve konferansları dü
zenlemek. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon, bu 
önergeye katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
—' Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve Hü
kümet katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

ISayın Başkanlığa 
2 nci maddenin sonuna (S) fıkrası olarak 

aşağıdaki teklifimin oylanmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 
S) Yukarda sayılan fıkralardaki görev

lerin yerine getirilmesinde ilgili diğer bakan
lık ve kuruluşlar Köy işleri Bakanlığı ile iş
birliği yaparlar. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, bu 
önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
e'tmiyenler.. Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

20 . 9 . İ971 O : İ 

Sayın Başkanlığa 
Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesinin 
sonuna aşağıdaki bendin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

Köylerimizde yaşıyan tarımdaki nüfus faz
lalığını diğer çalışma alanlarına belirli bir dü 
zende aktarmaya yardımcı olmak. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, bu 
önergeye katılıyor musunuz? 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Önerge
min mahiyetini kimse bilmiyor, izah için söz is
tiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü 
met katılmıyor. Oylarınıza... 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik, sayın Buy
rukçu^ eğer ısrar ederseniz vereceğim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Evet, is
tiyorum, çünkü izah etmem gerek. 

BAŞKAN — Buyurun, peki. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 
Köy işleri Bakanlığı kuruluş kanununun 2 

nci maddesinin (c) bendinde komisyonun birinci 
metninde tarımdaki nüfus fazlalığı ile ilgili bir 
hüküm vardı, fıkra aynen şöyle idi: «(c) Özel 
kanunları gereğince; göçmen, mülteci ve göçe
belerle sosyal, ekonomik ve tarımsal gelişmeyi 
gerçekleştirmek zorunluğu ile başka bölgelere 
nakilleri gerekli olanları; iskân etmek, yeter ge
lirli ekonomik aile üniteleri haline getirmek, 
gelişmelerini sağlamak, tarımsal iskânı ve köy
lerde iç iskânı düzenlemek,» cümlesinden sonra 
tarımdaki nüfus fazlalığını diğer ça
lışma alanlarına belirli bir düzende 
»aktarmak, cümlesi ilâve eıdilm%ti. Geçici Ko
misyon em sonki değiştirgesinde bu son okudu
ğum cümleyi çıkarmıştır. Ben, bu cümlenin çı
karılmış olmasının esbabı mucibesini bulama
dım. 

Özel kanunları gereğince başka yere nakle
dilecek ve kalkmdırılacak köyler için değil, 
Köy işleri Bakanlığını ilgilendiren bütün köy-
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lere bunun tatbik edilmesini istiyoruz. Böylece 
tarımdaki nüfus fazlalığını diğer çalışma alan 
larma belirli bir düzende aktarmaya yardımcı 
olmak cümlesinin bu maddeye ilâve edilmesin
de faydalar görürüm. 

Zira, köylerimizdeki nüfus fazlalığını, gizli 
işsizliği gidermek için, köylüyü bu yönde baş
ka çalışma alanlarına sevk edecek hiçbir bakan
lığımız yoktur. Devlet, bugün köylüyü o yön
den kendi kendine bırakmıştır ve köylerimiz
den şehirlerimize vâki akını, bugün bir problem 
haline gelen, gecekonduları teşekkül ettiren 
göçleri önlemek mümkün değildir. Köy İşleri 
Bakanlığı gibi bir bakanlık bunu üzerine alma
lıdır. Bunda büyük yararlar görmekteyim. 

(Onun için fıkranın sonuna bu cümlenin tek
rar eklenmesi icabetmektedir. Maruzatım bun
dan ibarettir, 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Bir sual so

rabilir miyim Sayın Başkan?. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Yeterlik 

önergeleri, önerge üzerindeki konuşmalara dâ
hil midir, değil midir? 

BAŞKAN — Önergeyi mücmelen izah etme 
hakkı vardır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — O halde bun
dan evvelki yapılan tatbikat yanlıştır, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Onu bilmem, önergeleri müc
melen izah etme hakkı vardır, yeterlik önerge
si sorulara ve bundan sonraki müzakereye şâ
mildir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının ikinci maddesinin (j) fıkrası ikin

ci satırındaki «toplum kalkınması enstitüleri 
kurmak» cümlesinin bu fıkra metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Hayır. 

I KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı
yor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
'edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy İşleri Bakanlığı tasarısının ikinci mad

desinin (r) fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra
nın ilâvesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

«Köy hayvancılığı, arıcılığı ve balıkçılığın 
gelişmesi ve mahsullerin değerlendirilmesi için 
ferdî ve kooperatif teşebbüslerini destekle
mek.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. önerge sahibi önergesini mücmelen izah 
etmek üzere talepte bulunmuştur. Buyurun Sa
yın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Köy İşleri Bakanlığını, köyün hâmisi ve kö
yün koruyucusu olarak görmekteyiz. 

Köy İşleri Bakanlığının vazife ve salâhiyet
lerini ve teşkilât kanununu müzakere ediyoruz. 
Köy faaliyetlerinin en mühim konularından bi
risi de hayvancılık, balıkçılık ve arıcılıktır. Fa
kat, buna ait hiçbir kelime bu kanunda geçme
mektedir. Bakanlığın kurulmasından bu yana 
sekiz senelik çalışma şekline göre, bu nevi faa
liyetleri Köy İşleri Bakanlığı desteklemiştir. 
20 - 30 tane fıkrada Köy İşleri Bakanlığının 
vazifesi tadadedilmiştir. Ben bir fıkra daha ilâ
ve edilsin istiyorum. Bu da şu : 

Köyde ferdî ve kooperatifleşme suretiyle 
hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık faaliyetleri
ni, Köy İşleri Bakanlığı, diğer kuruluşlarla iş
birliği halinde destekler. 

Bunun maddeye ilâve edilmesinde büyük 
fayda olduğu kanaatindeyim. İkinci maddenin 
(g) fıkrasında, bütün diğer kuruluşlarla, Köy 

I İşleri Bakanlığı her türlü köy faaliyetinde «ko-
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ordinator olur» ibaresi var. Arıcılık, balıkçılık 
ve hayvancılık hususunda da Köy işleri Bakan
lığının rehber olması, köylünün yanında olma
sı, kooperatif olarak, ferdî olarak köylüyü des
teklemesi lâzımdır. Önergeme iltifat edilirse 
faydalı olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılıyorlar mı? 
GEÇİCİ KOMÎSYOYN BAŞKANI MEH

MET İSMET ANGI (Eskişehir) — Hayır. 
KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmıyor, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz Köy işleri Bakanlı

ğı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun ta
sarısının ikinci maddesindeki (r) fıkrasından 
sonra bir fıkra eklenerek aşağıdaki hususun 
metne geçirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Metin : 
Köy hayvancılığının gelişmesi için gerekli 

canlı ve cansız demirbaşlar sağlamak, hayvan 
ve hayvan ürünleri yetiştirmek ve kıymetlen
dirmek amaciyle üretici ve tüketici kooperatif
leri kurmak ve bunları denetlemek. 

Afyon Amasya 
Süleyman Mutlu Vehbi Meeshur 

Çanakkale İstanbul 
Mustafa Çalıkoğlu Bahir Ersoy 

Konya Edirne 
Orhan Okay Cevat Sayın 

Konya Kastamonu 
İhsan Kabadayı Hasan Tosyalı 

BAŞKAN —- Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Hayır. 

KÖY YİŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. önergeyi izah için imza sahiplerinden 
Sayın Süleyman Mutlu, buyurun. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

Arkadaşlarımızla beraber vermiş olduğumuz 
ve (r) fıkrasından sonra eklenecek (s) fıkra
sının metnini Sayın Başkanlık Divanı okudu. 

Biz bunu niçin getirdik? Biraz önce Meclis 
Araştırmaları okundu. Koca Yusuflardan, Ya
şar Doğulardan bahsedildi muhterem arkadaş
lar. Etten, sütten faydalanamıyan bir milletin 
ne pehlivanı olacak? Somun pehlivanı olur an
cak. Yüz milyar kapasiteli bir hayvan potansi
yelimiz mevcuttur. Her evde bir süt ineği, he
def olmalıdır. Türkiye'nin temel yapısı, gençli
ğimize bağlıdır. Eğer Türk gençliğini biz, 
«dengeli beslenme» dediğimiz; dengeli bir pro
tein, et, süt, yumurta ve balık gibi protein kay
nakları ile besliyemez isek, o gençlik; «isteme-
zük» diyen bir kütle ve toplum olmaktan ileri
ye gidemez. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Görüştüğümüz Köy işleri Kanun tasarısı, 

Ortaköyü, Kadıköyü değil, Türkiye'nin 67 000 
köyünü içine alan bir kanun .tasarısıdır. Köye 
elektrik getiriyorsun, suyu getiriyor, yolunu ya
pıyorsun ama, hayvansız köy. Nerede görülmüş 
bu? 

Muhterem milletvekilleri, orman köyleri kal
kınabilir. Nasıl kalkınabilir? Orman köyünü 
ormanın dışına nakletmeye dahi lüzum yoktur. 
Ormana zararı olmıyan hayvan ırkları ve cins
leri, iyi organize edilerek, inanın ki, çok kısa 
zamanda kalkınabilir. 

Köylerimize damızlık hayvan ve damızlık 
boğalar gönderiyoruz. Köyde bu boğalarımız o 
kadar sahipsiz ki, muhterem milletvekilleri, yaz 
ve bahar ayları boğanın işi bitince kışın kurt
lar parçalıyor. Öyle köylerimiz var ki; salgın 
hastalıktan kırılıp gidiyor ve köylü hastalığı 
ilçeye ihbar edecek kudrette değil. Madem ki, 
Köy İşleri Bakanlığı var, madem ki, köye ka
dar giden teşkilât var, neden bir de hayvanlar
la ilgili bir mensubu bulunmasın köye giden o 
jeepin içinde. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROÖLU (Trabzon) 
— Veteriner ne yapar? 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; 

Tarım Bakanlığında Veteriner işleri Genel 
Müdürlüğü var. Sayın arkadaşlarım haklıdır
lar; bu Veteriner işleri Genel Müdürlüğü ne iş 
yapar? Veteriner işleri Genel Müdürlüğü, sa-
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dece salgın hastalıklarla - dikkat edin arkadaş
larım - sadece salgın hastalıklarla meşgul olur, 
başka işi yoktur. 

Ayrıca, «Hayvancılık Genel Müdürlüğü» adı 
altında yeni bir genel müdürlük kurulmuştur. 
Bunun da bir tek genel müdür ve birkaç kâti
binden başka kuruluşu yoktur. Dünya Bankası 
bu genel müdürlüğe 75 milyon dolar yardım 
yapacaktır, bunun hedefi de üç veya beş vilâ
yeti geçmemek üzere bu vilâyetlerde besicilik 
denemelerime girişmektir. Demek ki, bu da köy
lüye bir hizmet götürmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bir ku
ruluş daha var; Aile Yardım Fonundan Türki
ye'de hayvancılara kredi verilmektedir. Bu da 
veteriner ve kontrollü zirai kredi sistemi altın
da kontrol edilmektedir. Bunun hedefi Türk 
hayvancılığını geliştirmek değildir, işte kon
trollü zirai kredilerimizin fiilen bugün tatbik 
ettiği usul ortadadır. Almanya'dan 7 000 ilâ 
9 000 liraya damızlık inek getirilecek, Fransa'
dan getirilecek, Amerika'dan, İngiltere'den ve 
Holanda'dan ithal edilecek, bu hayvanlarla 
Türkiye kalkınacak. Rica ederim, hayvanları it
hal eden kişiler neden düşünmüyorlar. Hani 
hijiyen şartlan, hani yem rasyonu, hani o hay
vanları besliyecek alet, edevat ve demirbaşlar, 
hani ona göre ahır? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hedef şudur: Türkiye'ye bu tip inekleri 

vermek, arkasından ya yemini - dikkat edin -
onların özel yemlerini bize ithal ettirmek mec
buriyetine sokmaktır. Alınan bu kadar hayvan
lar, iklim şartları, hij iyenin kötü durumu, ahır
ların bozuk şartlariyle hepsi dejenere olmuş 
durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Pisikültür denen bir tarla balıkçılığı var

dır. Her köyümüzde pisikültür, tarla balıkçılı
ğı yapılabilecek dereler, çaylar ve göller mev
cuttur. işte bunları ele alacak bir kuruluşa ih
tiyacımız vardır. 

Bugün Kars Süt Fabrikamız, bizim övündü
ğümüz süt fabrikası bir kilo kuru süt tozunu 
15 liraya mal ederken, Altılar yani, Ortak Pa
zar ülkeleri bizim memleketimize, Ankara'ya, 
Konya'ya kilosunu beş liradan teslim etmeye 
hazır durumdalar. Biz artık, Kara Yusuflardan 
nasıl bahsederiz? Bu millete gazoz yerine ay
ran, çay yerine tarhana çorbası yedirefbilirsek, 

istediğimiz miktardaki proteinli maddeleri al
maz ise de hiç olmazsa yansını temin edebilir
sek, Türkiye temelden kalkınmış olur. 

O kadar bir organizasyonsuzluk var M, beş 
altı milyar lira, her yıl hudutlardan kaçırıla
rak kaçakçılık yapılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, kışın varını yoğu
nu yedirerek kışı atlatan bir sürü sahibi, İran 
hududunda şal ile hayvan değişiyor, dikkatleri
nize arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz Türkiye olarak dünyada hayvan sayısı 

bakımından dördüncüyüz. Ama, en çok tahıl tü
keten yani, nişastalı maddeleri yiyen, en az 
proteini tüketen ülke gene biziz. 

Biz ne istedik muhterem arkadaşlarım? Dik
katinize arz edeceğim, eklemek istediğimiz me
tin şudur : 

«Köy hayvancılığının gelişmesi için canlı 
ve cansız demirbaşlar sağlamak» 

işte bu kuruluş köylünün elindeki ineğin 
verimini ölçecek, kooperatifleştirecek ve bu 
kooperatif için, sütçülük ve peynircilik için lâ
zım olan demirbaşlar sağlıyacak. 

«Hayvan ve hayvan ürünlerini yetiştirmek 
ve kıymetlendirmek amaciyle üretici ve tüketi
ci kooperatifleri kurmak ve bunlan kontrol et
mek.» 

Muhterem arkadaşlar, görüyorsunuz hay
vancılıkla ilgili, zannettiğimiz Tanm Bakanlı
ğındaki Veteriner işleri Genel Müdürlüğü sade
ce hastalıklarla uğraşıyor. Halbuki, bu metne 
girecek olur ise, Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümetin dikkatine arz ederim, bu hayvan has
talıkları ile değil, hayvanın verimi ile uğraşa
cak ve bu verimi cansız demirbaşlar yani, süt
çülük yapacak, kooperatif kuracak adam kre
ma makinasını, şunu bunu temin edecek. Bun
lan temin edip değerlendirilmesi için şehirlere 
ve nüfusumuzun toplu olduğu yerlere en kısa 
yoldan sevk edecek ve bunun için kuracağı ko
operatifleri de denetliyeoek. 

Et sıkıntısı; Hükümet kararlariyle, ,asker, 
zabıta ve polis tedbirleri ile önleneceğini zan
nedenler varsa yanılıyor muhterem arkadaşla
rım. Bu işi temelden almak için düşündüğümüz 
bu kanundaki köy, «Ortaköy, Kadıköy» değil, 
Türkiye'nin bizim masum köylerimizdir, Dikka-

— 37 — 



M. Meclisi B : 1Ğ4 20 . 9 . 197İ Ö : İ 

tinize arz eder, bilhassa oylarınızı müspet yön
de vermenizi istirham ederim. 

'Saygılarımla. (Alkışlar) 
MUSA DOĞAN (Kars) — önergenin lehin

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde baş

ka konuşma imkânı yoktur. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmı

yor... önerge sahiplerinden Sayın Süleyman 
Mutlu önergeyi izah ettiler, önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... önerge reddedilmiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ede
rim. 

Maraş 
İbrahim öztürk 

s) Köy toplum kalkınmasına finansman 
yönünden yardımcı olmak, köv kalkınma örgüt
lerinin ekonomik, sosyal, kültürel girişimlerine 
kredi sağlamak amaciyle bir «Köy Kalkınma 
Bankası» kurmak. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — önergemi 
izah sadedinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Muhterem 

arkadaşlarım, 
Gerçekte çok önemli bir kanun tasarısının 

müzakeresini yapmaktayız. Ancak, burada şu 
noktayı, eski bir tatbikatçı olarak, önemle be
lirtmek istiyorum: Köy İşleri Bakanlığının en 
önemli fonksiyonlarından birisi, köy - toplum 
kalkınmasıdır. Maateessüf bu terim şimdiye 
kadar çok yanlış anlaşılmıştır. Köy - toplum 
kalkınması millî seviyede veya bölgesel sevi
yede bir kalkınma değildir; tamamen köy top
luluklarının, küçük toplulukların kendi prob
lemlerini kendilerinin çözümlemesi meselesini 
ifade eden bir terimdir. 

| Binaenaleyh, bu konuda, her şeyden evvel, 
paraya ihtiyaç vardır. Yine, biraz evvel ifade 
ettiğim gibi, bir eski tatbikatçı sıfatiyle bunun 
içinde yıllarca yoğrulmuş bir arkadaşınız ola
rak, bu noktaya bilhassa ve önemle değinmek 
istiyorum. 

Köy örgütlenecek, kendi sosyal, ekonomik, 
kültürel prolblemlerini çözümlemek için ve yeti
şemediği yerde Devletten yardım istiyecek. 
Devletin de yetişemediği haller olmaktadır. 
Devlet hangi probleme yetişsin? Köy katkıda 
bulunacak, örgütlenecek, diğer teşkilâtla koor
dinasyon kuracak, icabında küçük bir gölet, 
küçük bir kooperatif kuracak; bir çeşme geti
recek, fakat parası yetişmiyecek. İşte bu gibi 
hallerde köylüye kredi temin edecek, onun fi
nansman ihtiyaçlarını karşılıyacak, mutlaka, 

I bir finansman ve kredi örgütüne ihtiyaç var-
I dır. 

iller Bankası, bizim bildiğimiz, köylere de 
kredi yönünden yardım etmesi gerekir idi. Fa
kat bu, uygulamada asla yerine gelmemiş bir 
husustur. Bugün Türkiye'nin, madem ki, esas 
kütlesini ve temelini köylü teşkil ediyor, o hal
de toplum kalkınmasına yardım edecek bir kre
di ve finansman müessesesine mutlaka ihtiyaç 
vardır ve bunun adı da «Köy Kalkınma Ban
kası» olmalıdır. Böyle bir kredi müessesesini 
kurmadığımız takdirde köy - toplum kalkınma
sı metodunun Türkiye^de gerçekleşmesi ihtima
li çok zayıftır. 

Bu itibarla, Yüksek Meclisten bu hususu 
bilhassa rica ediyor ve kabulünü istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır ve önerge sahibi önergesi
ni mücmelen izah etmiştir, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... önerge reddedilmiştir. 

Bu suretle verilmiş olan 45 önergenin mua
melesi tamamlanmıştır, iki önerge Yüce Meclisi
mizce kabul edilmiştir M, birisi (k) diğeri ise 
(n) fıkralarında değişiklik istiyen önergeler
dir. 

Şimdi, kabul etmiş olduğunuz bu iki öner
genin ışığı altında Komisyonca tanzim edilmiş 
olan fıkraları yeniden okutup oylarınıza suna
cağım efendim, önce 2 nci maddenin (K) fık-

I rasını okutuyorum. 
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Yeni şekil : 
«Köylerde kooperatifçiliği teşvik ve geliştir

mek, bu maksatla eğitim yapmak, gerekli her 
türlü teknik ve malî yardımlarda bulunmak ve 
istihsal maddelerinin değerlendirilmesi için 
araştırıcı ve destekleyici faaliyetler göstermek 
ve köylerde kooperatifçiliğin başarıya ulaşma
sı için gerekli kanuni ve teknik denetimlerde 
bulunmak.» 

BAŞKAN — Efendim, şimdi yeni şekliyle 
(n) fıkrasını okutuyorum. 

«Köy işleri Bakanlığınca hazırlanacak ve 
Bakanlar Kurulunca kabul edilecek esaslar 
içinde köy yerleşme plânlarını yapmak veya 
yaptırmak, tasdik etmek ve bu plânlara uyul
masını sağlamak.» 

BAŞKAN — Şimdi 2 nci maddeyi okutmuş 
olduğum (k) ve (n) fıkralarındaki değişiklik
lerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 2 nci madde değişik 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bakanlığın merkezi ve bağlı 
kuruluşları : 

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

rulu Başkanlığı, 
7. Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlü

ğü, 
8. Yol, içme Suyu ve Elektrik işleri Genel 

Müdürlüğü (Yol, İçme Suyu ve Elektrik İşleri 
ifadesi YSE remzi ile gösterilir.) 

9. Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşle
ri Genel Müdürlüğü (Topraksu remzi ile göste
rilir.) 

10. Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Mü
dürlüğü, 

11. Basın - Yayın ve Halkla ilişkiler Dai
resi Başkanlığı, 

12. idari ve Malî işler Dairesi Başkanlığı, 
13. özlük işleri Müdürlüğü. 
BAŞKAN — Madde üzerinde daha önce söz 

isteminde bulunmuş olan arkadaşların isimleri
ni okuyorum : 

Saym Ahmet Güner, Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Rıfkı Danış
man. Şimdi de Sayın Mehmet Aytuğ'dur. 

Sayın Ahmet Güner? Yok. 
Sayın Reşit Ülker? Yok. 
Sayın Yazıcıoğlu? Divanda görevli bulun

duğu için konuşamıyor. 
Buyurun Sayın Rıfkı Danışman. 

* 
RIPKI DANIŞMAN (Erzurum) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım, 
İyi bir teşkilâtın kurulabilmesi ve bu teşki

lâtın iyi bir vazife yapabilmesi için, her şeyden 
önce, bu teşkilâtın hedefinin iyi tâyin edilmesi 
lâzımdır. 

Şimdiye kadar ki, müzakerelerde bu kurulu
şun hedefini tâyin etmiş bulunuyoruz. Bu he
defin iyi veya iyiye yakın şekilde olduğunun 
münakaşası bitmiş ve şimdi ise bu tâyin edilmiş 
olan hedefi gerçekleştirecek olan teşkilâtın gö
rüşülmesine sıra gelmiş bulunuyor. 

Bilindiği gibi, Köy İşleri Bakanlığı bugüne 
kadar teşkilât kanunu çıkarılmadan idare edil
miş ve kuruluş, bakanlık onaylariyle teşekkül 
etmiş ve kendisine verilen görevleri yapagel-
miştir. Bugüne kadar ki> tatbikattan doğmuş 
bulunan halihazır teşkilâtını, bu kuruluşun 
ideal teşkilâtı olarak kabul etmek ve olduğu 
gibi bu kuruluşu kanunlaştırmak ve bugün 
mevcudolan üniteleri kanun maddeleri halin
de, maddenin fıkraları halinde, yazmak, bugün
kü kamu idaresinin yeniden düzenlenmesi an
layışına aykırı bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin yeniden düzenlemesi çalışmaları seneler
dir devam etmekte olup, sonuna gelmiş bulun
maktadır, buna bir şekil verilecektir. Bunun 
yanında kamu idaresinin de düzenlenmesi ve 
yeniden teşkilâtlandırılması bahis konusudur. 
3u konuda da uzun etütler ve incelemeler ya
pılmıştır. 

1962 yılında başlamış bulunan çalışmalar 
sonucunda kamu idaresinin yeniden düzenlen
mesi için, yazılmış bulunan Mehtap raporunda, 
bakanlıkların teşkilâtlarının ne şekilde düzen
leneceğine dair işaretler vardır. Fonksiyonel 
olarak bunlar raporda ayrı ayrı izah edilmiştir. 
Bu raporun esaslarına göre, bakanlıklar için 
bir «genel çerçeve kanun» bahis konusudur. 
Bakanlıkların hedefleri, bakanlıkların görevle
rini yapabilmeleri için metoda mütaallik mad
deleri bu çerçeve kanunda gösterilecek; bunun 
dışında bakanlık kuruluşu, teşkilâtı kendisine 
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verilmiş olan hizmetin gereğine göre yapılacak 
ilmî araştırmalar, etütler sonunda varılacak 
neticeye göre teşkil edilecektir. 

Kuruluş, devamlı gelişen dinamik bir veti
redir. Bugün ideal olarak tesbit edilmiş olan 
bir teşkilât, bir süre sonra yapılacak etütler ve 
incelemeler sonucunda daha başka türlü bir şek
le ifrağ edilmesi zaruretiyle karşıkarşıya geli
nebilir. 

Köy işleri Bakanlığı da bugün kuruluş ka
nununu Meclisten geçirmek suretiyle, göreve 
başladığı andan itibaren, hiç şüphesiz ki, teşki
lâtı içerisinde birtakım kuruluş etütleri ve in
celemeleri yapacak, bugüne kadar yapmış ol
duklarını değerlendirecektir ve kendisine 2 nci 
madde ile verilmiş olan hedefleri gerçekleştir
mek için en iyi teşkilât şeklini bulacak veya 
mevcut teşkilât üzerinde değişiklikler yapacak
tır. 

Şimdi, 3 ncü maddede gösterilmiş bulunan 
üniteleri kanun maddesi halinde kabul ettiği
miz takdirde, ileride bakanlıkların yeniden dü
zenlenmesi için Meclis huzuruna geleceğini tah
min ettiğimiz bir çerçeve kanun, bu maddeleri 
hükümsüz kılacaktır. 

Ayrıca, bu maddelere göre, bugünden Köy 
işleri Bakanlığının yerleşmesi, teşkilâtlanması 
sonradan bu kuruluşun yeniden düzenlenmesi 
için birtakım müşkülâtla teşkilâtı karşıkarşıya 
bırakacaktır. 

Biz, bu mahzurları göz önünde bulundura
rak, bu maddenin küçük bir tadile tabi tutulma
sını teklif etmekteyiz. Köy İşleri Bakanlığı kö
yün yol, su, elektriğini yapmaktadır; Toprak 
Su çalışmaları yapmaktadır; toprak - iskân gö
revlerini bugüne kadar yapmıştır, bundan son
ra da yapacaktır. Ayrıca, köy kalkınması için 
kooperatifleşme ve ayrıca, bakanlıkların köy
ler üzerindeki hizmetlerinin koordinasyonu ile 
görevli bulunan bir bakanlıktır. 

Demek ki, Köy işleri Bakanlığının esas ana-
fonksiyonları, fonksiyonel olarak bölündüğü 
takdirde, yol - su, toprak - su, toprak - iskân 
ve bir de kooperatifleşme, teşkilâtlanma mese
lesiyle karşıkarşıya kalınıyor, ilerde bu teşki
lâtın da, yine birtakım incelemeler sonucunda, 
değiştirilmesi bahis konusu olabilir ama, bugün 
için bu anafonksiyonları muhafaza ederek, bu
nun dışındaki ünitelerin kanun maddesinden 
çıkarılmasını teklif etmekteyiz. 
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Bu maddenin şu şekilde olması teklifimizin 
esasıdır: Müsteşarlık kalacaktır, özel Kalem 
Müdürlüğü kalacaktır, diğer bakanlıklara pa
ralel olarak bu bakanlıkta da mevcudolması ge
rekir. 

Bakanlık müşavirliğinin çıkarılmasını arzu 
etmekteyiz. Esasen bakanlık müşavirliğinin 
fonksiyonu bugün bütün bakanlıklarda nedir, 
ne gibi görevler yapar? Tam mânasiyle ortaya 
çıkmış değildir. Bunun kanun maddesinde bu
lunması da mahzurludur. Eğer bir zaruret mev
cut ise, aşağıdaki diğer maddede bakana veril
miş olan yetkiyle bu mahzur ortadan kaldırıla
caktır. Gerekiyorsa, bakan kendi onayı ile, 
lüzum görüyorsa bu üniteyi teşkil edebilecek
tir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı kalacaktır, Hukuk 
Müşavirliği kalacaktır. 

Teknik ve Plânlama Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığının çıkarılmasını teklif etmekteyiz. 
Çünkü, anafonksiyonlar genel müdürlüklerde 
toplanmaktadır. Esasen, bakanlığın ihtisas üni
teleri olarak bu genel müdrülükler mevcuttur. 
Bunun dışında eğer yine böyle bir üniteye, böy
le bir kurula ihtiyaç varsa, bakanın enayiyle 
bu kurul teşkil edilebilir. 

Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü ka
lacaktır. Yol, içme Suyu ve Elektrik işleri Ge
nel Müdürlüğü kalacaktır. Toprak Muhafaza 
ve Zirai Sulama İşleri Genel Müdürlüğü kala
caktır. Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Mü
dürlüğü kalacaktır. 

Basın - Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi 
Başkanlığı, idari ve Malî işler Dairesi Başkan
lığı ayrı ayrı iki ünite. Yine bakanlığın görece
ği lüzum üzerine ve iş hacmi nazarı dikkate alı
narak ve iş nevi çeşitliliği nazarı dikkate alı
narak, bakanın onayiyle bu daireler aynen mu
hafaza edilebilir veya değişik şekilde bugüne 
kadar ki tatbikat sonucundan elde edilen duru
ma göre bu üniteler yeniden düzenlenebilir. Bu 
iki ünitenin de maddeden çıkarılmasını teklif 
etmekteyiz. 

Ayrıca, 4 ncü ve 5 nci maddelerde bu tekli
fimize paralel olarak bâzı değişiklikler istemek
teyiz. Bunun esası, 3 ncü maddede tadadedilen 
genel müdürlüklerin dışında, yan kuruluş ola
rak, müşavir kuruluş olarak, yardımcı kuruluş 
olarak muhafaza edilmesi zaruri bulunan veya 
yeniden ihdası gereken ünitelerin - ki, ihtiyaca 
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göre bunlar küçük tutulabilir veya daha geniş 
tutulabilir - bakanın onayiyle teşkil edilecek
tir ve ilerideki reorganizasyon çalışmalarında, 
bakanlıklara verilecek yeni şekillere bu bakan
lığın daha kolay uyması mümkün olacaktır. 

Ayrıca, maddenin matlabında «Teşkilât» de
niyor, başka yerlerde «kuruluş» olarak geçiyor. 
Bugüne kadarki teşkilât kanunlarında bu, «ku
ruluş» kelimesiyle ifade edilmektedir. Bunun 
da «kuruluş» şeklinde düzeltilmesini teklif et
mekteyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Aygün, buyurun efen

dim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan 

değerli arkadaşlarım; 
Bugün bu parlâmentoda vazife gören arka

daşlarımdan, zannediyorum, bir Mşi yok ki, ba
kanlık teşkilâtından, bakanlık teşkilatındaki 
kadro şişkinliğinden şikâyetçi olmasın. 

Kanunun son kısmındaki cetvel, öyle zan
nediyorum 3 ncü maddeyle ilgilidir, teşkilâtla 
ilgilidir. Eğer ben yanlış anlamıyorsam. Son kı
sımdaki cetvel, 3 ncü maddeyle ilgili, müsteşar
lık, özel kalem ve sair kuruluşla ilgili kadro
lar. Çünkü, cetvelin hangi maddeye aidolduğu 
hususunda kanunda bir yer bulamadım. Açık
ça ifade ediyorum; kuruluş cetvelleri 3 ncü 
madde ile ilgili. Eğer varsa, başka bir yerinde 
bu cetvelle ilgili bu husus, komisyon beni ay
dınlatırsa memnun olurum. 

Bütün mesele, bizim anladığımıza göre, çer
çeve kanunun ne zaman çıkacağının biünmeme-
sidir. Çerçeve kanun ne zaman çıkacak? Bu, 
meçhul. Ancak, Köy İşleri Bakanlığının 3 ncü 
maddesindeki sıralanan teşkilâtla ilgili fıkralar 
kanunun son kısmında bir cetvelle kadrolaştı-
rılmış bulunmaktadır.. Bu kadrolar tamamen 
şişirilmiştir. Açıklamak suretiyle bunları birer 
birer izah edeceğim. 

Bu bakımdan, Köy İşleri Bakanlığı bu ka
nunun 3 ncü maddesiyle ilgili cetvelleri çeksin
ler. Yanlışımız varsa... 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Efendim, yeni tasarıda da cetvel var, o ta
rafta değiştirmiş. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Peki efen
dim. Komisyon bir şeyi izah ederse sözümü bi
tirip gideceğim. Eğer cetveller ilişik değilse 
mesele yok. 
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• KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Cetveller yok, onlar yanlış. 

BAŞKAN — Yokmuş efendim. 
SALİH AYGÜN (Devamla) — O halde, bu 

cetveller ilişik bulunmadığına göre, Yüksek 
Komisyon bu teşkilâtı nasıl tanzim edecektir? 
Bu hususu izah ederlerse memnun kalırım. 

Söz hakkım mahfuz olmak üzere burada ko
nuşmamı bitiriyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) .— öner

gemi izah etmek üzere söz istiyorum efendim. 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Köy İşleri Ba
kanlığımızın asli görevini, köyün kalkınması 
için «köye yol, köye içme suyu, köye elektrik 
getirmek» şeklinde diğer mühim vazifeleri ya
nında hülâsa edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 3 ncü maddenin 
8 nci fıkrasında «YSE» rumuzlariyle şekille
nen YSE Genel Müdürlüğünün bütün Türkiye'
nin köy yollarını yapmaya, bütün Türkiye'nin 
köylerinin içme suyunu getirmeye, bütün Tür
kiye'nin köylerine elektrik getirmeye ve orada 
elektriği çeşitli hizmetlere tatbik etmeye kapa
sitesi kâfi değildir. Bir insanın yaradılışı, man-
talitesi, kafası kâfi değildir. Teşkilât prensip
lerine aykırıdır. Köy elektriğinden mesul olan 
bir genel müdürlük, Köy içme sularından me
sul olan bir genel müdürlük olmalıdır. Köy yol
lan yapımından, bakımından mesul bir köy 
yolları genel müdürlüğü olmalıdır. 

Genel Müdürlüğün çalışmalarını yakından 
takilbediyoruz, memnunuz. Fakat, çıkışmasına, 
yetişmesine, üstesinden gelmesine imkân yok
tur. 

Ben, yol, su ve elektrik işlerinin üç ayrı ge
nel müdürlük halinde bu teşkilât kanununda 
yer alması için bir önerge veriyorum, takdir 
Yüce Meclisindir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, buyurun 

efendim. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, biraz önce 
değerli arkadaşlarımın değindiği gibi, Köy 
işleri Bakanlığı Teşkilât Kanununda kadro
lar cidden şişirmiştir. özellikle, son yıllarda 

I bakanlık merkez örgütlerinde gördüğümüz 
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«müşavirlik», «bakanlık müşavirliği» kavra
mı çok değişik şekillerde kullanılmakta ve is
tismar edilmektedir. Burada görüyoruz, 6 tane 
bakanlık müşaviri kadrosu veriliyor. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AY-
KAN — Personel Kanunu bunları kaldırdı. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Kaldırdı ama, bir çelişki daha oluyor. Ba
lkınız, «müsteşar ve müşavir» kelimeleri aynı 
kökten gelmiştir. «Müsteşar» kelimesi Bakanın 
«müşavir ve yardımcısı» lanlamımdadır. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AY-
KAN — Kanun metninde yok. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Bakan, kanun metninde olmadığını bu
yuruyorlar; «müşavir» kelimesi! burada yok, 
ama kadroda müşavir olarak teşkilâta adam 
alınıyor... 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
—Seçim zedeler. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Evet, Sayın Mutlu'nun yerinden buyurduğu 
gibi, bir dereceye kadar belki seçim zedeler, 
korunmak amacıyle bir dereceye kadar da ba
kanlığın üst kademelerindeki görevlileri başka 
yerlere uzaklaştırmada kolaylık olması ama
cıyle böyle bir yöne gidilmiştir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bozuk kafa 
yeridir. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Ne yeri olunsa olsun, ortada bir gerçek var. 
Özellikle reform yapmak amacıyla görev almış 
bir Hükümet, kaçamak yollu bir madde ge
tirmemelidir. Bu madde en güzel şeklini alma
lıdır. Kamu (görevlerinde önemli olan ve
rimlilik, müessMyet ve tasarruftur. Burada 
verim sağlanmıyorsa, müessiriyet yoksa, hiç 
değilse tasarrufa gidilmelidir, 

Değerli arkadaşlarım, her bakanlıkta 6 tane 
müşavirlik var. Size bir gerçek söyliyeyiım, 
bir de müşavir yardımcıları var, bunu geçen
lerde Millî Eğitim Bakanlığında öğrendim, 4 
tane müşavir yardımcısı var. O neyse onu 
da bilmiyorum, ne işe yarar, hiç haberim yok. 
Dereceleri de 3 ncü dereceden aşağı düşmü
yor. Bunların hesabını yaptım; şöyle böyle 
Türkiye'ye yıllık 25 - 30 milyon Türk Lirası 
külfet yüklüyor. 

Değerli arkadaşlarım, kendi çevremden mi
sal vereceğim : Irmak Bucağında 27 köy acı 

su içmektedir ve bu köylere gidecek suyun 
proje tutarı 7 milyon liradır. Eğer bakanlık
lardan bu türlü müşavirleri kaldırırsak, benim 
27 köyümün, demek ki, 4 katı köye daha, hiç 
değilse 100 köye su gidecektir. Bu işle görevli 
bir bakanlıkta hiç olmazsa bu israfa gidilme
melidir. 

'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH

MET İSMET ANGI (Eskişehir)^ — Muhterem 
arkadaşlar; Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş Ka
nunu, iki defa komisyonumuza iade edilmesi 
dolayısiyle iki rapor hazırlanmış ve sevk tari
hinden sonra Personel Kanununda yapılan de
ğişiklik bilhassa nazarı dikkate alınmak sure
tiyle son rapor tanzim edilmiştir. Bâzı arkadaş
larımızın, kanun üzerinde yanlış mütalâalar 
serdetmeleri ve değişiklikler üzerinde yanlış 
misaller göstermeleri neticesinde burada izahat 
vermek zarureti hâsıl olmuştur. 

1327 sayılı Kanunla kadroların nasıl tevzi 
edileceği tesbit edilmiştir. Kanun, daha evvel 
sevk edildiği, için, ilk sevk ediliş şeklinin 
arkasında, Kuruluş Kanununa göre getirilmek 
istenen personelin kadro ve cetvelleri gösteril
mekte idi. Bu mahzur ortadan kalkmış olup, 
arkadaşlarımızın tekrar bu mevzuda izahat iste
meleri neticesinde durumu arz ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Danışman ar
kadaşımızın bahsettiği, Kuruluş Kanununa geti
rilmek istenen hususlar ve üzerindeki mütalâa
lar yerindedir. Komisyonumuz ilk önce kendi
sine verilen tasarı üzerinde vâki çalışmalar ne
ticesi hazırlanmış olduğu raporun komisyonu
muza iadesi üzerine buradaki konulmalar dik
kate alınmak suretiyle ikinci rapor hazırlan
mıştır. Sayın Danışman'm konuşmasında zik
rettikleri geniş etüt ve araştırmayı müstenido-
lan MEHTAP Projesi ve ona dayalı bir çalışma 
neticesinde, 33 madde ile 2 geçici madde halin
de iken, 21 maddeye kadar indirilmiş olup, ta
sarı, bahsettikleri MEHTAP Projesine uygun 
olarak hazırlanmıştır. 

Diğer arkadaşlarımızın ileri sürdükleri YSE 
Genel Müdürlüğünün üç ayrı genel müdürlük 
haline getirilmesi teklifleri üzerinde de müza
kereler yapılmıştır. Bahsettikleri şekilde avrıl-
ması halinde her hizmet için bir genel müdür-
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lüğün kurulması gibi, burada şikâyetçisi oldu
ğumuz kadro şişkinliği ve geniş kuruluşlara gi
dilme fikrine tezat teşkil etmektedir. 

Bu itibarla, arkadaşlarımızın burada serd et
tikleri bütün endişeler, komisyonumuzca derin
liğine müzakere edilmiş ve teknik elemanlardan 
izahat alınarak metin hazırlanmıştır. Bunun ha
ricinde yapılmak istenen tekliflere komisyonu
muz katılmamaktadır. Reylerinizin bu yolda ve
rilmesini saygılarımla arz ederim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sorum var 
efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyo
rum 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, bir dakika 
efendim soru var. Buyurun Sayın Aygün. 

SALİH AYG-ÜN (Amasya) — Bizim anlayı
şımıza göre; Pe'rsonel Kanununda kadro konu
su, Teşkilât [Kanununun şişirilen kadroları ile 
ilgili değildir. Bu, Bütçe Kanunu ile geldiği za
man, mevcut Teşkilât Kanununda bulunan me
mura hangi kadronun tahsis edileceğine aittir. 
Belki yanlış düşünüyoruz; fakat bizim görüşü
müze göre, bu tatbikat yanlıştır. 

Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu yapıl
dığı zaman, Teşkilât Kanunu ile kaç tane müs
teşar, kaç tane müsteşar muavini çalıştırılacağı
nın tesbit edilmesi gerekir. Ve Bütçe Kanunu ile 
de müsteşar ve müsteşar muavinlerine hangi 
kadronun, hangi derecenin verileceğinin, - bah
settiğim husus çalışma yeri kadrosu değil, ta-
bitaiyle maaş kadrosudur - müsteşar verilecek 
görev ve yetkisinin tesbiti gerekmektedir. 

Bu bakımdan, Teşkilât Kanunundaki sınıf
lama ile Personel Kanunundaki kadronun, Yük
sek Komisyonun düşündüğü şekilde olmadığı 
kanısındayız. Acaba Yüksek Komisyon bu hu
susta ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Devamla) — Sayın Başkan, 
memurların derece ve alacağı maaş kadroları
nın tanziminin bakanlıklardaki kuruluşlara gö
re olmadığı, Personel Kanununda bunun nasıl 
yapılacağı, her Bakanlığı tekliflerinin nerede, 
nasıl konulacağı ariz amik belirtilmiştir. Bu iti
barla kadro meselesi, Kuruluş Kanunu ile hal-
ledilmemekte olup, bu husus ayrıca Personel 
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Kanununa tabi olmaktadır. Bu itibarla arka
daşımızın cevabı sualinin içindedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; görüşülmekte olan 
Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanununun 
üçüncü maddesi münasebetiyle bâzı mütalâamı 
sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Üçüncü maddenin üçüncü fıkrası ile bakan
lık müşavirlikleri doğrudan doğruya Bakana 
'bağlı kılınmaktadır. Ekseri ahvalde Bakanın 
onayı alınmak suretiyle umum müdür müşa
virlikleri de ihdas edilmektedir. 

Bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bakanlık 
müşavirlikleri bugün Türkiye'de bir enflâsyon 
haline gelmiştir. Hükümetler sık sık değiştiği 
için bakanlık müşavirliği - Maliye Bakanlığı 
hariç - bir kızak yeri haline getirilmektedir. Bu 
tâbirin benden duyulmaması daha iyi idi; ama 
zabıtlara da geçirmeye meclburum. 

(Bakanlık müşavirliğinin imza yetkisi' yok
tur, sadece verilen bir dosyayı tetkik eder ve
ya verilen hir vazifeyi yapar. Hani, «elâ gtizün 
iyidir», «idare et» mahiyetinde kimsesi olanlar 
«•bakanlık ibaşmüşaviri» kimsesi olmıyan da 
«umum müdürlük müşaviri» şeklinde istihdam 
edilmektedirler. Bu, her bakanlıkta böyledir. 
Ben öyle bakanlıklar bilirim ki, umum müdür
lükler de dâhil olmak üzere, yüz küsur müşa
virliği vardır. Fakat, bu maddenin buraya kon
ması zarureti vardır. 

Büyük Millet Meclisinde kapalı olacak her 
hangi bir iş yoktur, açık ifade edelim. Bir ba
kanın, elbette ki, Mükümetinin programını icra 
edecek olan müsteşarla ahenkli çalışması her za
man mümkün değildir. Onu nereye alacaktır? 
Aynı seviyede bulunan bakanlık müşavirliğine 
alması Zarureti vardır. Onun için bu maddenin 
ve bu yerin mutlaka zarureti vardır Ve olması 
gerekir. Temenni ederim ki, Köy işleri Bakanı, 
ister bugünkü, ister gelecekteki olsun, bunu iyi 
şekilde kullansın. 

Yine üçüncü maddenin 12 nci fıkrasında; 
«İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı» zik
redilmektedir. 

Bir önerge verdim; Komisyon lütfeder, işti
rak ederse iyi olacağını zannediyorum. Her 
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dairenin bir levazım müdürlüğü vardır. Bura
ya bir «levazım müdürlüğü» kelimesi konur ise, 
bu daire başkanlığının emri altında şube halin
de bir levazım müdürlüğü meydana getirilmiş 
olacaktır. Ki, Köy İşleri Bakanlığının levazım 
müdürlüğü en büyük levazım müdürlüklerin
den olacak olan bir yerdir. 

Üçüncü olarak aynı maddenin 13 ncü fık
rasını eleştiriyorum; «özlük işleri Müdürlüğü» 
diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; hasbelkader özlük 
işlerinde bulunan bir arkadaşınız olarak ifade 
edeyim: Eğer, bendenizi tasvibedeceğinizi bil
miş olsam bunu «umum müdürlük» olarak tek
lif ederim. Ama, «Daire başkanlığı» olarak de
ğiştirilmesi için bir önerge verdim, özlük işleri 
müdürlüğü, doğrudan doğruya Bakana bağlı
dır, hiçbir umum müdürlük emrinde değildir. 

Bir umum müdür bir teklifte bulunacak ve 
diğecek ki, falan yerde bulunan müdürü ben 
falan yere şu sebeple atamak istiyorum. Bu, ne
reye gelecek? özlük işlerine gelecek. Bu, umum 
müdürün teknik teklifidir. Bunu kabul edip et
meme keyfiyeti için - buradaki tâbirle - özlük 
işleri müdürü, esas gizli dosyasını açacaktır. 
Umum müdürlükçe teklif edilen bu kişinin bu
raya lâyik olup olmadığı hususunu bakana 
umum müdür getirmiyecek, özlük işleri müdü
rü getirecektir. Kim getirecek? özlük işleri 
müdürü imzasını atmak suretiyle getirecek ve 
tâyin edilip edilmemesi keyfiyeti ondan sonra 
tekâmül edecek. Bakan tarafından reddedilir
se veyahut da kurulmuş olan komisyon tarafın
dan reddedilirse tâyin keyfiyeti tekâmül etmi-
yecektir. Burada her halde bir tâyin yönetme
liğinin yapılması lâzımdır. Aksi takdirde, kü
çük bir şube müdürlüğü halinde özlük işleri 
müdürlüğünü ihdas edeceksiniz ve ondan sonra 
bir umum müdür, «efendim nasıl olur, şube 
müdürü kimdir ki, benim yaptığım teklifi ve
kile getirecek» diyecektir. Böyledir ve usûl 
budur değerli arkadaşlarım. Bir zâtişleri mü
dürü, doğrudan doğruya burada zikredilen Top
rak - İskân işleri G-enel Müdürü, YSE Genel 
Müdürü ve saire, kimin olursa olsun, teklifleri
ni doğrudan doğruya bakana götürecek ve te
kâmülünü temin edecektir. O halde, bunu, bir 
şube halinde bırakırsanız, buradaki fonksiyonu 
umum müdürler nezdinde iyi olmaz. Çünkü, 
aynı zaamnda birinci derecede tezkiye âmiridir. 

Bir YSE bölge müdürünü tâyin ederken umum 
müdür nereye yazacak Bakana değil, yanlış 
aıılamıyalım, bakanlığa diye yazacak ve özlük 
işlerine gelecek, özlük işleri bir şube müdürü, 
adam küçümsenecek. 

Onun için ben, eğer teklifimin kabul edilece
ğini bilse idim, «umum müdürlük» derdim, öy
le teklif ederdim. Zira, içişlerinde umum mü
dürlüktür, Sağlık Bakanlığında, Millî Eğitimde, 
Maliyede umum müdürlüktür. O halde bir 
umum müdürlük olmadan hiç olmazsa bir daire 
haline getirilmesi ve ondan sonra özlük işlerin
de bulunan kısımların da şube müdürlükleri ha
linde çalıştırılması zarureti ve böyle olmasında 
da büyük faydalar vardır. 

Saygılar arz ederim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Rıfkı Danışman'm değerli konuşması 

üzerine birkaç cümle söylemeyi tasarlamıştım; 
fakat konular değişince, bu kanunun hazırlan
masında harcanan emeği birkaç cümle ile siz
lere arz etmeyi, konuşmaların bundan sonraki 
^eyri için yararlı düşündüm. 

Köy isleri Bakanlığı kurulalı sekiz yıl olma
sına rağmen, halen teşkilât kanunu yoktur. 
Lütfeder, bu Bakanlığı, bugünkü çalışmanızla 
teşkilât kanununa kavuşturursanız, köye gide
cek hizmetlerde ve bu Bakanlıkta çalışan per
sonele gelişmeler sağlıyacak ve köye dönük hiz
metleri daha da geliştireceksiniz. 

Müsaadenizle bir gerçeği arz etmek istiyo
rum. Bu Meclislerden en son çıkan bakanlık 
teşkilât kanunu, 1963 yılında çıkmıştır. 1963 
yılından bu yana bu Meclislerden bir teşkilât 
kanunu çıkamamıştır. Ben şahsan, Bakanlığa 
atandığımdan bu yana, en çok emeği ve en çok 
^a^ayj. bu kanunun çıkarılmasına harcadım. 
Bir kanunu çıkarmanın, özellikle bir Teşkilât 
Kanununu çıkarmanın ne kadar güç olduğunu 
bu çabam bana öğretti. Yalnız, bu tasarı her 
yönü ile ciddî şekilde incelenmiş ve huzurunu
za, mevcut imkânlar içerisinde en iyi bir ka
nun tasarısının getirilmesi için çaba harcanmış
tır. Bu kanun tasarısı komisyonda iki defa, - iki
şer günden dört gün olmak üzere - her yönü ile 

AA 
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•tartışılmış ve komisyon tarafından çağrılan Dev- I 
-letin üst kademelerindeki uzmanları bu kanun 
tasarısı ile ilgili olarak, dinlenmiştir. Ayrıca, 
Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün bu ka
nunla ilgili görüşü alınmıştır ve huzurunuzda 
buıunan tasarı bu enstitünün değerli katkısı ile 
bu hale getirilmiştir. 

Sayın Rıfkı Danışman arkadaşımızın değin
diği üzere, Mehtap propesi, Teşkilât kanunla
rının tadadını yaptığı zaman; mevcut Teşkilât 
kanunlarının görevleri yönünden beraberlik ol
madığını tesbit etmekte ve ayrıca yine bu proje, 
kuruluş kanunlarında, birimlerin sayılması yö
nünden değişiklikler olduğunu tesbit etmekte
ndir. Bütün alternatifleri düşünerek biz bu tasa
rıyı bu hale getirebildik. Sayın Danışman arka
daşımızın söylediklerinde ağırlık vardır; «Ba
kanlık müşavirliği» deyimi kullanılabilir, kulla
nılamaz; tabiî lehte ve aleyhte bir değerlen
dirme yaptıktan sonra Meclisin bu şekilde ka
bul etmesinde yarar olduğunu düşündük. 

Bir arkadaşımız, bütün genel müdürlüklerin 
'yahut da bakanlık birimlerinin görevlerinin sa
nılması ve kadrolarının tesbit edilmesi lâzım-
îgeldiğini beyan ettiler. 

Bize verilen teknik bilgiye göre, bu yönde 
bir sınırlama ilerideki gelişmeler içerisinde bir 
sakınca olarak ortaya çıkmaktadır. Demin arz 
etmiştim, sekiz yıl içerisinde bu Meclisten bir 
bakanlık Teşkilât Kanunu çıkamamıştır. Bir 
bakanlığın Teşkilât Kanunu; çıktıktan 10 yıl 
sonra, bazan 20 yıl sonra yapılan pek çok ilâve
lerle tanınmaz bir hale geliyor. Orta - Doğu 
Âmme idaresi Enstitüsünün bize yaptığı tel
kinler, Teşkilât kanunu tasarısında gerek gö
revlerle ilgili, gerek kuruluşla ilgili elastikiye
ti sağlamak yönünde olmuştur ki, huzurunuz
da bulunan kanun tasarısı da bu espriye göre 
hazırlanmıştır. 

İdaremize, Personel Kanunu ve veni bütçe 
uygulaması yeni anlayışlar getirmiştir. Birkaç 
cümle ile bu hususa değinmeme müsaadenizi 
rica ederim. 

Personel Kanunu, özellikle yönetici kadro
nun tesbit ve tâyininde, yahut da yüksek yöneti
cilere hangi kadronun verileceği hususundaki 
yetkiyi Bakanlar Kuruluna tanımıştır. Yani, 
müsteşara, müsteşar yardımcısına yahut belli 
bir genel müdüre ilk dört derecenin hangisi ve- | 
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rilecektir, Personel Kanununa göre bunu tâyin 
etmek yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. 

Ayrıca, bütçemiz ağır ağır fonksiyonel büt
çeye doğru gitmektedir. Bu yıl bütçe, prog
ram - bütçe niteliğinde olacaktır. Bu da, bir ba
kanlığa yahut da bir kamu kuruluşuna bütçe
den para ayrılmadan önce, bu kuruluşun ne ya
pacağının, bu parayı hangi hizmet için kulla
nacağının tesbit edilmesini öngörmektedir. Onun 
için bir Bakanlığın Kuruluş Kanununda her 
hangi bir görev sayılsa dahi, bu göreve bütçe
de para konulmadığı zaman o fonksiyon kendi
liğinden işlememektedir. Ayrıca, Personel Ka
nununun genel uygulamasına göre, «müşavir ya 
da genel müdüre şu kadro verilir, bakanlıklar 
şu kadar yöneticiden kurulur» tarzında bir de
yimi eklemek de yine uygulamada geçerli bir 
husus değildir. Bu yöndeki konuşmalara bel
ki bir açıklık getirir düşüncesiyle bu kısa iza
hatı yapmayı faydalı gördüm. 

Sayın milletvekilleri, lütfeder de bugün men
subu olduğum Bakanlığı Teşkilât Kanununa ka-
vuşturursanız, çok samimî inancım odur ki.. bu 
sizin büyük bir eseriniz, büyük bir hizmetiniz 
olacaktır ve Köy İşleri Bakanlığı bu kanunla 
emniyete, güvene kavuşacaktır; sizin cok değer 
verdiğiniz köy hizmetleri daha belirli olacak
tır, daha etkili olacaktır. Ayrıca, bu konuşmamı 
bu hususta da ricada bulunmak için kullanmış 
olmak isterim.. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Sayın Salih Ay gün, buyurun. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Saym Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Bâzı hususların zapta geçmesinde fa7da mü

lâhaza ettiğim için tekrar sizlerin huzuruna çık
mış bulunuyorum. 

657 sayılı Kanun gayet açık, olarak hangi 
memuriyete hangi derecenin verileceğini tesbit 
etmiştir. Adı üstünde görüşmekte olduğumuz 
kanun bir Teşkilât Kanunudur. Burada kadro
ları tesbit etmezseniz, bu bakanlıkları politika
dan kurtaramazsınız. Bugün A. P. iktidarda ola
bilir, yarın, öbür gün C. H. P., M. G. P. veya 
D. P. iktidarda olabilir. Sayın arkadaşlarım ga
yet güzel izah ettiler; müşavirlikler kızak yeri
dir. Aslında üç müşavirliğe lüzum varsa, on 
müşavirlik ihdas edersiniz, bu da bütçe kanunu 
ile Meclisten geçer. Bütçelerin Meclislerde na« 
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sil müzakere edildiği meydandadır. Öğretmenle
rin ücretini bile geçirirken burada gaflete düş
tük, onlara şimdi üç türlü ücret veriyoruz. Bu 
bakımdan tarih huzurunda, millet huzurunda 
Sayın Bakanı uyarıyorum; bu kadrolar tesbit 
edildiği takdirde teşkilât politikanın dışına iti
lecek, adam kayırmalara imkân verilmiyecek ve 
bu müessese ıslah edilmiş olacaktır. Benim bu 
hususta söyliyeceğim sözler bundan ibarettir. 

Bir noktaya daha temas etmek isterim. Bu 
maddede dokuzuncu sırada «Toprak Muhafaza 
ve Zirai Sulama işleri Genel Müdürlüğü» var. 
Bu konuda ben bir takrir hazırlamıştım, maale
sef takririm bâzı sebeplerle kayboldu. Benim 
arz etmek istediğim şudur: Köylerde kadim in
tifa hakkı devam ettiğine göre, bu sulama işle
rini nasıl tesbit edeceksiniz, nasıl teşkilâtlan
dır acaksınız? Ben Sayın Bakanımızı ikaz ettim, 
dedim ki, köylerde sulama işleri çok önemlidir, 
(bu yüzden köylü vatandaşlar ve köyler birbiri
ne düşerler... Bugünkü şartlara g'öre köy su
lama işlerini, meselâ dört köyde suyun intifa 
şeklini tanzim etme yetkisini bakanlık kendi 
uhdesine alsın, tşte burada Toprak Mulıafaza 
ve Zirai Sulama işleri Genel Müdürlüğü var. 
Maalesef, benim anlayışıma göre, burada bu 
n'oksan çıkıyor. 

IBenim arz etmek istediklerim bunlardan 
ibarettir, başka bir şey söylemiyorum, sadece Sa
yın Bakan arkadaşımızı uyarıyorum. Sayın Bakan 
arkadaşımızı uyarıyorum. Sayın Bakan arka
daşımız eğer teşkilâtı çakarsa, yani kadroları 
tesbit ederse bakanlığını politikanın dışına ite
cek, hiç kimse tekrar tâyin ve nakiller yapa-
mıyacak ve o Teşkilât Kanununa göre de büt
çeye cetvelleri eklenmek suretiyle kadrolar alı
nacak, arkadaşlardan terfi edenler olacak, fa
kat yeni kadrolar ihdas edihniyecektir. 

IBu hususu foiEıassa sayın parlömanter arka
daşlarınla duyurmayı vazife saydım, Sayın Ba
kanım da bu hususa dikkat ederse derhalde 
faydalı olur kanaatindeyim, ama kabul eder, 
ama kabul etmez. Bu, tabiî bir düşünce mesele
sidir. anlayış meselesidir. 

Yüksek Heyetinize saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Sayın Şener, buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
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özür dileyerek huzurunuza çıkıyorum. Me
sele, Sayın Salih Aygün arkadaşımızın ifade 
ettiği şekilde değildir. 057 sayılı Kanunun 1327 
sayılı Kanunla değiştirilen ve zannedersem 33 
ncü maddesine göre, ilgili her daire Devlet Per
sonel Dairesine her sene kadro teklif eder ve kad
rolar, Devlet Personel Dairesinin mütalâası alın
mak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından ve
rilir. Eskiden Tarım Bakanlığının müsteşarı 
125 lira aslî maaşlı idi. Bu, her sene bütçeden 
igeçer ve verilirdi. Şimdi öyle değildir ve bu iş 
tamamen kaldırılmıştır. Dikkat buyurulursa bi
rinci teklifte, eski kanun hükümlerine göre cet
veller arkasında ekli idi, ama şimdiki teklifte 
yoktur. Yani, şimdi, «!Köy işleri Bakanı sen 
müsteşarına ne vereceksin, kaç tane müşavir 
kadrosu istiyorsun» gibi konular yoktur. Köy 
işleri Bakanlığı ileride Devlet Personel Daire
sine gerekçe göstermek suretiyle müracaat ede
cek, diyecek ki, şu şu şu derecelerden bana beş 
tane müşavirlik kadrosu veriniz. Bunun üzeri
ne Devlet Personel Dairesi gerekli tetkikini ya
pacak, diyecek ki, hayır, vermiyorum. Mütalâa 
menfi olunca orada bitmiyor. Maliye Bakanlı
ğına gelecek ve Maliye Bakanlığı bu kadroların 
verilip verilmemesini karara bağlıyacak. 

ıŞimdi, ben kendi mesleğimden bir misal ve
reyim. Bu sene ziraat fakültelerinden mezun 
olmuş yüzlerce kişi Tarım Bakanlığının kapısın
da beklemektedir, kadro yok, tâyinleri yapıla
mıyor. Veterinerlerin durumu aynıdır, orman 
müihendislerinin de durumu aynıdır, ama eski
den öyle değildi. Eskiden 2919 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine göre, Devlet okutmuş olduğu 
'her talebeyi mezun olunca mutlaka tâyin et
mekle mükellefti. O da Anayasaya aykırı idi, 
özlük işlerine sayılmıyordu, ama şimdi öyle 
değil. Şimdi! gidiniz YSE Genel Müdürüne; 
«kadro yoktur, tâyin edemem» der. Gidin, Top
rak ve İskân işleri Genel Müdürüne, «kadro 
yoktur, Devlet Personel Dairesinden istedim, 
Maliye Bakanlığı müsaade ederse kadro alaca
ğız» der. Onun için siz burada kadroları tesbit 
ederseniz 1327 sayılı Kanuna aykırı bir iş yap
mış olursunuz ve zaten bu mümkün değildir, 
(burada bunlar belirtilemez. 

(Saygılar sunarım. 
(BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen ol

madığı cihetle verilmiş bulunan değişiklik öner
gelerini okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Tadanımı 3 ncü madde m&tlabma «teşkilât» 

kelimesi yerine «kuruluş» tâbirinin konmasını 
arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin 2 nci bendinin metinden çı

karılmasını öneriyorum. 

Önerimi ayrıca açıklayacağımın da göz 
önünde tutulmasını dilerim. 

iSaygılanmla. 
îçel Milletvekili 

Turnan özgüner 

Sayın Başkanlığa 
IKlöy tşlerî Bakanlığı kuruluş kanunu tasarı

sının 3 ncü maddesinin 3, 6, 11, 12 nci fıkrala
rının maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum 
ıRifkı Danışman 

ıSayın Başkanlığa 
3 ncü maddedeki «müşavirlik» sözcüğü ye

rine «danışman» sözcüğünün kaibul edilmesini 
öneriyorum. 

Saygılarımla. 

önergemi ayrıca açıklayacağım. 
İçel Milletvekili 
Turihan özgüner 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
IKöy işleri Bakanlığı Kanunu 3 ncü madde

nin 8 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

(Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Fıkra 8. Köy yollan, Köy içme Suları, Köy 
Elektrifikasyonu genel müdürlükleri. 

Sayın Başkanlığa 
(Görüşülmekte olan 3 ncü maddenin 12 nci 

fıkrasının aşağıda ifade edilen şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılanmla. 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener 

12. idari, Malî ve Levazım İşleri Dairesi 
Başkanlığı. 

ISayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 3 ncü maddenin 13 ncü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

'Saygılarımla. 
Trabzon 

Alhmet Şener 
x<Fıkra 13. özlük işleri Dairesi Başkanlığı.» 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
(Görüşülmekte olan Köy İşleri Bakanlığı ka

nun tasansının 3 ncü maddesinde teşkilât (bö
lümünde «Köy hayvancılığını geliştirme, araş
tırma genel müdürlüğü» adı ile 14 ncü fıkra 
olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon KaraJhisar 
Süleyman Mutlu 

T. B. M. Meclisi SaynuBaşkanlığına 
Oörüşülmekte olan Köy İşleri Bakanlığı 

kanun tasansının 3 ncü maddesinin 13 ncü fık
rasından sonra aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ederim. 

Kars 
Musa Doğan 

- Köy hayvancılığını geliştirme ve hayvan 
ürünlerini değerlendirme genel müdürlüğü -

BAŞKAN — Bu, «Millet MecBsi Başkanlığı
na» şeklinde olacaktır. 

önergeler okunmuştur. Aykırılık derecesine 
ıgiöre yeniden okutup muameleye koyacağım 
efendim. 

(Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın 
birinci önergesi! tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — iştirak ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz. Sayın Hü
kümet?.. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN - - önergeye komisyon ve Hükü
met katılıyor, önergeyi oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, tâbirin «kuruluşlar» olması lâzımdır. 
BAŞKAN — önergede ne yazıyor efendim? 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
IBAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 

— Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in birin
ci önergesi tekrar okundu). 

IBAŞKAN — Komisyon, Hükümet katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI — Katılmıyoruz. 

IKÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in ikinci 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. önertgeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge da
ha var, onu da okutup ikisini birden muamele
ye koyacağız. 

(Kars Milletvekili Musa Doğan'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 

— Katılmıyoruz. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Söz istiyorum. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 

— Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

etmiyor. Buyurun Musa Doğan. 
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I SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
—• Ben de söz istedim. 

BAŞKAN — Önce Musa Doğan'a söz ver
dim. Size de söz veririm. Önergeler ayrı ayrı 
olduğu için size de vereceğim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
aziz arkadaşlar, 

Bir Köy İşleri Bakanlığı mevcuttur, görüş
tüğümüz mevzu da Köy İşleri Bakanlığı ile il
gilidir. Köylümüzün hangisine sorsanız; bana 
ne Dışişleri Bakanlığından, İçişleri Bakanlı
ğından, şu bakanlıktan, bu bakanlıktan, bütün 
işlerim Köy İşleri Bakanlığında döner, der. 

Şimdi biz kürsüye gelmeden evvel bâzı ar
kadaşlarım, bu işlerin tarımla ilgisi vardır, 
Köy İşleri Bakanlığı ile önergenizin ne ilgisi 
var, dediler. 

Şimdi beyler, Köy İşleri Bakanlığının hede
fi; köyü ve köylüyü kalkındırmak, köye gir
mek, her halde ilmî bir şekilde köye girmektir. 
Durum böyle olunca, köyü ve köylüyü ne ile 
kalkındıracağız? Köyün ve köylünün köyde 
% 70 % 80 iştigal ettiği mevzuu ele almakla 
kalkındıracağız. Nedir bu mevzu? Türkiye'miz
de bilhassa geri kalmış bölgelerimizde % 90 
hayvancılıktır. 

Şimdi Tarım Bakanlığı ne yapıyor? Eğer 
Tarım Bakanlığına mensup bir genel müdür; 
Veteriner İşleri Genel Müdürü, Zirai İşler Ge
nel Müdürü hattâ Yem Sanayi Genel Müdürü 
bu mevzua eğildim, deselerdi o zaman biz hu
zurunuza çıkıp konuşamazdık. 

Arkadaşlar, bir komisyonda görüşülürken, 
1971 senesi programına Yem Sanayi, altı tane 
yem fabrikasını almıştır. Bu altı yem fabrika
sının kurulduğu yerlere dikkatinizi çekerim; 
İzmir, İzmit İstanbul, Bursa. 

Şimdi insafınıza sığınarak konuşuyorum, 
çok rica ederim beyler, Türkiye'de hayvancılı
ğın köyde kesif olduğu bir vakıadır. Benim 
mensubolduğuım vilâyetin yalnız büyükbaş hay
van mevcudu 2 100 000 küsurdur. Küçükbaş 
hayvanda da Konya'dan sonra Türkiye'de başta 
geliyor. 

Şimdi benim, % 90 hayvancılıkla iştigal 
eden bölgeme sen yem sanayiini kurmıyacak-
sm, götüreceksin efendim izmit'te, Bursa'da, İs
tanbul'da kuracaksın. Ondan sonra da hizmet 

I gidiyor, Tarım Bakanlığı var, köye hizmeti o 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — «Kuruluş» tur 
efendim. 

[BAŞKAN — önergede «kuruluş» yazılmıştır 
ona göre muamele görecektir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
ı (İçel Milletvekili Turhan özgüner'in birinci 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
KÖY İŞLERİ BAİKANI CEVDET AYKAN 

— Katılmıyoruz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — önergemi 

izaJh etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim bulundu

ğunuz yerden izah ediniz. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Efendim 

buradaki kuruluşlar sayılırken özel kalem mü
dürlüğü bir kuruluş olarak sayılmıştır. Bu 
ıbir kuruluş değildir. Bakanlığın bir özel kalemi 
(bulunur, bu bir kademe kuruluş değildir. Bunu 
ayrıca burada bir ibent olarak almanın bir ge
reği yoktur. Bunu belirtmek için önergemi 
verdim. Kademe bir kuruluş değildir. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

'(Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'm 
ikinci önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 

— Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

((içel Milletvekili Turhan özgüner'in ikinci 
önergesi tekrar okundu). 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bütün 
kanunlarda «müşavirdir» 

AHMET ŞENER (Trabzon) — «Danışman» 
muvakkattir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

IGEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun efendim izah ediniz. 
TURHAN Ö2GÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, 
iBu maddenin bir sözcüğünün iki yerde kul

lanılmasının kaldırılması için söz istemek ge
rekmezdi. Ben sayın komisyonun katılacağını 
ümidetmekteydim. 

Arkadaşlarım, bir kanun yapıyoruz; bu ka
nun yeni bir kanun, bir kuruluş kanunudur. 
Eğer eski bir kanunda tadilât yapsak... Dik
kat buyurursanız burada «tadilât» kelimesini 
kullandım. Mesleğimizin icalbı olarak konuşma 
dilimizde, ben ve benim gilbi bâzı hukukçu 
arkadaşlarım eski kelimeleri! kullanırız, ama 
toâzıları arı Türkçeyi konuşma dilinde kullan
maya muvaffak oluyorlar. Benim ise dilime pe
lesenk olmuş, hakikaten konuşmada arı Türkçeyi 
pek kullanamıyorum, ama yazı dilinde Mç ol
mazsa bunu yapmaya çalışıyoruz. 

Arkadaşlarım, yeni bir kanun yapıyoruz. 
Yeni kanun yaparken «müşavirlik» gibi bir ke
limeyi seçmenin gereği yoktur. Müşavirliğin 
karşıtı var mı? Ben «danışman» demişim de de
ğerli arkadaşlarım, bu, bunun yerini karşılamaz 
diyorlar. Danışman, müşavirin yerini1 karşıla
maz da ya neyi karşılar? Yani bunun artık ke
llime münakaşasını yapmayalım. Burada 
bir sözcük, §u müşavir kelimesi, şu arı 
Türkçe ile kaleme alındığını zannettiğimiz 
şu Kanunda yama gibi durur. Ama bir 
kere müşavir kelimesi konulmuş, komisyon
da da geçmiş, burada da bir önerge verilmiş 
Arkadaşlarım, usuldendir bâzı önergeler redde
dilir. Bunu da reddederiz ama, burada şu Ka
nunda «müşavirlik» kelimesi yama gilbi durur. 
Günümüzde durmasa da yarın duracaktır. Bu
gün yaptığımız şu Kanunda, şu «müşavirlik» 
Sözcüğü yerine «danışman» sözcüğünü getirsek 
daha gerekli olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
önergesi tekrar okundu). 
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götürecek. Köy İğleri Bakanlığından köylünün 
beklediği bâzı şeyleri vermiyeceksin, kısacak
sın... 

Şimdi tekrar insafınıza sığınıyorum. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Seni kışkırtı

yorlar. 
MUSA DOĞAN (Devamla) — Kars'lı kar

deşim, sen Kars'ta neyin kurulduğunu bilmiyor
sun. Neyin kurulduğunu bilsen bana bu sözü 
söylemezdin. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Senin kafan 
müsait değil ama... 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Senin gibi o-
kumuş sapıkları tanırım, tımarhanelikleri bili
rim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan 
müdahale ettiler de mecburen cevap veriyorum. 

Ben senin yerinde olsam bu Mecliste kalmaz
dım. Allah beni senin gibi etmesin. 

Şimdi benim istirhamım şu: Önergemde be
lirttiğim gibi, bilhassa geri kalmış bölgelerde 
köylünün % 90 ı iştigal mevzuu olan hayvancı
lığı, Köy İşleri Bakanlığına bir genel müdür
lük olarak hayvan ürünleriyle beraber bağlar
sak bunda büyük fayda vardır. 

Geçen gün Kars'ta süt fabrikasında bir top
lantı olmuştu. Sayın Başkan, aziz arkadaşlar; 
süt sanayii, hayvan ürünlerini ve hayvancılığı 
değerlendirmek için kredi veriyor. Kredinin 
banka faizi % 10,5. Tefecilerle, mandıracılar yani 
aracılar orada ikahkaha ile güldüler. Dediler ki, 
«Nasıl olsa banka % 10,5 faia ile kredi veriyor, 
biz bunu yine köylünün derisini yüze yüze sı
kıntılı zamanında elinden alacağız.» Biz köylü
yü böyle mi, kalkındıracağız? Köye suyu niye 
götürüyoruz, yolu niye götürüyoruz? Biz her 
köyde bir fabrika kuramayız, her köyde bir sa
nayi sahası kuramıyoruz. Bugün benim kanım 
odur ki, hayvancılıkla iştigal eden bölgelerimiz
de bir fabrika kuracağımız yerde, hattâ hattâ, 
fabrikanın yerine her köye, her köylüye kültür 
ırkından iki hayvanı beslemesini, bakmasını öğ
retirsek, işte köyü ve köylüyü böyle kalkındı-
rırız. Aksi halde bütün köylünün ümidinin % 
90 nını bağladığı Köy İşleri Bakanlığına; yal
nız suyu götür, yolu götür dersek, bununla bıra
kırsak ne Köy İşleri Bakanlığı gayesinde mu-

j vaffak olmuş olur, ne de bugün vazifelerin da
ğılmış olduğu bir yerde meselâ, Karayolları bir 
tarafta, Devlet Su İşleri bir tarafta, TEK ku
rumu, Köy Elektrifikasyonu Kurumu bir taraf
ta.. Bu durumda köylü şaşırmış ve bütün ümi
dini tekrar Köy İşleri Bakanlığına bağlamıştır, 

Benim sizlerden istirhamım; bakınız benim 
vilâyetimde demin verdiğim hayvan miktarı bir 
vakıadır. Kaç tane veteriner vardır Kars ta?. 
12 tane veteriner yoktur, beyefendiler, hâttâ öy
le ilçelerimiz vardır ki, veterineri yoktur. Sen, 
hayvancılıkla ilgili bilgiyi bırak, hayvan sağlı
ğını temin etmediğin bir bölgeye «Tarım Ba 
kanlığı hizmet götürür» dersen ben gülerim, 
Tarım Bakanlığının hizmetleri bugün felce uğ
ramıştır. 

Önergeme iltifat etmenizi rica eder, saygı
larımı sunarım. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
şahsıma sataşma vardır. Müsaade ederseniz ce
vap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — ŞıaJhsıma sataşma vâki olan sa
yın üyeye, sataşimanım ne şekilde olduğunu be
yan ettiği takdirde söz verilebilmektedir. Si
zin de muhatabolduğunuz sataşmanın ne şekil
de olduğunu beyan etmeniz gerekmektedir. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Siz takibet-
memiş olabilirsiniz, fakat şahsıma vâki bir sa
taşma vardır. 

BAŞKAN — Başkanlığa «Siz takibetme-
miş olabilirsiniz» şeklinde hitapta bulunmama-

j nız icabeder. Zira, Başkanlık olarak durumu 
j dikkatle takibediyoruz, fakat sataşmanın ma

hiyetini sizin ağzınızdan zapta geçirmeye mec
bur olduğumdan sataşmanın mahiyetini izah 
etmenizi istedim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — «Senin yerin
de olsam bu Mecliste durmam. Allah beni se
nin gibi yapmasın» demişlerdir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, size söz vere
ceğim. 

Sayın Süleyman Mutlu, buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Muhterem milletvekilleri; 
Bendeniz fazla vaktinizi almıyacağım, fakat 

Köy İşleri Bakanlığında veterinerlerle ilgili bir 
şubenin kurulması niçin isteniyor, bunu kısaca 

I izah edeceğim. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bundan evvel kalbul etmiş oMuğuamız iMn-

ci maddenin birinci fıkrasında «Tarımsal işlet
me binalarından» bahsedilmektedir. Orada, 
«Sosyal ve ekonomik şartlarına, yapı malzeme
si imkânlarına uygun nitelikte köy konut, ta
rımsal işletme binaları ve sosyal tesislerin tip
lerini araştırmak.» Mevzuu vardır. 

Şimdi, bir bakanlıktaki, hayvan meskenleri
ni, hijiyenik şartları bilmiyen bir kişi bu konut
ları nasıl tesbit eder, köylerin iklimine, hayvan 
ırk ve türlerine göre ne biçim bir plânlamaya 
gidebilir? İşte biz, bunların açıklığa kavuştu
rulması için 3 ncü maddenin sonuna 14 ncü fık
ranın eklenmesiyle «Köy hayvancılığını geliş
tirme ve araştırma genel müdürlibnün ihdasım 
istemekteyiz. 

Hedefimiz, her köyde her eve^ her aile için 
on litre süt verebilecek kültür ırkından 
bir hayvanın verilmesini temin etmektir. 1925 
yılından 1971 yılma kadar bu mümkün olma
mıştır. 

Tarım Bakanlığındaki Veteriner İşleri Genel 
Müdürlüğünün vazifesini biz burada ayıramı
yoruz. Sayın arkadaşlarım iyi niyetle düşüne
rek diyorlar ki; «Böyle bir genel müdürlük 
varken, bu işlerle meşgul iken buna ne lüzum 
var» 1234 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanu
nuna göre Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün 
vazifesi sadece ve sadece hayvanlarda seyreden 
salgın hastalıkların mücadelesi ile ilgilidir. 

Halbuki, bizim kurulmasını istediğimiz vete 
teriner teşkilâtına; yüksek verimli hayvan el
de etmek, bu hayvanları çoğaltmak için köylü
ler ve aileler arasında hayvanların verimine da
yanan müsabakalar tertibetmek, köy hayvan 
barınaklarını standart hle getirmek, başka tip 
barınaklara müsaade etmemek. - Meselâ, bir 
hayvan yetiştiricisi valiliğe müracaat ediyor; 
«sürüm var^ Ağıllar Kanununa göre ağıl yapa
cağım bana yerini gösteriniz.» diyor, fakat ye
rini gösterecek teşkilât yok. «Var» diyen çıksın 
ortaya; yok! - hayvanlardan elde-edilen mah
sulleri değerlendirmek için gerekli üretim ve 
tüketim kooperatiflerini kurmak gibi görevler 
verilmesi yerinde- olacaktır. 

İşte muhterem arkadaşlarım; Protein kay
naklarımızı ancak bu şekilde devanı ettirebili
riz, Yoksa köyün deresine, gölüne" dinamit atma

ya devam edersek, balık yuvalarını tahribeder-
sek, av hayvanlarımızı alabildiğine öldürürsek, 
köy hayvanlarına elimizi sürmezsek, köy hay
vancılığına sahibolacak bir bekçiyi bulup koy
mazsak; böyle sıkı tedbirlerle, et fiyatlarını 
kontrol etmek suretiyle bunun önüne geçilece
ğini tahmin etmiyorum. 

Sizlerden istirhamım; böyle bir genel mü
dürlüğün kurulmasına müsaade etmek suretiyle 
köy hayvancılığının hakiki sahibinin bulunma
sına yardımcı olmanızdır. 

Saygılarımla. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 

anladım, tesbit ettim. Oylama sırasında size SÖÜ 
veremem. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılma
maktadır. Önergeyi... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
oturduğum yerden kısa bir izahatta bulunmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurumuz ef eıidim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Efendim, Veteri
ner İşleri Genel Müdürlüğü ve Hayvancılığı Ge
liştirme Genel Müdürlüğü adı altında Tarım 
Bakanlığına bağlı iki umum müdürlük şu anda 
vazifeli bulunmaktadır. Köy İşleri Bakanlığı 
için de böyle bir teklifte bulunmayı biz teknik 
bakımdan uygun görmedik. 

SÜLEYtMAN MUTLU (Afyon Kanahisar) — 
Sayın Başkan, müsaade ediniz bir hususu izah 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz efendim! Komisyon, 
önergeye katılmama gerekçesini izah etti, siz 
de önergenizi mücmelen izah ettiniz,, artık SÖÜ 
hakkınız kalmadı. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Komisyon 
Başkanından bir soru sormama müsaade eder • 
misiniz 

BAŞKAN — Hayır efendim, soru hakkı da 
kalmamıştır. Yeterlik önergesi var. 

MEHMET YÜOELER (Kayseri) — Önerge
nin aleyhinde konuşmak istiyorum sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, önerge müzake
re edilmiş ve şu anda da müzakeresi bitmiş bu
lunmaktadır. Onun için söz veremiyeceğim efen
dim. 
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Sayın Süleyman; Mutlu ve Sayıaı Musa Do
ğan'm önergelerini, aynı mahiyette oldukları 
için birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Kabul edilmiş bulunan değişiklik önergeleri 
muvacehesinde yeniden düzenlenen 3 ncü mad
deyi okutuyorum. 

Kuruluş 

Madde 3. — Bakanlığıc merkezi ve bağlı 
kuruluşları : 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan takrire katılmadıklarını beyan et
mektedirler. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 3 
ncü maddenin altıncı fıkrasındaki «Teknik ve 
Plânlama...» tâbiri «Tetkik ve Plânlama..» ola
rak düzeltilmektedir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi, değişiklik öner
geleri muvacehesinde hazırlanmış ve okunmuş 
bulunan şekliyle ve altıncı fıkranın başındaki 
«Teknik» kelimesinin «Tetkik» şeklinde düzel
tilmesi suretiyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi.... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
bana söz verecektiniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz efedim. Yalnız, bir 
sataşma dolayısiyle size söz veriyorum, yeni bir 
sataşmaya meydan vermemenizi sizden rica ede
ceğim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Teşekkür ede
rim efendim, o çerçeve içerisinde kalacağım. 

Değerli Başkan, sayın arkadaşlarım; 
3 ncü maddenin müzakeresi sırasında Kars 

Milletvekili Musa Doğan, «Kars'ta yem sana
yiinin kurulmadığı, kurulmuş olanların Batı 
Anadolu'da kurulduğu» yolunda beyande bu
lundular. Bizler, Mecliste konuşurken, bu kür
süden millete hitabederken hakikatleri dile ge
tirmek zorundayız. 

Bendeniz de şunu iddia ediyorum M, halen 
Kars'ta Yem Sanayii Müessesesinin de iştirakiy
le bir yem sanayi fabrikası kurulmaktadır, te
meli atılmıştır, inşaatı devam etmektedir. Bunu 
böylece tescil ettikten sonra diğer konuya geçi
yorum. 

Arkadaşım, «Senin yerinde olsam bu Mec
liste durmam, Allah beni senin gibi yapmasın» 
demiştir. Bu sözlerde hakikaten gerçek payı 
vardır, bir realite vardır. O realite şudur: Be
nim için en büyük talihsizlik, Musa Doğan gibi 
bir arkadaşla aynı seçim mıntakasından seçil
miş olmaktır. Benim için en büyük talihsizlik, 
bu büyük çatının altında kafası ve beyni felç 
olmuş bir kişiyle beraber çalışabilmek zarureti
dir. Onun için, bu çatının altında, ancak ve arç-

1. Müsteşarlık, 
2. Özel Kalem Müdürlüğü, 
3. Bakanlık Müşavirliği, 
4. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
5. Hukuk Müşavirliği, 
6. Teknik ve Plânlama - Koordinasyon Ku

rulu Başkanlığı, 

7. Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, 
8. Yol̂  İçme Suyu ve Elektrik İşleri Genel 

Müdürlüğü, (Yol, İçme Suyu ve Elektrik İşleri 
ifadesi, YSE remzi ile gösterilir) 

9. Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama îtleri 
Genel Müdürlüğü, (Toprak - Su remzi ile gös 
terilir) 

10. Köy Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü, 

11. Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı, 

12. İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
13. Özlük İşler Dairesi Başkanlığı, 
BAŞKAN — Efendim, maddeyi oylamadan 

evvel, unutulmuş bir önerge vardır okutup 
üzerindeki muameleyi tamamlamamız gerek
mektedir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Köy işleri Bakanlığı ku

ruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısımn 
3 ncü maddesinin 10 ncu fıkrasının kaldırılma
sını arz ve teklif ederim. 

Mustafa Rona 
Artvin 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye sa
yın komisyon ve sayın Hükümet katılıyorlar mı 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz efendim. 

— 52 — 
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cak benini kafamda olanlar, benim gibi düşüne
bilenler çalışabilir. Sayın Musa Doğan'm bu 
sözlerini bu suretle cevaplandırmakla biraz da 
vicdani ve insani vazife yaptığım kanısındayım. 

Saygılar sunanm. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, bu 

konuşmalarda sataşma unsuru yok mu? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki

ka... 
MUSA DOĞAN (Kars) — Durumu tetkik 

etmeden söz verdiniz. Bendeniz konuşurken Sa
yın Turgut Artaç yerinden sataştı ve; «Sen bil
mezsin, senin kafan almaz» dedi. Ben de de
dim M, «Çok sapık okumuşlardan benim bu du
rumum daha iyidir, Allah beni senin gibi etme
sin» 

ikincisi; Kars'ta yem sanayii tesisleri ku
rulmadı şeklinde bir şey söylemedim. Bu sözü, 
iftirayı yapan arkadaşa iade ediyorum. 

Kars'taki yem sanayii henüz kuruluş halin
dedir. Bu seneki programda altı tane yem sa
nayii tesisi kurulması plânlanmıştır ve bunların 
altısı da Garp'tadır.. Arkadaşım, nasıl bir çeliş
kiye düştüğünü vicdanı varsa tesbit etsin. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Genel müdürlükler, merkezde, 
genel müdür, genel müdür yardımcıları ve 
gereğine göre müşavirlikler, murakabe ve fen 
kurulları, daire başkanlıkları, fen heyeti ve 
şube müdürlüklerinden teşekkül eder. 

Diğer merkez kuruluşlarının iç kuruluşu ih
tiyaca göre düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Da
nışman, buyurunuz efendim. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 2 nci mad
de üzerinde yapmış olduğumuz tekliflerimiz 
iltifat görmedi. Bu madde de öbür madde ile 
ve 3 ncü madde ile ilişkili bulunuyor, bunun . 
için de önergeler vermiştik. Teknik konular
da maalesef halen geleneklere bağlılıktan bir 

. türlü uzaklaşamıyorıız. 
Müzakerelerde, hepimiz bir etüde dayanma

dan bâzı tekliflerde bulunduk. Belki benim tek
liflerimin arasında da vardır. Bu teknik bir me
seledir. Biz diyoruz ki: Kuruluşlar birtakım 
etütlere incelemelere, ve bu kuruluşlara ve
rilmiş olan hedeflere uygun şekilde teşkilâtlan
sınlar ve bu teşkilâtlanmayı yapabilmek için 
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de kanunda yetkili makamlara birtakım sala
hiyetler verelim. Bakanlıklar bu yetlrilerini 
kullanıarak, kendilerine verilmiş olan hedef
leri gerçekieştire Dilmek için en ideal şekiı oul-
sunlar ve buna göre kurulsunlar. Bugün dün
yada kuruluşlar, âmme idareleri tamamen bu 
esas üzerine teşkilâtlanmaktadır. Bizim de 
birkaç senedenberi yapmış olduğumuz çalış
malar, kamu idaresinin yapmış olduğu çalış
malar bu istikamettedir. Maalesef, bu kanun 
ve halen Yüce Meclise intikal etmemiş bulunan 
Orman Bakanlığı Teşkilât Kanunu da göster
mektedir ki, eski şekilde olduğu gibi yine bu 
kuruluşları teşkil etmekteyiz. 

Türk kamu idaresinin bir genel geleneği 
vardır ve bu mazisi itibariyle de, birçok yer
leşmiş düşünceler tesirinde geleneğe uygun 
kuruluşlar teşkil edilmektedir. Yüzlerce un
van meydana gelmiştir. Bu unvanların kaldı
rılması, standardize edilmesi ve bakanlıklar 
bünyelerinde aynı görevi yapan ünitelerin isim
lerinin, tâbirlerinin aynı olması ve aynı işi gö
ren kişilere Personel Kanunu esasları dâhilinde 
aynı ücretin tahsis edilmesi, aynı kadronun ve
rilmesi esasları göz önünde bulundurulmak su
retiyle bu teşkilâtların taazzuv etmesi gerekir 
iken, bugün bu esasları nazarı dikkate alma
dan birtakım kanunlar tedvin etmekteyiz. 

Mevcut 8 senelik bir maziye dayanan ve 
tatbikattan doğmuş bir teşkilâtın burada 
kanunen tescilini yapmaktayız ve âdeta biz, 
teşkilâtın bugüne kadarki sevabiyle - güna-
hıyle meydana getirmiş olduğu kuruluşu ka
nunlaştırmaktayız ve buna iştirak etmekteyiz. 

Biz diyoruz ki, mümkün mertebe bu teşki
lâtın bugünkü şekline, olduğu gibi Yüce Par
lâmento iştirak etmesin, bunu yetkili maka
ma bıraksın, mesuliyeti dâhilinde bakanlık bu 
meseleyi düzenlesin. Gerektiğinde Yüce mec
lislerin huzurunda, teşkil etmiş olduğu ve emri 
altında bulunan bakanlığın hesabını versin 
ve hangi üniteleri neden dolayı teşkil ettiği
ni ve hangi görevler için bu kuruluşları mey
dana getirdiğini icabında Yüce meclislere 
izah etsin. Yetki veriyoruz; gayet tabu bu
nun bir mesuliyeti vardır ve bu mesuliyet büt
çeler görüşülürken, bu bakanlıklarla ilgili me
seleler görüşülürken burada münakaşa edile
cektir. Bakan bu yetkiyi alacaktır ve bu me-
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suliyeti deruhde edecektir, Yüce meclislere de 
hesap verecektir. Bu meseleler enine - boyuna 
tartışılarak en ideal şekli bulunacaktır. Eğer 
yanlış bir kuruluş meydana getirilmişse, bu tar
tışmaların sonucunda veya bakanlığın yapaca
ğı özel incelemeler ve etütler sonucunda va
racağı neticeye göre, bu kuruluşlar ıslah edi
lecektir, ona göre düzenlenecektir. 

Şimdi, 4 ncü maddede de birtakım unvan
lar tesbit edilmiş: Müşavirlikler, murakabe ku
rulları, fen kurulları, daire başkanlıkları, 
fen heyeti, şube müdürlükleri gibi, bugüne 
kadar kamu idaresinde meydana getirilmiş 
olan çeşitli kuruluşlar buraya da dercedila-
yor. Ama 4 ncü maddede bir değişiklik yap
mak, bilmiyorum nasıl olacak?.. Çünkü, biz 
3 ncü maddede kuruluşu aynen kabul ettik. 
Halbuki, bakanlık kuruluşunda da bu elâsti-
tikyetin olması lâzımdır. But maddeler birbiri
ne bağlı olarak düşünülmelidir. Madem ki, ha
lihazırdaki teşkilâtı bakanlık aynen muha
faza etmek durumundadır, ve 3 ncü maddeyi 
Yüce Meclis kabul etmiştir ve bugünkü teş
kilâtı, bugünkü şartlara göre uygun bir ku
ruluş farzetmıişltir; bu i'tüharla, 4 ncü ve 5 nci 
maddelerde vermiş olduğum önergelerimi geri 
alıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — iSaym özgüner, istiyor 
musunuz efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri1; yine, verdiğim öner
ge paralelinde kanunun dili üzerinde durmak 
zorunluğunda kaldığım için hem üzülmekte
yim, hem de bir bakıma Yüce Mecliste bunun 
savunucusu; ben mi olmalıydım diye, kendi
me sual sormaktayım. 

Arkadaşlarım, ben hukukçuyum. Şüphesiz, 
Yüce Mesliste arı Türkçeyi çok güzel savu
nan, bunu kullanan,, bu hususta Dü Kuru
muna örnek eserler vermiş bulunan değerli' 
üyeler var. 

Arkadaşlarım, bir kanun yapıyoruz. Ka
nunda bir bakıma arı Türkçeyi bir yanda kul
lanıyor, öbür yanda canı istiyor kullanmı
yor. Ben bunun savunucusu olmamalıydım ar
kadaşlarım. Zaman zaman maddelerde bunun 
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savunucusu ben olduğum zaman sıkılıyorum, 
âdeta üzülüyorum ve Yüce Mecliste, «Nere
desiniz arı TürkçecdJer?» demek zorunda kalı
yorum arkadaşlarım. 

Şimdi, gelelim şuradaki maddeye. Evet, bi
raz evvel «Müşavirlik» sözcüsü «Danışman» la 
değiştirilmediği için, tekrar onun üzerinde 
duracak değilim. «Müşavir» in karşılığım bu
lamadım.. Niye? Araştınisaydı bulunmaz mıy
dı? Ben «(Danışman» dedim de, «Müşavir» in 
karşılığı o değildir denildi. Bulunamaz mıydı 
arkadaşlarım, yani yok mu bu?... Ama, buna 
bir zaman ayıramadık. Onun için, o «Müşavir» 
kelimesi üzerinde durmıyacağım. Gelelini 
«Murakabe» ye. 

Lûltfen, «Murakabe» nin karşılığının «De
netim» olduğunu kabul ederlerse, hiç değilse 
«Denetmen» ve «Murakıp» aynı paralelde kul1-
nılacak aynı mânayı taşıyacak iki kelimedir. 
Biraz evvel 3 ncü maddede «Teşkilât» ı «Ku
ruluş»!^ değiştirdik. E, bir - iki adım daha 
atalım da bunu arı Türkçeye do «TU gö
türelim. Burada «Müşavir» i bir evvelki mad
dede, Yüce Meclis kabul etmediği için saygı 
duymaktayım, üzerinde durmuyorum1. Ancak, 
hiç değilse «Murakabe» nıin, «Denetim» ile de-
ğiştirilmııe'sini öneren bir önerge verdim. Keza, 
bu maddede «Fen kurulları» «Fen heyeti» 
deyimi var. 

Arkadaşlarım, «Fen kurulu» ne, «Fen he
yeti» ne? Yani, bir madde yapıyoruz, öyle 
acelecilikle geçjirmıişliz ki, bâzı yerde aynı an
lama gelen iki sözcük kullanıyoruz, bâzı yer
de aynı anlama ıgelen iki tane deyim kulla
nıyoruz : «Fen kurulu», «Fen heyeti». Yani 
bunun üzerinde artık durmıyalım da hiç de
ğilse şuradan «Fen heyeti» ni çıkaralım, biraz 
daha an Türkçeye götürelim arkadaşlarım. 
Bunu böylece söylemekle şunu da belirtmek 
isterim : 

Arkadaşlarım, bir bütçe müzakeresinde 
TRT nin 'dilini savunanlardan idim. Çok sa
yın bir meslekdaşım oturduğu yerden bana 
«Senin kullandığım dile razıyız» dedi. Oysa 
ki, ben arı Türkçeyi kullanabildiğim iddia
sında değilim ama, onu kullanmaya özenen
lerden • birisiyim, fakat yazmaya çalışıyor isek, 
kanun yazarken bunu gözden uzak tutmıya-
hım. Saygılar sunarım. 

54 — 
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BAŞKAN — Başka Sfonuşmaeı olmadığı ci
hetle, önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncii maddenin aşağıdaki çekülde değişti

rilmesini öneriyorum. 
Sözlü olarak da açMama yapmlak istiyo

rum. 
Saygılarımla. 

Turhan ödgüaıer 
İçel Milletvekili 

Madde 4. — Genel müdürlükler merkezde 
genel müdür, genel müdür yardımcıları ve ye
teri kadar danışman, denetmen, fen îkurulu, 
daire başkanı ve şube müdürlerinden kurulu
dur. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve 
Hükümet (katılıyorlar mı ef endam? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Sayın Başkan, Rıfkı Bey önergesini geri al
mıyorsa ve oylamak da mümkünse ben öner
gesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Rıfkı Bey önergelerini geri al
dılar efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 4 ncü madde kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bakanlığın taşra teşkilâtı : 
Bakanlık bölge, il ve ilçelerde hizmetin ge

rektirdiği teşkilâtı kurar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye? 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Efendim, söz

lerime başlamadan önce bâzı hususları işaret | 
etmek istiyorum. i 

Köy işleri Bakanlığı kanun tasarısı o kadar 
komisyonlardan geçti ki, burada 2 - 3 tane Ge- j 
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cici Komisyon metni var. Bu noktaya işaret et
tikten sonra esas konuma geliyorum ve arka
daşlarımın dikkatlerini çekmek istiyorum. 

Köy işleri Bakanlığı, bir vilâyette bölge teş-t 
kilâtı kuracak ve birkaç vilâyeti bugünkü gibi 
bu bölgeye bağlayacak, bölge teşkilâtı olan vi
lâyetler imparatorluk, diğer vilâyetler sömürge 
halinde kullanılmaya devam edecek. 

Bu hususa parlömanterlerin dikkatini çeki
yorum; arkadaşlarım bu madde üzerinde dur
sun. Benim görüşüm ama doğru, ama yanlış. Bu 
madde üzerinde ısrarla dursunlar. Meseleyi şim
di izah etmeye çalışıyorum. 

Köy İşleri Bakanlığı "hizmeti köye götürecek
tir; su getirecek yol yapacak ve - aşağıda deği-
ğişiklik yapmak ister - elektrik işleriyle iştigal 
edecek. E, niçin vilâyetlerde teşkilât kurmaz? 
Teşkilâtı... 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Samsun'da var. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Evet, Sam
sun'da bölge müdürlüğü var ilyas Bey. Sam
sun'da bölge müdürlüğü var ama, Amasya Vi
lâyeti Samsun'un müstemlekesi. Bunu, burada 
maalesef söylemek istemezdim, fakat müdahale 
ettiğiniz için söylüyorum. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Samsun'da de
ğil, Samsun'da Karayolları Bölge Müdürlüğü 
var. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Hayır efen
dim, Topraksu var arkadaşım. 

Ben burada hakikatlan ifade edeceğim, ama, 
Yüksek Meclis nasıl takdir ederse öyle cereyan 
edecek. 

Sayın Bakanım, hizmet mutlak surette vilâ
yetlere tahsis edilmelidir. Ben bunu bir açık 
misâlle anlatırsam, mesele vuzuha kavuşur. 

Topraksu'da bir teşkilât mevzuubahsolduğu 
zaman, benim bir kazamdaki arkadaş evvelâ 
Amasya'ya gidecek, Amasya Samsun'a havale 
edecek, Samsun Topraksu işleri lütfen gelecek 
etüdünü yapacak, tekrar yazışma olacak, tekrar 
Amasya'ya, o köye intikal edecek. Buna lüzum 
yok. 

Arkadaşlarımın, buna benzer birçok misaller
de kendi vilâyetlerinde, kendi kazalarında kar
şılaştıklarını açıkça söylersem, herhalde haki
katin ta kendisini ifade etmiş olurum. Bir nok
taya daha temas etmek istiyorum. 
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Sayın Bakanım, sayın yetkili arkadaşlarımız!. 
Vilâyetlerde kurulacak teşkilâtı tek elde topla
yınız. Yol, su, elektiriği bir mudürülük halinde 
toplayınız. Hepsi ayrı ayrı birer mühendisin 
idaresinde sevk ve idare edilmesinler ve bu teş
kilâtı mutlak surette denetiminizde valilerin em
rine veriniz. Valilerden iş istersiniz, fakat vali
lerin YSE. üzerinde hiçbir yetkisi yoktur. 

Sayın Bakanımın, bilhassa bu hususa dikka
tini çekmek istiyorum. Yol, Su, Elektrik perso
neline maaş verilemez, hiçbir yetkisi ohmyan 
vali sıkıştırılır. Biz de bütün gücümüzle, YSE'-
nin parasının gitmediği zamanlarda, valinin sı-
kıştırılmaması için Köy İşleri Bakanlığının ka
pışımı aşındırınız ve arkadaşlarını, !bu mesele, 
gecenin bu saatinde uzar gider.. 

Köprüyü, yolu, suyu, elektriği mademki, 
köylünün ayağına götüreceksiniz, o halde, mut 
lak surette bölge teşkilâtlarını kaldırarak, her 
vilâyette Köyişleri Bakanlığına ait bütün bu 
hizmetleri bir müdürlükte toplayacak şekilde 
bir teşkilât kurunuz. O zaman, hizmet daha ko
lay görülecek, daha pratik bir hâl şekli bulu
nacaktır, herkes, mesuliyetini ve vazifesini id
rak edecektir. Meselâ Samsun'da, izmir'de böl 
ge teşkilâtı var, onlar bundan istedikleri gibi 
istifade ederler^ bölge teşkilâtı bulunmıyan il
ler ise istifade edemezler. 

Ben, «Bakanlık bölge» tâbirini çıkararak, 
il ve ilçelerde teşkilâtın kur r. İmasını savundu
ğum bir önerge verdim. Verdiğim önergede, 
inandığım dâvayı savunuyorum. Arkadaşım, 
eğer bölgenin vıararuiıa inanıyorsa, o da bölgeyi 
savunur. 

Çok muhterem milletveJdlleri; çok söyle
mekle, çok izahatla iş bitmez. Türkiye'de, kaç 
bölgenin olduğunu bilmiyorum, fakat, mutlak 
surette altmış yedi vilâyetin /arlığını biliyorum 

Milletvekilleri arkadaşlarım eğer bu konu
ya eğilerek önergeme iltifat ederlerse, kendileri 

. . . . > . . . 

de parlamenter olarak huzura kavuşurlar ve 
Köy işleri Bakanlığının hizmetlerini, kendi böl
gelerine daha rahat, daha kolaylıkla götürme 
imkânını bulurla-r. 

Bu teşkilât kanununu çıkarmak için emek 
sarf eden sayın Bakanım bu hizmeti de bizim an
ladığımız manâda kabullenir ve yüksek Komis
yon da buna iltifat buyurursa, ben şuna inanı
yorum ki.. 

HASAN BASRI ALBAYRAK (Rize) — Biz. 
kanunu Meclis çıkarıyor zannediyorduk. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Evet, bir 
şey mi var? 

HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Rize) — 
Biz kanunu Meclis çıkarıyor zannediyorduk 
dedim. 

SALÎH ALGÜN (Devamla) — Bunu, saym 
Bakanın hizmeti geçtiği için, bunu kabullendi
ği için söylüyorum. Yoksa sözlerimle başka bir 
mâna kastetmedim. Arkadaşlarım, kanunu ta
biî Meclis çıkarır. Ben, o bakımdan söyledim, 
başka anlamda söylemedim. 

N. ÎSFENDÎYAR ÇAKÎROĞLU (Trabzon) 
— Son günlerde işler biraz değişti de.. (Gülüş
meler) 

SALtH AYGÜN (Devamla) — Efendim, söz 
lerimi bitirirken Yüce Meclis'in bu konuya ilgi 
göstermesini ve bu konuya eşilmesini istirham 
eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde 
söz isteyen sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 
Sayın Necati Çakıroğlu, sayın Ekrem Kangal, 
sayın Ilyas Kılıç, sayın Musa Doğan, saym Ke 
nan Aral. 

Çalışma zamanımız dolmuştur. 22 Eylül 1971 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanılmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 19,05 

I S A ^ I 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

164 NCÜ BİRLEŞİM 

20 . 9 .1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
£ - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
(X 1. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân koalisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
r apo rkn (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nei ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(Ifcmei dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

X 2. — Tekirdağ Mületvekiliı Yılma» Alpas
lan ve 6 arkadaşımın, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü tmıaidJdesinin yeniden .düzenlenmesine dair 
ikanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko-
mûsyonliamndan 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (,S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

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

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündemıe 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 Eeşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek

çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

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

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 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 Cetvelin de-

( X ) Bu işaret açık oya sunulacak ımaddeleri göstedı* 



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 Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli* Milletvekili Veh
bi Engiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/430, 2/482) 
(IS. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(12/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtana tarihi : 
16 .6 .1971) 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971 

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

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevf ikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu, ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tariki : 2 1 . 6 .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 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nei 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 Özbey'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 eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 21 . 6 . 1971) 

17. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağluk muayene fişi bulunma
yan istiklâl 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. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 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
cinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayıs ı : 378) (Da
ğı tara tarihi : 6 . 7 . 1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat zabiti 
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 ve 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 e 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. — içişleri Bakanlığı Sivil Savunma ida
resi Başkanlığı Fon işleri 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 işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
kütçe yılı Kesinıhesap kanunu tasarısı ve Sayış-
jay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilanço
suna ailt raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ra (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 28. — Devlet Orman Iş'letmeleriyile Keres
le fabrikalarımın 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa

yışıtay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400) (Dağıtıma tarihi : 3 . 8 . 1971)' 

X 29. — Orman Genel Müdürlüğünün 19®7 
bütçe yılı Kesimhesabıma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi île Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinıhesap 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 Kesinlhesaibına 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) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
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) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına 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 raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — istanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesaibma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanbul 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 Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dadr Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 



Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

36. — içel 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 raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

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

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçidi 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'ın ve Maraş Milletvekili ibrahim 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'
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük .Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma 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 istanbul 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 hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(iS. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

10. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de-
ğişiıfeliıfeleir yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ile IstanJbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mil î 
kıyıilar kanunu teküfi ve îmıar ve İskân, İçişleri 
ve Plân komisyonılariindan 5 er üye seçil/enek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 



2/294) (& Sayısı : 137 ve U37 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma, tarihi : 5 , 5 . 1971) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Ki&er ile Ankara Milletvekili M. Kemal1 

Yılmamın, Şjehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşjine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına, ^air kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

X 12. — Gümrük kanunu, taşansı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
i l â l a r içjn yapılacak gemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474r sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü-
npn. 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 Kananla eklemen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rd ı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 11.6 .1971) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22J..1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

1.5. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayntüı Mehmetoğlu, Necilbe'-
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> 

1 16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa, 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Al* 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptıniU 
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 52 nci hane, 8 nci <sM 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğiu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık; tezkeresi ve Adalet Komisyonı* ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Pağı4m& tarihi ? 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe» 
sinin Oontay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğmfc 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çefljk'm &lüm 
cezasına çarptınkaası hakkında Baçfcftkaakfc 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (3/489*} 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cllit 35, sayfa 73 te nüfus* 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1936 doğum-

I lu Albidin Demirlbağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayı» : 361) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başlba-

I kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (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 tarihli : 21 . 6 . 1971) 

I X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarımdan se-
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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 eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri 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 ko'misyonları raporları (1/451) 
(ıS. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

26. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
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) (iS. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
1 7 . 8 . 1 9 7 1 ) 

27. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Ataıtür'k 
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 'raporları. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 28. — 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 . 8 . 1971) 

29. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu 'teşkiline ve vazifelerime dair 
2 Temmuz 1961 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Turizm ve Tanıitıma ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 1971) 

X 30. — Kastamonu Milletvekili. Hasan Tosya
lı ve Ouimlhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Saımi 
Turam'MI, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
ıKastaımıonu Milletvekilli Salbri Keskin ve 2 ar
kadaşının, (bâzı lOıiiman suçlarının laıffıma ve bun
lardan (mütevellit liidare şahsı haklarının fdüşü-
ıiTÜlmelsine ilişlkiin kanun teklifi ile Siirtt Millet-' 
velkili Zeiki Çeliıker'in, ıbeiş "yıllık lerteleıme süre-
;si ısonujnıda Ibâzı orman [suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit -(idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin İkamın teklifi ve Orman ve 
Adalet Ikoımisyomiarı raporları (2/348, .2/518, 
12/529) {S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi :• 
3 .9 .1971) ı ••••• 

* • 

(Millet Meclisi 164 ncü Birleşim) 


