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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısından sonra 
saat 20,11 de açılan 'Birleşime, vaktim gecikmiş 
olması sebebiyle; 

24 . 9 . 1971 Cuma günü saat 16,00 te top
lanılmak üzene Birleşıiımıe saat 20,12 de son ve
rildi. 

iBaşka,n Kâtip 
Başkanveküi Manisa 

Talât Köseoğlu Mustafa Orhan Daut 
IKâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 

»©•<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekaH Talât Kcseoğlu 
KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa), Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 167 nci birle
şimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 
BAŞKAN — isim okumak suretiyle yoklama 

yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan başka-
sayın üye var mı efendim? Yok. Yoklama işlemi 
bitmiştir. 

Yoklama, sonunda 234 sayın üyenin salon
da mevcut olduğu anlaşılmıştır. Çoğunluğumuz 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yozgat Mill&tveküi İsmet Kapısız'in, 
Türk köylüsünün genel sorunları hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın ismet Kapısız gündem 
dışı söz istemiştir. Buyurun efendim. 

5 dakika içerisinde bitirmenizi rica ©derim. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Saym Baş
kan, değerli milletvekilleri; çok önemli addet
tiğim bir konuda, siz muhterem arkadaşlarımın 
da duygu ve düşüncelerine tercüman olacağım 
inancıyla huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bana bu imkânı bahşettiklerinden dolayı, sa
yın Başkanımıza teşekkürlerimi arzederim. 

Zamanınızı israf etmiyeceğimden emin ola
bilirsiniz. 10 seneye yaklaşan mebusluğum süre
since yaptığım gündem dışı konuşmalar, çok 
mahdut sayıda kalmıştır. 

Bu konuşmamda da, ne rejimin adının ko
nulmasından bahsedeceğim, ne de seçim çevrem 
olan Yozgat'ın her hangi bir derdini, trajik bir 
şekilde, Hükümetin dikkatine arzedip, seçmen? 
selâm göndereceğim. 

Beni yakından tanıyan arkadaşlarım, bu kür
süyü çok az işgal ettiğimi, buna mukabil Farlâ-
mento mekanizmasının diğer kesimlerinde gay
retli olduğumu bilirler. 
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Değerli arkadaşlarını; bir yandan, aziz mil
letimizin kahir ekseriyetini teşkil eden Türk 
köylüsünü, Atatürk'ten aldığımız direktifle, 
çeyrek asırdan beri yurdumuzun efendisi1 yap
maya gayret ederken, öte yandan, Meclisimizin 
büyük itimadını esirgemediği sayın Erim Hü-
kümeti'nin - maalesef şu anda burada hlc bir 
bakanımız yok - bugünkü koşullar içinde ve 
bilhassa hür insanların diyarı olarak Türkiyeyi 
ve Türk Milletini, iktisadî huzur ve refahın ileri 
seviyesine yükseltme gayret ve çabasında oldu
ğuna emin olmak, ve teknokrat bakanların da, 
Türk köylüsünü önemli kabul ettiğimiz dertle
rine eğilme imkânına kavuşmuş bulunduğuna 
inanmak istiyoruz. 

Köyde, köylümüzün insanca yaşama olana
ğına kavuşması ve altyapı temel sorunlarının 
halli için, 12 Mart Muhtırasının gayesine uygım 
olarak Hükümetimizin, bu meselelerin hallinde 
kendilerini birinci derecede sorumlu addeden 
bakan arkadaşlarımızın ve bilhassa iktisadî işle
rimizi düzene koymakla görevli Başbakan Yar
dımcımız sayın Karaosmanoğlu'nun. yapmakta 
olduğum konuşmamla dile getireceğim sorunlar 
üzerinde gereken hasasiyeti göstereceğine ve 
daha da faydalı olarak, vatandaş dert ve ıstı
raplarını dindirici kararlar ittihaz edeceklerine 
emin olduğumu bilhassa belirtmek isterim. 

Köylümüz için halli gereken sorunlar şun
lardır ; 

1. — En yetkili iktisatçıların ve iş çevreleri
nin de izah ettikleri gibi, sanayi kesiminde ya
pılan zamdan en fazla müteessir olan Türk köy
lüsüdür. Onu, dar gelirli yurttaşlar, küçük es
naf ve sigortasız işçiler takibetmektedir. 

«Zamlara paydos» denilmesi, sayın Erim Hü
kümeti için artık kaçınılmaz bir zarurettir. 

Arkadaşlarım; insafsız çevrelerin, anarşistle
rin, rejim düşmanları ve komünistlerin bu ko
nuyu, Parlâmento, Ordu ve Hükümeti hedef ala
rak son derecede istismar ettiklerini bilmenizi 
isterim. 

2. — Bu yıl, Türk köylüsünü, özellikle Orta 
Anadolu çiftçisinin iyi bir mahsul idrak ettiği 
doğrudur. Çiftçinin eline para geçtiği de bir 
gerçektir. Ancak, yılların kurak geçen mevsim
leri, köylünün devletten ve hükümetten gördü
ğü ilgisizlik, gerek eşhas borçlarını ve âmme 
alacaklarını, gerekse banka ve tefeci faizlerini 

onun sırtına, altından kalkamıyacağı bir kam
bur haline çoktan getirmiştir. 

Köylünün, bankadan aldığı kredilerle, güb
re, tohum, akaryakıt ve zirai âlet borçlarını, 
bu sene rahatlıkla ödiyeceğini kabullenmek son 
derece insafsızlık olur kanaatindeyim. Hele, yur
dun dört bucağında hacze çıkmış Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatifi ilgililerinin 
davranışları, köylü nezdind^ çok menfi tesir
ler icra etmektedir. Banka, her zaman söyledi
ğimiz gibi, çok daha müsamahakâr olmalı, Türk 
köylüsünü, gözü kadar sevdiği ve bağlı oldu
ğu Devletine gücendirmemeli, eline geçen fır
satı ganimet bilip, onu perişan edip, tâbir caiz
se ııân'e muhtaç etmemelidir. Köylü, Hüküme
tine kırgın ve küskün halde bulunmasın isti
yoruz. Kötü niyetlere ve şerirlere istismar im
kânı verilmemesi konusunda son derece İsrar
lıyım. 

3. Bankalarımız, köylüden, geçen seneki 
tatbikatlarının aksine olarak kredi tevzii ve 
gübre tahsisinde belge olarak tapu senedi, vera
set ilâmı ve vergi kaydı istemektedir. 

Yıllar yılı, ecdâdından kalmış, zilyedinde 
bulunan arazide çiftçilik yapmaya devam eden 
köylüye, Devlet ve Hükümet olarak tapu ver
meyiniz, vergilendirmeyi düzene sokmayınız ve 
kayıtlamayınız, veraset ve intikâli süratlendi-
rici karar ittihaz etmeyinz, ondan sonra da «il
lâ tapu isterim» deyiniz. Bu davranış, devlet 
olma haysiyetiyle bağdaşmıyan bir husustur. 
Bu konuda köylüyü mağduriyete duçar et
mek, hem çok insafsızlık ve hem de milleti sev
memek olur kanısındayım. 

Demiyorum ki, Ziraat Bankası; kasalarını 
partizan tesirlerle plânsız ve programsız ola
rak köylüye kapılarını açsın, alacağını tah
sil etmesin. Ama «insaf dinin yarısıdır» derler. 
Bir tarafta tam anlamiyle katlandırdığımız böl
gelerde yükselen fabrika bacaları, dev yatı
rımlar, diğer taraftan da insanca yaşama ola
nağından mahrum milyonlarca Türk köylüsü 
ve binlerce Türk köyü ışıksız, okulsuz, susuz ve 
yolsuz. 

Hani, sosyal bir hukuk Devleti? Sayın Baş
bakandan ve ilgili Bakan arkadaşlarımızdan is
tirhamım; katî kararlar uygulamaktan yetki
lileri uyararak vazgeçirsinler. 
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Değerli arkadaşlarım; bir iki kornea da
ha kısaca değinerek sözlerime son vermek isti
yorum, 

Ortaanadolıı çiftçisi gübreyi kullanmakta 
ve daha çok kullanma arzusu duymaktadı. Bu
gün gübre fiyatları çok pahalıdır. Bir kilogram 
ithal gübrenin fiyatı 1,5 kilogram buğday be
deline eğittir, ithal gübreden Hükümetimiz güm
rük vergisi almasın istiyoruz. Bu konuda her 
türlü teşvik tedbirlerinin alınması, köylünün 
iktisadi bakımdan kalkınmasını temin eder 
inancımı, yine bir köylü çocuğu olarak muha
faza etmekteyim. 

Zirai krediler tahsisi; son çeyrek asırdan 
beri süratle değişen ekonomik ve malî durumu
muzla çelişen bir perişanlık arz etmektedir. 
Misal mi istiyorsunuz? 5 nüfuslu bir köylü aile
si, 1971 Türkiye'sinde 500 - 1 000 lira arasında 
Tarım Kredi Kooperatifinden veya Ziraat Ban
kasından kredi almaktadır. Bu, bir Devlet için, 
bir Hükümet için hiç de iç açıcı olmıyan bir hu
sustur. 

Çiftçinin kullandığı traktör 65 - 85 bin lira 
arasındadır. Ziraatle meşgul olan arkadaşları
mız, köylüye yakın olan arkadaşlarımız çok iyi 
bilirler; Çukurova montajı John Dree biçer - dö
ver 250 bin lira, Mibzer 20 bin lira, Vagonet 
10 - 15 bin lira arasındadır. Diğer zirai alet
ler ise yine bunlara yakın fiyatlarla satılmak
tadır. 

Allah, lillâh aşkına söyleyiniz; tapusuz, ka-
dastrosuz parçalanan Orta Anadolu arazisinin 
bir dönümünde, masrafları da dâhil olmak üze
re, bir çiftçi ailesi dönümden 200 lira temin 
ederse, bunu 5 çocuklu nüfusu ile yesin mi, yok
sa borçlarını mı ödesin? 

Hiç kendimizi aldatmıyalım arkadaşlarım. 
Toprak reformunun ilkelerinin tesbitinde bu 
konuları Sayın Erim Hükümeti ve teknokrat Ba
kan arkadaşları mutlaka göz önünde bulundur
malıdırlar. 

Toprağı saksıda gören plâncılarımız, köyü 
ve köylüyü bütün yönleriyle tanımıyan opor
tünist politikacılarımız biraz insaf etsinler, ta
bandan gelen sese kulak versinler. 

Değerli arkadaşlarım, kredili tohumluk ko
nusunda da kısa bir maruzatım olacaktır. Yu
muşak buğdayın fiyatı 145, Bezestia buğdayın 
fiyatı 148, sert buğdayın ise 151 kuruş olan ve 

Devlet Üretme Çiftlikleri tarafından satılan -
yine, seyyanen köylünün değil, açık gözlerin 
aldığı - tohumluk bedelleri 1971 de çok yüksek
tir. Geçen sene Hükümet yerinde aldığı bir 
kararla bunu 120 kuruş olarak tesbit etmiştir. 
Pek çok ricalarımıza, birçok parlömanter ar
kadaşlarımızın Hükümet nezdindeki ricalarına 
rağmen, Hükümet, birçok iktisadi durumu da 
göz önüne alarak, bu memlekette milyonlarca 
insanın müstehlik olduğu hususunu da nazarı 
itibara alarak Orta Anadolu,, Güneydoğu Ana-
doluda tarım üretiminin esas unsuru olan 
buğdaya fazla fiyat veremedi. Biz bunu bir de
receye kadar makûl gördük. 

Ama Hükümetten istirhamımız, elinde ucuz 
olarak bulunan tahumluklarm, hiç değilse, ge
çen seneki gibi 120 kuruştan çiftçiye tahsis edil
mesidir ve böyle olması da gerekmektedir. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; hiç kimsenin memleket sevgi
sinden şüphe etmeye hakkım yoktur. Hepimiz 
vatanperveriz ve bu aziz vatanın evlâtlarıyız. 
Meclislerimizin, Hükümetimizin ve milletimi
zin sıkıntılı günleri mutlaka geride bırakaca
ğına inanıyorum. Mesuliyet mevkiinde olanla
rın itibarlı ve teveccühlerimize lâyik olması 
en halisane dileğinıdir. Bu husus ayrıca rejimi
mizin de teminatıdır. 

Siyasi ve iktisadi yönden güç şartlar altın
da çalıştığına şahidolduğumuz ve kendisine 
güven oyu verdiğimiz Hükümetin icraatının ve 
bilhassa Sayın Başbakanın tutumunun daha 
iyi istikâmette gelişeceğine olan inancımı be
lirtir, değerli milletvekilli arkadaşlarımı şah
sım adına hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, çel
tik üreticilerinin durumu ve alınması gereken 
tedbirlere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Çeltik konusunda gündem dışı 
Sayın Hilmi Biçer, buyurunuz efendim. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Saym Başkan, 
çjok değerli arkadaşlarım; bundan önce yap'tı-
ğım ğümıdem dışı Ibir konuşmada bu tür mu
rakabelerin bir fayda vermiyeceğini, esasen 
Hükümetin de (büyük bir umursamazlık içimde 
lolduğunu arz etmiştim. Ondan bir müddet 
sonra Hükümet muntazam bir surette toplan
tılara iştirak etmek suretiyle arkadaşlarımı din-
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lediler ve yeri geldiği zaman da cevaplarını 
bildirdiler, bunda büyük bir iyimserlik içime 
girdiğim ikinci bir konuşmamda arz etmiştim. 

Bugün görüyorum M, Sayın Hükümet bu
rada bulunmamak suretiyle »tekrar eski umur
samazlığı içine girmiş bulunmaktadır. Bu ve
sile ile Sayın Hükümet üyelerine teessüflerimi 
bildireceğim. 

Değerli arkadaşlarım, memleketimizin çe
şitli ürünlerini yetiştiren müstahsıllarımız, 
haklı olarak, muhtelif kuruluşlar kanalı ile 
desteklenmekte, yetiştirdikleri bu mahsulle
rin verimlerinin artırümıası çareleri aranmak
ta, onları zor durumlara düşürmemek için kre
diler verilmekte, ucuz gübre dağıtılmakta ve 
buna mümasil tedbirler alınmaktadır. 

TARİŞ, ÇUKOBİRLİK, FİSKOBİRLİK gi
bi dev müesseseler bu maksatla kurulmuştur. 
Ancak, bu kuruluşların çalışmalarını takdirle 
karşılamakla beraber, memleketimizde hınk
lardan önemi hiç de az olmıyan bir istihsal 
maddemizin ilhmal edildiğimi esefle görmekte
yiz. Bu mahsulümüze lâyik olduğu değeri hiç
bir Hükümet vermemektedir. Bu madde, sof
ramızdan hiç eksik olmıyan ve hattâ Anadolu'
nun en önemli gıda maddelerinden birisi olan 
pirinçtir. 

Pirinç müstahsili, en az düşünülen müstah
sildir. Onlara hiçbir yardım yapılmaz. Son 
birkaç seneden beri çeltik tarlalarının yerini 
başka tahıllara terk ettiğini gören Hükümet 
destekleme alımlarını yapmış ise ide bu, hiçbir 
zaman müstahsili memnum edecek seviyede ol
mamıştır. Pirinç alım - satım kampanyasının 
başlıyacağı şu günlerde, pirinç müstahsili bü
yük bir telâş içindedir. Müstahsil arasında ofi
sin bu yıl destekleme alımı yapmayacağı dediko
dusu yaygın haldedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ile 
yaptığım görüşmede, geçen seneki destekleme
min aynen yapılacağını, henüz yeni bir çeltik 
taban fiyaJtamın tesbit olunmadığını bildirdiler. 
Destekleme ahmlarımın 2 sene önce tesbit olan 
fiyat üzerinden yapılması veya hiç yapılmama
sı, milyonları aşan bu müstahsili çok zor du
rumlara düşürecek, pirinç tarlalarımın yeri 
tekrar başka tahıllara terk edilecektir. Bu 
mahsulün sıkıntısı da ileride çok daha fazla 
hissedilecektir. Evvelki yıllarda yapıldığı gi

bi, belki de ithal yoluna gidilmek suretiyle 
tekrar bir döviz sıkıntısı meydana gelecektir. 

Sayın Hükümet, bir İM gün içinde pirimlç 
müstahsili için çeltik taban fiyatlarının tesfoiti 
hususunda âcil tedbir almak aorumıdadır. Bu
gün hayat seviyesi 2 seneden beri büyük ölçü
de yükseldiğine göre, 2 sene evvel tesbit olunan1 

taban fiyatının üzerinden destekleme alımınım 
yapılması, müstahsili çok 2or duruma düşüre
cektir. 

Milyonlarca müstahsil Hükümetin müjde 
haberini sabırsızlıkla beklemektedir. 

Değerli iarkadaşlarım, bana geldiği gibi, 
pek çoklarınıza da şikâyetler gelmektedir. Ben
deniz, hepinizin (hislerine tercüman olarak Sa
yın Hükümetten bilhassa rica ©diyorum: Her 
sahaya uzatmaya çalıştığı ellerini lütfen, pirinç 
müstahsillerine de uzatsım. Yukarda arz et
tiğim kuruluşlar gibi, bu müstahsilleri de teş-
kiılâtlanldırsın. Pirinç, küçümisenecek Ibir is
tihsal maddesi değildir. Bu mahsul, iyi değer
lendirildiği takdirde memlekete döviz de geti
recek seviyeye ulaşabilir. 

Hükümetimizin vereceği kararı sabırsıahkla 
bekliyorum. Bu vesile ile Yüce Meclisi derini 
saygılarımla selâmlıyorum. 

3. — Konya Milletvekili özer ölçmen'in, Av
rupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlâmento 
Komisyonunun Brüksel'de yaptığı son toplantı 
izlenimine dair gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Ortak Pazar konusu ile ilgili 
olarak gündem dışı, Sayın özer ölçmen, buyu
run efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Huzurunuza, Yüce Heyetiniz tarafından se
çilmiş bulunan Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlâmento Komisyonunun Brüksel'de 
akdetmiş olduğu son toplantısı hakkında, bu 
komisyonun raportör ve sözcüsü olarak, bilgi 
arz etmek üzere çıkmış bulunuyorum. Bu imkâ
nı bana bahşettikleri için, komisyonum ve şah
sım adına Sayın Başkanlık Divanına şükranla
rımı sunarım. 

Muhterem milletvekillerinin yüksek malûm
ları olduğu üzere, Türkiye -Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Karma Parlâmento Komisyonu, 15 
Türk ve 15 Ortak Pazara mensup ülkeler par-
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lömanterinden müteşekkil olup görevi; parlâ
mentoları adına ortaklık anlaşmasının yürütül
mesine ilişkin meseleleri incelemektir. 

Karma Parlâmento Komisyonu bu inceleme
lerinde vardığı sonuçları, tarafların hükümetle
rine, topluluk ve ortaklık bakanlar konseyleri
ne ve komisyonlarına «tavsiye kararlan» şek
linde iletmekte ve bu suretle ortaklığın uygula
ma ve gelişmesine parlâmentolar açısından ışık 
tutmaktadır. 

Ankara Milletvekili Sayın Aydın Yalçın'm 
Başkanlık ve Manisa Milletvekili Sayın Erten'-
in Başkanvekilliği yaptığı ve Ankara Milletve
kili Sayın Alp, Kars Senatörü Sayın Atalay, 
Diyarbakır Senatörü Sayın Erdoğan, Niğde Se
natörü Sayın Göktürk, Sinop Milletvekili Sayın 
İşgüzar, tzmir Milletvekili Sayın Osma, Sakar
ya Milletvekili Sayın önsol, Ankara Milletve
kili Sayın Özdenoğlu, Hakkâri Senatörü Sayın 
Seyhan, Çorum Senatörü Sayın Yalçuk, Aydın 
Milletvekili Sayın Yılmaz ve raportör olarak 
bendenizden kurulu Türk heyeti, Brüksel'deki 
16 -19 Eylül tarihleri arasında akdedilen 12 nci 
dönem toplantısına katılmış bulunmaktadırlar. 

Türk Hükümetini, aynı zamanda ortaklık 
konseyi dönem başkanı olan Bayındırlık Baka
nı Sayın Cahit Karakaş, topluluk konseyini; 
İtalyan Dışişleri Müsteşarı Mario Pedini ve Al
tılar Komisyonunu; Dışişleri Bakanı Ralf Dah-
rendorı temsil etmişlerdir. 

Türk Komisyonu raportörü olarak toplantı
ya sunduğum raporda, özellikle ve özetle şu hu-
hususlar üzerinde durmuş bulunmaktayım. 

Türk Hükümetinin, anlaşmaları Parlâmento
ya sunarken elde edilen tavizlerin arzu edilen
ler seviyesinde olmadığını belirterek, ortaklığın 
gelişici niteliği içinde bunların zamanla iyileş-
tirilebileceği yolundaki açıklaması, katma pro
tokol ve eklerinin Türk Parlamentosunca onay
lanmasında, büyük âmil olmuştur. 

Gerek Türk kamu oyu, gerekse Türk Parlâ
mentosu Türkiye'nin özellikle şu anda ihraç ka
pasitesini haiz olduğu tekstil, meyva, sebze, 
konserve, şarap ve petrol ürünleri konusundaki 
iyileştirmelere Avrupalı partnerlerinin yardım
cı olacaklarını ümidetmektedir. 

Ayrıca, Topluluğa İngiltere ve İskandinav 
ülkelerinin de katılmasiyle husule gelecek ge
nişlemenin, Türkiye'nin ekonomik gelişmesini 

temin edecek denge bakımından önemi ve icabe-
derse yeni bir denge temini yoluna gidilmesi; 

Gelişmekte olan ülkelere toplulukça tanınan 
genel tercihli rejimin, genel preferansların 
Türkiye'ye de tümü ile uygulanması ve üçüncü 
ülkelere tanınan bu tavizlerle Türkiye'nin avan
tajlarının azalacağı, bu sebeple Türkiye lehime 
yeni iyileştirmeler yapılması gereği. 

Muhterem milletvekilleri, 
Ana noktalarını özetlemeye çalıştığım bu 

sunuşun dışında, toplantıya katılan diğer tem
silcilerin de açıklama, fikir beyanları ve bun
ların tartışma ve müzakeresi sonunda, dört ayrı 
metin halinde şu tavsiye kararlarının alınma
sına Karma Komisyonca oybirliği ile karar ve
rilmiştir: 

Ortaklık Konseyinin altıncı yıllık faaliyet 
raporuna ilişkim bir numaralı tavsiye kararı: 

«1 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olan geçici anlaşmanın akdinden memnunluk 
duyulduğu, 

«Bütün parliömanter onay işlemlerinin en 
kısa zamanda tamamlanması hususunda ısrar 
edildiği, 

«Geçiş dönemine intikaline ilişkin kararların 
muhtevasını iyileştirmek ve tamamlamak ama-
ciyle, Türkiye ile topluluk arasında yürütülen 
müzakerelere aynı anlayış içinde devam edil
mesi, 

«Türkiyenin, topluluğa tam üye olmaya yö
nelmiş bulunduğunu dikkate alarak, toplulukla 
Türkiye arasında kurumsal işbirliğinin, özel
likle ortaklık organlarının kendi aralarında ve 
topluluk kuruluşlariyle Türkiye'nin benzer ku
ruluşları arasında daha sıkı ve daha devamlı 
ilişkilerle önemli ölçüde güçlendirilmesi, 

«1970 yılı içinde ticari alış - verişlerin gelişi
minin, toplulukla Türkiye arasındaki alış - ve
riş hacminin her iki yönde artmaya devam et
miş olması dolayısiyle tatminkâr sayılabileceği, 

«ilk malî protokolla öngörülen 170 milyon 
dolarlık miktarın, öngörülen tarihte tamanıiy-
le bağlanmış olduğunu belirtir ve yeni malî pro
tokolün onaylanmasının beklenmesi nedeniyle 
hiçbir bağlantımın yapılamamış olmasından esef 
duyar, 

«Türkiye'nin önemli fuar ve sergilerine top
luluğun katılması seminer ve konferanslar dü
zenlenmesi, 
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«Türk uyruklulara toplulukta eğitim burs
ları verilmesinin sağlanması, 

«Türkiye'de bir topluluk ve Basın Enfor
masyon Bürosu açılması, 

«Türkiye'nin turizm sorunlarının ve özellik
le Türkiye'nin potansiyelini değerlendirmeye 
yönelen yatırım ve teşvik programları açısın
dan bu alanda toplulukla işbirliği olanakları
nın incelenmesi.» 

Topluluğun, gelişme yolundaki ülkeler ya
rarına yürürlüğe koyduğu genel preferanslar 
sistemine ilişkin iki numaralı tavsiye kararı: 

«Türkiye - AET Karma Parlâmento Komis
yonu, ileride Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
tam üye sıfatiyle katılmasını sağlamak ama-
ciyle Türkiye'nin ekonomik gelişmesini hızlan
dırmak gerektiğini teyidederek topluluğun ge
nel preferanslar sisteminin, Türkiye'ye de 
1 Ocak 1972 den itibaren hiçbir istisna olmak
sızın uygulanmasını tavsiye eder. 

«iBu sistemin, Türkiye'ye ortaklığı çerçeve
sinde tanınmış tercihlerin nispî önemini azal
tıcı etkiler yapması ölçüsünde, bu hususun geçiş 
döneminin kapsamının vakit geçirilmeden iyi
leştirilmesi içim dikkate alınması gerektiğini 
hatırlatır.» 

Toplulukların genişlemesine ilişkin üç nu-
* maralı tavsiye kararı : 

«Karma Parlâmento Komisyonu, topluluğun 
genişlemesi ile ilgili müzakerelerin son derece 
olumlu gelişmesinden memnunluk duyar. 

«Toplulukların genişlemesinin Türk ekono
misinin çıkarlarının korunması şartı ile, Türki
ye ile topluluk arasındaki ortaklığın gelişmesini 
olumlu yönde etMliyeceğini belirtir.» 

'«'Genişlemiş toplulukla Türkiye arasındaki 
ekonomik ilişkilerin yapısının Ankara Anlaş
ması esası üzerinde mevcut dengenin bozul
masını sağlıyacak biçimde göz önüne alınması 
gerektiği kanısını ifade eder». 

«Toplulukların genişlemesinin, bütün Avru
pa'nın ve bu arada topluluğa katılmaya yöne
len bir ortak üye olarak Türkiye'nin çıkarları
na uygun bir şekilde gerçekleşmesini gözet
meye davet eder.» 

Ve nihayet topluluk içindeki Türk işçileri
nin sorunlarına ilişkin olarak çıkarılan, alman 
dört numaralı tavsiye kararı : 

«Türkiye'nin hızlandırılmış bir şekilde sa
nayileşmesinin Türkiye'deki istihdam piyasası
nın daha iyi bir dengeye ulaştırılması bakımın
dan da taşıdığı öneme bir kere daha işaret eder 
ve Ortaklık Konseyinden özellikle topluluğun 
Türkiye'ye sağlaması gerekli teknik yardım ola
naklarını da göz önünde bulundurarak bu sana
yileşmeyi teşvik edecek uygun tedbirler alma
sını tavsiye eder. 

«Türkiye ve üye ülkeler hükümetlerinin 
Türk işçilerinin kontrolsüz bir göç ile toplulu
ğa gelmeleri sonucunu veren kanunsuz ve so
rumsuz faaliyetleri önlemek amaciyle hartoa-
dıkları çabaları memnuniyetle kaydeder. 

«Yukarda ibslirtilen faaliyetlerin gerek Türk 
işçilerinin yaşantıları, gerekse dengeli bir is
tihdam politikası izlenmesi açısından arz ettiği 
bütün tehlikeleri yeniden belirtir. 

«Bütün üye devletlerin, izinsiz göç eden 
Türk işçilerinin durumlarını dyileştirmiek için 
evvelce (almış oldukları tedbirlere devam et
melerimi talebeder. 

«Türkiye'deki işçi bürolarının faaliyetinin, 
özellikle merkezlerin çoğaltılması suretiyle iyi
leştirilmesi ve ihızlamdiMİması olanaMannı in
celemeye davet eder. 

«Üye devletlerin, Türk işçilerinin sosyal gü
venliğimi ve topluluk üyesi ülkeler işçilerine Mıa-
zarara, çalışma şartları bakımından farklı bir 
muamele yapılmamasını sağlamak bakımındam 
giriştikleri gayretleri devam ettirmeleri gerek
tiği görüşünü belirtir.» 

Muhterem milletvekilleri, 

Komisyonumuzun, Brüksel toplantısında al
dığı tavsiye kararlarını Yüoe Heyetinize arz et
miş bulunuyorum. 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Kar
ma Parlâmento Komisyonu ve şahsım adına be-
mi dinlemek lûtfumda bulunduğunuz için saygı
larımı arz ederim. (D.P. sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — ;Sayın milletvekilleri, gensoru 
ve diğer murakabe yolları üç aydan heri tama
men çalışamamaktadır. Milletvekilleri arka
daşlarımızın bu konulardaki arzularını ancak 
gündem dışı konuşmalarla karşılıyoruz. Onun 
için biraz müsamaha ile karşılamanızı istirham 
edeceğim. 

4. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, Sümerbank'm bugüne kadar üreticiden to-
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kumluk pamuk alımına başlanmamasına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — iSümerıbank'ın pamuk alımla
rına katılmadığı konusunda gündem dışı Sayın 
Ali Rıza Güllüoğlu, buyurunuz efendim. 

ALÎ RIZA GÜLLÜOĞLU (Adana) — Muh
terem Başkan, sayın milletvekilleri; 

Pamuk ürününün istihsal edildiği ve satı
şıma ibir ay gibi bir zamandan beri devam 'edil
diği halde, Sümerbank, tohumlu pamuk alımına 
•hâlâ başlamamıştır. 

Hajlbuki, Toprak Maihsülleri Ofisi gibi Sü-
merbaıik'ın da lanagayelerinden Ibirisi, müstah
silin almıtetrlini değerlendirme ve pamuğuna 
yeteri derecede bir fiyat vermektir. Bugüne 
kadar Sümerbank, müstahsıldan doğrudan doğ
ruya tdhumlu pamuk almıyarak, aracılardan to
humsuz, saf pamuk alımına devam etmiştir. 

Her şeyden önce, şunu 'arz etmek isterim ki, 
bugüne kadar hiçbir Hükümete naısibolmıyacak 
sekide, 1971 pamuk ürünü hususunda dört ay 
önce pamuk taban fiyatını tesbit eden ve pa
muk taiban fiyatını 297, 320 ve ibiilâhara da 
Çuko'birlik'e ve Sümıerbank'a 300 kuruş üze
rinden alım talimatı veren ve pamuk fiyatını 
serbest bırakan Hükümete peşinen teşekkürle
rimizi arz ©deriz. 

Ticaret Bakanlığı tarafından Çukobirlik'e 
360 kuruş üzerinden pamuk mubayaasına gir
mesi talimatı verilirken, aynı zamanda iSümer-
'bank'ın da 360 kuruş üzerinden pamuk alımıma 
girmesi talimatı verildiği halde; seçim 'bölgem
de yaptığım ibir haftalık tahkikat neticesi ve 
en son olarak dün aldığım telefon haiberinden 
öğrenmiş bulunuyorum ki, Sümerbank hâlâ to
humlu pamuk alımına girmemiştir ve müstah
sili birtakım aracılara soydurtmaya devam et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ben İm meseleyi buraya getirmeden cncie, 

seçim bölgemden telefonla ve çektiğim telgra
fımla Sayın Ticaret Bakanını uyardım. Ayrıca, 
bizzat makamına giderek de hâlâ Sümerbank'ın 
tohumlu pamuk alımı yapmadığı hususunda 
u'yarma yaptığım halde; «efendini, 1>u mevzuda 
Satınalma Komisyonu hâlâ çalışmalar yapmak
ta» diye cevap verilmektedir. 

iSözleofümin .başımda da belirttim; bir aydan 
beri pamuk ürünü istihsal edilmekte ve hâlâ 
Sümerbank alıma girmemektedir. 

Malûmlarınız olduğu veçhile, Türkiye'de 
pamuk, Avrupa pazarlarında (boy ölçüşebilecek 
derecede ilerlemiş tekstil sanayiimizin hammad
desidir. Bugün Ortak Pazara, girmiş bir Devlet 
olarak ancak ve ancak tekstil sanayiinde Ortak 
Pazarda diğer üye devletlıerLe boy ölçüşebilecek 
durumdayız. Buna rağmen, Yüce Meclise uzun 
uzun izahatta bulunarak sunduğumuz genel 
görüşme önergemizde de bahsettiğim gibi; bu
güne kadar Türkiye'de pamuk ekimi Meksika 
buğdayı karşısında rakaJbet edecek durumda 
değildi. Ancak bu sene pamuk ürünü, görül
memiş bir şekilde rekolteye kavuşmuş bulun
maktadır. Fakat, bunun yanubaşında, 360 ku
ruş üzerinden bir taban fiyat teslbit edildiği 
halde, Hükümet, çiftçinin malını değerlendirme
si gereken Sümer!bank'm doğrudan doğruya 
müstahsıldan tohumlu pamuk alımına girmesi 
hususunda gevşek davranmaktadır, ihmalkâr 
tutumundan dolayı huzurunuzda kınamakta
yız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu sene elde edilen ve bu seneye kadar gö

rülmemiş verimdeki pamuk ürününden, müstah
silimiz, pamuğunun değerinin karşılığını ala
madığı takdirde tamamiyle ümidini kesecektir. 

Şunu da hemen arz etmek isterim ki, Sayın 
Hükümet, Sümerbank'a tohumlu pamuk .alımı 
hususunda derhal gereken talimatı verip ana-
cıyı ortadan kaldırmadığı takdirde, biz bu me
seleyi yakın bir zaman içerisinde Meclise tek
rar getirmek istiyoruz. 

Belki Hükümet şu hususta yanılabilir : 
Çuköbirlik pamuğu ortaklarından 360 kuruş 
üzerinden almaktadır, ortak olmayanlardan ise 
330 ve 340 kuruş üzerinden almaktadır. Çuko
birlik'e ve Tariş'e ortak olmıyan müstahsıllar, 
pamuklarını 340 kuruşa, 345 kuruşa tüccara 
kaptırmaktadır. İşte, Sümerbank'ın 380 kuruş 
üzerinden alıma girmesiyle ortak olmıyan va
tandaşlar da bu pamuk fiyatından istifade ede
ceklerdir. 

Bu hususta Hükümetin derhal harekete ge
çeceği ümidi ile Yüce Meclisi saygı ile selâm
larım. 
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5- — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övef-
in, çeltik taban fiyatlarının biran evvel açıklan
ması hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Çeltik fiyatları hakkında gün
dem dışı Sayın Övet, buyurun efendim. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Çeltik taban fiyatlarının açıklanma/nıa-
ısiyle ilgili olarak, seçim bölgemin bir der
dini kısaca belirtmek üzere huzurunuza gel
dim. 

Sinop ilinin Boyabat ve Durağan kesimin
de, köylümüzün yüzde 80 i tamamen çeltik
çilikle geçinir. 

Çeltik ziraati ile uğraşanlar, bu ziraatin 
ne kadar zor ve ne kadar ağır bir ziraat oldu
ğunu bilirler. 

Türkiye'mizde, fındık piyasası açılmadan 
evvel taban fiyatları ilân edilir. Türkiye'
mizde, pamuk ve tütün piyasaları açılmadan 
evvel bunların taban fiyatları derhal ilân 
edilir ve Hükümet... (Bâzı milletvekillerinin 
kendi aralarındaki konuşmalardan meydana 
gelen gürültüler.) 

Saym Başkan, lütfen... 

BAŞKAN — Buyurun siz efendim, konuş-
mlalarınız zapta geçiyor. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Yalnız zapta 
geçmekle mi olacak?.. 

BAŞKAN — Başka ne yapayım üefendim .. 
(Gürültüler, «İkaz edin» sesleri.) Milletvekil
lerine başka türlü muamele yapmak imkânı 
var mı efendim? 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Sayın Başkan,, ihtar edin. 

BAŞKAN — İhtar ediyorum efendim. 
Her milletvekili kendi vazifesini bilir. Siz de 
oturduğunuz yerden müdahale etmezseniz, bu 
iş daha kolay gider. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Devamla) — 
Ama bugüne kadar gelmiş geçmiş hiçbir Hükü
met çeltik müsthasılına, çeltik yetiştiricisine 
sahip çıkmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 
'Köylü çeltiğini yetiştirir,, tefeciye kaptırır, 

elindeki çeltiği zor - zahmet satmaya bakar, 
ama ne bankadan buna karşılık kredi alabi-
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i bilir, ne de Devlet müdahale ederek alım piya
sasına girer. 

Şu anda Türkiye'de çeltik piyasası açıl
mak üzeredir. Mütaaddit defalar Toprak Mah
sulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne yaptığımız 
müracaatlardan bugüne kadar netice alama
dık. Şu anda Yüce Mecliste bulunmıyan 
Hükümetten rica- ediyorum, çeltik köylüsünü 
hiç olmazsa bu sene ezdirmesin; biran evvel 
taban fiyatları ilân edilsin. 

Yalnız, taban fiyatları ilân edilirken, 
biraz evvel değerli arkadaşım Sayın Biçer bah-
'setti, iki sene evvelki taban fiyatı ile bu se
ne piyasayı açarsa, çeltik köylüsünü tefeci
nin elinde ezdirmiş olacaktır. 

Türkiye'nin iktisadi şartları göz önüne 
alınarak, çeltik taban fiyatları buna göre 
ayarlanmalı ve mutlak suretle Hükümet alı
ma, satıma müdahale etmelidir. 

Benim mâruzâtım bu kadardır, saygılar su
narım, 

6. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'-
nın, Hükümet üyelerinin Genel Kurul toplantı
larına İlgi göstermesi ve çeltik, pancar, pamuk 
ve buğday gibi anatarım ürünlerinizi taban fiyat
larının tesbiti konularında demeci ve Köy İşleri 
Bakanı Cevdet Aykan'ın cevabı, 

BAŞKAN — Son konuşma Sayın Tosya-
lı'nın. 

Bölgenizle ilgili mühim bir konu olduğu 
için, pirinç mevzuunda gündem dışı konuşmaK 
üzere buyurun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Gayet kısa, arkadaşlarımın sabrını suiisti
mal etmeden konuşacağım. 

Dünyada, bildiğiniz gibi, üç beyaz vardır; 
pamuk, buğday - pirinç ve pancar (Şeker). 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümet ona derler ki, eğer var ise, halkı

nı korur. Hükümet ona derle ı- ki, dengeli bir 
iktisadi ve sosyal fiyat istikrarı, maliyet istik
rarı yapar. Hani nerede?... Millet, 23 milyon çift
çi perişanlık içinde. 10 Ağustos 1970 kararla
rından bu taraf her nevi fiyat başını almış gi
diyor ve fakat Hükümet yerinde oturuyor. (C. 
H. P. sıralarından, «Hükümet burada oturmu-

I yor» sesleri) Bakanlıkta oturuyor... (Gülüşme-
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ler) Meclise kulağım tıkamış,.. Atatürk'ün isin
de olan Hükümet, evvelâ,, Atatürk'ün en fasla 
saygı gösterdiği Millet Meclisine saygı gös-
rir ve burada konuşulanlara kulak asar ve ica
bını yapar. («Bravo» sesleri) 

Maalesef muhterem arkadaşlarım, yeni ku
rulan Hükümetin altı aydan beri burada .yapı
lan gündem dışı konuşmalara kulağını tıkadı
ğını ve icabını yapmadığını görüyoruz. 

YUSUF EİYA YAĞCI (Ankara) — Çeltik
ten bahset, 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Gelelim 
mevzuma: 

Hükümet ona derler ki, halka dönük, halkı 
destekliyen Hükümettir. Benim çeşitli müstah
silim 3 milyon, benim pancar müstahsilim 5 
milyon, benim pamuk müstahsilim 2 - 3 milyon. 
Nerede Hükümet? Herkes figan ediyor, «Ta
ban fiyatları az» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1963 yılındaki çeltiğin fiyatı ne ise. bugün 

yine o. Bırakalım 1063 yılından şu âna kadar 
olan zamanı, 10 Ağustos 1970 ten bu tarafa ne
yin fiyatı yükseîmedi? Benzin fiyatları, makina-
lar, işçi ücretleri... 

Halk hayat pahalılığımın yükü altında mim 
inim inliyecek, halkın aldığı her şey pahalana
cak ve fakat 23 milyon çiftçinin sattığı çok 
ucuz olacak, Hükümet de buna seyirci kalacak 
ve ardından da «Hükümetim» denecek,,. 

Hayır arkaadşiar; eğer biz halkın yanında i? ak 
eğer bu Parlâmento halkın yanında ise, eğer bu 
Hükümet halkın Hükümeti ise; mutlaka çiftçi
nin yanında, müstahsilin yanında olacak ve Mec
liste olacak, milletin vekilinin sesini duyacak 
ve onun icabını yapacak. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ben Hükümeti vazifeye davv.t ediyorum.. 

Hükümet halkı korumak için, iktisadi ve sos
yal adaleti yaygın bir şekilda memleket sat
hında gösterebilmek için, istihsali artırmak için, 
ihracatı artırmak için, ödeme dengesini Türki
ye'nin lehine getirebilmek için mutlak surette 
buğdayın, pancarın, pirincin ve pamuğun, baş
lıca mühim olan beyazların maliyetini iyi hesa-
betmeli, taban alımına ivi bir fiyat koymalı ve 
samanında fiyatları ilân etmelidir. 

Alım şartlarını masa başında, pirinci görme
den ... 

BAHATTİM UZUHOÖLU (Samsun) ~ • Pl 
llv ürerinde gören... 

HASAM " TOSYALI (Devamla) — Yal
nız ic pilâvlarda pirinci gören iman?ann tesbit 
ettiği naaari şartlarla değil, benim müstahsili
min bir yıl müddetle baSaklıkta, çamurda, kış-
ta, ayazda, soğukta-, yazda istihsal etmek için 
uğranarak meydana koyduğu istihsalinin evsa
fına göre ab m şartları tesbit edilmelidir. 

Bize bir şey soyliyeyiiû sayın arkadaşlarım; 
10 milyon kilo çeltik istifca! edilen Tosya'dan 
gecen sana çeltik alımı yambuadı. Neden bili
yor musunuz? öyle bir sari; göndermişler ki, 
Tosya'da, 10 milyon kilo pirine içinde, o şartla
ra uyan bir kilo pirinç yoktu. Bunun mânası. 
nazari, halkın yanında değil, yalnız kitabın yp-
nmda olmaktır. 

LERtT YUETOĞLU (İstanbul) — Hangi 
Hükümet yaptı bunu. 

HASAM TOS YAT I (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, 

Bugün çeltiğin maliyeti 250 kuruştan bir 
santim aşağı değildir. Bundan birkaç yıl evvel, 
«210 kuruş» dediler, 143 kuruşa kadar indirdi
ler. Türkiye'nin 22 vilâyetinde, 78 kasasında 
pirinç ekilmektedir. 3 milyon, müstahsil perisan-
bk içindedir. Bu bakımdan Hükümet maliyeti 
iyi tesbit etmelidir. 

Arkadaşlar yayla pirinci mârutellinin mali
yeti asgari 250 kuruştur. Bunun üzerine % 20 
müstahsil kârı istiyoruz. Krediyi % 25 e ban
kadan, % 50 ye tefeciden alan benim köylüm 
için % 20 müstahsil kârı istiyoruz... O takdir
de 50 kuruş eder. Buna göre mârutelli çeltiğin 
taban alım fiyatı 3 lira olmalı ki, çeltikçi ken
dine biraz fayda temin edebilsin. 

BAŞKAîf — Sayın Tosyalı, zamanınız dol
du. 

. HASAN TOSYALI (Devamla) ----- Muhterem 
arkadaşlar, pancarda da durum aynıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir dönümü olan, iki dönümü olan, beş dönü

mü olan, bu memlekette pancar ekiyor, ektiği
nin karşılığını, değerini alamıyor. 

Pancarın taban fiyatı 20 kuruştur, Taban fi
yatı 20 kuruş olarak tesbit edildikten bu tarafa 
artan hayat pahalılığı, onun elinden 15 kuru
şunu aldı. Bugün hamallığa çalışıyor halk. 
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Yabancı memleketler, başta Amerika ve Or
tak Pazar memleketleri halkını korumak için-
ey Hükümet duy!... - Halkını korumak için, üre
timi artırmak için, ihracatı artırmak için, sos
yal ve iktisadi bir denge sağlamak için mali
yet fiyatını iyi hesabetmekte ve maliyet fiya
tının üstünde müstahsıla kâr bırakacak şekil
de bir taban fiyatı tesbit etmektedir; göster
melik taban fiyatı değil. Bu millet çökecek. 
Eğer biz zirai mahsullerimizin maliyetini iyi he-
sabetmezsek, ona iyi bir taban fiyatı vermez-

. sek, köylümüze iyi bir kâr bırakmazsak muay
yen bir zümre bu memlekette hâkim olacak ve 
milletimizin esas unsuru olan rençber bu mem
leket sathından silinecek arkadaşlar. 

Onun için Hükümetin; Anayasa meşguliye
ti, reform meşguliyeti, huzur meşguliyetinden 
evvel, iktisadi ve ticari devin milletimizi yut
masına engel olması için öncelikle bu ise çare 
bulması lâzımdır. Bu sebeple, muhterem arka
daşlarım, milletin anaunsuru istihsal maddele
rinin taban fiyatının iyi tesbit edilmesini ve bu 
arada başta çeltiğin 3 lira, pancarın taban fi
yatını ise kiloda 30 kuruş olarak dikkat nazara 
alınmasını önemle rica ediyorum; Meclisimi
zin, Hükümetimizin buna taraftar olmasını dili
yorum. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İSLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Tosyalı'nm duygusal yönü güçlü olan 

konuşmasını dinledim... Sayın Tosyalı'nm ko
nuşmasının tümüne değil, ancak Bakanlar Ku
rulu üyesi olarak benden başka üyenin burada 
bulunmayışı nedenlerini cevabolarak arz etmek 
için huzurunuza çıktım. 

Bakanlar Kurulu sabah 9,30 da toplantıya 
çağrılmıştı. Öğlen tatili yapılmadı ve Bakanlar 
Kurulu halen toplantı halindedir ve çalışmakta
dır. 

Bu hususu bilgilerinize arz etmek için söz 
aldım, 

Saygılar sunarım. 

7. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Başkanlık tezkeresi (4/630) 

BAŞKAN — îzin talepleri vardır, okutuyo
rum: 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı saym milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
vâki izin. talepleri Başkanlık Divanının 
22 . 9 . 1971 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabi'; Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 
Sivas Milletvekili Enver Akova, 10 gün has

talığına binaen, 31 . 8 . 1971 tarihinden itiba
ren; 

Giresun Milletvekili Abdullah Izmen, 21 gün 
hastalığına binaen, 1 . 9 . 1971 tarihinden iti
baren ; 

Gümüşane Milletvekili Ekrem Saatçi, 21 
gün hastalığına binaen, 1 . 9 . 1971 tarihinden 
itibaren; 

Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk, 9 
gün mazeretine binaen, 20 . 9 . 1971 tarihinden 
itibaren; 

Ordu Milletvekili Orhan Vural, 10 gün ma
zeretine binaen, 20 . 9 < 1971 tarihinden iti
baren ; 

Rize Milletvekili Hasan Basri Albayrak, 
10 gün mazeretine binaen, 5 . 9 . 1971 tarihinden 
itibaren; 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, 15 
gün mazeretine binaen, 29 . 8 . 1971 tarihinden 
itibaren; 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan, 20 gün 
mazeretine binaen, 1 . 9 . 1971 tarihinden iti
baren ; 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarını
za sunacağım. 

Sivas Milletvekili Enver Akova, 10 gün has
talığına binaen, 31 . 8 . 1971 tarihinden itiba
ren; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili Abdullar îzmen. 21 gün 
hastalığına binaen, 1 . 9 . 1971 tarihinden iti
baren ; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Gümüşane Milletvekili Ekrem Saatçi, 21 
gün hastalığına binaen, 1 . 9 . 1971 tarihinden 
itibaren; 

— 111 — 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk, 9 
gün mazeretine binaen, 20 . 9 . 1971 tarihinden 
itibaren; 

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

Ordu Milletvekili Orhan Vural, 10 gim ma
zeretine binaen, 20 . 9 . 1971 tarihinden iti
baren ; 

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

Rize Milletvekili Hasan Basri Albayrak, 
10 gün-mazeretine binaen, 5 . 9 . 1971 tarihinden 
itibaren; 

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

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, 15 
gün mazeretine binaen, 29 . 8 . 1971 tarihinden 
itibaren; 

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

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan, 20 gün 
mazeretine binaen, 1 . 9 . 1971 tarihinden iti
baren ; 

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

IV. — GÖRÜŞ 

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

BAŞKAN — Köy işleri Bakanlığı Teşkilât 
Kanununun 9 ncu maddesi üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. Yeterlik önergesi kabul 
edilmiştir. 

Sayın komisyon ve sayın Hükümet yerlerini 
alsınlar. 

önergeler var okutuyorum. Dört önerge 
aynı mahiyettedir. Bu dört önergeyi aynı mua-

(1) 311 S. Sayılı basmayazı 125 ve 311 e 
ek S. Sayılı basmayazı 155 nci Birleşim tutana
ğına eklidir. 

8. — Türkiye'de meydana gelen trafik, kaza
larının artış sebepleri ile önleme çarelerini tes-
bii etmek üzere kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonlarına, görev sürelerinin 
bitimi tarihinden itibaren üç ay daha müddet 
verilmesine dair tezkeresi (3/631) 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları

nın artış sebepleri ile önleme çarelerini tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince kurulan Araştırma Komisyonumuzun, il
gili bakanlık temscilcileri ile çalınmaları devam 
etmektedir. 

Ancak bu toplantılar ve yapılacak tetkikler 
bir müddet daha devam edeceğinden görev sü
reninin bitimi tarihinden başlamak üzere üç ay 
daha uzatılmasına karar verilmesini saygılarım
la arz ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
îzmir Milletvekili 

Münir Daldal 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. Üç ay süre verilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

meleye tabi kılacağız ve dördünü beraber oyla
yacağız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş kanunu tasa

rısının 9 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 9. — 7478 ve 178 sayılı kanunlarla 
Bayındırlık Bakanbğı ve DSİ ne verilen görev 
ve yetkilerle; 1312 sayılı Kanunla Türkiye Elek
trik Kurumuna verilen ve adı geçen yasanın 
6 nci maddesinde bahsi geçen ve bu kanunun 
2 nci maddesi (f) fıkrası ile belirlenen görev
lerden, köylerin kalkınmasına ilişkin sosyo -
ekonomik, etüt, plânlama ve programlama işle
ri, Türkiye Elektrik Kurumu ve diğer ilgili ba
kanlık ve kuruluşlarla teknik yönden koordi
nasyon tesis edilmek suretiyle Köy işleri Ba
kanlığınca yapılır. 

ÜLEN İSLER 
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Köy İsleri Bakanlığı ile Türlüye Elektrik 
Kurumu ve konu ile ilgili diğer bakanlık ve 
kuruluşlar arasında köy elektrifikasyonu etüt, 
plânlama ve program hizmetlerine ilişkin koor
dinasyon esasları 1312 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinde öngörülen «Köy Elektriklendiril-
mesi işleri Tüzüğü» nde yer verilecek hüküm
lerle düzenlenir. 

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

Bursa Milletvekili Rize Milletvekili 
Cemal Külâhlı S, Zeki Köseoğlu 

Denizli Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Emin Durul Hüseyin öztürk 

BAŞKAN — Şimdi, üç önerge daha var. 
O üç önerge de aynı mahiyette ve aynı yazı ile.. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Önerge sa
hibi olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sırası geldiği zaman verece
ğim efendim. 

Aynı mahiyette olan diğer üç önergede im
zaları olanları okutuyorum efendim. 

«Münir Daldal (izmir) ve arkadaşları» 
«Süleyman Çağlar (Manisa) ve arkadaşları.» 
«Hasan Tosyalı (Kastamonu)» 

BAŞKAN —r Diğer önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

9 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

«Köy elektrifikasyonu ile ilgili etüt, plân ve 
program hazırlamada, geri kalmış bölgelere ön
celik tanınır.» 

Siirt 
Nebil Oktay 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 9 ncu maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini saygı ile dilerim. 

Madde 9. — 7478 ve 178 sayılı kanunlar ile 
Bayındırlık Bakanlığı ve Devlet Su işlerine ve
rilen görev ve yetkiler Köy işlen Bakanlığına ve 
Bakanına devredilmiştir. 

Denizli 
M. Emin Durul 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluş kanunu tasa

rısının 2 nci maddesinin (f) fıkrasında yapılan 
değişikliğe uygun olarak 9 ncu maddenin de 
ekte belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Üstün saygılarımızla. 
Çankırı Erzincan 

Nuıtl Çelik Yazıcıoğlu Hapan Çetinkaya 
Madde 9. — (Yemi şekli) 
7478 ve 178 sayılı kanunlar ille Bayındırlık 

Bakanlığı ve Devlet Su işlerine vertilen görev 
ve yetkilerle 1312 sayılı kanunlarla Türkiye 
Elektrik Kurumuna verilen görevlerden adı ge
cen yabanın üçüncü maddesinin (e) fıkrası ile 
4, 8, 7, ve 8 nci maddelerinde sözü geçen Köy 
Elektriklendirilmesi Fonunun yönetilmesi, etüt, 
plân, program ve projelerinm yapılması ve ge
çici - kesin kabulleri yaptırılmasına ait görev 
ve yetkiler Köy işleri Bakanlığına devredilmiş
tir. 

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

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasaırısmn 9 
ncu maddesinin son fıkrası, kanun dili ve Türk

çe anlatım kurallarına uymamaktadır. Bu fıkra
dan «ve bakanına» kelimelerinin çıkarılmasını 
saygı ile öneririm. 

Çankırı, 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesinin ilk fıkrası so

nundaki «ve bakanına» deytiııninin metinden çı
karılmasını öneriyorum, önergemi! ayrıca açık-
lıyacağım. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan özgünsr 
BAŞKAN — Simidi, birlikte hasırlanan dört 

önerge vardır. Bu dört önergenin birlikte mua
melesi yapılacaktır. Tekrar okutup, muameleye 
koyacağım. 

(Denizli Milletvekili Mehmet Emin Durul 
ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. SSaym Cemal Külâhlı önergenizi izah sade
dinde söz istediniz, buyurun. 

ICEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 

Şu anda Medlkimiz Köy işleri Bakanlığı 
gibi memleketimizin, büyük bir ekseriyetini il
gilendiren bir kanunu müzakere etmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım; kanunun ikinci maid-
desinin müzakeresi sırasında bu konu ile ilgili 
dlarak bâzı şeyler söylemiştim. Bu amada mü
him gömdüğüm için bir İM noktaya teımaıs etmek 
istiyorum. 

ISevgili arkadaşlarım; Sayın Erim Hüküme
ti, Devlet Teşkilâtınıım yeniden origandzasyanu 
konusunu programına almıştır. Köy İşleri Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri kanun tasarısı bu 
hali ile Meclisimizden geçtiği takdirde, geüeoek 
olan Devlet teşkilâtının yeniden organizasyonu 
teklifler yanında bu kanun, kötü bir misal gibi 
önümüzde duracaktır. 

Şöyle M; prensibûlarak bu Mecliste şimdiye 
kadar bu konu ile illgili olarak muhtelif aırka-
daşlaram konuştular. Hiçbir arkadaş, Köy işleri 
Bakanlığının aleyhindte bulunmadı. Mesele, kö
ye hizmet getirmektir. Bu hizmeti götürmek 
için şu veya bu şekilde BevM teşkilâtının ku
rulması eübette münakaşa 'konusu olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım; bir tarım konusunu 
düşününüz - Daha önce de .söylemiştim, tekra
rında fayda mütalâa ediyorum - Tanm Bakan
lığı bu konuda görevlidir; ama tarım kesimi
nin en mühim teşkilâtlarınidan birisi olan Top-
raıksu Genel Müdürlüğü Köy işleri Bakanlı
ğın?, bağlanmıştır. Niçin? Bu sualin cevabını 
Tarım Bakanı kendi bakanlığı ile ilgili reform 
meselesi buraya geldiğinde nasıl izah edecektir, 
sevgili arkadaşlarım? 

Bir imar ve İskân Bakanlığı kurmuşuz, is
kân işleri ile vazifelidir bu Bakanlık, ismi üs
tündedir. Toprak iskân Genel Müdürlüğü, Köy 
İŞiferi Bakanlığına bağlıdır. İmıar ve İskân Ba
kanı Hükümet üyesi olarak bu kanuna nasıl 
«Beki» demiştir, kendisi ile ilgili reform kanu

nu buraya geldiğinde bu meseleyi nasıl izah 
edecektir, sıevgili arkadaşlarım? 

Burada şu konuşmayı şahsım adına yapıyo
rum ve şu anda gireceğim konu tamamen tek
nik bir konudur. Parti mülâhazası ile bir konuş
ma yapmıyorum. Burada bir arkajdaşıım grup 
adına konuşurken, bir beyanda bulundular. Ona 
da cevap vereceğim. Dediler ki; «Köy işleri 
Bakanı A. P. li değil, onun için hizmeti kaydı
rıyorsunuz» Arkadaşlarım, böyle bir şey bahis 
konusu değil. Biz, Köy işleri Bakanlığından bu 
hizmeti alacak olur isek - Bugün Köy işleri 
Bakanı hakikaten sevdiğimiz, sempati duydu
ğumuz bir arkadaştır bu hizmet Enerji Bakan
lığına intikal edecektir. Halk Partili bir baka
nın hizmet sahasına intikal edecektir. Onun için 
bu sözü burada nasıl sarf etti anlamıyorum. 
Kaldı ki, mesele sempati, antipati meselesi de 
değldir. Eğer, sempatiler ve hisler bahis konusu 
olsa idi, yüzde yüz Köy işleri Bakanının sem
patisi, bu meseleyi bakanın arzu ettiği şekilde 
halletmesine yeterdi zannediyorum. 

Ssvgili arkadaşlarım; orman köyleri ile ilgi
li dlarak Köy işleri Bakanlığında bir teşkilât 
vardır, faaliyetine devam etmektedir. Orman 
Bakanlığı kurulmuştur. Bu teşkilâtın Orman 
Bakanlığına geçmesi lâzım, ilerde bu konu ile 
ilgili kanun gelecektir, bunun izahı ne şekilde 
olacaktır, sevgili arkadaşlarım? 

Reform, reform diye ortaya çıkanların mü
dafaa ettikleri kanun ortadadır. Bu kanun, 
maliyeti artıran bir kanundur, bu kanun re
form kelimesini refüze eden, reddeden, rezil 
eden bir kanundur kanaatindeyim. 

Sevgili arkadaşlarım; ben burada - zamanı 
geldiğinde fikirlerimiizi söyMyeceğiz. Hiç ol
mazsa biır meseleyi kurtaralım istiyorum. O da, 
köy elektrifikasyonu konusudur. 

Bu arada Sayın Bakanın bir sözleri oldu, bu
na samimî olarak üzüldüm. Birtakım memur ar-
kpıdarslar, Mecl'ş? kulislerine gelmişler, konu ile 
ilgili olarak ırilletvefcileri ile temas etmişler. 
Bakan nedense bundan şiddetli olarak şikâyet
te bulundu, buna karşı reaksiyon gösterdi. 

Sevgili arkadaşlarım; bundan alınacak ne 
var? Bu arkadaşların menfaati aadir? Seneler 
ce hizmet ettikleri bir konuda, senelerce gönül 
verdikleri bir konuya yanlış bir uygulamayı 
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görmüşler, geliyorlar milletvekilleri ile temas 
ediyorlar, Bu sitem niye, bunu anilıyamadım. 

Biraz önce huzurunuzda gördünüz, sayın ba
kan, muhtelif arkadaşlarımızla temas ettiler 
A. P. li eski bakanlarla, idarecilerle, grup (ida
recileri ile temas ettiler. Bumda da alınacak bir 
şey yok. Gayet tabiî Bakan fikrini s öylly,?çek
tir, gayet tabiî mıemur arkada-; fikri jni s öylly 3-
eektir, gayet tabiî köylü vatandaş flfeimi söyli-
yecektir; gayet tabiî bu tatbikatı çok yakından 
takibeden milletvekilleri de bu mevzuda dolu
durlar, onlar da fikirlerini söyliyecektir. Bun
da alınacak bir şey yok. 

Sayın Bakanı arkadaşlarım dinlediler. Beni 
de dinliyorlar. Bunun sonunda elbette ki, bir 
değerlendirme yapacaklar ve kanaatlerini izhar 
edeceklerdir 

Sevgili arkadaşlarım; bu arada ilk Köy İş
leri Bakanımızın da burada bir düşüncesi ol
du. Bir fikir beyan ettiler ve dediler ki; «büyük 
teşkilâtlar, meselâ Karayolları, meselâ Devlet 
Su işleri gibi bu arada tabiî yeni kurulan TEK 
teşkilâtı gibi büyük teşkilâtlar, büyük işlerle 
uşraşırlar, küçük İşlerle uğraşamazlar. Bundan 
dolayı Türkiye'deki köy hizmetleri aksamıştır. 

Sevgili arkadaşlarım; bu fikir şu bakımdan 
yanlıştır : Siz işleri programa şu şekilde alırsa
nız, ben şu kadar kilometre köy yolu istiyorum 
diye teşkilâta vazife verirseniz, ben şu kadar 
köye icmesuyu istiyorum, derseniz ve programa 
o şekilde alırsanız, ben şu kadar köye elektrik 
getirmeni istiyorum, diye TEK e vazife verirse
niz, bu işin aksaması mümkün değildir. 

Gerek Sayın Bakanın, gerekse bizimle aksi 
istikamette düşünen arkadaşların hatalı olduk
ları nokta şurasıdır : TEK Kanununu bu Mec
listen elbirliği ile çıkardık ve büyük bir iş yap
tık; Türkiye'deki bütün elektrik işlerini tek bir 
elde topladık. Eğer, aynı işi tarım kesimi için 
yaparsak, aynı işi iskân kesimi için yaparsak, 
aynı işi köy yolları, içme sulan için yaparsak; 
yani hizmetleri bölmek yerine hizmetleri birleş
tirmek yoluna girersek, hakikaten reformu işte 
o zaman yapmış oluruz. 

Sayın Bakan konuşmalarında, «Enerji ve 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı ile ko
nuştum, elmayı nasıl taksim edeceğiz» dedi şek
linde ifadede bulundular. Yani mesele o imiş... 
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Arkadaşlar; bu elmayı taksim etmiyeceğiz, 
bu elmayı bir bütün olarak muhafaza edeceğiz. 
20 milyar lira sermayeli bir İktisadi Devlet Te
şekkülü kurmuşuz; Meclis olarak köy elektrifi
kasyonu bu teşkilâtın bünyesinde halledilecek
tir, diye karar vermişiz ve köy elektrifikasyonu 
konusunu bu teşkilâtın bünyesine ithal etmişiz. 
Kanun Meclislerden geceli daha birkaç ay oldu. 
Şimdi deniyor ki, bu 20 milyar lira sermayeli 
teşkilât köy elektrifikasyonu için teşkilâtlana
cak, tesis yapacak, projeyi yapacak; efendim, 
programını, etüdünü Köy İşleri Bakanlığı yap
sın.. Sevgili arkadaşlarım, bu mümkün mü? 

Hatırlatmak için söylüyorum; biliyorsunuz, 
geçirmiş olduğumuz kanunda köye gelen ana-
hatlarm mülkiyetini TEK'e verdik. Bundan 
böyle anahatlar TEK in mülkiyetinde olacak, bu 
hakların sahibi o olacaktır, 

Yine ikinci bir nokta da sudur : Meclisteki 
parlömanter arkadaşlşarın teklifi ile kilowat -
saate birer kuruş ilâve ettik. Bu suretle aşağı -
yukarı 80 - 100 milyon lira para TEK'de topla
nacak ve köy elektrifikasyonu için sarf edile
cektir. Milyarlarca liralık tesis bu kurum tara
fından yapılacak, sonra Köy İşleri Bakanlığı 
direksiyonu elinde muhafaza edecektir... Bu 
mümkün değildir, arkadaşlarım. 

:Sonra, diğer bir konu var. Köy elektrifikas
yonu konusu yalnız Köy İşleri Bakanlığından 
gelecek değil; Orman Bakanlığı da orman köy
leri mevzuunda bâzı tekliflerle gelecek, öbür 
taraftan askerî birlikler var, küçük kuruluşlar 
var. Meselâ Turizm ve Tanıtma Bakanlığı da 
bâzı turistik köyler için birtakım tekliflerle 
TEK'e gelecektir. Onlar da mı aynı şekilde etüt 
ve proje teşkilâtını kursun?... 

ıSevgili arkadaşlarım; mesele bu kadar açık 
ve vazıh olarak ortadadır. Mesele sempati me
selesi, antipati meselesi değildir, teknik bir me
seledir. Ben Sayın Bakandan özür dilerim, bu 
fikirlerim sayın genel müdürlerin icraatlarının 
dışındadır. Onlar gayet tabiî başarılı hizmetler 
vermişlerdir; ama bu konu teknik bir meseledir. 
Gelin bu önergeye iltifat edelim, bu konuya bir 
bütün olarak teşkilâtın bünyesinde toplıyalım 
ve göreceksiniz hakikaten hizmetler daha başa-
rıb olarak köye ulaşacaktır. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 



M. Meclisi B : 167 24 . 9 .1971 O - 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET I 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ÎSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasansı tahminden çok alâka 
ve ilgi görmüştür. Bir mMdesimin değiştiril
mesi için, 45 tane önerge verilen kamım görül
memişti. Komisyon olarak bumdan memnunuz. 
Ancak, bâzı meseleleri vuzuha kavuşturmak 
(bakımından ve Komisyonum meden bu kanaa
te vardığının nedenlerimi arz etmemin, bu mev
zuda son yetkili merci olan Meclisin karar ver
mesinde faydalı olacağı kanaati ile huzurunuzu' 
tekrar işgal ettiğim için özür dilerim. 

Devlet teşkilâtı içerisinde yapılması lâzum-
gelen yeni çalışma sistemi, reorganizasyon 
kanunu ve reformu hazırlanırken, Köy işleri 
Bakanlığının Teşkilât Kanununun bu şekilde 
hazırlanmasının bu reforma ters düşeceği ka
naati ile bu kanunun geri çevrilmesi veya bu 
şekilde çıkmasının durdurulması doğru değil
dir. Bu reformun gerçekleşmesi uzun seneler 
ister, belki de hazırlanmasını biz ya göreceğiz 
veya göremiyeceğiz. Devlet teşkilâtında yapı
lacak reorganizasyonu düşünerek, bu konu ile
ride ele alınacaktır, bu kanunu bu şekilde çı
karmayalım fikri, Köy işleri Bakanlığınım tek
nik elemanlarınım kararname ve birtakım proto
kollerle çalışmasında büyük zorluklar meydana 
çıkaracaktır, esasen bu zorluklar da varıdır. 

Bütçe müzakerelerinde gördük ki, birtakım 
genel müdürlükler şu veya bu bakanlıklardan | 
bütçelerimi almak gibi bir sıkıntı içerisindedir
ler. Bu hususun, köye çok yakın ilgi gösteren 
arkadaşlarımızın koy hizmetlerinin daha hıızlı, 
daha geniş yapılması arzusu ile ters düşeceği 
kanaatindeyiz. Bu itibarla, bu konuda TEK 
ile Köy işleri Bakanlığı YSE teşkilâtının köy 
elektriklenmeısıiıiDde sanki iki kuruluş da Cum
huriyet Hükümetimin dışımda başka bir devle
tin teşkilâtıymiiş gibi ayrı ayrı, bu hak benim
dir, Ibu hak semin değildir, giM bir hizmet ya
rışmasından öte, bir prestij mücadelesi haline r 
girdiğini görmenin üzüntüsü içerisinde olduğu
mu sayın arkadaşlarıma arz etmek isterim. 
(C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri) | 

MEHMET EMİN DUHUL (Denizli) — Pres
tij meselesi yok.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Devamla) — Ben kanaatimi 
söylüyorum ve hiç bir arkadaşımın fikrine hür
metsizlik gibi bir ölçüyü taşımıyorum. Her 
fikir muhteremdir; ama muteber olanı ekseri
yetle verilen karardır. 

Değerli arkadaşlarım; program ve etüt işin
de mesele şurada yanlışlığa gidiyor veya yan
lış anlamaya götürülüyor. Bu kanun tasarısı 
bundan levvellri Hükümet tarafından sevk edil
mişti ve 10 ncu maddesiyle köy elektrik tesis
lerinim yapılması Ve yaptırılması YSE Genel 
Müdürlüğüne verilmişti. Komisyonda Ibunu 
görüştük. TEK'im ilgili teknik elemanlarının 
verdiği izahatta buna itirazlar oldu, enine, 
boyuna tetkik ettik, ondan sonra bu hizmetin 
daha iyi yürütülmesi için bir Hükümetin iki 
bakanlığının teknik elemanları arasımda bir mu
tabakatın olması ve kanunun iyi çıkması içim 
kendilerine, «Buyurum, bu meseleyi halledin,» 
dedik. 

Bern mühendis değilim; ama verilem izahatı, 
söylenen sözleri de değerlendirecek ölçüde bir 
tahsile sahibim. Etüt meselesini iki kısımda 
almak gerekiyormuş. Dedikleri doğrudur. Kö
yün kalkınması konusunda su, yol gibi alt ya
pı hizmetleri yanında sosyal hizmetlerin de de
ğerlendirilmesi ve o hızda programlanması hu
susu Köy işleri Bakamlığma verilirken, kalkın
mada büyük unsur olan elektrik işlerinin prog
ramlanmasının ve iç envanter çahşmalannın 
Köy işleri Bakanlığına verilmemesi doğru ola
maz. Köye giden hizmetlerin müştereken kal
kınmada ne ölçüde faydalı olacağını tesbitıte 
YSE teşkilâtının bütün vazifeleri ve yetkileri 
üzerinde topla'ması lâzımdır. Bu sebeple köy 
elektrifikasyonunda programın, envanter ça
lışmalarınım ve hanigi köye elektrik daha çabuk, 
daha iyi gider ve daha faydalı olur, bu husus
ları tesbit isinin YSE Genel Müdürlüğüne bıra
kılması doğru olur. Bunun ötesinde, arkadaşları
mın hassasiyetle üzerimde durdukları TEK Ka
nunundaki yetkilerim, parçalanmasına da mâni 
olmıak üzere işin daha sağlam, daha çaîbuk ve 
kolay gitmesini temin bakımından inşaatınım 
projesini, etüdünü, plânını TEK yapacaktır. 
Köy elektrikkmmesindm fonu olarak ayrılan ve 

— 116 — 



M. Meclisi B : 167 24 . 9 . 1971 0 : 1 

TEK Kanununda gösterilen kilovat-saat başına 
konacak bir kuruş zamdan. teşekkül edecek yıl
lık 70 - 80 milyonluk fonu da TEK alacaklar. 
Çünkü, plân ve projeyi yapan, teknik gücü ve 
enerjiyi 'harcayan TEK tir. 

Komisyonumuzda yalnız program ve etütle
rin, yani envanter çalışmalarınım Köy İşleri 
Bakanlığı YıSE Genel Müdürlüğüne bırakılma
sında mutabakat olmuştur. Komisyondaki ar
kadaşlarımızın kaafarmdam önce, gözümüzün 
önünde iıki bakanlığın yetkili elemanilannım 
imzaladıkları önerge üzenine 9 ncu madde bu 
ison şeddini almıştır. Bunum ötesinde, TEK ele
manlarının bilmeni neden ve ne için bu mese
lede, biz yanlış anlamışız, bu meselede şu fik
re de iştirak etmiyoruz, der giJha sonradan bâ
zı malûmat verdiklerini görüyoruz. Sonra, bu 
hususlar Komisyonda da uzun uzun müzakere 
edildi ve biz Komisyon olarak ittifakla karar 
vermiş bulunmaktayız. 

Bu kanunun çıkmasında hiçlbiır parti mülâ-
hazasiyle hareket edilmedi, buradaki arkadaş-
larımın da bissî hareket etmiyeceklerine kaa-
niîm. Nitekim, ihangl tarafta olursa olsun, bu
rada her arkadaşımız kendi fikrini müdafaa 
ediyor. Bir partimin grup görüşü olarak bura
da konuşulduğu zehabını uyandırmak hatadır. 

Değerli arkadaşlarım; karar Yüksek Mec
lisindir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Biz bu kanun tasaırısunı bize verdiğiniz yetkiye 
göre tetkik ettik; enine - boyuna tarafları din
ledik, kanaatimizi Yüce Meclisin huzuruna 
arz ettik. Karar sizindir. Verilecek kararın 
memlekete hayırlı olmasını temenni eder, Yüce 
Meclisi en derin saygılarımla selâmlarım. (Al
kışlar) 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın -Bakacı, öner
geye katılmadığınızı izah sadedinde. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilli :; Köy 
işleri Bakanlığı Teşkilât Kanununu görüşen 
Geçici Komisyonun Başkanı Sayı1! Angı, üze
rinde tartışma yapılan madde ile iügili olarak 
Komisyonda yalpılam müzalkerelere dair bilgileri 
sizlere sundu. Sayın Külâhlı, konuşmasında 
'bendenizi mutlu kılan değerlendirmelerde bu
lundu. Yalnız, bana iyi duygularla hitabedip 

de kendilerine sunduğum bilgilere iltifat etme
melerini haklı bir değerlendirme olarak bul
muyorum, birkaç cümle ile önergelerine cevap 
arz etmek istiyorum. 

Köy işleri Bakanlığı, bizim idari hayatı
mızda yemi bir Balkanlık olarak görülmektedir. 
Köy işleri Bakanlığımın faydası, ya da yeteri 
kadar faydalı olamadığı konusundaki tartışma
lar zaman zaman yapılmıştı/r. Köy işleri Bakan
lığı kurucusu ve Köy İşleri Bakanlığının da
yandığı felsefenin gelişmesinde büyük katkısı 
olan Sayın Leibit Yurdoğlu'nun daha önceki ko
nuşmalarında değindikleri bir gerçek vardii: 

Türk toplumu, köylere hizmet götürmede 
mulhtelif metotları denemiştir. Uygulama gös
termiştir ki, Ankara'da, merkezî idarede ve 
mevcut kamu düzeni içerisinde köy hizmetleri 
yapılamamaktadır. Kamu düzenimizdeki bütün 
idare şekilleri dikeydir. Köy İşleri Bakanlığı
nın hizmet tarzı ise dama ayrı, yani yatay bir 
hizmet tarzıdır. Köy işleri Bakanlığı, çalış
malarında toplum kalkınması metodunu uygu
layan, yani halkın sorunlarını halkla beraber 
çözümleyen bir Bakanlıktır ve bu tutum içeri
sinde bizim idare halyatımıızda reform mahiye
tinde çalışmalar yapmıştır. Bunu, uygulama
ları ve bu uygulamalardan aldığı sonuçlar gös
termiştir. Geçen yıllaıra baktığınızda büyük 
Devlet kuruluşlarına bağlı, dev kuruluşlara, 
merkez ve örgütlere bağlı olanak köy hizmetle
ri yürümemıiştir, yürümemektedir ve yine za
manı göstermiştir ki, mahallî idarelerin küçük 
ve sınırlı kaymakları içerisinde köy hizmetleri
ni yapabilmek mümkün olmamıştır. Bütün bu 
ihtiyaçlarım gereği olarak Köy işleri Bakanlı
ğı kurulmuştur ve kamu idaresinde hiçbir ba
kanlığın kurulması, Köy işleri Bakanlığının ku
rulup kurulmaması hususumda yapılan ölçüde 
bir araştırmaya dayandınlmamıştısr. Yurt 
içindeki ve yurt 'dışındaki (kaynaklandan yarar-
îiamlaırak geniş bir araştırma yapılmış ve bu 
araştırmalara dayanılarak Köy İşleri Bakanlığı 
kurulmuştur. Geçen yıllar, ıbu iaraştırmaların 
doğruluğunu, Köy işleri Bakanlığınım yapfağı 
yafrarlı hizmetlerin ışığı altında göstermiştir. 
Üzerinde tartışma yapılan 9 ncu madde; köy 
elektrifikasyonunu hangi örgüt yapacak konu
sunu kapsamaktadır. 

Bâzı gerçekleri sizlere arz etmeme müsaa
de ediniz arkadaşlar. Halem Türkiye'de üreti-
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len elektriğin yüzde biri köylere gitmektedir. 
Şehir elektrifikasyonu, tamamen TEK'in dı
şında, belediyeler ve tiler Bankası tarafındaın 
yapıilımaMadır. Şimdi 'tartışmasını yaptığımız 
konu, yüzde İbir oranındaki elektrik emerjisi 
ile haaiıgi kuruluş tarafımdan haınıg-i hizmet
lerin yapılması lâzımgeldiği konusudur. Talbiî, 
çok teknik olam bu (konuyu kemdi .eğilimim© 
göre değil, mevcut 'bilgilere göre değerlenidir-
mek istedim-. Meselâ, Ankara'da Ziraat Fa-
kül'teisimde !bu kürsüde görlelvli olam bir aırkada-
şımızı çağırdım. IBaınıa verdiği resmî bilgiler 
şu oldu: 

Dünyanın hiçbir yerimde köy elektrifikasyo
nu, genel elektrifikasyca hizmetleri içerisine 
allanmaz. Köy elektrifikasyonu ayrı özelliği 
olan ayrı ibir konudur. Dünyamcın her yerinde 
Jbu böyle olmuştur ve böyle olması lâzımdır. 

Bıı konu ile ilgili olanak değişik doküman
lar sağladık ve hepsinin tekrar tekrar söyledik
leri husus şu oldu: Köy elektrifikasyooıu amaç 
yönünden ve kuruluşumdaki özellikler yönünden 
ayrıdır. Bunun, toplumdaki emteonkomekte şe
bekenin dışında değerlendirilmesi gerekmekte
dir. Tekrar tekrar söyleınem fbu olmuştur. 

Sayın Külâhlı beni menımun edici değerlen
dirmelerde bulundu; bu ibiligiyi iyi kalple, iyi 
değerlendirme ile kendilerime arz etmek isterim. 
Literatüre baktığımız zamıam, ingiltere'de, 
Amerika'da, Fransa'da, her yerde köy elek-
trjfikasyonuımua ayrı kuruluşlar tarafımdan yü
rütüldüğümü görüyorsunuz. 

Şimdi, yurdumuzda tartışılam komu nedir? 
İki tane slogan var. - Açık kalpli olımıamiizda 
yarar var - Deniyor ki, «TEK in bütünlüğünü 
koruyalım» korumaca^ Ibütünliük imedir? Koru
nacak olan, işletmede (bütünlüktür, bu gerçek
tir, yararlıdır, aıma yapıiliaoak elektrik tesisle
rimin inşaatını, etüdümü kimim yapması konusu 
ayn Ibiır konudur. Hükümıette çok yetkili olam 
bir kişi bu mümakaşalanım ışığı altımda şu ben-
zetmsle bulundu; «TEK im bütünlüğünü koru
yalım diyorsunuz, yani [bizim aipartmanın elek
triği yaptırılacağı zamııan, bunum projesi yap-
tırüaicağı zaman TEK e mi haber vermek lâ-
zim?» dedi. Köye götürülecek elektrik, İbir 
ibiiyük apartmana verilecek elektriğim daha dû
numda olam elektrMir ve hiçbir zami/aım işletme
deki bütünlükle düıgili bir konu değildir; işlet
me ayrı îbir konudur. 

Verilen teknik bilgi şu : Yüksek gerilim 
hatlarının tamamıımın TEK e fbağlı olması lâ
zımdır, ama yüksek gerilim hatlarının ayırım 
mJöktasımdan itibaren başlamak üzere köye elek
trik götürülmede uygulıaraıacak etüt, plân, 
program, proje ve inşaatım ayrı İbir kurulu!} 
tarafımdan. yapılması lâzımdır. 

Teknik arkaldaişlarimızım yaptıkları toplan
tılarda, -'Sayın Kbmisyom Başkanımın. belirtti
ği üzere - gerek TEK yetkililerimin! ve gerekse 
YSE Genel (Müdürlüğünde görevli arkadaşları-
mızım yaptıkları toplantıda şu yönde bir muta
bakata varıldı: Proje ve inşaatım, Türkiye'de
ki birtakımı tekmak zorunluklar nedeniyle, (bün
yesinde teknik elernıan Ibuluımması medeniyle 
TEK Itarafımdam yapılmasımda yarar vardır. 
Bu, dünyadaki uygulamaya uymamakla ibera-
'ber, Türkiye'min ger>çekleri 'budur ve bu fikir 
Komisyon tarafından kalbul edilmiştir. 

Bir Ibaşka (gerçek: IBizim 'köy toplumumuzun 
kendisine !has lözeliikleri var. (Bu Iköy toplumu
na halen etkiyle girebilmiş 'bir tek kuruluş bar
dır, o da (Köy Üsleri Bakanlığıdır. Köy İşleri 
Bakanlığı, 'köye elektrik götürülmesi hususun
daki 'ön hazırlıkları yapmalı, ,bu amaçla gereken 
etüdü, plânı 've 'buna dayanarak fhamgi köylere 
elektrik gideceğinim programını hazırlamalıdır. 
Varılan imutaJbakat Ibu idi. 

Tekrar tekrar üzerinde durduğum husus şu: 
Bir kanun mzun süre için çıkarılır ve sileceğin 
ihtiyaçlarına cevap vermesi lâzımdır. (Bu ka
nunu savunmam, kişisel eğilimimden dolayı de
ğil, 'bana verilen teknik Ibilginin ışığı altımda 
Türkiye'de köylere götürülecek kamu hizmet
lerimi en iyi şekilde yapmanın. İbir yolu (olduğu 
içindir, ilginizi, kanunu daha da geliştirmek 
için yapılmakta olan içaJbalar 've katkılar olarak 
kaJbul ediyorum. 9 ncu ımaddeyi oylarken, size 
verdiğim bu resmî bilgileri ide değerlemdiırmeni-
zi rica ediyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — ISayım 'Baş
kan, yerimden İbir mâruzâtım olacak müsaade 
eder mıisimiz? 

BAŞKAN — Oylamaya 'geçtik Sayım (Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayım Baş

kam... 
BAŞKAN >— Usul yönünden ise veririm. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet, usûl 

yönünden. 
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İçtüzüğün 119 ncu maddesine 'aykırı olarak 
müzakere yapılmaktadır. 119 ncu maddeye gö
re, yalnız önerge sahibi mücmelen konuşabilir. 
Halbuki siz... 

BAŞKAN - - (Evet, Ibiz de öyle yaptık Sa
yın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) ^- Hayır efen
dim, 'Geçici Komisyon Başkanına söz merdiniz, 
ondan sonra da (Sayın İBakanı kürsüye davet et
tiniz. Bu durum karşısında sayın milletvekille
rine -söz hakkı kendiliğinden doğmaktadır. Bu 
sebeple söz istiyorum. 

BAŞKAN — ISaym Şener, Ibir iönerge okun
du ve <Saym Komisyonla 'Sayın Hükümete öner
geye katılıp katılmadıklarını sordum; «Katılmı
yoruz.» dediler. Bu durumda katılmama gerek
çesini izah etmeleri için söz 'verdim, teamül (bu
dur, katılmama 'gerekçesini izah edebilirler. 

AHMET IŞENEiR (TraJbzon) — Edemezler 
Sayın Başkan!... 'Öğrenmek 'istiyorum, kaçıncı 
maddeye ıgöre izah edebilirler? Lütfen söyleyi
niz. 

BAŞKAN — Aynı maddeye ıgöre izah ede
bilirler. 

AHMET ŞENER (TraJbzon) — Lütfediniz, 
tir mücadeleye girmiyelim ISaym Başkan. 

BAŞKAN — Mücadele yok 'efendim, ne mü
cadelesi?.. ISizin istediğiniz şekilde izahını ya
payım: Şimdiye kadarki teamül katılmama ge
rekçesinin izah edilmesi yolundadır; şu sebeple 
katılmıyorum diyorlar. Kupkuru katılmıyorum 
demek mi iyidir, katılmama 'gerekçesini izah 
etmek mi iyidir? 

AHMET IŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, o halde ISaym Bakandan sonra ımilletveki-
linin söz nakkı vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim yoktur. 
AHMET ŞENER (TraJbzon) — 'Sayın 'Baş

kan yapmayınız. 'Her yeni gelen Başkan yeni 
ibir usûl ihdas ediyor, yapmayınız böyle. 

BAŞKAN — Sayın Şener, Ibu usûl '50 sene
lik tatbikattır. 

AHMET IŞENER (TraJbzon) — Değil efen
dim, değil. 

BAŞKAN — 'Öyledir efendim. Sayın Baka
nın, (önergeye katılmama gerekçelerini izah et
me hakları vardır. 

AHMET ŞENER (TraJbzon) — içtüzüğün 
119 ncu maddesinde sizin §u söylediğiniz usûlle 
ilgili hüküm yoktur. 

BAŞKAN — 119 ncu maddenin ikinci fık
rasını lütfen 'okuyunuz efendim. 

Önerge 'okunmuştur, 'Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet 'önergeye katılmadıklarını ige-
rekçeli 'olarak arz etmişlerdir, İönerge sahiple
rinden ISayın Külâhlı önergesini mücmelen izah 
etmiştir .Önergeyi oylarınıza 'sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... İKabul edilmemiş
tir. (A. İP. sıralarından, «Yeniden sayılsın.» ses
leri) 

Başkanlık Divanınca yapılan sayım netice
sinde, önergenin 72 ye karşı 76 oyla reddedil
diği görülmüştür, bu karar ittifakla alınmıştır 
ve tamamen doğrudur. 

ikinci önergeyi okutuyorum. 
(Denizli Milletvekili Mehmet Emin Durur

un ön'ergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 
Saym Komisyon ve Sayın Hükümet katılıyorlar 
mı efendim? 

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

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Katılmıyoruz efendim. 

MEHMET EMİN DURUL (Denizli) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET EMİN DURUL (Denizli) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Burada hiçbir zaman nişlerimle hareket et
mediğimi ve bu kürsüyü 6 - 8 senedir ancak 
1 - 2 defa işgal ettiğimi peşinen arz etmek iste
rim. 

İnandığım için konuşuyorum; Köy işleri Ba
kanlığının değerli mensuplarını 8 senedir tanı
rım, hiçbir art düşüncemiz yoktur. Geçen sene 
yüksek reylerinizle kurulmuş bulunan TEK, 
süratle teşkilâtlanmaktadır. Birer kuruşlardan 
bugün 70 milyonluk varlığa kavuşmuştur. Sa
yın Köy işleri Bakanımıza şu sualleri soruyo
rum: Birkaç senedir, yani bu sene, geçen sene 
ve evvelki sene köy elektrifikasyonu için kaç 
lira ayrılmıştır, bu sene kaç lira ayrılabilecek
tir ve bunun, Köy işleri Bakanlığının bütçesi 
içerisindeki yeri nedir? 
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Arz ettiğimiz gibi bu tamamen teknik bir 
husustur, diğer hizmetlere benzememektedir. 
Türkiye'nin elektrifikasyon politikasını kal
kınma plânı içerisinden ayırmamız mümkün de
ğildir. Elbette Köy isleri Bakanlığının mütalâ
ası, görüşü olacaktır. Fakat sanayi bölgelerin
de yeni hatların çekilişinde, bildiğiniz gibi yük
sek gerilim hatları düşında kalan köyler -prog
rama girerse ve TEK bunlara, «Elektrik yapa
mam» dediği zaman ayrılan paralar ne olacak
tır? 

Sevgili arkadaşlarım, milyonlar harcanarak, 
yüz milyonlar harcanarak teşkilât kurulmakta
dır. Memleketin parasını heder edeceğiz. Er ve
ya geç buraya döneceğiz. Fakat bugün, daha 
bir sene geçmeden kurduğumuz TEK Kanunu
nu parçalamak suretiyle eğer bu yetkileri tek
rar Köy işleri Bakanlığına verecek olursak, 
köylüden yine % 25 - 30 lan almaya devam 
edeceğiz. TEK in aldığı paralar yerine masruf 
olmıyacaktır. Halibuki, TEK bu hizmete devam 
ettiği müddetçe, bir, iki sene sonra, hattâ ilân 
etmiştir, bu seneden itibaren köylüden para 
almmıyacaktır. 

Binaenaleyh, bu hususları lütfen bütün vic
danımızla, bütün hislerimiz dışında tamamen 
samimî olarak düşünerek oylarımızı kullanalım. 
Bendeniz bu istikamette sizleri oy vermeye da
vet ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önerge sahibi önergesini izah 
ettiler, önergeye Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... 68 e karşı 74 oyla öner
ge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor 
mu efendim? 

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

BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor 
mu? 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN ' 
— Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyor, önergeyi oylarınıza... 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 
Başkan, önergemi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN —> Buyurun efendim. 
SABRi KESKİN (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, salonda ekseriyet yok, lütfen tesbit 
edin efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, tesbit edelim... 
LEBİT YURDOĞ-LU (istanbul) — Meclisi 

çalıştırmak isteniliyorlar, Hükümeti çalıştırmak 
istemiyorlar. Bunlar mı çıkartacak reformu? 

MUSA DOĞAN (Kars) — 10 sene siz yaptı
nız. (C. H. P. ve A. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler, karşılıklı müdahaleler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
(A. P. sıralarından Kars Milletvekili Musa 

Doğan, Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin, 
Amasya Milletvekili Salih Aygün, Denizli Mil
letvekili Mehmet Emin Durul, Kastamonu Mil
letvekili Orhan Deniz ayağa kalkarak «Yokla
ma istiyoruz» dediler.) 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bizim tesbit 
ettiğimize göre Sayın Musa Doğan, Sayın 
Sabri Keskin, Saynı Salih Aygün, Sayın 
Mehmet Emin Durul, ve Sayın Orhan Don'3 
yoklama istemişlerdir. 

Beş sayın milletvekili yoklama istediğin
den yoklama yapılacaktır. 

MEHMET MEBİL OKTAY (iSiirt) — Sayın 
E a «kan, bana sö£ verdiniz, Konuşma, m bittik
ten sonra yoklamayı yapınız. (C, H. P. sıra
larından «Hatibe söz verdiniz.» sesleri,) 

BAŞKAN — Sayın hatip konuştuktan son
ra yoklamayı yapacağım. 

Buyurun Sayın Oktay. 
MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
önergem,, elektrifikasyon hizmetleri konu

sunda geri kalmış bölgelere öncelak tanın
ma?:! hususunda 9 ncu maddeye bir fıkra eklen
mesine mütedairdir. Hükümetin böyle bir öner
geye katılmamasını hayretle karşıladığımı 
ifade etmek isterim. Zira gerek Hükümet 
programlarında, gerekse kalkınma plânının he
deflerinde; geri kalmış bölgelere bu husus
larda öncelik tanınacağı yetkili kişiler ta
rafından defalarca belirtilmiş ve Hükümet 
programında bu konuya yer verilmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım; bir hizmetin şu veya 
bu teşekkül tarafından ifa edilmiş olması 
önemli değildir. Bir oylamanın, her hangi bir 
partinin aleyhinde sonuç doğurması da bir 
kanunun baltalanması için sebep değildir. 
(M. Cf. P. ve G, H, P. Biralarından «Bravo» 

'sesleri.) 
BAŞKAN — Sayın Oktay, daha baltalanmış 

bir şey yok. Henüz oylamadık. (Üyelerin sı
ralar arasında birbirleriyle konuşmalarından 
mütevellit gürültüler.) 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Sayın Başkan, gürültüden konuşamıyoruz. 

BAŞKAM — İşte ben sizden o şekilde ko
nuşmamanızı istirham ediyorum. Daha önergeyi 
oylamadık. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım; bir hizmet hangi te
şekkül tarafından ifa edilirse edilsin, önemli 
olan o hizmetin sosyal adalete uygun, mem
leket gerçeklerine uygun, siyasi baskıların 
ötesinde ifa edilebilmişidir, 

Şunu sarahaten ve kesinlikle ifade etmek 
isterim ki, köy hizmetleri, bugüne kadar hiç
bir partinin siyasi iktidarı devrinde köye tam 
bir bitaraflık içerisinde, sosyal adalet ilke
lerine uygun, memleket gerçeklerine uygun 
bir şekilde intikal ettirilememiştir. Bunun ör
neğini sayısız misallerle vermek mümkün
dür. Nitekim, bugün Türkiye'de 62 277 köy 
yerleşme ünitesinden 31 513 ünde su mevcu-
dolmasma rağmen, bir Güney - Doğu Anadolu 
vilâyeti, kendi seçim bölgem olan Siirt Vi

lâyetini misal alıyorum - bu vilâyetlerimizde 
1 088 yerleşme ünitesinden sadece % 6 smda 
su vardır. Birincisinde nisbet % 50 ye yakın
dır, ikincisinde ise nisbet sadece % 6 dır. 

Değerli arkadaşlarım; yine, seçim böl
gem olan Siirt İlinde köy yollarının gerçek
leşme oranı sadece % 6 dır, Türkiye ortala
ması ise % 40 dır. Bu iki misal, hizmetler 
arasında çok geniş bir mesafenin mevcut bu
lunduğunu, köy hizmetlerinin bölgelere dengeli 
bir şekilde götürülmediğinin açık misalidir. 

Önergemi bu sebeple vermdş bulunuyorum. 
Kalkınma plânları, yetkili kişiler ve Hükü
met programları ne derse desin; geri kalmış 
bölgelere ne derece öncelik verelim, derlerse 
desinler, bu iddia ve beyanlar devamlı şekil
de Hükümet programlarının satırları arasında 
kalmaktan öteye gitmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, elektrifikasyon hiz
meti yeni bir hizmettir. Bu hizmete başlar
ken kanuna bir hüküm getirmezsek, geri kal
mış bölgelerimizdeki elektrik hizmeti de, yol 
hizmetleri ve su hizmetleri gibi diğer böl
gelerimizi çok arkadan takihedecek ve öteki 
hizmetler hususunda açılmış olan mesafeyi, bu 
•hizmetle de kapatmak mümkün olamıyacak-
tır. 

Bu sebepledir ki, 9 ncu maddeye bir fıkra 
ilâvesiyle, «Köy elektrifikasyonu hususunda 
geri kalmış bölgelere öncelik tanınır» husu
sunu Yüce Meclisin huzuruna getirmiş bulu
nuyorum. önergeme müspet oy vermenizi is
tirham eder, hepinize saygılar sunarım. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın Oktay önergesini 
izah etti; sayın hatibi kürsüye çağırmış oldu
ğum için konuşma hakkı verdim. Oylama 
sırasında 5 milletvekili arkadaşımız ayağa 
kalkmışlardır. Bu 5 arkadaşın ismini bir daha 
okuyalım : 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Kimlerse 
ayağa kalksınlar efendim. 

BAŞKAN — Müsade buyurunuz efendim. 
Ayağa kalkmışlardı, şimdi bir daha soraca
ğız. 

Bu arkadaşların isimlerini okuyorum : 
Sayın Sabri Keskin? Buradalar. 
Sayın Musa Doğan? Buradalar. 
Sayın Salih Aygün? Buradalar. 

Sayın Orhan Deniz? Buradalar. 
Sayın Mehmet Emin Durul? Buradalar. 

isimlerini okuduğum bu 5 arkadaşımız yok
lama yapılmasını istemişlerdir. Şu anda sa
londa çoğunluk, bu itiraz üzerine... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) 
yoklama yapılsın. 

ismen 
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İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Baş
kan, kimin vazife yaptığını, kimin yapmadığını 
tesbit edelim. 

BAŞKAN — ismen yoklama yapalım mı 
efendim? 

LEBİT YURJDOĞLU (İstanbul) — İsmen 
yoklama yapılsın, obstrüksiyon yapanlar tes
bit edilsin. (C. H. P., G. P. ve D. P. sıraların
dan «İsmen yoklama yapın» sesleri.) 

BAŞKAN — ismen yoklama yapılacaktır. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bulunmıyan-

ların da ilân edilmesi kayıt ve şartiyle yokla
ma yapılsın. 

BAŞKAN — ismen yoklama yapacağız, mü
saade buyurunuz. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — A. P. 
Grupundan kaç kişi var, belli olsun. 

BAŞKAN — İtiraz üzerine ismen yoklama 
yapılacaktır efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz yoktur. Bu sebeple 

27 Eylül 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,52 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARİ 
fi-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-

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

X 2. — Tekirdağ Milletvekili! Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü mıaddeskıin yeroMen düzenlenmesine dair 
kanun teklifi, ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Kotmisyon 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 gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili îlhami 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 nei 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 nei 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 nei 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 nei ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nei ve 
2 nei 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 gösterir 



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 nei ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tura! ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekilli Veh
bi Eniğiz'in G-enel 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 istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 486 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(B/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma 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 tarihî : 
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 Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenâmıaballs 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nei ek) (Da
ğıtma tariiıi : 2 1 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm 
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 memurlarımın 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 nci maddesinin 1 nei 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı-. 
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

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

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

17. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunana Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi ha&feında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

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

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

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyem. 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat zâbifti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nei 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarSu: 
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* 
lan 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 Meç-



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
risi 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
cı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
•umılduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
He 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 işletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
fcütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtana tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü-
düriüğünün 1965 takvim yuh konsolide bilanço
suna ait raporun sunulduğuna dair Sayuşıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 .8 .1971) 

X 28. — Devlet Orman tşüetmaieriytf© Keres-
ft« f abrikalarınm 1965 yılı bilançosunun/ sunuldu^ 
ğuna dair Sayif tay Başkanlığı t«zkere«i r e Sa

yıştay Komisyonu raporu (3/39Û) (S. Sayısı : 
400) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971)' 

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

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına 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 
bMiriminin 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) (Dağrtma 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 
Sayışjtay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtoıa tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — istanbul üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesaibınıa 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 bildiriıminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
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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. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
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'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 

değiştirilmesine - idair kanun teklifleri ve İçiş -
leni Koımisyonu 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 kanım 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili N U H 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 îmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkımda kanun tasarısı 
i e IstanJbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teMilfi ve Imıaır ve İskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlamndan 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 nuımaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
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2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

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

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
13127 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Basjbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. •— Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
1 6 . 6 . 1 9 7 1 ) 

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

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 

I L5 . 6 . 1971) 
18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe

sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, say£a 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 v« 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 3&2) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6,1971) 

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

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
| Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se-



çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde 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 nei maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 
(S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

26. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar v* 
23 arkadaşının ve îzmir 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) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 .1971) 

27. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları 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 vazifelerin* dair 
2 Temmuz 1961 tariih ve 5805 sayılı Kamanun 
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I '2 aıci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
J değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
I İçişleri, Turizm ve Tanıitıma ve Milî Eğitim ko-
I misyonları raporları (1/365) (S. Sayışa : 417) 

(Dağıtma tarihi : 23 . S . 1971) 

X 30. •— Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya
lı ve Guımlhuriyeıt Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'un, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekilli Saibri Keskin ve 2 ar
kadaşının, 'bâzı onman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
nülmesine ilişlkim kanun teklifi ile Siirtt Millet
vekili Zöki Çeliker'in, ıbeiş yıllık leriteleme süre-
,si sonumda (bâzı orman suçlarının affına ve (bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine iliş/kin (kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 
3 .9 .1971) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin, kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. ıhı Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 

X 32. — 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) 
X 33. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 

ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 
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(Millet Meclisi 167 nci Birleşim) 


