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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız, Türk 
köylüsünün genel sorunları, 

İSinop Milletvekili Hilmi Biçer, çeltik üre
ticilerinin durumu ve alınması gereken ted
birler, 

Konya Milletvekili özer ölçmen, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Karma Parlâmento Ko
misyonunun Brüksel'de yaptığı son toplantı, 

Adana Milletvekili Ali Rıza Grüllüoğlu, 
Sümerbankın bugüne kadar üreticiden tohumlu 
pamuk alımına başlanmaması ve 

İSinop Milletvekili Tevfik Fikret övet de, 
çeltik taban fiyatlarının biran evvel açıklan
ması, 

Konularında gündem dışı birer demeçte 
bulundular. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 
Hükümet üyelerinin G-enel Kurul toplantıları
na ilgi göstermesi ve çeltik, pancar pamuk 
ve buğday gibi anatanm ürünlerinin taban 
fiyatlarının tesbiti konularındaki demecine 
Köy işleri Bakanı Cevdet Aykan cevap verdi. 

iSaym üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi ve 

Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları
nın artış sebepleri ile önleme çarelerini tes-
bit etmek üzere kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonlarına, görev 
sürelerinin bitimi tarihinden itibaren- üç ay 
daha müddet verilmesine dair tezkeresi kabul 
edildi. 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısının 9 ncu maddesi 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

iG-enel Kurulda çoğunluğun kalmadığının 
beş sayın üye tarafından ileri sürülmesi üze
rine, yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldığından; 

27 . 9 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,52 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Talât Köseoğlu Mustafa Orhan Daut 

'Kâtip 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

SORULAR 

Yazık sorular 

1. — Erzurum Milletvekili Rasim Cinis-
li'nin, T. M. K. F. nun kapatılış nedenlerine 
dair yazılı soru önergesi,, içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/706) 

2. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, Emilie Kurtz adlı Alman Arkeolo
gu'nun Türkiye'deki müzeler için kurduğu 
10 000 dolarlık vakfa dair yazılı soru öner
gesi, Kültür Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/707) 

3. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
bu sene fındık ürününün taban fiyatının dü
şüş nedenlerine dair yazılı soru önergesi, 

Sanayi ve Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/708) 

4. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 
Ankara özel Eczacılık Yüksek Okulunun izin
siz tedrisata başladığı iddiasına dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/709) 

5. — Maraş Milletvekili M. Nejat Çuhadar'-
m, çeltik taban ve tavan fiyatlarının biran 
evvel açıklanmasına dair yazılı soru önergesi, 
ıSanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/710) 

6. — Maraş Milletvekili M. Nejat Çuha-
dar'm, Maraş ilinde bir stadyumun ne zaman 
yapılacağına dair yazılı soru önergesi, Genç
lik ve Spor Bakanlığına gönderilmiştir. (7/711) 
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TASAEILAK 

1. — Beden Terbiyesi Genel MMürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/529) (Bütçe Karina Komisyonuna) 

2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/530) (Bütçe Karma Komi's-
yonuna) 

TEKLİFLER 

3. — Bursa Milletvekili Kasım anadım'ın, 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir mad-

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunarak yoklama yapıla
caktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, çalışma

larımıza başlıyoruz efendim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

1. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in,-
ATAŞ grevi ve AT AŞ. tesislerinin devletleştiril
mesi hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Saym Turhan özgüner, ATAŞ 
grevi ve ATAŞ tesislerinin devletleştirilmesi ko
nusunda gündem dışı söz talebetmişsiniz. 5 da
kikayı aşmamanızı rica ediyorum efendim. 
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KÂĞITLAR 

desini tadil eden kanun teklifi (2/563) (Ada
let, Tanım, Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

4. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
Emniyet Teşkilât Kanununun 28/C madde
sindeki şart aranmaksızın polisliğe atanması 
hakkında kanun teklifi (2/567) (içişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner 
ve 6 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı maddesini değiştiren 
1327 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin VII nci 
bendinin 1 ve 2 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/568) (Plân Komisyonu
na) 

3 sayın üyenin gündem dışı söz talebi var
dır. 5 er dakikayı aşmamaları kaydıyle sayın 
üyelere söz vereceğim. 

KURULA SUNUŞLARI 

Buyurun. 
TURHAN ÖZ&ÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Mersin'de ATAŞ Ra
finerisi işvereni ile Petrol - iş Sendikası arasın
da 9 aydan beri devam etmekte olan toplu söz
leşme görüşmeleri netice vermemiş olduğu için, 
Petrol - iş Sendikası bu işyerinde yeniden greve 
mecbur kalmış bulunmaktadır, ve grev 3 - 4 
günden beri devam etmektedir. 

II. — GELEN 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLER Orhan Daut (Manisa), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 168 nci birleşimim açıyorum. 
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Arkadaşlarım, 
Bu grev nedeni ile ve bu grevin doğuş sebep

leri esas alınmak suretiyle, bu işyerinin geleceği 
hakkında bir nebze durmak yararlı olur kanısı 
ile söz almış bulunmaktayım. 

ATAŞ işyerindeki yabancı işveren, Türk iş
çisini sömürmek için onu, tatbik eUiği usullerle 
kullanmak istemektedir. Bu, kamu oyunu sa
man zaman şüphesiz meşgul etmiş ve kamu oyu
nun dikkati buna çekilmiştir. 

Arkadaşlarım, 
Mersin'de sürdürülen grevin nedeni, ilk na

zarda zannedildiği gibi sadece bir ücret zammı
nı istemiş olmaktan ibaret değildir. Esasen 
bundan birkaç gün evvel Petrol - iş -Sandıkası-
nın Genel Başkanı sayın ismail Topkar yaptığı 
basın toplantısında verdiği demeçte; Petrol - iş 
Sendikasının diğer isteklerinin çoğunluğa kabul 
edildiği takdirde zam isteğinin tümünden vaz
geçeceklerini, çok açık olarak belirtmiştir. 

Arkadaşlarım, 
'Grevin anaağırlığı, Türkiye^deki sendika 

özgürlüğünün ATAŞ işyerinde tatbik edilmeme
si ve ATAŞ işyerinin sendika özgürlüğünü Türk 
işçisine lâyık görmemesidir. 

Şimdi, başlatılan grevin ağırlığı bu olduğu
na göre, ATAŞ işyerindeki kavga bir ücret artı
şı kavgası değildir. ATAŞ işyerinde Türk sendi
ka özgürlüğü ile, ATAŞ işvereninin buna karşı 
çıkışı mücadele mevzuu olmaktadır. 

Arkadaşlarım, 
Şimdi sendika özgürlüğünün esasına - zama

nımız müsaidolmadığı için - fazla değinmeden 
şunu söyleyeyim ki, hiç bir işyerinde tatbik edil-
miyen sert usuller ATAŞ işyerinde tatbik edil
mekte; orada işçi sendikalarına tatbik edilen 
usul ile sendikanın yaşıyabilmesi imkânsız hale 
gelmektedir. Bunun, bu dar zaman içinde müna
kaşasını yapmak şüphesiz mümkün değildir. Ne 
var ki, kabahati sadece sendikacılık yapmak
tan ibaret olan işçinin kolundan tutulup atılma
sı ve mevcut mevzuatımız; usun bir prosedür gere
ğince, çok uzun zamanda ancak bunun hakkının 
alınabilmesini mümkün kıldığı içindir ki, Petrol 
- iş Sendikası bunu teminat altına almak için 
ATAŞ'a bası teklifler yapmaktadır ve greve git
mesinin esas ağırlığı bunu teşkil ettiği halde, 
işçinin zam isteği! kamu oyuna yanlış aksettiril
mektedir. Bunu ATAŞ kasten yapmaktadır. 

Zammın üzerinde duralım: 
Arkadaşlarım, 
Petrol - İş Sendikası ne sam istemektedir? 

Petrol - iş Sendikasının ATAŞ işyerinde istedi
ği sam, millî biır kuruluş olan İPE, AŞ'm verdiği 
ücret seviyesinden aşağıdır, Batman Rafineri 
tesislerinde işçinin aldığı ücretten aşağıdır. Ya
bancı işveren ATAŞ, Türkiye'de millî işveren 
iPEAŞ'm ve keza Batman'in verdiği' ücretlerin 
altındaki ücreti dahi Türk işçisine vermeye ya-
ııaşmamaktadır. Bunu rakamlarla kısaca belirt
mek şüphesiz yerinde olur: 

Arkadaşlarım, 
Sendikalı bir mühendisin ATAŞ'ta aldığı üc

ret 3 bin ilâ 6 bin liradır. Sendikasız mühendisin 
aldığı ücret tabanda 8 bin lira, tavanda 30 bin 
liradır. 

ATAŞ, diğer işverenlere nazaran çok düşük 
ücret verdiği halde, meselâ İPE AŞ'ta bulunma
yan yukarı bir ücreti, meselâ Batman'da bulun
mayan çok yukarı bir ücreti sendikasız işçisine 
vermektedir, ama sendikalı işçi ATAŞ "ta şüphe
siz İPE AŞ'tan ve Bat man'dan çok aşağı ücret 
almaktadır ve ATAŞ işçisi, Petrol - iş Sendikası 
kanalı ile bu ücretin seviyesini ancak İPEAŞ 
seviyesine yakın bir seviyeye çıkarmak istedi
ği halde, ATAŞ sadece buna dahi karşı çıkmak
tadır. 

Bu yabancı işverenler, - ATAŞ hükmî şahsi
yeti altında BP, Shell, Mobil Şirketleri - kendi 
memleketlerinde, aslında, sendikasız işçiye da
ha az ücret verir, sendikalı işçiye daha çok üc
ret verir ve sendikalı veya sendikasız olsun, 
kendi memleketindeki işçiye, bugün burada tat
bik ettiği sömürgede tatbik edilen - usullerin 
tam aksine çok yukarı seviyede ücret verir. 
Çünkü dünyadaki petrol işyerleri, işçiye daima 
fazlaca ücret verir. Bu, bilinen bir gerçektir. 
Arkadaşlarım, 

Netice itibariyle kamuoyuna yanlış akset
miş olan; ve «Türk işçisi, Petrol - İş Sendikası 
kanalı ile ATAŞ işyerinde sadece ücretinin bi
raz daha artırılmasının kavgasını yapıyor» zan-
nını bertaraf edebilmek için Yüce Mecliste diyo
rum ki; O işçi ile bizzat temas ettim Türk işçi
sini, Türk Vatan sathında sendika özgürlüğüne 
lâyık görmeyen ve onu hor gören ATAŞ işvere
nine karşı savaş açmış olan Petrol-iş Sendikası
nın esas dâvası sendika özgürlüğünden yanadır. 
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Esas olan bu özgürlük verildiği taktirde zam
dan vazgeçileceği, yetkili ağız tarafından açık
lanmıştır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın özgiincr. 
Lütfen tamamlayınız efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar
lamama müsaade etmenizi rica ediyorum efen
dim. 

Sayın arkadaşlarım, 
Dünyanın hiç bir yerinde yabancı işveren ile 

rafineri tesislerinin mukavelesinin müddeti 20 ilâ 
22 seneyi geçmez. Oysa ki, Türkiye'de ATAŞ'm 
yaptığı mukavele 80 seneliktir ve çok kalmamış
tır arkadaşlarım, 10 senesi bitmiş, az bir şey kal
mış sayalım; 70 senesi var! 

Arkadaşlarım, Tetkik ettik âzamisi 22 sene
dir, ama Türkiye bunun istisnası; 80 sene.. Ne
den 20 - 22 senedir? Sebebi şu : Bunu bilenler 
şüphesiz daha iyi tesbit ederler. Biz de onu dile 
(getirmek istiyoruz ki; rafineri tesislerinde kulla
nılan istihsal makinaları âzami 30 yıl sonra muat
tal olur. 30 yıl sonra muattal olacak makinaları 
80 yıl vâde ile kontrata bağlayıp; «sana tesisleri
mi bırakacağım» diye açıkça atlatma kabilinden 
bu husus Türkiye'ye kabul ettirilmiştir. 30 sene 
sonra, âzami 40 sene sonra ATAŞ rafinerisindeki 
tesisler kullanılmaz hale gelecek. 80 senelik mu
kavelenin ise geride daha 40 senesi var. 

Şimdi, tatlı bir pazar kabul edilen bu ATAŞ 
işyerindeM 3 şirketin; BP, Shell ve Mobil'in; ev
velâ petrol arama suretiyle istihsali, sonra rafi
nerisi ve satışı suretiyle elde ettiği gelir günde 
1 milyonun üzerindedir, senede 400 milyonun 
üzerindedir. 

Kıymeti! arkadaşlarım, 
Günde 1 milyondan fazla kazanan bu ATAŞ 

tesisleri, işçinin istediği ücret zammı kabul edilir
se, bir senede yekûn olarak 1,5 milyonunu ve
recektir, yani ATAŞ işyerinde Petrol - tş Sendi
kasının zam talebi kabul edilirse - ki, talepleri
nin sonuncusudur, belki vazgeçer - sadece 1,5 
milyon lira, yani günlük kârının bir tanesini 
verecektir, 365 günün 364 günü yine kendinin 
olacaktır. 

Bir tek günlük iş kârını dahi vermek istemi-
yen ATAŞ'm Türkiye'deki bu tutumu ile - hele 
ki, 80 senelik mukavele de nazarı itibara alınır
sa - biz, devletleştirilmesinin düşünülüp düşü-
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nülmediğinin artık Yüce Mecliste Hükümete so
rulmasının zamanı geldiği kanısındayız. 

Arkadaşlanm, 
Gün'de 1,5 milyon lira civarında kâr eden, 

ama bir günlüğünü dahi zam suretiyle işçiye 
vermeyi kıskanan ATAŞ'm, Türkiye'de 80 sene
lik mukavelesinin el tersi ile itilip, masa başına 
oturularak millîleştirilmesinin, ya da en iyisi 
devletleştirilmesinin artık münakaşa mevzuu 
yapılmasını bu Hükümetten beklemekteyiz ve 
% 20 kârı öngören Devlet tahvilleri suretiyle, 
bugünkü rayici sadece 1,5 milyar lira eden bu 
ATAŞ tesisleri devletleştirilebilir. Değil bütün 
Türkiye'de, sadece Çukurova'da bile bir senede 
Devlet tahvillerinin tüketilmesi mümkündür. 

Ancak, ne var ki, dövize tahvili bugün bir 
mesele ise, Almanya'daki işçilerimizin dövizi ile 
dahi bunu değerlendirmek ve bunu devletleştir
mek suretiyle Türkiye'nin malı yapmak müm
kün ve yararlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka-

daşlarım, 
Netice itibariyle şöyle toparlamak mümkün. 
BAŞKAN — Sayın Özgüner, sürenizi bir 

misli ile aştınız efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka-

daşlanm, bu tesisin. 
BAŞKAN — Bir cümle ile tamamlayın lüt

fen efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Müsaa

de edin bitireyim efendim. 
BAŞKAN — Ama sürenizi aştınız efendim, 

iki misli ile. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bağla

yayım efendim. 
BAŞKAN — Lütfen bir cümle ile bağlayınız 

efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bu te

sisin devletleştirilmesinin şüphesiz yüce millete 
çok yararı olacaktır. Ancak, bu devletleştirme 
yoluna gidilirken, gene fincancı katırlarının ür-
kütülmesinden çekinilmesi şüphesiz icra orga
nından, Hükümetten beklenilmemelidir ve icra 
organı bu kere olsun, devletleştirmede bu işin 
öncülüğünü yapmalıdır. Kendisinin bu yola gi
deceğini ümit ile Yüce Meclise saygılar suna
rım. 
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2. — Kayseri Milletvekili Şevket Doğan'ın, 
askerlik şube ve dairelerinin yeniden teşkilâtlan
dırılmasına dair gündem dışı demeci, 

BAŞKAN — Askerlik şube ve dairelerinin 
yeniden teşkilâtlanması konusunda Sayın Do
ğan, buyurun efendim. 

Sizden de kısa konuşmanızı ve 5 dakikayı 
aşmamanızı rica ediyorum efendim. 

M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın 
Başkan ve değerli arkadaşlarım. 

24 Eylül 1971 Cuma günü radyo haberlerin
de ; «askerlik şube ve daireleri yeniden teşkilât
landırılıyor. Böylece, askerlikle ilgili istemlerde 
hem yurttaşa kolaylık, hem de personel ve büt
çe yönünden tasarruf sağlanmış olacak. Yeni
den teşkilâtlanma uygulanırken, hizmeti yurt
taşın ayağına götürmek ilkesine de bağlı kalını
yor.» ifadesiyle başlıyan ve Millî Savunma Ba
kanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan bir açık
lama, zannederim yüksek dikkatlerinizi çekmiş
tir. 

Haber, 5 bölüm halinde ve uzun bir metin 
olarak devam etmekte, açıklamanın son cümlesi 
ise; «Asker alma teşkilâtında merkezileştirme' 
hizmetin daha kontrollü yürütülmesini sağlıya-
cak, yurttaşların bâzı şikâyetlerinin de bu kont-
rolla g'iderilmesine çalışılacaktır.» beyanı ile bit
mektedir. 

Değerli milletvekilleri; 
Ülkemizde Devlet organlarının faaliyet me

kanizması, uzun yıllar geçmesine rağmen maa
lesef bir istikrar ve düzen kazanamadığı için ge
nel idare politikamız çelişkiler içinde bulun
maktadır. Her bölümdeki ve yerdeki yurttaşı
mızın ayağına hizmet götürme amacı, birçok 
kuruluşlarımızı bazan aşın bir şekilde taşrada 
teşkilâtlanmaya, böylece âdemi merkeziyetçili
ğe ve muhtariyete sevk etmekte; bâzılarını ise, 
tam aksine özümüz olan halktan uzaklaştırır şe
kilde bir merkeziyetçiliğe götürmektedir. 

îşte, konuşmanın başında yüksek bilginize 
ve dolayısiyle ilginize sunduğum haber, bu tarz 
•davranışın bir örneğidir. Her yıl takriben 400 
bin gencin askerlik çağına geldiği ülkemizde çe
şitli sosyal, ekonomik ve birtakım doğal, coğra
fi güçlükler karşısında, gençlerimizin kutsal 
yurt savunmasına icabetlerini daha da zorlaştı
racak olan bu tutum, ne hizmeti yurttaşın aya
ğına götürecek, ne birtakım şikâyetleri önliye-

cek ve ne de personel ve bütçe yönlerinden kas
tedilen anlam ve değerde bir tasarruf sağlıya-
bilecektir. 

Çağımız, her alanda, bilhassa halk ve yurt 
hizmetinde pratik ve kolay olmayı öngören bir 
çağdır. Daima koşullar göz önünde tutularak 
mevzuat ona göre düzenlenmelidir. Çünkü, top
lum düzenini sağlamada uyulacak hukuk kai
deleri, yaşanılan şartların ve olayların bir mu-
hassalası olmalı, varlık ve ilhamını onlardan al
malıdır ki, bir değer ve anlam kazanarak yü
rürlük olanaklarına kavuşabilsin. 

Sayın arkadaşlarım, konunun geniş muhte
vası karşısında sözlerimi kısa kesmek amaciyle, 
fazla ayrıntılara inmeden, yüksek müsaadeleri
nizle bu uygulamanın hukuk ve yurt gerçekleri
ne aykırılığını özet olarak 5 madde halinde be
lirteceğim : 

Birincisi hukuk yönünden : 
Anayasamızın 60 ncı maddesi, «Yurt savun

masına katılma, her Türk'ün hakkı ve Ödevidir. 
Bu ödev ve askerlik yükümü kanunla düzenle
nir.» hükmünü taşımakta, buna göre esas olarak 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 1 nci maddesi; 
«Türkiye Cumhuriyeti uyruğu olan her erke
ğin, işbu kanun mucibince askerlik yapma zo
runda olduğunu belirtmektedir. Aynı kanunun 
13 ncü maddesi, kolordu mıntakalarından, as
kerlik daire ve şubelerinden bahsetmektedir. 
1315 sayılı Kanunun geçen yıl değiştirdiğimiz 
17 nci maddesinin birinci paragrafında, «Her 
yıl askerlik çağına giren yükümlülerin künyele
rinin ve nüfusa kayıtlı oldukları yerin; askerlik 
şubeleriyle, köy muhtarlıklarında ilân edilece
ği» belirtilmekte ve böylece her nüfus dairesine 
mütenazır bir askerlik şubesinin varlığı açıkça 
kabul edilmektelir. 

Bilıinıdiği üzene, nüfus kayıt idareleri yal
nız lillerde değil, ilçe merkezlerimde de vardır. 
Binaenaleyh, kanunun bu açık hükümlerM yö-
netmölıiklerle bile bertaraf etmek mümkün de
ğildir. Zira, aslolan kanun olup, yönetmelik, 
tüzük ve kararnameler kanuna aykırı yeni hü
kümler lilhdas etmeyip, kanunun emrettiği esas
lar dâhilinde onun uygulanmasını açıklıyan ve 
sağlıyan kaıMelerdir. 

Yine Anayasamızın 14 ncü maddesi, «kim-

İ seye eziyet yapılamaz» demekte, 42 nci maddesi 
ise : «angarya yasaktır.» 
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«Memleket ihtiyaçlarımın zorunlu kıldığı 
alanlarda vatandaşlık ödevi niteliği alan be
den veya fikir çalışmalarının şekil ve şartları, 
demokraitik esaslara uygun olarak kanunla dü
zenlenir» demektedir. Muhteliiıf ilçelerde bulu
nan ve geçmişleri bir asra yaklaşan şubelerin 
söndürülmesi, yukarıda da 'arz .ettiğimiz üzere, 
esasen, sosyal, ekonomik ve doğal güçlükler 
içinde çırpınan yurttaşlarımızı, âdeta bir ezi
yet ve angarya şeklinde tezahürü muhtemel 
olan büyük sıkıntılara mâruz bırakacaktır. 

İkindi nokta şudur : 
Bugünkü şartlar karşısında gayret dolu bir 

mesai içinde olmasına rağmen, her hangi biir 
askerlik daire veya şubesine sözlü ve yazılı 
başvurmalar bile işlemlerin çokluğu, eleman
ların kemiyet ve keyfiyet bakımlarımdan yeter
sizliği sebebiyle, ya uzun müddet sonra - o da 
defalarca tekiti mütaakıp - cevaplandırılmakta 
veyahut da cevapsız bırakılmaktadır. 

Bu işlemler belli ilçe ve illerde veyahut da 
heyet hallinde gidilse de, işleri aksatacak, bu
nun sonunda evrak ve kişilerin yığmaklariyle 
karşılaşacağız. Bu millet, askerlik çağının üç 
devresi olan yoklama, muvazzaflık ve ihtiyat 
devrelerimin her safhasında 19 yaşından 46 ya
şma kadar devamlı şekilde askerlikle temas 
halindedir. Bu teması birtakım bürokratik for
malitelerle güçleştirmek, ordu - millet vasfını 
taşıyan Türk varlığının, ordunun kendisine en 
yakım kademesiyle ilgisini (azaltacaktır. Her il
çede 'bir veya 1 - 2 üst rütbede subayın mevcu
diyeti, onların şahsında milletin, ordusuna sev
gi ve saygısını devam ettirme imkânını vere
cek, 30 Ağustos Zafer bayramları aynı sıcak 
duygularla kutlanacaktır. 

Üçüncü nokta olarak, personel ve bütçe ta
sarrufu sağlama düşüncesi şu bakımlardan ger
çekleşme şansına sahip bulunmamaktadır : 

Mevcut personel yine istihdam edilecek ve 
hattâ takviyesi cihetine bile gidilecektir. Ayrıca, 
giden heyetlerin, elemanların geçici görev yol
lukları, malzeme, eşya, evrak intikalleri hem 
masrafı, hem de formaliteyi artıracaktır. Böl
geler arasımda kuruluş ve kişiler hizmetlerinii 
PTT aracılığı ile yürütecekleri için, muhabe
rat, masraf ve külfetleri de yükselecektir. Sa
dece, belki resmî bina olmıyan, kirada oturulan 
yerlerden kira ödenekleri tasarruf edilecek, su, 

elektrik, ısıtma parası belki azalacaktır. Halbu
ki, buna gelinceye kadar başka kalemlerde her 
zaman tasarrufa gitmek daima mümkündür. 

Dördüncü nokta olarak, bu düzenlemeden 
mahallî birtakım yanlış anlamıa ve huzursuzluk
lar doğmuştur. Şubesi söndürülen ilçeler halkı, 
belediye başkanlarını ve saireyi suçlıyarak, 
şubeyi peşkeş çektiklerini, bölge kurulan yer
lerin ilgilileri de, bunu kemdilesrinan başardı
ğını öne sürerek birtakım çıkar ve övünme sağ
lamak peşinde koşmakta, neticede âdeta iki ilçe 
birbirine gücenmiş, darılmış bir duruma gir
mektedir. 

Beşinci olarak : 
Her ilçede askerlik şubesi varken dahi, adres 

yetersizliğimden yoklama kaçaklarımın ve ceza 
görenlerin çokluğu • karşısında, vatandaş içim 
bu işlemleri vaktimde yaptırma şamsımn azaldığı 
şimdiki düzenleme ile bu miktarlar daha da 
artacak ve vatandaş daha çok mağdur olacak
tır. «Bu merkezîleştirme, kontrolü sağlayıp, 
şikâyetleri azaltacak» deniyor. 

Kontrol, mükelleflerden ve bunlarla ilgili ha
ber ve teyit kaynakları olan muhtarlıklar, nü
fus idareleri, nahiyeler ve sairelerden uzakta 
yapılacağı için verimli olmıyacaktır. Böylece, 
jandarmanın, mahkemenin, muhtarın, nüfus ve 
askerlikle ilgili diğer dairelerin işleri daha da 
yoğunlaşacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, arz ettiğim bu sebep
ler karşısında âmme hizmetinde öngörülen ko
laylık, sürat ve güven ilkeleriyle bağdaşmıyan 
bir durum ortaya çıkmaktadır, ilgililerin 
yurt ve ulus gerçeklerini göz önünde tutarak 
bu uygulamaya kesin bir çare bulmalarını 
önemle rica eder, hepinize derin saygılarımı su
narım. 

3. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Gaziantep ilinde yolduğundan şikâyet 
edilen suni gübre ve seyyar jandarmanın sorum
suz davranışları konularında gündem dışı de
meci ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilin-
giroğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu, Gaziantep 
ilinde yokluğundan şikâyet edilen suni güb
re ve seyyar jandarmanın sorumsuz davranış
ları hakkında söz istemiştir. 

Sizden de kısa olmasını rica ediyorum efen
dim. 
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SİNASİ ÇOLAKOĞLÜ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri, Eylül ayını bi
tirmekte ve bikaç gün sonra Ekim ayına gir
mek üzereyiz. Bütün yurtta, çiftçinin tohu
munu toprağa atarken şiddetle ihtiyaç duy
duğu ve halk arasında «18,46» adiyle deyimle-
nen diamonyum sülfat gübresi, maalesef hiçbir 
yerde bulunmamaktadır. Nitekim, kendi seçim 
bölgem oîan Gaziantep'ten ve Güneydoğu Ana
dolu'dan da İsrarlı şikâyetler almaktayım. 

Nihayet, aldığım bir telde, çiftçinin çok za
ruri olan bu maddeye şiddetle muhtaç bulun
duğu ve. Hükümetin dikkatinin çekilmesi is
tenmektedir, milletin kürsüsünden bunu ifade 
etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Gaziantep, belediye 
sınırlarının içindeki 226 000 nüfusu ile Güney
doğuda kentsel bakımdan en çok nüfus toplı-
yan bir bölgemizdir. Kilis 45 000 nüfus, Nizip 
33 000 nüfusla Türkiye'nin en büyük ilçeleri 
olarak bu şehre bağlıdır. Trafik akımı o kadar 
kesif ve yoğundur ki, bu iki ilçe ile il merkezi
nin ilişkileri bir şehrin iki- • mahallesi derece
sinde yoğundur. Bununla beraber zaman zaman 
orada kaçakçılığın men ve takibi maksadiyîe 
görevli bulunan seyyar jandarmanın çok so
rumsuz davranışlarına şahidolmaktadır. 

Size iki ayrı devre ait gazete manşetlerinden 
bâzı pasajlar aktarmak istiyorum. Tarih, 10 
Eylül 1969 mahallî gazetedeki manşet şu: «Ön
ceki akşam jandarma kurşunlarıyle delik - de
şik edilen taksi, şehrimizde heyecan uyandırdı. 
Senatör Topaloğlu, telgrafla içişleri Bakanı
nın dikkatini çekti. 

«Jandarmanın sorumsuz hareketleri devam 
ediyor, bir taksi daha kurşun yağmuruna tu
tuldu». Tarih, 27 Eylül 1969. 

Nihayet, tarih, 1971 Eylül, istanbul gazete
lerine akseden haberi okuyorum: «Minibüse 
ateş açıldı, tek kurşunla iki kişi öldürüldü.» 

Arkadaşlarım, bu gazete sütunlarına yansı-
mıyan, fakat gerçek olan iki öldürme olayı 
daha mevcuttur. Şimdi, şu haberler karşısın
da, asıl görevi kaçakçılığı men ve takip olan sey
yar jandarma mensuplarının bu tutumlarının 
Hükümetçe nasıl karşılandığını cidden merak 
etmekteyim. Çünkü, 1969 Eylül'ünde gazeteler 
böyle manşet atmış; o zamanki Hükümet, o 
zamanki iktidar bu olaylar üzerine eğildi mi, 

I eğilmedi mi bilmiyoruz. Çünkü, gazeteye ne bir 
yalanlama, ne de bir tekzip gönderilmemiştir. 

Sene 1971, o iktidar uzaklaşmış, partiler üs
tü bir iktidar mevcut, tarafsızlığından cidden 
eminiz. Buna ırağmen gelişi güzel yolcu otobüs'-
lerine ateş edilımekte, insanlar 'öldürülmekte, 
yine *bu 'bir yansıma (bırakmamaktadır. 

Biz, sınır ilinde yaşıyan insanlar 'olarak cid
den mustaribiz. Şimdi, Sıkıyönetim halkımızı 
büyük löir sıkı disiplin içerisinde Ibulunduruyor. 
Oysa ki, Ibiz, 'olağan zamanlar içerisinde dahi; 
Hükümetin zaman zaman çıkardığı ve ihdas 
etmiş olduğu daimî emniyet 'bölgeleri, tedbirler 
bölgeleri gilbi şeritlerin ne zaman 'ihdas edildi
ğini, ne zaman kaldırıldığını, 'hangi maddenin 
girmesinin yasak olduğunu hangi maddenin gir
mesinin yasaktan çıktığını, 'bilemez haldeyiz. 
Yani demek istiyorum ki, Ibizim (hürriyetlerimiz 
Güney - Doğu Anadolu'da ve 'Gaziantep ilinde 
bu kadarına çiğ ipliğe bağlıdır. 

Lütfetsinler, (Hükümetten istirham ediyo
rum, (bu olaylar üzerine ciddiyetle eğilsinler ve 

I vatandaşlarımızın, 'hukuk kuralları içerisinde, 
I güven duygusu içinde yaşaması sağlansın. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 'Sanayi ve Ticaret Bakanı Sa

yım Çilinıgiroğlu, (buyurun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 

ÇİLİNGİROĞLU — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri. 

Sayın Çolakoğlu, diamonyum sülfatın seçim 
bölgesinde bulunmadığına işaret etti. Normal 
olarak (gübre stoklarımız oldukça liyi seviyede
dir. Bu hususa ayrıca ve özellikle eğilecek, mev
zii olarak neden (bâzı sıkıntılar mevcuttur, bu
nu inceliyecek ve (huzurunuza ondan sonra tek
rar geleceğim. 

Bizim kayıtlarımıza Iğöre gübre stoklarımız 
ve gerekse istihsaliniz - ki, diamonyum sülfat 
ithal edilen bir gübredir - gayet iyi bir seviye
dedir. Ancak, dağıtımda bir sıkıntı olmuş ola
bilir. Onu da (ayrıca huzurunuza getiririz. 

Diğer konu ISayın içişleri Bakanını ilgilen
dirdiği cihetle ıcevap vermiyorum. 

Hürmetlerimle, 

4. '— Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ta
rım Baıkanı M. Orhan Dikmen'e Orman Bakanı 
Selâhattin İnan'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

| (3/636) 
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BAŞKAN — Efendim, sunuşlar tonunda 
bir €um(hurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına igidecek olan Tarım 
Bakanı Prof. Dr. M. Orhan Dikmen'in dönüşü-

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

• ek) (1) 

BAŞKAN — Köy işleri Bakanlığı Teşkilât 
Kanunu hakkındaki müzakerelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

9 ncu madde üzerinde Sayın Nebil Oktay 
tarafından verilmiş bir önerge okunmuş, öner
ge sahibi önergelerini izah etmişlerdi. Oylama
dan önce önergeyi bir kere daha okutuyorum 
efendim. 

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 
öncelik tanınır. 

Siirt 
M. Nebil Oktay 

BAŞKAN — Komisyon katılmamışlardı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergelere geçiyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy işleri Bakanlığı kuruluş kanunu tasa
rısının 2 nci maddesindeki (f) fıkrasında yapı
lan değişikliğe uygun olarak 9 ncu maddenin 

(1) 311 S. Sayılı basmayazı 125 ve 311 e ek 
S. Sayılı basmayazı 155 nci birleşim tutanağına 
eklidir. 

ne kadar; Tarım Bakanlığına, Orman Bakanı 
Prof. Dr. iSelâihattin inan'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun igörülmüş (ol
duğunu arz ederini. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

de ekte belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Üstün saygılarımızla. 
Canlan Erzincan 

N. Ç. Yazıcıoğlu H. Çetimkaya 
Madde 9. — (Yeni şekli) : 
7478 ve 178 sayılı kanunlar ile Bayındırlık 

Bakanlığı ve Devlet Su İşlerine verilen görev 
ve yetkilerle 1312 sayılı Kanunla Türkiye Elek
trik Kurumuna verilen görevlerden adı geçen 
yasanın 3 ncü maddesinin (e) fıkrası ile 4, 6, 
7 ve 8 nci maddelerinde sözü geçen Köy Elek-
triklendirilmesi fonunun yönetilmesi, etüt, plân, 
program ve projelerinin yapılması ve geçici -
kesin kabulleri yaptırılmasına ait görev ve yet
kiler Köy işleri Bakanlığına devredilmiştir. 

Köylere ve askerî garnizonlara içme suyu 
ve kullanma suyu temini maksadıyle açılacak 
sondajlar 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hü
kümlerine tabi değildir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu
sunuz? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Buyurun 
Sayın Yazıcıoğlu, izah sadedinde ve kısa ola
rak. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1312 sayılı yasa ile köy elektriklendirilme-
si fonunun yönetimi Türkiye Elektrik Kurumu
na verilmiştir. Köy altyapı hizmetleri olan yol, 
su ve elektriğin köye götürülmesi Köy işleri 
Bakanlığının görevleri arasındadır. 

Bu amaçla, Yol, içme Suyu ve Elektrik İş
leri Genel Müdürlüğü, kısa adı ile YSE nin ku
rulmasını, örgüt yasasının 2 nci maddesi ile ka
bul etmiş bulunuyoruz. Komisyon adına bura
da konuşan arkadaşımızın da belirttiği gibi, 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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köylerin bu altyapı hizmetlerine olan ihtiyaç
larını en iyi bilecek olan Köy işleri Bakanlığı
dır. Etüt, plân masraflarını, köy elektriklendi. 
rilmesi fonundan. Türkiye Elektrik Kurumu 
alacaktır, buyuruldu. 

Değerli arkadaşlarım, Köy işleri Bakanlığı, 
yol, su, elektrik hizmetlerinin etüt ve plânını 
parasız yapıyordu, Türkiye Elektrik Kurumu 
bu işi para ile yapmaktadır. Türkiye Elektrik 
İKurumu bir İktisadi Devlet kuruluşudur, kâr 
amacı güder. Bu durum, 1312 sayılı Türkiye 
Elektrik Kurumu Kanununun 3 ncü maddesi
nin (b) fıkrası ile belirtilmiştir; bu fıkrayı oku
yorum: 

«Elektriğin üretim, dağıtım ve ticareti için 
su kaynaklarından elektrik üretilir...» 

Görülüyor ki, burada «Ticaret»' kelimesi 
geçmektedir. Bu kurum, ticari amaç gütmekte
dir. 

Ayrıca, kurum kanununun 1 nci maddesin
de de belirtilmiştir. «Bu kanunla Türkiye Elek
trik Kurumu adında tüzel kişiliğe sahip, faali
yetlerimde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile 
sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuş
tur.» iktisadi Devlet teşekküllerinin amacı kâr
dır. Halbuki Köy işleri Bakanlığı kâr amacı 
gütmez, bunların amacı kamu hizmetidir. 

Değeri oylarınızla kabul edilmiş olan 3 ncü 
madde ile YSE Genel Müdürlüğünü kurduk. 
İkinci madde de bu konu ile ilgilidir. Elektrik 
hizmetlerinin etüt, plân ve projesi Köy işle
ri Bakanlığından alındığı takdirde, YSE Ge
nel Müdürlüğünün elektrikle ilgili kısmının 
kaldırılması gerekir; yani, «YSE» değil, «YS 
Genel Müdürlüğü» kurulması gerekir. 

Ayrıca tasarının bu maddesi, Köy İşleri Ba
kanlığı ile, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı tarafından aralarında anlaşılarak birlikte 
hazırlanmıştır. 

Bu açıdan, önergemizde de belirttiğimiz gi
bi, bu görevin, köye hizmet götürmekle görev
li ve yükümlü Köy işleri Bakanlığında kalma
sı gereklidir. 

Önergemize iltifat edilmesini dileriz. 
Ayrıca, bir diğer önergem daha var, iki de

fa huzurlarınızı işgal etmek için onu da kısa
ca belirteceğim:. 

Tasarının 9 ncu maddesinin birinci fıkrasın
da bir anlatım yanlışlığı olmuştur: 7478 ve 178 

sayılı kanunlar ile Bayındırlık Bakanlığı ve 
DSİ ye verilen görev ve yetkilerle, 1312 sayılı 
Kanunla Türkiye Elektrik Kurumuna verilen 
görevlerden adı geçen yasanın 6 ncı maddesin
de bahsi geçen (Burada iki tane «geçen» var 
ki, bunlar anlatımı bozuyor ve kulağı tırmalı
yor.) etüt, plân ve program hazırlama görev 
ve yetkileri Köy işleri Bakanlığına ve Baka
nına devredilmiştir, ifadesi kullanılmaktadır. 

Burada tereddüt edilen nokta, anladığıma 
göre âmiri italik konusudur. Muhasebei Umu
miye Kanununa göre her Bakan kendi Bakan
lığının birinci derece âmiri itasıdır. ikinci de
rece âmiri italiği başka birisine verebilir, tev
kil edebilir. Bu durum karşısında «Köy işleri 
Bakanlığına ve Bakanına» denemez. Köy işle
ri Bakanlığı bir tüzel kişiliktir, bu tüzel kişi
liğin başında da Köy işleri Bakanı bulunur. 
Haliyle, «Köy işleri Bakanlığına devredilir» de
dikten sonra bir daha «Bakanına» demenin ge
reği yoktur. 

Yazar olan Sayın Bakanın, bunun Türk di
line uymadığını, Sayın Başkanın da hukuk açı
sından bunun hukuk diline uymadığını kabul 
edeceklerini ve maddeyi geri alıp düzeltecek
lerini zannediyorum. 

Saygılarımla. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Köy işleri Bakanlığı 
Teşkilât Kanunu tasarısının 9 ncu maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygiyle arz 
ederiz. 

Bursa Rize 
Cemal Külâhlı Salih Zeki Köseoğlu 

Denizli 
Mehmet Emin Durul 

Madde 9. — 7478 ve 178 sayılı kanunlarla 
Bayındırlık Bakanlığı ve Devlet Su işlerine 
verilen görev ve yetkiler; Köy işleri Bakanlı
ğına ve Bakanına devredilmiştir. 

Bu kanunun 2 nci maddesi (f) fıkrasında, 
Köy işleri Bakanlığınca yapılması öngörülen 
Köy Elektrifikasyonuna ait etüt, plân ve prog
ram işleri; köylerin toplum kalkınmasına iliş-
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kin sosyo - ekonomik yapılarının ve gelişim
lerinin tesbiti yönündeki envanter çalışmaları 
niteliğindedir. 

Türkiye Elektrik Kurumu, köy elektrifikas-
oyun yatırım programlarında Köy İşleri Ba
kanlığımca yapılan bu çalışmaları dikkate 
alır. 

Bu konu ile ilgili koordinasyon esasları 
1312 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngö-
rül'Sn «Köy Elektriklendirilmesi İşleri Tüzü
ğü» nde yer verilecek hükümlerle düzenlenil*. 

Köylere ve askerî garnizonlara içmesuyu ve 
kullanma suyu temini maksadiyle açılacak 
sondajlar, 167 sayılı Yeraltı Sulan Kanunu hü
kümlerine tabi değildir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar 
mı?.. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır, 
Sayın Külâhlı buyurun efendim, önergenizi izah 
sadedinde. 

(«izah için konuşmuştu» sesleri..) 
Bu önerge bugün verildi efendim... 
(«Ayni mahiyette Sayın Başkan» sesleri) 
Değişiklik var efendim, onun için muamele

ye koydum. Mamafih reddedilen eski önerge
yi bir kere daha okutup dikkatlerinize sunuyo
rum, değişikliği belirtmek bakımından. 

«Madde 9. — 7478 ve 178 sayılı kanunlarla 
Bayındırlık Bakanlığı ve Devlet Su işlerine ve
rilen görev ve yetkilerle; 1312 sayılı Kanunla 
Türkiye Elektrik Kurumuna verilen ve adı geçen 
yasanın 6 nci maddesinde bahsi geçeri ve bu Ka
nunun 2 nci maddesi (f) fıkrası ile belirlenen 
görevlerden, köylerin toplum kalkınmasma iliş
kin sosyo - ekonomik etüt, plânlama ve prog
ramlanma işleri, Türkiye Elektrik Kurumu 
ve diğer ilgili bakanlık ve kuruluşlarla teknik 
yönden koordinasyon tesis edilmek suretiyle 
Köy İşleri Bakanlığınca yapılır. 

Köy İşleri Bakanlığı ile Türkiye Elektrik 
Kurumu ve konu ile ilgili diğer bakanlıklar ve 
kuruluşlar arasında Köy Elektrifikasyonu etüt, 
plânlama ve program hizmetlerine ilişkin koor
dinasyon esaslan 1312 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinde öngörülen «Köy Elektriklendirilme
si İşleri Tüzüğü» nde yer verilecek hükümlerle 
düzenlenir. 

Köylere ve askerî garnizonlara içme suyu 
ve kullanma suyu temini maksadıyla açılacak 
sondajlar 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hü
kümlerine tabi değildir.» 

BAŞKAN — ilk önerge bu idi efendim. 
ikinci önergeyi ise dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Vâki farklılık sebebiyle Önerge sahibine öner
gesini izah sadedinde söz veriyorum, takdir 
Yüce Heyetinizin olacaktır. 

Buyurun efendim. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, gayet kısa konu
şacağım. 

Sevgili arkadaşlarım, bu elektrifikasyon mev
zuunu, malûmunuz, Türkiye Elektrik Kurumu 
bünyesinde toplamış idik, köy elektrifikasyonu 
için de bu Kuruma bâzı vazifeler vermiştik. Şim
di kısa bir müddet önce Meclislerimizden geç
miş olan bu kanundan köy elektrifikasyonu ile 
ilgili maddeleri müsaadenizle okuyacağım : 

«Köy elektriklendirilmesi proje masraflan-
nın karşılanması : 

Köy elektriklendirilmesi işlerine ait etüt, 
plân ve projeler hususunda yapılacak bütün 
masrafları karşıZamak üzere Devlet bütçesinden 
ayrılan, madde 4/a daki ödeneğin % 7 si nis-
betindeki bir ödenek, TEK tarafından münha
sıran etüt ve proje işlerine sarf edilir.» 

Sevgili arkadaşlarım ; 
Biz daha önce Parlâmento olarak köy elek

triklendirilmesi işlerini - etüt işi dâhil - TEK e 
vermişiz. Bir iki oturumdan beri bu mesele üze
rinde nedense fazla duruluyor. Etüt işini TEK'e 
verdikten sonra, Köy İşleri Bakanlığı ne ya
pacaktır? Köy işleri Bakanlığı esasen köyün 
sosyo - ekonomik kalkınması için kendine göre 
birtakım etütler yapmaktadır. Bunlan köy en
vanter çalışmalan olarak kitap halinde neşret
mekte ve parlömanterlere de dağıtmaktadır. 

Burada Köy işleri Bakanlığının yapması ve 
yapmaması istenilen husus nedir? Köy işleri 
Bakanlığı envanter çalışmalan yapmış olduğu
na göre, TEK e yaptırılacak olan köy elektrik 
projeleri için isim mi versin isteniyor, öncelik 
mi versin isteniyor, ne isteniyor? Bu husus va
zıh olarak, TEK Kanununun' 7 nci maddesinde 
tesbiti öngörülen tüzüğe göre meydana çıkacak
tır. TEK Kanununun 7 nci maddesi aynen şöy
ledir: «Köy elektriklendirilmesi işlerinde ba-
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kanlıklararası ilişkiler ve koordinasyon, mevcut 
tesislerin genişletilmesi, köylerde abonelere uy
gulanacak tarife esasları ve köy elektriklendi-
rilmesini ilgilendiren diğer hususlar ve önce
likler bu kanununun girmesinden itibaren en 
çok bir yıl içinde içişleri, Maliye, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri bakanlıklarınca 
müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulacak 
bir tüzükle düzenlenir.» 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bu kanununun âmir hükmü bir tüzük ha

zırlanmasını icabettirdiğine göre; Köy İşleri, 
Maliye, İçişleri ve Enerji Bakanlığı temsilcileri 
oturacaklar ve öncelikler dâhil (hangi öncelik
lere göre köylere elektrik verilsin meselesi dâ
hil) bunu bir tüzükle tesbit edeceklerdir. 

Etüt işleri için TEK, kendisine ayrılmış olan 
tahsisattan sarfiyat yapacaktır. Şimdi bu mak
sadı temin için bu önergeyi vermiş bulunuyo
rum. Eğer bu önergeye iltifat edilirse hem TEK 
ile ters düşmemiş olacağız, hem de köy elektrifi
kasyonu ve genel elektrifikasyon mevzuunda 
vahdeti temin etmiş olacağız. 

Huzurunuzu fazla işgal ettiğim için öşür di
ler, önergeme iltifat etmenizi saygılarımla rica 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, değişiklik önergesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
kanun tasarısının 9 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
Madde 9. — g) Köy elektriğinin program, 

proje, etüt ve yapım işi Köy İşleri Bakanlığına 
aidolup, işletmesi TEK Türkiye Elektrik Kuru
muna aittir. 

BAŞKAN — Komsiyion bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEH
MET İSMET ANGI (Eskişenir) — Katılmıyo
ruz efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Başer, önergenizi izah 
sadedinde buyurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Köy işleri Bakanlığı Teşkilât kanun tasarı
sının 9 ncu maddesi önemli bir maddedir. Tür
kiye Vie 40 bin tane köy vardır. Bunların elek
trik meselesi hakikaten günümüzün en önemli 
meselelerinden birisidir. Biz bunun yapımını 
sadece TEİK'e bıraktığımız zaman bu işin uzun 
vâdede halledilmesine imkân yoktur. 

Biliyorsunuz ki, İller Bankası Simens Şirketi 
vasitasiyle 1328 belediyenin elektrik etüdünü 
yaptırır, projesini yaptırır, programımı yapar 
ve ondan sonra işletmesini belediyelere bırakır. 
Madem ki, Köy İşleri Bakanlığı da köye hizmet 
için kurulmuştur; elektriğin programını, proje
sini, etüt ve yapım işlerini kendisi yapmalı, ve
ya isterse Simens Şirketine isterse Etibank'a 
yaptırmalı ve işletmesini de TEK'e devretme
lidir. 

Benim önergem bu mahiyettedir, kabul edil
mesi Yüce Meclisin takdirine kalmıştır. 

(Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katıl
mamaktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

Efendim, Sayın Yazıcıoğlu ve Sayın özigü-. 
n'er tarafından verilen iki önerige de aynı mahi
yettedir. Ayrı ayrı okutup birlikte oylatacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
üörüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 

9 ncu maddesinin son fıkrası, kanun dili ve 
Türkçe anlatım kurallarına uymamaktadır. 

Bu fıkradan «ve bakanına» kelimelerinin çı
karılmasını saygiyle öneririm. 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

fSayın Başkanlığa 
Tasarınnı 9 ncu maddesinin ilk fıkrası so

nundaki (ve bakanına) deyiminin metinden çı
karılmasını öneriyorum. 

içel 
Turlhan öagftner 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
'Sayın Başkan, son fıkrada bir de «Bahsi ge-
çen» kelimesi var; bunun da «Belirtilen» olması 
lâzımdır. 
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BAŞKAN — önergeniz yok o konuda efen
dim. Şifahi önerge de kabul edilmiyor. 

Bu önergeye komisyon katılıyor mu? 
GEÇİOî: KOMİSYON BAŞKANI MEH

MET İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katıl
mamaktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

ISALİH ATOÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, komisyondan bir soru sormama izin verir 
misiniz? 

BAŞKAN — Kifayet kabul edildi efendim. 
Kifayet sorulara da şâmil olduğundan mümkün 
değildir efendim. 

Efendim, 9 nen maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — 7457 sayılı Kanunla Tarım Ba

kanlığı bünyesinde kurulmuş olan Toprak Mu
hafaza ve Zirai Sulama İşleri Genel Müdürlüğü 
Köy işleri Bakanlığına bağlanmış ve 7457 sayılı 
Kanun ile Tarım Bakanlığına ve Bakanına ve
rilmiş olan görev ve yetkiler, Köy işleri Bakan
lığına ve Bakanına devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Şevket 
Doğan söz istemişlerdir. Sayın Doğan? Yoklar. 

Madde üzerinde başkaca söz istiyen sayın 
üye olmadığından maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — 7116 sayılı Kanunun 19 ncu 

maddesi ile imar ve İskân Bakanlığına bağlı 
olan Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü 
Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. Bu Genel 
Müdürlük kuruluşu ve görevleri ile 'ilgili 4784, 
5613, 4753, 2510 sayılı kanunlar ile bunları ta
dil eden kanunlarla diğer bakanlıklara ve ba
kanlara verilmiş olan görev ve yetkiler Köy iş
leri Bakanlığına ve Bakanına devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ^iz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
©fendim. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 12. — 6331 sayılı Orman Kanununun 

13 ncü maddesi ile T. C. Ziraat Bankası serma
yesine mahsuben Tarım Bakanlığı Bütçesine 
her yıl konulması gereken ödenek Köy işleri 
Bakanlığı Bütçesine konulur. 

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

BAŞKAN — Sayın Ömer Buyrukçu madde 
üzerinde söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Buyrukçu. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 

Başkan, sayın 'arkadaşlarım; 

Tasarının 12 nci maddesi üzerindeki gö
rüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunu
yorum. 

Tasarının 12 nci maddesi orman köylerinin 
kalkındırılması ile ilgili olup, 6831 sayılı Or
man Kanunumun 13 ncü maddesinde; «her yıl 
Ziraat Bankası bütçesine konması mecburi olan 
50 milyon liranın Köy işleri Bakanlığına dev
redilmesi icabefcmekbediir» denilmekbedir. 

Tasarının daha evvel kabul edilen 2 nci mad
desinin (f) fıkrasında şöyle bir hükmü kabul 
etmiştik : «yerleşim yerleri özel sorunlar ge
tiren köyler ile, bilhassa orman ve dağ köyle
rinin kalkındırılması maksadiyle Orman Ba
kanlığı ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde 
plânlı bir şekilde gerekli tedbirler almalk» de
nildiği halde, burada Orman Kanununun 13 ncü 
maddesine «göre Ziraat Bankası bütçesine konu
lacak olan 50 milyon liranın harcanması hiçbir 
kayda tabi tutulmadan doğrudan doğruya Köy 
İşleri Bakanlığına verilmiş oluyor bu maddeye 
göre. 

Orman Kanununun 13 ncü maddesinin bu 
husustaki fıkrasını okuyorum : «Bulundukları 
yerlerde muhitin icaplarına göre ve muhtelif 
suretlerle kalkındırılmaları mümkün görülen
lere, Ziraat Vekâletinin izni ile T.C. Ziraat 
Bankasından kalkınma kredisi açılır. Kalkın
ma kredisi için 20 yıl müddetle Ziraat Vekâleti 
bütçesine senelik miktarı 50 milyon liradan aşa
ğı olmamak şartiylıe T.C. Ziraat Bankası serma
yesine mahsuben ayrıca tahsisat konulur» de
nilmektedir. 
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Bu maddenin gayesi orman köylerinin kal-
HandınlmıasıdiT. Halbuki şimdi önümüze gelen 
maddede ise, Köy İşleri Bakanlığının bu tah
sisatı orman Iköylerinin 'kalkındırılmasında kul
lanacağına dair <en ufak bir cümle yoktur. 

Biz Orman Bakanlığını orman köylerinim 
kalkındırıılmasından uzaklaştırdığımız müddet
çe Ihiçbir Devlet teşkilâtının orman köylerimi 
kalkındırmasına imkân yoktur. Bugüne kadar 
orman teşkilâtı, «ben ormanların muhafazası, 
ormanların geliştirilmesi ve işletilmesiyle gö
revliyim» demiş ve orman içimdaki köylüyü kal
kındırma yönünden uzak tutmuştur. Düğer teş
kilâtlar ise, orman köylerine kadar ulaşama
dıkları için buralara bugün Devlet hizmeti gö-
türülememiş ve orman köyleri kalkınmamışta: 
arkadaşlarım. 

Şimdi bizim arzumuz; Köy İşleri Bakanlığı
nın, bu maddeye göre orman köylerine 50 mil
yon liradan kredi açması ve onları kalkmdıcr-
mak için faaliyetlerde bulunmasıdır. 'Bunu na
sıl yapacaktır Köy İşleri Baksanlığı? Bunu an
cak ve ancak, orman köylerinin hususiyetlerini 
bilenlerin Orman Bakanlığı ile bir araya gelip 
orman köylerinin kalkındırılacak olanlarına 
öncelik verilmtoi suretiyle veya aralarında bir 
program yapılması suretiyle bu köylerin kal-
kındınlmaları mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
11 bin 'köy orman köyüyüz der, aded itiba

riyle 1/3 köyümüzü bulur bu miktar. Halbuki 
bu 11 bin köyün 8 bin köyü orman kenarı kö
yüdür, orman köyü değildir. Bugün asıl orman
lara zarar Vermekte olan köyler ise 4 bin adsd-
dir, orman içerisindedir, ormanları en çok 
tahrübeden ve bugün Türkiye'deki bütün köy
lere nazaran en geri kalmış köylerdir. İşte bu 
köylerin evvelâ hangilerinin kalkındırılmasının 
licabettiğind, kredilerin nasıl kullanılacağını, 
Köy İşleri Bakanlığı ile Orman Bakanlığının 
çalışmalarının nasıl organize edileceğini tâyin 
edebilm-ek için bu maddede bir değişiklik yap-
malk icabetmektedir. 

Biz Komisyonıda bu hususlara itiraz ettiği
miz zaman, her iki Bakanlığın yüksek seviye-
daki uzmanları bir araya geldiler ve bu nuad 
deyi dalha başka bir şekilde tedvin etmek üze 
re bize ışık tuttular. Fakat Komisyon bu konr 
yu Meclisin hakemliğine bırakarak maddeyi 
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önümüze geldiği şekilde tedvin etti. Biz her iki 
bakanlığın yüksek seviyedeki uzmanlarının 
tavsiyelerinin ışığı altında maddenin en iyi şe
kilde tedvin edilebilmesi için o tavsiyelere. uy
gun bir önerge vermiş bulunuyoruz. Bu önerge
ye iltifat buyurmanızı istirham ediyorum. Aksi 
takdirds Köy İşleri Bakanlığını orman köyle
riyle direkt olarak ilgilendirmemiiz mümkün 
olmıyacaktır. 

Her iki bakanlığın üst seviyedeki teknisyen
lerinin bize tavsiye etmiş oldukları hususları 
ihtiva eden önergemizin bâzı kısımlarını açık
lıyorum. 

Önergemizde, «Kallşınma kredisi, sözü edi
len maddenin öngördüğü gayeye uygun olarak 
ormanların bütünlüğünü korumak ve emniyet 
altına almak zorunluluğu olan yerler için Köy 
İşleri, Orman, Tarım Bakanlıkları tarafından 
müştereken hazırlanacak kalkınma plânları ve 
projeleri uygulanma alanlarındaki orman köy
lüsü aileler ile bunların kurdukları ve kuracak
ları kooperatifin desteklenmesinde kullanılır.» 
şeklinde bir kısım vardır. 6831 sayılı Orman 
Kanununun 13 ncü maddesindeki bâzı fıkraları 
da bu önergemize eklemek suretiyle yeni bir 
madde metni meydana getirmiş bulunuyoruz. 
Buna iltifat buyurmanızı rica ederim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, buyurunuz 

efendim. 
NECATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 12 nci maddenin 
açıklığa kavuşturulması mevzuunda biraz evvel 
konuşan sayın arkadaşımızın görüşüne biz de 
katılıyoruz. Ancak, Orman Bakanlığının kuru
luş esprisi başkadır. Maksat, ormanı ıslah et
mek, ormanları korumak, bu maksatla da or
man içi köylülerine yardım etmektir. Yani bu
rada, «orman içi köylülerini kalkındınrsak» ve
yahut da onlara «yardım edersek ormana zarar 
vermezler» görüşü hâkim olmuştur. Orman Ba
kanlığının köylüye yapacağı esas yardım bu ni
teliktedir. 

Halbuki, Köy İşleri Bakanlığı, köyü kalkın
dırmak amacını güttüğü için, tabiî ki köyün 
birçok meseleleriyle ilgilenen ve köye birçok 
sahada hizmet götüren bir Bakanlık olduğu 
için, bu maksatla Köy İşleri Bakanlığının bün
yesi içerisinde bu işle uğraşan bir Orman Köy
leri Dairesi de bulunmaktadır. 
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Köye götürülecek hizmetlerde birinci dere
cede Köy İşleri Bakanlığı meşgul olduğuna gö
re, Devlet Bütçesinden, muhtelif bütçelerden bu 
hizmetler iç/in ayrılacak olan meblâğların sarf 
yetkisinin de Köy İşleri Bakanlığına aidolması 
normaldir. 

Düşüncelerimi bu şekilde Sayın Heyete arz 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — "Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Orman içi köylerini kalkındırmak üzere her 

sene bütçeden elli milyon lira ayrılmasını âmir 
olan hüküm, maalesef bugüne kadar gelmiş geç
miş hiçbir hükümet zamanında tam olarak 
tatbik edilmiş değildir. Bu fona hiçbir zaman 
elli milyon ayrılmamıştır. Cüzi bir miktar, beş 
milyon lira para ayrılır ve hüküm hiçbir zaman 
yerine getirilmez. 

Orman Bakanlığı, işletmeci bir bakanlıktır. 
Orman Bakanlığının orman içi köylerine olan 
hizmeti, orman işletmesinde, «orada bulunan 
köylülere tercihan iş vermek ve onların hayat 
seviyelerini yükseltmek» şeklinde olmaktadır. 
Orman Bakanlığı, orman içi köyleri kalkındır
mak üzere böyle yeni bir vazifeyi deruhte ede
mez. Zira, köy problemlerinin halli konusunun 
alırlığı Köy İsleri Bakanlığmdadır. İskân 
Umum Müdürlüğünü Köy İşleri Bakanlığına 
bağladığımıza göre, orman içi köylerini dışarıya 
iskân etmek gibi bir problemi halledecek Ba
kanlığın da Köy İsleri Bakanlığı olduğunu ka
bul etmemiz lâzımdır. Şayet başka bir düşünce
nin içerisine girersek, «İmar ve İskân Bakanlı
ğının vazifesi imar ve iskândır, İskân Umum 
Müdürlüğü de İmar ve İskân Bakanlığı bünye
sinde kalsın ve Kov îşleri Bakanlığının prob
lemlerini bu kanaldan halletsin» gibi bir tezi 
savunmuş oluruz. 

Zaten bütçede ayrılacak olan elli milyon li
ralık fon, orman içi köylerinin kalkındırılması 
gayesiyle ayrılmaktadır. Köy İşleri Bakanlığı 
İBü'tçesine konulacak olan elli milyon liralık fon 
da orman içi köylerinin kalkındırılması gaye
siyle verilecektir. Bu durumda bu paranın baş
ka bir yere sarf edilmesi veyahut da bu gayenin 
dışında kullanılması mevzuubahis değildir. Be
nim maddeden anladığıma göre, bu fon, orman 
içi köylerini kalkındırmak için kullanılacak, fa

kat kullanma yetkisi, eskiden olduğu gibi, Köy 
îşleri Bakanlığının kurulmadığı zamandaki gi
bi, doğrudan doğruya ormanı ilgilendirdiği za
mandaki gibi olmıyacaktır. 

Köyü kalkındırma hizmetlerinin tamamını 
Köy İşleri Bakanlığına vermek suretiyle koor-
dineyi sağlamak lâzımdır. Yoksa, bir parçasını 
bir bakanlıkta, bir parçasını bir bakanlıkta bı
rakırsak Köy İşleri Bakanlığı, fonksiyonunu 
yerine getiremez. Bu bakımdan bu elli milyon li
ralık fonun Köy İşleri Bakanlığı Bütçesine ko
nulması yerindedir. 

Madde, gayet güzel tedvin edilmiştir. Benim 
şahsi kanaatime göre, bu maddeyi komisyondan 
geldiği şekilde kabul etmek lâzımdır. Zannedi
yorum ki, Orman Bakanlığı, bu maddenin bu şe
kilde geçmesine taraftar olacaktır. Çünkü, Or
man Bakanlığı, işletmesi bir bakanlık olarak 
böyle bir külfeti üzerine alıp bu yükün altından 
çıkamaz. Çıkabilecek olsaydı, bu fonu tesis eden 
kanunun çıktığı tarihten beri bu dâvayı takibe-
cfip bu konu üzerinde olumlu bir yol açmış 
olurdu. -

Orman Bakanlığı, kurulduğu günden beri, 
orman içi ve orman kenarı köylüsünün kalkın
ması için çok büyük hizmetler yapmaktadır, 
çok büyük hizmetler yapmıştır. Orman Bakan. 
lığına hakikaten teşekkür etmek lâzımdır. Köy
lümüz, gerek orman içi yollarının yapılmasın
da, gerek istihsallerde, gerekse orman işletme
lerinde fevkalâde büyük, kalkınma için gerekli 
gücü kazanmaktadır, iş sahası bulmaktadır. Or
man Bakanlığına bu hizmetlerinden dolayı te
şekkür ederim. Ancak, orman içi köylüsünü, 
bu fonu kullanmak suretiyle daha çabuk za
manda kalkınmaya götürmek imkânını da Köy 
işleri Bakanlığına vermekte zaruret vardır. 

Köy işleri Bakanlığı bütçesi kabul edildik
ten sonra bir hususun üzerine Yüce Meclislerin 
eğilmesinde büyük fayda mütalâa ediyorum: 
Bu fon, bundan evvelki kanunda olduğu gibi, 
sembolik bırakılmamalıdır. Bütün parlömanter-
ler bütçe yapılırken bu elli milyona sahip çık
mak ve bu parayı Köy İşleri Bakanlığı bütçe-
isne mutlaka koydurmalıdır. Yoksa, Köy İşleri 
Bakanlığının gelecek seneki hizmetlerini müta
lâa ederken, şayet bu elli milyon liralık fonu 
vermezsek, orman içi köylüsüne en küçük hiz
metin gitmediğini görerek burada sızlanırız. 
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Bu sızlanmaya meydan vermemek için, Parlâ
mentonun bütçe yaparken bu elli milyonu ön
gören kanuni hususa sahip çıkmasını ve bunu 
Köy İşleri Bakanlığı bütçesine mutlak surette 
koydurmak için şimdiden vicdanlarda karar 
alınmalıdır. 

Bu madde Komisyondan geldiği şekilde geç
melidir. Bu diğer bakanlıklarla bir çelişme ya-
ratmıyacaktır. Koordinasyonu sağlıyacak olan 
Köy İşleri Bakanlığı, gayet güzel bir hizmeti 
bu suretle yerine getirecektir. Benim kanaatim 
bundan ibarettir. 

Saygılar sunarım. 

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

kan, sayın milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz 12 nci madde, daha 
evvel çıkarılan 6831 sayılı Orman Kanununun 
13 ncü maddesinin âmir hükmü gereğince or
man içi ve civarı köylerinin kalkındırılması için 
ayrılması gerekli elli milyon liralık fonun Köy 
İşleri Bakanlığı bütçesini sağlıyacak bir mad
dedir. Benden evvel konuşan arkadaşımın da 
haklı olarak ifade ettiği gibi, kanunun emredi
ci hükmüne rağmen elli milyon liralık fon ön
görülmüş olmasına rağmen bütçeye şimdiye ka
dar zannederim yedibuçuk milyon, belki on mil
yon, lira kadar bir meblâğ konulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, her ne olursa ol
sun, bu madde tedvin edilirken bundan evvelki 
tatbikat ve tatbikatta görülen aksaklıkları na-
aarı itibara alarak - yapılmış olan hizmetleri de 
yadetmek suretiyle - iyi bir madde tedvini için 
bütün arkadaşlar gayret sarf etmelidir. 

Geçici Komisyonda, Geçici Komisyon Baş
kanı, Hükümet temsilcileri ve kıymetli millet
vekili arkadaşlarımız, bu konuda Türkiye'deki 
vakıaları tetkik etmek suretiyle fikirlerini be
yan etmişlerdir. Ama, Türkiye'de bir gerçek 
vardır: Bizde koordinasyon lâfta kalmaktadır. 
Hangimiz başa geçiyorsak, hangimiz bir mevki 
işgal ediyorsak «Her şeyi ben biliyorum,» diyo
ruz ve böylece de bir koordinasyon yapmak 
imkânına sahibolamıyoruz. Bu, Hükümet cani
binde öyledir, bakanlıklar nezdinde öyledir, di
ğer teknik dairelerde de böyledir. Görüyorsu
nuz M, koordinasyon temin etmek için bir gay
ret içindeyiz. 

Orman Bakanlığı, Tanım Bakanlığı içinde 
bir umum müdürlüktü. Çok iyi bir kuruluşla 
Orman Bakanlığı haline gelmiştir. Aynı bünye 
içinde daireler «umum müdürlük» olmuştur ve
ya «daire başkanlıkları» olmuştur. Şimdi bun
lar karşıkarşıya geldikleri zaman koordinas
yon hususunda tereddüt ederler veyahut da; 
«O bana sorsun, ben mütalâa vereyim; ben ve
rirsem olmaz!», «Ben senden daha iyi bilirim, 
sen benden daha az bilirsin.» gibi çelişki ve id
dialarla her daire karşıkarşıya kalacaktır. 

Çünkü: Hayvancılık noktasından hareket 
etmek lâzımgelirse - rahatlıkla bahsedeyim. Bi
zim Süleyman Bey burada yoktur, hiç alkış tut
madan hayvancılıktan bahsedeyim - eğer hay
vancılıktan bahsetmek gerekiyorsa, mutlaka 
Köy İşleri Bakanlığının Tarım Bakanlığından, 
zootekni müesseselerinden, Veteriner Genel Mü
dürlüğünden bu konuda bir mütalâa alması za
rureti vardır. 

Orman yetiştirilmesinde ve ormancılığımı
zın geliştirilmesinde, ormanla ilgili olarak yapı
lacak yatırımlarda Orman Bakanlığının fikri
nin alınması gerekir. Oralarda yaşıyan köylü 
vatandaşlarımızın kalkınabilmesi, köy aile işlet
melerinin bir tekâmül gösterebilmesi için ora
lara, hangi köy el sanatlarının götürüleceği, bu-

Mulhterem arkadaşlarım, ben memuriyetten 
geldim. Memuriyetten gelen diğer arkadaşla
rım da bunu çok iyi bilirler: Yan yana veya 
karşıkarşıya oturan iki şube müdürünün birbi
rine yazı yandıklarını çok defalar görmüşüm-
dür. 

12 nci madde ile, orman içi ve orman yakı
nında bulunan köylerin kalkındırılmasında sarf 
edilmek üzere Köy işleri Bakanlığı bütçesine 
elli milyon liralık ödenek ayrılmasını öngörü
yoruz. Bu fondan kalkındırma kredisi açılma
sına izin verme yetkisi Köy İşleri Bakanlığın
da olacaktır. Bu doğrudur. Benden evvel konu
şan arkadaşlarım ifade ettiler. Ben de aynı fik
re sahibim. Yalnız plân ve projelerin hazırlan
masında Köy işleri Bakanlığının yanında Or
man ve Tarım Bakanlıkları da yer alsın. Elbet
te bu tahsisin yapılması için izin Köy İşleri Ba
kanlığından çıkacaktır. Koordinasyonu sağla
mak için bu maddeye bu iki bakanlığı da ilâve 
etmek suretiyle bu fonun, üç bakanlığın mesu
liyetine verilmesinde zaruret vardır. 
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nun nasıl yapılacağı, bunların nasıl organize edi
leceği konusunda Köy İşleri Bakanlığının, el
bette ki fikrinin bulunması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bilhassa daireleri
mizin riayet etmesi gereken mühim bir noksa
nımız vardır; artık, memleketimizde ekonomik 
sorunlara hakkiyle eğilinmesi- gerekmektedir. 
Hangi konuda olursa olsun, Devletin bir kuru
şunun sarf edildiği yerde, mutlaka ekonomik 
durumu düşünmemiz gerekir. Bir ziraat, orman, 
durumu düşünmemiz gerekir. Bir ziraat, orman, 
inşaat veya elektrik mühendisinin meydana ge
tirdiği eserde veya yapılacak yatırımlarda, işin 
ekonomik ciheti düşünülmemişse, o i;ten fayda
lı bir netice alınması mümkün değildir. 

Köy kalkınmasında, fakir orman içi köyle
rinin kalkındırılması çok zordur. O aile işletme
sinin, bugünkü esas Devlet nizamında ve stan
dart olarak yetiştirilmekte olan bir Jersey ine
ği gibi günde onbes, yirmi, otuz litre süt ve
ren bir ineği yoktur. O insana, bu ineği geti
rip vereceksin ama, bunun yanında o insana 
hem gereken krediyi vereceksin, hem de ahırı
nı dahi ona göre organize edeceksin. Bugün or
man içinde yaşıyan köylünün hayvanı günde 
üç litre,, bir lâktasyon devresinde, yani 180 gün
de beş - altı yüz litre süt verebilmektedir. Ama, 
siz onlara eğer bir Jersey ineği, bir Holânda 
alacası veya bir simental verirseniz, bu hay
vanlar her sağılmada yirmi, otuz litre, bir lâk
tasyon devresinde dört, beş bin litre süt vere
cektir. Elbette ki. bu alanda kalkmdırılmanın 
çok önemi vardır. Bu, yalnız Köy îtleri Bakan
lığının yapabileceği bir is midir? Mümkün de
ğildir arkadaşlarım. Bunun yapılmasında koor
dinasyona ihtiyaç ve zaruret vardır. Verilen pa
ranın daha rahat ve kola,y sarf edilebilmesi için 
bu konu ile ilgili olarak bir önerge vermiş bu
lunuyoruz. Bu konuda, savın komisyonun fikri 
alınmıştır. Sayın Meclisimizin de buna iltifade-
derse, zannederim ki koordinasyonun sağlan
masında büyük faydalar olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Anayasayı de
ğiştirdik, 131 nci maddesine, «orman içinde ve
ya hemen yalanında oturan halkın kalkındırıl
ması ve ormanın korunması» hükmünü, esasını 
koyduk. 

Orman yetiştirilmesi, ormanın korunması, or
manın genişletilmesi ve orman sahasınnı daral-
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tılmaması Anayasa emridir. Biz, ormandaki köy 
aile işletmesini kalkındıracağız, ormanın geniş
letilmesinde gözetilmesinde ve yetiştirilmesinde 
o da, bize yardım olacak. 

Ama biz, yukardaki hükme, ormanın işletil
mesine onu ortak ettiğimizi ifade ile, «orman 
işletilmesinde, Devletle halkın işbirliğini sağ
layıcı tedbirler» cümlesini ilâve ettik. İşbirliği 
yapacak?*Ne ile yaptıracaksınız bu işbirliğini? 
Fakir insana, «sen bu ağacı besliyeceksin, bek-
liyeceksin, ona hiç dokunmıyacaksm, ama ben, 
sana, kalkınma noktasından bir kuruş yardım
da bulunamıyacağım» diyeceksiniz. Bu, mümkün 
değildir arkadaşlarım. Oraya aç insanı değil de, 
Sayın Bakanı, Sayın Hükümeti de koysak, aç 
olduktan sonra, cezasını da bildiği halde, elbet
te ağacı kesip, satıp kannmı doyuracaktır. 

Ora insanın hayvancılık, el sanatları, yol ve 
saire gibi konularda, bugünkü refah seviyesin
de olmasa bile, haysiyetli bir insanın yaşayışı 
seviyesine çıkarılması yönünde kalkındırılması, 
Anayasanın, temel yasanın emridir. Bi<?. bunu 
yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ama, bu işi 
nasıl yapacağız? Oralarda on milyon nüfus ve 
milyonlarca hayvan yalamaktadır. Orada hem 
onları kalkındıracağız, hem de ne yapacağız? Or
manı koruyacağız. O halde, tahsis edilen para 
kâfi değildir. İleride göreceksiniz, eğer paranın 
kıymeti böyle düşmeye devam ederse, bunu, iki 
üç misline çıkartmanın zarureti doğacaktır. 

BAŞKAN — Bayın Şener, süreniz doldu, 
efendim, tamamlayınız lütfen. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bitireyim 
Başkanım. 

«Sağlayıcı tedbirler ve gereken hallerde 
başka yere yerleştirme, kanunla düzenlenir.» 
Başka bir deyimle, oradaki işletme konusu, aile 
işletmesi için ayrılan saha, orası için Hüküme
tin imkânlan kâfi gelmiyorsa, toprak reformu
na gitmeye veya bu aile işletmesini, başka bir 
yerde iskâna mecbur kalacağız. 

Cümlemi toparlıyorum. 12 nci maddeyi, ta
mamen beğenmekle beraber, beni bağışlasınlar, 
Sayın Ataöv'den bir noktada ayrılıyorum, bu 
konuda, lütfedilir, iki bakanlığı daha ilâve et
mek suretiyle bir koordinasyon sağlanırsa, da
ha iyi sonuç alınacağı ümidindeyim. 
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Verdiğimiz önergeyi izah istikametinde ko
nuştum. Bu konuda, eğer oylarınızı verirseniz, 
daha kuvvetli ve daha iyi bir is yapılmış olaca
ğı kanaatiyle, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, buyurunuz efen
din. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Köy isleri Bakanlığı Teşkilât Kanununun 
12 nci maddesi hakkında, benden önce konuşan 
arkadaşlarım, görümlerini gayet açık şekilde ve 
yetkiyle izah ettiler, Bendeniz, aynı konulara 
dönmiyeceğim, ancak, Sayın Şener ve Buyruk
çu ile müştereken verdiğimiz önergeyi, kısaca, 
izah yönünden birkaç söz söylemek istiyorum. 

Tasarı, komisyonda görüşülürken iki görüş 
çarpıştı. Bunlardan birisi; orman içi köyleri
nin kalkınmasını, yeni kurulan Orman Bakan
lığı temin etsin. İsmi üzerinde, orman içi köy
leri ve yine ismi üzerinde, Orman Bakanlığı. Ya
ni, «Türkiye'de, toplamı 22 575 olan orman içi 
köylerinde barınan 11 586 434 köy nüfusunun 
kalkınmasını, iktisaden gelişmesini Orman Ba
kanlığı sağlasın» deniyordu. 

İlk plânda, bu görüş mantıkan doğruydu. 
öyle ya, bununla ilgili bir bakanlık var, öte 
yandan «orman köyleri» deniyor... Ama, mese
le enine boyuna incelendiğinde, hele bugünkü 
gerçekler karşısında bunun normal bir görüş 
olmadığı, bu görüşe iltifadetmenin mümkün ol
madığı anlaşıldı. 

Nitekim, Sayın Orman Bakanımız ve Orman 
Bakanlığının diğer yetkilileri de, bu görüşün 
normal olmadığını kabul etmiş olmalılar ki. Köy 
İşleri Bakanlığiyle müştereken yaptıkları bir 
toplantıda, Sayın Başkanlığa takdim ettiğimiz 
önerge istikametinde uzlaşabilmişlerdir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü mad
desine göre, yirmi yıl süre ile her yıl Orman Ba
kanlığı Bütçesine - o zaman Tarım Bakanlığı 
Bütçesine - elli milyon liranın konması gereki
yordu. Arkadaşlarımız bunu izah ettiler. Yu
karda bahsi geçen miktar, yakın zamana kadar, 
ancak, faslı muhafaza bakımından çok cüz'i bir 
rakamdan ibaret bulunuyordu. Bu rakam, son 
yıllarda bir miktar artmasına rağmen, hiçbir 
zaman elli milyon liraya veya ona.yakın bir ra
kama ulaşamamıştır. 

6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin elli 
milyon lira ile ilgili olan hükmü, 1976 senesinde 
bitecektir. Bizim verdiğimiz önerge de, aslın
da, tasarıya fazla değişik bir hüküm getirmi
yor. Orman köylerinin kalkındırılması yönün
de, kanunda öngörülen bu elli milyon liranın her 
yıl Köy İşleri Bakanlığı Bütçesine konulmasın
da büyük bir zcrunluk vardır. 

Değerli arkadaşlarım, 6331 sayılı Orman 
Kanunu, Türkiye'de orman mmtakasmın geliş
tirilmesi, erozyonun kontrolü ve orman köyleri
nin kalkındırılması için önemli hükümler ge
tirmektedir. Meselâ bu meyanda, 6831 sayılı Ka
nunun 7 ve 12 nci maddeleriyle 31, 34, 35, 40, 
60 ve 6S nci maddeleri önemli hükümler taşı
yan maddeler olarak sayılabilir. 

Bugüne kadar, ormancılık sahasında büyük 
ve başarılı hizmetleri olan Orman Genel Mü
dürlüğü - ki, bugün bakanlık haline gelmiş
tir - Bakanlık haline geldikten sonra daha bü
yük hizmetler vereceği hususunda en ufak bir 
şüphemiz yoktur, öyle ise, komisyonda da üze
rinde bir nebze durulduğu şekilde, Orman Ba-
kankğmm bir kısım, elemanlarının, ezellikle Or
man îçi Köyleri. Kalkındırma Genel Müdürlü-
ğünün bu. konuya heves duyması» kendi yetkisi 
ve hizmet sahaları içinde daha başarılı bir ca-
^ m a örneği vermesi, bizim naçizane dileğimiz
dir, 

Orman işi köylerin gerek hayvancılık, gerek 
zirai ve gerekse diğer küçük el sanatları yö-
nündan nasıl kalkınacağı hususunda Sayın Şe
ner de geniş izahat verdiler. Bu yönde, fazla 
zamanınızı almak istemiyorum. 

Benim istirhamım; tasarının 12 nci madde
sini favaca değiştirmiyen, ancak bir miktar 
açıklık kazandıran, gerek komisyonla, gerekse 
Hükümet olarak hem Orman Bakanlığı ve hem 
de Köy İşleri Bakanlığıyla görüş birliğine va
rılan önergemize lütfen iltifat buyurulması. ka
bul edilmesidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın komisyon, buyurunuz 

efendim, 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI '(Eskişehir) — (Sayın Başkam, 
değerli arkadaşlarım; Köy işleri Bakanlığının 
görevlerini tâyin eden 2 nci maddenin (H) fık
rasında, «Yerleşim yerleri özel sorunlar (getiren 
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köyler ile (bilhassa 'orman 've dağ köylerinin 
kalkmdırılmaları mıaksadiyle Orman 'Bakanlığı 
ve diğer kuruluşlarla 'işlbirliği içinde plânlı Ibir 
şekilde gerekli tedbirleri almak» hususları Köy 
işleri Bakanlığına vazife olarak verilmiştir. IBu 
vazifeyi nasıl yapacağı da, şimdi müzakeresini 
yaptığımız 12 nci maddede sarahaten (belirtil
mektedir. 

Ancak, ibenden 'evvel (konuşan değerli arka
daşlarımın da uzun uzun izah. ettikleri işekMe, 
bu hizmetleri yaparkem, orman içi köylerinin 
'özelliklerini, 'ormanın yetu§raıesini temin ve or
manın tahribini önliyecek tedbirleri, ormanın 
tahribine mâni olacak ekonomik hayat santia
rımın neler olacağını 'Orman idaresinin, diğer 
bakanlıklardan daha Üyi (bilebileceği mütalâası 
ileri sürüldü. Ayrıca, «Verilecek olan kredinin 
işletilmesi tarzında, Ticaret (Bakanlığının ıda bu
lunması gerekir.» dendi. 'Çünkü, kooperatifler 
mevzuu yardır. (Orman Bakanlığının (hizmetleri 
vardır. Bu arada da, «Köy işleri Bakanlığı /bu
nu koordone ederek, idare «deeek.» dendi. 

Uzun müzakerelerden isonra içalışma şeklinin, 
Sayın Heyetinizin huzurunda münakaşası uy
gun görüldü. Madde, 12 nci maddedeki şekil
de ve sarahaten getirildi. 

Benden 'evvel konuşan arkadaşlarımın bah
settikleri önerge, Hükümetin ve Komisyonun 
da iştirak ettiği hir önergedir. Bu önerge, Or
man Bakanlığı öle IKöy işleri Bakanlığının müş
tereken hazırladıkları bir önergedir. Bern, du
rumun Vuzuha varması Ve ayrıca daha başka 
mütalâalar şeklinde izaha 'gidilmemesi gayesiy
le bu malûmatı arz ettim. 

Bu 12 nci maddenin değiştirilmesini istiyen 
şekle komisyonumuz iştirak etmektedir. Hükü
metimizle 'komisyonumuz hu değişikliğe iştirak 
halindedir. 

Bu malûmatı arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Anlgı, ayrılmayınız, soru 
arzusu vardır. 

Sayın AtaJöv, Ibuyurun sorum. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben, söz is

temiştim. 
BAŞKAN —. 'Peki, efendim. 
Sayın Ekinci, sorun 'sorunuzu. 
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

buraya konan 60 milyon liralık kredinin sarfı 
içlin kolektif bir yardım müessesesi kuruluyor. 

Bu kolektif müessese, bilhassa Köy işleri Ba
kanlığının bünyesine alınmaktadır. Anladığıma 
göre, bu kolektif yardım müessesesi, bâzı ba
kanlıkların iştiraki ile kurulmaktadır. Yanlış 
anlıyor muyum, bilmiyorum? 

Köy işleri Bakanlığından, Tarım, Ticaret ve 
Orman Bakanlıklarının, adı geçen koordinas
yon için, yapılacak Ibir müracaata nasıl bir ce
vap alınır. Böyle kolektif bir yardım müesse
sesinin müracaatı halinde ilgili (bakanlıklardan 
yardım görmez mi? Bu 'hususun açıklanmasını 
istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Angı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET AN'G-I ' ('Devamla) — "Değerli arkadaşı
mızın tereddüdünü izale için söz almış bulunu
yorduk. 

Değerli arkadaşlarım, bu fon, 2 nci madde
nin (h) fıkrasında belirtilen hizmeti yapması 
için Köy İşleri, (Bakanlığına verilmiştir. Bunun 
daha iyi kullanılması ve yerine masruf olması 
için (ilgili bakanlıkların, (bu ımevzudaki projenin 
yapılmasında ve (kredilerin taksiminde onların 
mütalâası alınsın, müştereken hazırlasınlar ga
yeli ile 12 uıci madde ıbu şekilde tanzim »edil
miştir. 

Yetki taksimatı diye (bir ışey yoktur. Bura
daki vazifede diğer (Bakanlıklar, Köy İşleri Ba
kanlığının .Ibu Vazifeyi ifada yardımcı olabilme
leri kanunda zikredilmek suretiyle tesbitinden 
ibarettir. Kanunda (zikretmezseniz, diğer bakan
lıklar hu mütalâaya cevap vermezler mi gilbi, 
bir endişe tatbikatta mevcuttur. Kanunda bah
setmediniz mi, her hangi bir (bakanlığın diğer 
bir bakanlıkla yazışmasında, «Bizim görevimi
zin dışında» gibi bir cevapla karşılaşıldığı mü
şahede edilmiştir. Bu kanaatle, arkadaşlarımız 
bu vazifenin yapılışında diğer Ibakanlıklaırın 
yardımım 'temin etmek için bu şekilde bir öner
ge getirdiler. 

Teknik bir durum olduğunu söylediler. Ben, 
daha evvel de bahsetmiştim. Biz komisyon ola
rak, hu mevzuları tamamen hilemeyiz. Teknik 
bakımdan hize izahat verdiler. /Orman Bakan
lığı Müsteşarı ile Köy işleri Bakanlığı müste
şarı oturup 12 nci maddenin metnini bu şekil
de tesbit 'ettiler. İki bakanlığın, hizmeti ifa eden 
bakanlıkların bu anlayışını uygun bularak <biz 
de iştirak ettik. 
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Yüksek Heyetinize bu durumu arz ©diyor, 
takdirini yüksek heyetinize bırakıyoruz. 

'Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — ISayın 'Dağdaş, buyurun. 
BAHRİ DAĞDAŞ ı(Konya) — Ben vazgeç

ti::!. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Atacv, buyurunuz. 
AHlSAity ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Komisyonun Yüktıek Huzurunuza getirdiği 

madde, zannediyorum ki, -en faydalı olanıdır. 
Kendi görüşüme göre, önerce kalbul edildiği 
takdirde zuhur edecek mahzurları arz etmeik is
terim. 

Çiftçiye kooperatifler eliyle kredi dağıtırız. 
Dağıtılan kredi, Ticaret Bakanlığına bağlı olan 
Ziraat Bankası tarafından dağıtılmaktadır. 

Köy işleri Bakanlığının bir «Krediler Umum 
(Müdürlüğü» vardır. Krediler Umum Müdürlü
ğü, köylerimizde bâzı hizmetlerin yapılması için 
köylüye imkân tanımaktadır. Şimdi, Köy iş
leri Bakanlığındaki Krediler Umum Müdürlü
ğüne küyte bir vazifeyi verdiğimiz zaman, köy
lerde başka bir kuruluşun, başka bir bakanlığın 
müdahalesini istemiyoruz. OrmanM köylüsü
nün kalkınması için fondan müdahale istiyoruz. 

Acaha, Köy işleri Bakanlığı ormaniçi köy
lerini kalkındmrken, bunun elsanatları yönün
den mi, ziraat yönünden mi, hayvancılık yönün
den mi, meyvacılık yönünden mi kalkındırıla-
cağı, yoksa, o köyün başka bir yere iskân mı 
edileceğini ortaya koyacak? Memlekette bir 
plânlama var. Yapılacak hizmetlerin bir etüdü 
var, bir projesi var, heyetler tarafından uzunca 
incelenmesi var. 

Köy işleri Bakanlığı bu meseleyi halleder
ken, benim tahminime göre, Orman Bakanlığı
nın da, Tarım Bakanlığının da mütalâasını ala
caktır. Krediler yönünden belki Ticaret Ba
kanlığının da mütalâasını alacaktır. Bunlar, yö
netmelikle halledilecek meselelerdir. Kanunla
rın maddelerini yönetmelik haine getirirseniz 
içinden çıkılmaz. Yarın bu yetkiye dayanarak, 
bakanlıklardan birisi bir işte muhalefet ettiği 
zaman, bu mesele nasıl halledilecektir? Onu, 
komisyondan öğrenmek isterim. 

Tarım Bakanlığı, meselâ «bizim bu mesele
deki gömüşümüz bu değiMir, biz bu köyün kal

kınmasını şu yönde görüyoruz.» diyecek, bir 
ihtilâf doğacak, bunun hal mercii neresi ola
caktır, bu köy nasıl kalkınacaktır? 

(Koordinasyon demek, çeşitli kanallardan 
toplanacak hususların bir elde neticeye bağlan
ması demektir. Meselenin Köy işleri Bakanlığı
nın köordinesine vermdk demek; Tarım Bakan
lığı ile ilgili, Orman Bakanlığı ile ilgili, Ticaret 
Bakanlığı ile ilgili hususlardaki bilgileri top
layıp, teknik uzmanlardan raporları alıp, bunu 
icra safhasına Köy İşleri Bakanlığının koyması 
demektir. 

Şimdi, sayın komisyon sözcüsünün izah etti
ği önergede, kredilerin verilişine 4 bakanlık iş
tirak edecsk, 4 bakanlık bunu organize edecek. 
Nedir, bu 50 milyon lira? Bütçeden 50 milyon 
lira veremiyorsun. 

ISayın Şener arkadaşımın anlattığı gifbi, bu-
ıĝ ün 10 milyon lira para vermişsin. Bu 10 mil
yon lira para ile ormaniçi köylüsünü kalkın
dırmak için Köy işleri Bakanlığının koordone 
•edeceği bir hususu 4 tane bakanlığın müdahale
sine bu madde ile imkân verirseniz, bu bakan
lıklardan birisinin fikri buna aykırı geldiği za
man mesele yatar. 

ıSevgili arkadaşlarım, icraya yetkiyi ya gü
venir tam verirsiniz, icra o yetkisini kullanır, 
yahut ta, «5u bakanlık bu işi tam yapamıya-
caktır» diyorsanız, başka hususlar ararsınız. 
Şimdi bu 50 milyon lirayı Köy İşleri Bakanlı
ğının bütçesine koyacaksınız. Burada açılacak 
kredilerin tevzii ve faizlerinin tesbiti huSusun-
ıda 4 bakanlığın katılması ile bir yönetmelik ya
pacağız, derseniz buna aklım erer. Ama, o yö
netmeliği tatbik edecek icra Köy İşleri Bakan
lığıdır. 4 Bakanlığın müştereken yapacağı bir 
yönetmelikle yetki verirseniz onu kabul ede
rim. Ama Köy işleri Bakanlığına konulmuş ve 
Muvaızenei Umumiyeden verilecek olan 50 mil
yon lira paraya Ticaret, Orman ve Tanm Ba
kanlığının fiilen iştiraki ile müdahalesine sureti 
fcatiyede taraftar değilim. Bu koordinasyonu 
meydana getirmez, bozar. O zaman bu işin ic
rası zorlaşır, önümüzdeki sen'e bu takıntılar 
doğduğu zaman, Köy işleri Bakanlığından hu
zurunuza bir kanun teklifi yeniden gelir ve 
benim bulgun söylediğim koordinasyon merdini 
aramak mecburiyetinde kalırız. 

Geliniz, lütfediniz, şayet maddede bir de
ğişiklik yapmak lâzimgeliyorsa, bu kredilerin 
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nasıl verileceğini «Tarım, Ticaret, Orman ve 
Köy işleri Bakanlıklarının görüşlerini ihtiva 
eden bir yönetmelikle düzenlenir,» deyiniz. O 
yörie'tmeliğin uygulamasını da Köy isleri Ba
kanlığına veriniz ve bu koordinasyonu tamam-
lıyarak icrayı yetkili kılalım. Eu haliyle, bu 
maddede Köy işleri Bakanlığı yetkili değildir, 
4 bakanlık yetkilidir. 4 bakanlığın bir araya 
getirilme'si kolay değildir. 

ISaym Şener'in fikrine aynen katılıyorum, 
yan yana iki şube müdürünün yazışma ihtiya
cını duyduğu bir yerde, ormaniçi köylüsünü 
kalkındırmak için 4 tane bakanlığı bir madde
nin içerisinde -sorumlu tutarsanız, hiçbirisi bu 
©orumluluğu üzerine almaz. Hepsi bir birine 
atar ve ormaniçi köylüsünü kalkındıramassınız. 
©orumlu bakanlık bulmak lâzım. Bu kanunun 
maddesine göre, Yüce Meclisin, bir bakanlığı 
sorumlu kılması lâzım, o bakanlık, Köy İşleri 
Bakanlığıdır, yetki buranındır. Ama yürütülüş 
tarzım bir yönetmeliğe bağlarsanız ona katılı
rım. Yoksa, 50 milyon liraya 4 bakanlığı mu
hatap kılarsanız, şahsan katılmıyorum, natice 
vermiyeceği için katılmıyorum. Köy işleri Ba
kanlığı uzmanlarının ve Sayın Köy işleri Ba
kanımızı bu konuda bakan olarak, Hükümetin 
T)ir üye'si olarak bu kürsüde açıklamaya davet 
ediyorum. Yarın sıkıştığı zaman buradaki sözü
nün sorumluluğu ve yükü altında kalsın. 

Köy işleri Bakanını, Hükümet temsilcisi ola
rak, bu konuda konuşmaya davet eder, saygıla
rımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Buyrukçu, buyurunuz 
efendim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım; Yanlış an
lama olduğu için yeniden söz almak suretiyle 
huzurunuzu işgal ettim, özür dilerim. 

Evvelâ, getirmiş olduğumuz tâdil teklifi 
okunmamış olduğu için, Köy işleri Bakanlığı 
yetkilerinin 4 bakanlığa yayıldığı kanaati hâ
sıl oldu. önergenin son bendini okuyorum, 

«Bu maksatla konulacak ve birikmiş olan 
ödeneklerden kalkınma kredisi açılmasına izin 
verme yetkisi Köy İşleri Bakanlığına geçer.» 
Vermiş olduğumuz değişiklik önergesinde yet
ki doğrudan doğruya Köy işleri Bakanlığınm-
dır. 
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Diğer Bakanlıkların durumuna gelince; 12 
nci maddenin 1 nci fıkrasında Tarım Bakanlığı
na konulan bu ödeneğin Köy İşleri Bakanlığı
nı Bütçesine konulduğunu yazıyor, başka bir şey 
yazmıyor. Fakat 6831 sayılı Orman Kanununun 
13 ncü maddesinde ise, zaten Ticaret Bakanlığı
nın faizler yönünden ilişkisi içinde var. Şimdi 
13 ncü maddeyi işlemez hale getirdikten sonra 
onun anlamını Köy işleri Bakanlığının kuruluş 
kanununun 12 nci maddesine aktarmaz isek, ya
rın bu ödeneğin kullanılmasında birçok aksaklık
lar doğar. 

12 nci maddenin ilgili fıkralarını tekrar 
okuyorum. 

«Ziraat Bankasından kalkınma kredisi açı
lır. Kalkınma kredisi, 20 yıl müddetle Ziraat 
Vekâleti Bütçesine konur.» 

«50 milyon liradan aşağı olmamak şartiyle 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankacı sermaye
sine mahsuben ayrıca tahsisat konulur.» 

Ş:mdi, bakınız 13 ncü maddenün ayrı bir fık
rası «Kalkınma kredisinin miktarı, faiz n'.sbe-
ti, müddeti ve diğer şartları Ziraat İktisat ve 
Ticaret Vekaletleriyle Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası tarafından müştereken tâyin edi
lir.» 

Zaten 6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesin
de bu fıkra aynen vardır. Biz o fıkrayı, bugü
ne kadar uygulanmaya devam edem bu fıkrayı 
Köy işleri Bakanlığının kuruluş kanununun 12 
nci maddesine aktarmış oluyoruz. 

Yani, Orman Kanununun 13 ncü maddesi-
n*;:ı bu fıkralarını işlemez hale getirirken bunu 
doğrudan doğruya aynen önergemize aktarıyo
ruz, arkadaşlarım. Yoksa, Köy İşlerli Bakanlığı
nın bu yöndeki çalışmalarını aksatmak gibi 
önergede bir husus yoktur. 

iSonra organizasyon meselesi, size biraz ev
vel tekrar ettim, arkadaşlarım. Ormanların ko
runması yönünden, yani köylünün ormana en az 
zarar vermesi yönünden hangi köylerin kalkın
maya esas alınmasını, yani öncelik .sırası veril
mesini Orman Bakanlığı, Köy işleri Bakanlığın
dan çok daha iyi bilecektir, aırkadaışilarım. Zira 
ormanları en çok tahribeden köylerin evvelâ 
kalkındırılması esastır. 

Şimdi, Orman Bakanlığı bünyesinde Orman 
ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü var, arka-
daflarım. Halen faaliyet göstermekte. Acaba 
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bunun vazifesi nedir? .Bir an için düşündük mü? 
Bunun vazifesi, orman koyleriln&sn kalkmuduı-
lacak olanlann ne şekilde kalkındınlacağı, han
gi Gira ile kalkındırılacağı, yani bunların plân
larım; makro ve mikr o oîımaik üzere plânlarını 
hazırlamaktır. Bu plânlar hazırlanacak, ama 
uygulamasını yapacak olan Köy işleri Bakanlı-
ğ:na bilgi verilmiyecek, yahut ta Köy işleri Ba
kanlığı ile bir araya gelipte, «şu köylerin evve
lâ kalkındırılmasında memleketin ve ormanla
rın çek faydası vardır» denilmiyeeek... Böyle 
birşey olmaz, arkadaşlarım. 

IŞimdi, bundan evvel kabul ettiğimiz 9 ncu 
maddede TEK ile Köy ispari Bakanlığının ça
lışma organizasyonunu sağlarken, nasıl köylerin 
elektrifikasyonunun envanterini, öncelik sırası
na Köy işleri Bakanlığındaki bir teşkilâta ve
rip TEK e bunu aktarmış isek, yani TEK ondan 
sonra faaliyete geçecekse para sarfedecek ve 
elektrifikasyonu yapacak ise, »buradaki durum 
da aynıdır. Orman Bakanlığının buradaki rolü, 
'TEK e karşı Köy işleri Bakanlığının rolünden 
ibarettir arkadaşlarım. Köy işleri Bakanlığın
dan Orman Bakanlığı bunun için bir tahsisat 
istiyecek değildir, ama orman köylerinin kalkın
dırılmasını en iyi bilen Orman Bakanlığıdır. 

Sonra, size şunu arz etmek isterim, orman 
köylerinin kalkındırılmasının bir özelliği vardır 
arkadaşlarım. Yani, orman köylerine bir yol 
yapmış olmakla orman köyleri kalkınmaz. Bir 
elektrik götürmüş olmakla kalkınmaz. Bir hav
za plânlaması yapılır. Bu havza plânlamasında 
oradaki insandan, ağaçtan, topraktan herşey-
den en iyi şekilde o köylünün istifade etmesi 
hakkında plânlar hazırlanır, Bu plânlara göre 
yol da aynı zamanda gider, orman idaresi o kö
yü kalkındırmak için çabaya aynı zamanda gi
rer, Tarım Bakanlığı aynı zamanda girer, Köy 
işleri Bakanlığı aynı zamanda girer. Zaten biz 
bunu bugüne kadar yapmadığımız için, yani 
peyderpey her vekâlet aklına geldikçe hizmet 
götürdüğü için köylerimizi kallkındıraJmamışız-
dar. Hattâ orman köylerini hiç kalkındırama-
mışızdır. 

Onun için, bütün bakanlıkların bir arada or
man köylerine hizmeti teksif etmesinde büyük 
faydalar vardır ve Orman Bakanlığının bura
daki rolü Köy işleri Bakanlığına yardımcı ol-
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maktır, ışık tutmaktır. Başka birşey değildir ar
kadaşlarım. 

Onun için, önergemize iltifat edilmesini say
gı ile arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu, buyurunuz 
efendim. 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) -~ Sayın 
Balkanım, muhterem arkadaş!arını, 

Maddenin aynen kabul edilmesini müdafaa 
©den fikirlere iştirak ediyorum. Yapılacak de
ğişiklik aslında büyük bir değişiklik değil, 
mevcut maddeyi kabul etmeye çalışıyor, fakat 
bâzı tadilât getiriyor. Bu tadilâtın faydasına 
inanmıyorum, bâzı müşlkilât getireceğine ina
nıyorum. 'Bu samimî duygularla bunu ifade et
mek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, 
Bu fon, aslında çok kolay kullanılacak Kır 

fon değil. Bu fon kaç sene evvel kanunla tah
sis edilmiş, fakat orman idaresinin elinde kal
mış, Köy İşikcri 'Bakanlığı kuruluncaya kadar 
kullanılamamıştır bile. Proje fonudur, araştır
malara ihtiyaç hâsıl eder, gayretler sarfına lâ
zımdır, hattâ bankaları kazalarda dahi takip 
lâzımdır, bu' fonu işletebilmek için. Köy İşleri 
Bakanhğı kurulduktan sonra ancak fon bu tarz 
özel gayretlerle işlemeye başlamıştır. Fon o 
halde projelere bağlı, kalkınma çalışmalarına 
bağlı bir fondur. 

Kalkınma çalışmalarını kim yapacak? Ar
kadaşlar, kanunun özü bu zaten. Kanunun 
özünde orman köyü, dağ köyü, yamaç köyü, 
ova köyü yok, köyler var. Hepsinin kendine 
göre hususiyetleri var, ama bu köylerin kal
kınma plânlarını, projelerini ihaızırlama yetkisi 
ondadır. 

Bunun uygulamasına gelince, kanunun ruhu 
bunu tesbit etmiş. Aslında 32 den fazla Devlet 
idareıi var köye gidiyor. Bunların uygulanma
sında 32 tane idare nasıl bir araya geliri Bu 
mümkün değil. Onun için, Bakanlığın kurulu
şunda şu espri vardı : «Altyapı hizmetleri ba
kanlıktadır.» 

Bunu parçalamamaya çalışıyoruz zai'.ıen ka
nunun yapılışında. Diğer hizmetlerde de ba
kanlar koordinatördür. Yani, bakanlık karar
namesi de vardır. Bakanlığın orman meselesin
de de orman idaresiyle koordinasyon yapması 
zaruridir zaten. 
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Aslında, şunu da ifade edeyim ve Köy İs
leri Bakanlığına, politik 'bir tesir olarak ka
bul edilmemesi istirhamı ile sitem edeyim; 
Köy İşleri Bakanlığı kurulduğundan beri koor
dinasyon yctikisini hiç kullanmaanıştır. Bu tak
dirde teklif edilen hususlar buradan gelmekte
dir. Tc.iibikaL.:£a bunu gören arkadaşlarımız en
dişe ediyorlar, şu mevzuda da koordinasyon, bu 
mevzuda da koordinasyon... Bu takririn veril
mesinde bu faydayı da mütalaa ediyorum. Köy 
İşleri Bakanlığını ikaz ediyor, «siz vazifenizi 
yapmıyorsunuz, kaç seopdir kurulmuş bir ba
kanlıksınız, koordinasyon diye bütün bir yet
kiniz var, .altyapı dısındaiki bütün hizmetleri 
koordine edeceksiniz, bunu yapmıyorsunuz, ba
lkın ne oluyor kuruluşunuzda, neyle karşılaşı
yorsunuz?» diye. 'Bu bakımda:n da verilen tak
riri faydalı mütalâa ediyorum. 

Ancak, bu takriri simidi kabul edersek, şu 
mahzuru ıda olacaktır : 

Dediğim gibi, zaten güç işiiyen, güç tatbik 
edild";ilecı bir fen. Bu fon mahallî gayretler'© 
de gûXştirilebi'dr, şartlara göre blrçck rey ola
bilir, ama şimdi hepsi bitecek. «Toplansın bu 
heyet de karar vera'n» gibi, bir de oranın 'müş
külatı dle karşılaşılacak. Yani, saten güç yü
rüyen bir fonu biz daha da güçleştirmiş olaca
ğız. Aslında kanunun metniyle arkadaşımın 
takriri arasında büyük bir fark görmüyorum; 
ancak, bürokratik bir güçleştirme getirebilir. 

Onun için, Muhterem Heyetiniz bu güçleştir
meye doğru gitmesin ve Koy İşleri Bakanlığı da 
bundan sonra hiç değilse koordinasyon 'hizmet
lerine, daha ciddî ol©(rak sarılsın ve bu kalan
ına plânlarının uygulanmasında diğer bakanlık
ları da iştirak ettirsin. 

Şimdi, şu da aklıma geliyor : Orman mese
lesinde bunu koyduk, diğer 32 hizmette de her 
maddeye buna benzer koordinasyon kayıtları 
koymak lâzım. Kanunun bütünlüğü halamın
dan da sakat olacak bu. Bir taneline koy, diğer 
hizmetlerde koyma... Ya hepsine konulur, ya tüm 
bir koordinasyon yetkisi verilir... O yetkiyi 
zaten vermişiz. Şimdi, «ormanda şöyle oteuıı, 
ziraatte böyle olsun...» Bu, kanunun hazırlanış 
tarzına da, umumi âhenıgine de uygun olmıya-
cak. 

O bakımdan maddenin aynen kabulünü saygı 
ile arz ediyorum efendim. 
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BAŞKAN — 'Sayın Acar, buyurunuz efendim. 
YAVUZ ACAR (Amasya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; Benden evvel görüşen 
değerli hatip arkadaşlarım birçok hususlara te
mas ettiler. Bir kısmı maddenin aynen kalması
nı, bir kısmı da yeni verilmiş olan önergenin ka
bulünü istediler. Bendeniz tamamen bunların 
dışında bir teklifle karşınıza çıkmış bulunuyo
rum. 6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 
dört senelik bir ömrü var. Yani, dört sene sonra 
bu proje tamamlanmış ve bitmiş olacak. Bugü
ne kadar da 7 500 000 liralık bir tatbikat gör
müş. 6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesindeki 
proje yetkisi Köy işleri Bakanlığına verilse da
hi, Koy isleri Bakanlığı bu krediyi verdirmeye 
yetkili değildir. 

Şöyle ki: 
Köy işleri Bakanlığı yalnız bu projenin ha

zırlığını yapar ve «Şu kooperatiflere kredi veril
mesi lâzımdır» der, ondan sonra iş Ziraat Ban
kasına gider. Ziraat Bankası, kendi normal pro
sedürüne göre, zenginlerden kefil ister. Eğer va
tandaş kefil bulabilirse, bu krediyi alabilir. 

Onun için, bu hususta arkadaşlarımızla bir
likte bir önerge verdik. 6831 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesinin bugün tatbikatını orman köyle
rini Kalkındırma Genel Müdürlüğü yapmakta
dır, iyi veya kötü bu tatbikatı yürütmektedir. 
onun için biz, 12 nci maddenin tamamen metin
den çıkarılarak, yerine, vermiş olduğumuz öner
gede belirttiğimiz gibi, «50 milyon lira Köy iş
leri Bakanlığı emrine tahsis edilir, Hazineden 
verilir» şeklinde bir teklifte bulunduk. Zaten 
bunun prensibini kabul etmişiz ve bugüne kadar 
«Orman köylerini kalkındırmak için 50 milyon 
lira bütçeye konur ve sarfedilir» demişiz. Bunu 
doğrudan doğruya Köy işleri Bakanlığı emrine 
verelim ve yetkili kişi de Köy İsleri Bakanlığı 
olusun. Yok Orman Bakanlığı, yok Tarım Ba
kanlığı, yok Ticaret Bakanlığı... Ne lüzum var 
bunlara?.. Doğrudan doğruya, «Köy işleri Ba
kanlığına 50 milyon lira bütçeden tahsis edilir 
ve bunun sarf yetkisi de Köy işleri Bakanlığına 
verilmiştir» denilirse, zaten benim anlayışıma 
göre, o zaman köye hizmet gider. Şurada zaten 
4 senesi kalmış; projesi de Orman Bakanlığına 
bağlı eski ORKÖY Genel Müdürlüğünce devam 
ettirilmektedir. Senelik bir projeyi yarıda bı
raktırıp başka bir bakanlığa bağlamak benim 
kanaatimce uygun olmıyacaktır. 
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Sözlerimi bağlamak istiyorum. Vermiş oldu
ğumuz önergeye iltifat buyurularak, «Köy işleri 
Bakanlığı bütçesine her sene 50 milyon lira tah
sisat konulur ve bunun sarfı Köy İşleri Bakan
lığınca yapılır» denilirse, tahmin ediyorum bu 
daha doğru olur. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Niçin yapı-
lir?.. 

YAVUZ ACAR (Devamla) — Efendim?.. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Orman köy
leri için mi? 

YAVUZ ACAR (Devamla) — İşte, «2 nci 
maddenin (h) fıkrasında izah edilen hizmetleri 
karşılamak üzere Köy İşleri Bakanlığı bütçesine 
50 milyon liralık tahsisat konulur» dedikten 
sonra köye hizmet gider. 
Saygılar arz ederim. 

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

kan, muhterem arkadaşlarım; 
lözür dilerim, ben huzurunuza iki defa çık

mak niyetinde değildim, ama arkadaşlarımızın 
muhtelif fikirleri oldu. Şüphesiz hürmete şayan
dır; yalnız şunu söyliyeyim ki, 12 nci madde 
tedvin edilirken bu koordinasyon hizmetlerinin 
daha iyi bir şekilde yürütülmesi için biz bu fik
ri ileri sürdük. Aslında, önergemizde bahsedilen 
«Tarım Bakanlığı» ve Orman Bakanlığı» terim
lerinin buraya ithal edilerek maddenin tedvin 
edilmesi hiçbir zaman Köy İşleri Bakanlığının 
vazifesine bir halel getirmiyor. 

Benden evvel konuşan arkadaşımın dediği 
gibi, bu fon Ziraat Bankasında birikmiş olan 
bir fondur. Bir orman içi köyünün kalkınmasın
da yapılmış olan bir projenin tatbikata geçmesi 
için Sayın Köy İşleri Bakanlığından izin alına
caktır, ama bundan daha evvel işletmecilik kıs
mını, çayır merasını veyaJhutta yem kısmını, 
orada bulunan tavukçuluğu, hayvancılığı proje
lendirmek bakımından bu üç bakanlığın bir ara
ya gelmesi lâzımdır. Yoksa, Köy İşleri Bakanlı
ğında da bir tavukçuluk enstitüsü mü kuralım? 
Köy İşleri Bakanlığının içinde de ayriyeten bir 
orman teşkilâtı mı kuralım? Hazır burada ku
rulmuş. Zaten böyle bir teşekküle ihtiyaç du
yulduğu için kurulmuş. Şimdi gider bakarsınız, 
bir rejyonda, oranın florasını tesbit etmek, fau
nasını tesbit etmek bakımından bir daire «Ben 
daha iyi biliyorum» der, toprakçı «ben daha iyi 

biliyorum» der, Ziraat Bakanlığı «Ben daha iyi 
biliyorum» der, Koy İşleri Bakanlığı «Ben daha 
iyi biliyorum» der, Eğitim Bakanlığı «Ben daha 
iyi biliyorum» der, ama hepsine hürmetimiz 
vardır. Arkadaşımın dediği gibi, 6831 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesine göre Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasında toplanmış olan bu fo
nun projelendirmesi dört senede bitiyor. Ondan 
sonra ne yapacaksınız? Dört sene sonra bitiyor. 
Bu madde ondan sonra bir ölü madde haline 
gelebilir. 

Sayın Yurdoğlu arkadaşım diyor ki, elbette 
ki arkadaşımın bugünkü müzakerelerde çok iyi 
bir kompozisyonu oldu, fikirler de blok halinde 
gelmemiştir, ondan da memnunum; diyorlar ki : 
«İşlerin yürütülmesindeki kolaylık alınıyor Köy 
İşleri Bakanlığından. Şimdiye kadar onayla bu 
işler idare ediliyordu. Yalnız Toprak - İskân 
Genel Müdürlüğü ile Toprak - Su Genel Müdür
lüğünün kanunları vardı. Bunların dışında ya
pılmış olan diğer kısımlar onayla halledili
yordu.» 

Neden zorluk olsun?.. Koordinasyon yapıl
madı mı? Eskiden onayla yapılan bu koordinas
yonlar, şimdi kanun maddesi halinde ve dört se
neye münhasır olmak üzere yapılacaktır. Dört 
sene sonra bu madde kendiliğinden yürürlükten 
kalkmış oluyor. 

Şimdi bir köy kalkınmasında, orman içi kö
yünde Orman Bakanlığının çalışma sahası olan 
orman kısmına gireceksiniz; oradaki meşcereler 
için belki orman niteliğini kaybetmiş hükmüne 
varacaksınız ve eskiden yapılmış olan sınırları 
genişleteceksiniz. Köy İşleri Bakanlığı gelip di
yecektir ki; «Ben burada hayvancılık yapaca
ğım.» Orman Bakanlığı diyecek ki ; «Efendim, 
ben burada bir orman fidanlığı yetiştireceğim, 
ormanın şu çeşidini yetiştireceğim; lütfediniz, 
oradaki köyü değil, falan yerde bulunan filân 
köyü şu şekilde kalkındıralım.» Hattâ bu köyü 
belki nakletmek icabeder ve bu, üç bakanlığın, 
dört bakanlığın belki de hükümetin politikası 
gelebilir. 

Sonra arkadaşlar, Köy İşleri Bakanlığının 
bu konuda yetkisi ortadan kalkmıyor ki. İzin 
verme yetkisi Köy İşleri Bakanlığına aittir, ama 
proje yapma yetkisi sadece kendisinin değil; 
bu üç bakanlık bir araya gelmek suretiyle pro
jeyi yapacaktır. Bundan daha olumlu ne olabi
lir?... 
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M. Meclisi B : 163 

«Efendim, koordinasyonun tümünü verelim» 
diyorlar. Ee, peki bu kanuna bakınız, 2 nci mad
desiyle yetki verdiniz siz. Bu maddenin (h) fık
rasını okuyorum : «Yerleşim yarleri özel sorun
lar getiren köyler ile bilhassa orman ve dağ 
köylerinin kalkındırılmaları maksadiyle Orman 
Bakanlığı ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde 
plânlı Mr şekilde gerekli tedbirleri almak.» 

Vazife verdiniz, bunu kabul etti Yüce Mec
lis. Şimdi bu 2 nci maddenin (h) fıkrasında ver
diğiniz bu yetkiyi 12 nci maddede bir parça da-
'ha şümullendiriyoruz. 

Takdir sîze aittir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... 
Buyurun Sayın Angı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım ; 

Konuşmalar uzadığı için bâzı açıklamalarda 
bulunmak zarureti hâsıl olmuştur. 

Değerli arkadaşlarımızın beyanları çok ye
rinde. Bugüne kadar - malûmaten arz ediyorum -
6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (b) 
fıkrası gereğince 1957, 1958, 1959 yıllarında top
lam 7,5 milyon lira verilmiş bu fonla; 1960 ta 
ödenek konmamış, 1960 tan itibaren tekrar öde
nek konmaya başlanmış, yeniden ödenek veril
meye başlandıktan sonra şu ana kadar 
27 560 000 lira bu fon için Ziraat Bankasında 
para birikmiştir. 

Bu maddenin getirilişinin sebebi, meveudo-
lan 27 560 000 liranın aksiyon haline gelip, 
maksadına matuf hizmetine devam etmesini te
min içindir. Bundan evvel, hangi sebeple olursa 
olsun, 7,5 milyondan başka projesi yapılama
mıştır. 

Arkadaşlarımız çok iyi temas ettiler: «Bu 
12 nci madde dört sene sonra ne olacak?» Dört 
sene sonra zaten kalkacak, ama bu madde nıev-
cudolan fonun yerinde kullanılması, daha f ay-
dalı projelerin tatbiki için kullanılması bakı
mından getirilen bir maddedir. 

12 nci maddedeki bu hüküm, tekrar ediyo
rum, hiçbir surette Köy işleri Bakanlığının yet
kisini elinden almamaktadır. Son fıkrası açık : 
«Bu amaçla konulacak ve birikmiş olan ödenek
lerden kalkındırma kredisi açılmasına izin ver
me yetkisi, Köy işleri Bakanlığına aittir.» 
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Zaten arkadaşlarımızın ve iki bakanlığın 
müştereken hazırladığı önergeden maksat, koor-
dine çalışmayı temin etmektir; «Yetki Köy İş
leri Bakanlığında olsun, ama Köy işleri Bakan
lığının yanında diğer bakanlıkların da bu hiz
metin yerine getirilmesinde kendilerine ait bir
takım vasıflan vardır, bu itibarla bunlar da iş
tirak etsin» derler. Takdir Yüksek Heyetini
zindir. 

Mesele ne olursa olsun; biz, hizmetin yerine 
gidebilmesini temin için bu kuruluş kanununu 
getiriyoruz. Bu itibarla mesele, «Şu bakanlığın 
yetkisine kalsın, bu bakanlığın yetkisinde kal
sın» meselesi değildir. Köy işleri Bakanlığı Ku
ruluş Kanunu ile görev ve yetkilerini tesbit 
ederken, ölçülerimizi idrakinize arz eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir, fakat söz istiyen başka sayın üye olma
dığı için önergeyi işleme koymuyorum. 

Madde üzerindeki önergelere geçiyoruz efen
dim. 

Sayın Hüsamettin Başer tarafından verilmiş 
bir önerge var; fakat bu önerge eski 12 nci 
madde ile ilgili olduğu için, işleme koymuyoruz 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Köy İşleri Bakanlığı Ku
ruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısının 
Geçici Komisyon değiştirisinin 12 nci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ömer Buyrukçu Ekrem Kangal 
Antalya Sivas 

Ahmet Şener 
Trabzon 

Madde 12 : 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü mad

desiyle T. C. Ziraat Bankası sermayesine mah
suben Tarım Bakanlığı bütçesine konulması ge
reken ödenek Köy işleri Bakanlığı bütçesine 
konulur. 

Kalkınma kredisi, sözü edilen maddenin ön
gördüğü gayeye uygun olarak ormanların bü
tünlüğünü korumak ve emniyet altına almak 
zorunlu olan yerler için; Köy işleri Orman ve 
Tarım bakanlıkları tarafından müştereken hâ -
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zırlanacak kalkınma plânları ve projelerin uy
gulama alanlarındaki, orman köylüsü, aileleri ile 
bunların kurdukları ve kuracakları kooperatif
lerin desteklenmesinde kullanılır. 

Kalkınma kredisinin miktarı, faiz nisbeti, 
süresi ve diğer şartları Köy işleri, Orman Ta
rım ve Sanayi Ticaret bakanlıklariyle T. C. Zi
raat Bankası tarafından müştereken tâyin edi
lir. 

Bu maksatla konulacak ve birikmiş olan 
ödeneklerden kalkınma kredisi açılmasına izin 
verme yetkisi Köy isleri Bakanlığına geçer. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Köy İşleri Bakanlığı Ku

ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısının 
12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklifen arz ederim. 

Madde : 12. 
Dağ ve orman köylerinin kalkındırılması 

amaciyle Orman Bakanlığı ve diğer ilgili ku
ruluşlarla işbirliği halinde hazırlanan plânların 
uygulamasında, bu köyler halkından aile reis
leriyle bunların kurdukları ve kuracakları ko
operatiflerin teşebbüslerini dest eklemek ama
ciyle Köy İşleri Bakanlığı bütçesine her yıl 
miktarı 50 milyon liradan aşağı olmamak üzere 
ödenek konur. 

Bu ödeneğin tahsis ve sarf usulleriyle diğer 
şartlan Maliye, Köy işleri, Orman ve Tarım 
bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetme
likte belirtilir. 

Zonguldak Amasya 
Nihat Aikın Yavuz Acar 

Kastamonu 
ISabri Keskin 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

kanun tasarısı 12 noi maddesinin tasarıdan ta
mamen çıkarılmasını arz ve talebederiz. 

Saygılarımızla. 
Amasya Kastamonu 

Yavuz Acar Saibri Keskin 
BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre öner

geleri tekrar okutup muameleye koyacağız 
efendim. 

(Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve arka
daşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAM — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Zonguldak Milletvekili Nihat Akın ve ar

kadaşlarının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı

yor musunuz efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı

yor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu ve 

arkadaşlarının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 

efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bu husustaki fikrimizi arz ettik. Yapılan konuş
maların ışığı altında bu önergenin kabul edilip 
edilmemesini Yüksek Heyetin takdirine bırakı
yoruz. 

BAŞKAN — Evet, zâten iştirak ettiğinizi 
konuşmanızda da belirttiniz, İçtüzüğe göre usu
len ben de sordum efendim. 

OENGİZ EKİNCİ (Kars) — Hükümet görü
şünü beyan buyurmadı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümetten, Mec
lis çalışmaları bakımından önergeye katılıp ka
tılmadığını sormak gibi bir durumumuz yok, 
Hükümetin her an söz isteme hakkı var; bu iti
barla sormuyoruz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, Komisyon Başkanı önergeyi Meçisin tak
dirine bıraktı. «Katılıyorum» demedi; zatıâliniz 
«katılıyor» dediniz. 

BAŞKAN — Evet, tekzip etmediğine göre 
efendim... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Böyle şey ol
maz Sayın Başkan, Komisyon katılıp katılma
dığını söylesin ve Yüksek Meclis bilsin. 
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BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanı 
kürsüden yaptığı konuşmada katılacağını ifa
de etti ve bu konuşma zabıtlara geçti. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, Komisyon ya «katılıyorum» der, ya «katıl
mıyorum» der; bunu açıkça söylesin ve Yüce 
Meclis bibin. 

BAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz Sayın Ko
misyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Muhterem Baş
kan, bu önerge hazırlanırken verilen malûmata 
göre biz iştirak ettik, ama, ondan sonra yapı
lan konuşmalar takdire aittir. Komisyonun da 
durumu, \bu konuşmaların ışığı altında, Yüce 
MecEsin takdirine bırakmaktır. 

BAŞKAN — Evet, Komisyon takdire bıra
kabilir efendim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Zil çalınsın 
efendim. 

BAŞKAN — Açık oy değil efendim. 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmemiştir 

efendim. 
Başka değişiklik önergesi yoktur. 12 nci 

maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 13. — Müsteşar, müsteşar yardımcı

ları, Teftiş Kurulu Başkanı, 1 nci Hukuk Müşa
viri, Tetkik ve Plânlama - Koordinasyon Kuru
lu Başkanı, Genel müdürler ortak karar ile; 
bunların dışında kalan merkez ve taşra memur
ları Bakanlıkça tâyin olunur. 5442 sayılı Ka
nun hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Sayın Danışman, madde üze
rinde söz istemişsiniz, buyurunuz efendim. 

RIPKI DANIŞMAN (Erzurum) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde, usule müteallik olan bir madde
dir; tâyin yetkisinin kullanılması ile ilgili bir 
maddedir. Bu maddede bâzı hususları söyle
mekte fayda var; çünkü, bundan sonra gelecek 
teşkilât kanunlarında da aynı espri, aynı esas 
görülmektedir. 

Halbuki, bugüne kadar kamu idaresindeki 
tatbikat, bizim geçen yıl çıkarmış bulunduğu

muz 1327 sayılı Kanunun esaslarına ve esprisi
ne aykın olarak devam etmektedir. 

Bu madde; müsteşar, müsteşar yardımcısı, 
Teftiş Kurulu Başkamı, Birinci Hukuk Müşaviri, 
Tetkik ve Plânlama Koordinasyon Kurulu Baş
kanı ve genel müdürleri müşterek karaoıame-
lerle tâyin ediyor, bunun dışında kalan perso
nelin bakanlık onayı ile tâyinini öngörüyor. 

'Bir defa, bizim daha evvel kabul etmiş bu
lunduğumuz üçüncü maddede, ayrıca bir bakan
lık müşavirliği pozisyonu geçmiş bulunuyor. 
Bu bakanlık müşavMerinıln maddeden çıkarıl
masını o zaman arzu etmiş idik, fakat Yüce He
yetiniz bu talebimize iltifat buyurmadı. Bugün 
yapılan tatbükabda da bu müşavirlikler, yine, 
d-32Tijn arz etmiş olduğum İ327 sayılı Kanunun 
esprisine aykın olarak devam etmektedir. Bu
gün, bakanlıkların hemen hepsine «Bakan mü
şaviri» diye birtakım kadrolar verilmiştir. Bu 
kadrolar, Krhıci dereceden kadırcCaırdır. Halbu
ki, IS'27 sayılı Kanuna göre, 1 illâ 4 ncü derece
yi teşkil eden pozisyonların hanigilleri olduğu
nun Bakanlar Kurulunca tesbit edilmesi ve tâ
yinlerin de buna göre yapılması gerekir. Köy 
işleri Bakanlığında da aynı durum mevcuttur. 
Bu müşavirler pozisyonunu kanun maddesi ile 
tesbit ve tepcil ettiğimize göre, bu pozisyonun 
bugünkü .tatbikatda da birinci derece olarak ka
bul edilmiş bulunması dolayısı ile, her hadde' bu 
madde şümulüne alınması icabeder. 

Şayet, bugün Hükümetin hsnüz çıkarmamış 
bulunduğu kararnameye göre, bu türlü pozis
yonlar birinci derece olarak kabul ediliyor ise, 
mutlak surette bu maddenin şümulüne alınması 
gerekir. 

Aynca bu maddede, «Birinci hukuk müşa
viri» cVye bir görev belirtilmiş bulunuyor. Üçün
cü maddede; «Hukuk müşavirliği» diye geçmiş 
İdi. Bugün kamu idaresinde maalesef bu tatbi
kat vardır; «Birinci hukuk müvaşiri» «ikinci 
hukuk müşaviri» diye birtakım pozisyonlar ih
das edilmiştir. Bu pozisyonlar, 1327 sayılı Ka
nundan evvelki rejimfımizde yan terfilerin müm
kün bulunmaması dolaylısı ile, şahısların uzun 
süre aynı kademede kalmalarını önlemek, terfi-
lerini sağlamak maksadiyle ihdas edEmiş İdi. 
Bugünkü tatbikatta, bütün bu pozisyonların kar
şılığını ifade eden deyimler tamamen tipleşti-
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rilacsk ve standardise edilecek ve bütün kuru
luşlarda aynı pozisyonlar Inıllanılacaktır. 

•Kanuna, «Birinci hukuk müşaviri» diye bir 
unvan koymanın mahzuru olabilir, bunun, «Hu
kuk müşaviri» şeklinde değiştirilmesinde fayda 
vardır. Bu espriyi değerlendirmek için bir öner
ge verdik. Ayrıca, Tetkik ve Plânlama Koordi
nasyon Kurulu Başkanının, da bakanın yetkisi 
il3 tâyiniz};! arzu etmekteyiz. Diğer iorai fonk
siyonu bullunan ve hiyerarşik kaf^mede yer al
mış bulunan pozisyonlardan genel müdür sevi-
yenine kadar olanların müşterek kararname ile, 
diğeLCerinin bakanlık onayı ile tâyinlerinin da
ha isabetli olduğu ve meseleye daha fazla elas
tikiyet vereoeği kanaatiyle önergemize iltifat 
edilmesini. rica ediyoruz. 

Tefekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka sez istiyen sayın üye?.. 
Yok. 

Değişiklik önergeleri var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Tasarının 13 ncü mafld&sinm aşağıdaki şe
kilde değiştiricim esini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
!Kıfkı Danışman 

Madde 13. — 
«Müsteşar, müteşar yardınııcılaın, Teftiş 

Kurulu (Başkanı, Hukuk Müşaviri, genel müdür
ler ortak karar ile bunların, dışında kalan per
sonel Bakanlıkça tâyin olunur. 5142 sayılı Ka
nun hükümleri mahfuzdur.» 

'Sayın Başkanlığa 

Görüşülen kanun tasarısının 18 ncü madde
sindeki (1 nci hukuk müşaviri) yar-ne (Baş 
hukuk müşaviri) olarak düzeltilmesini aırz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup oylı-

yacağımı efendini. 
(Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışıman'm 

önergesi tekrar okundu) 

İBAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor muşunu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Hayır. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
et n'yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nsvşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — iSayın Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İDMET ANGI (Eskişehir) — Bir kanun deyimi 
cMuğu için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Koır:J:yon katılmıyor. Değişik
lik önergesini' oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendini. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 14. — Köy İşlevi Bakanlığının kadro

lun 1322 sayılı Gensl Kadro Kanunu ile veri
len kadrolarla, bütçe kanunları ile verilecek 
torba kadrolardan sağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mıı Yok. Maddeyi oylarımıza sunu-
yarum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 15. — Şehir ve kasalbafiar dışında ge

celi gündüzlü bulunmaları işleri icabı olan me
murlarla işçiler ve bunların aile fertlerine alâ
kalı gendi müdürün tsklifi ve Bakanın muvafa
kati ile mamur meskenlerinde parasız olarak 
ikamet ruhsatı verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yım üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edUnıiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 16. — Köylerde projeye müstenit köy 

teşebbüslerini desteklemek üzere Köy İşleri Ba
kanlığı Bütçesine teşvik ödeneği konur. Bu öde
neğin sarf şekli Köy işHeri ve Maliye bakanlık
larınca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olu
nur. 

SBAŞKAN — Maıdde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. 16 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmdyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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17 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 17. — Köy işleri Bakanlığı YSS, 

TOPRAKSU, Toprak ve İskân işleri, Kcy Araş
tırma ve Geliştirme Genel Müdürlükleri hiz
metlerinin ifasında; aşağıda yazıcı muameleler 
2490 sayılı Araştırma - Eksiltme ve İhale Kanu
nu ile 1050 sayıcı Muhasebe! Umumiye Kanunu
nun 83 ve 135 nci maddeleri hükümlerine tabi 
değildir. 

a) Her türlü inşaat ve tamirat, 
b) Her türlü etüt, amanejman plânlan ile 

projelerin yaptırılması ve bunların kontrolü, 
c)' 'Her nevi malzeme, makıina, araş, g ı̂reç, 

avadanlık ve yedek pançalarla, sabit teçhizat 
satınalınması, 

id) Her nevi kiralama ve kiraya verme, ta
şıma ve taşıtma işlemleri, 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kangal 
ve Sayın Müdeırrisoğlu s!öz istemişlerdir. 

ıSayın Kangal, buyurun efendim. 
CEKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin saym üyeleri; 

Müzakeresini yaptığımız Köy İşleri Bakan
lığı teşkilât kanunu tasarısının 17 nci mad
desi; yurt gerçekleri ölçüsünde hazırlanmış 
ve son derece iyi hükümleri kapsıyan bir mad
dedir. 

Bilindiği üzere 2490 sayılı Kanun 1928 
yılında, keza 1050 sayılı Kanun 1932 yılında 
çıkarılmıştır. O zamanki, şartlara cevap veren 
ve çok iyi düşünülen bu iki kanun da, bugün
kü imkânlar ve şartlar içerisinde, hele başta 
arz ettiğim gibi plânlı denemde gerçeklere 
ters düşen bir durum arz etmektedir. 

Yine, başarılı çalıştığı zaman zaman bu 
kürsüde, ve muhtelif yerlerde söylenen, 5593 
sayılı Kanunla kurulan Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kanununun 26 neı maddesi bu iki 
kanun hükümlerinin de dışında tutulmuştur. 

Yine, 6200 sayılı Devlet Su işleri Kanunu
nun 34 ncü maddesi, 2490 sayılı ve 1050 sa
yılı kanunların dışında tutmuştur bu teşki
lâtı. 

Benim kanaatim; bu iki kamu kuruluşu
nun Türkiye'de başarılı hizmetlerinin neden
lerinden biri, 2490 sayılı Kanunun ve 1050 

27 . 9 . 1971 O : 1 

sayılı Kanunun dışında olmasıdır. Bu, başarı 
ölçülerinden biridir. 

Yine, her zaman kritiğini yaptığımız ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında, meselâ sa
nayi sektörünün kalkınma hızının % 12 den 
1970 yılında % 4, 2 ye düşmesi; keza, tarımda 
% 4,2 olan kalkınma hızının meselâ 1970 yı
lında % C,2 ys kadar düşmesinin nedenlerinden 
birj de Türkiye'de 2490 sayılı ve 1050 sayılı 
kanunların hâlâ meriyette olmasıdır; bu iki 
kanunun kalkınma plânının felsefesine ters 
bir görüntü taşıınasmdandır. 

2490 sayılı Kanuna göre işlem yapan ve 
hizmetlerini ihaleye çıkaran Köy İşleri Bakan
lığının bir küçük su inşaatı, yol inşaatı ve 
köprü inşaatı, özellikle Doğu - Anadolu illerin
de inşaat mevsiminin çok kıça olması ve for
malitelerin uzaması yüzünden, 3 - 4 ay içeri
sinde bitmesi gereken bu işler uzamakta, za
manında bitmemekte ve böylece teşkilâtın hiz
metleri büyük çapta aksamalıdır. 

Yine, 1050 sayılı Kanuna göre bir 
mutemet avansı en çok bin lirayı aşmamak
tadır. Türk Lirasının değerinin son yıllarda ve 
son günlerde süratle düştüğü bir dönemde 
bin lira hiçbir önem taşımamaktadır. Bin lira 
ile en küçük bir aletin,, en küçük bir ekipma
nın dahi alınmasına imkân olmamakta, 500 
bin liralık, 1 milyon liralık dozerler, skrey-
perler, trençerler, o dev makinalar günlerce bir 
küçük parça için beklemekte ve bu kanunun 
dar çerçevesi ve formaliteleri hizmetlerin iste
nilen ölçüde ve istenilen zaman içerisinde yü
rümesine imkân vermemektedir. 

ıBu itibarla, çok iyi düşünülerek hasırlanan, 
yurt gerçeklerini ve plânlı dönemin gerçek
lerini göz önüne alan 17 nci maddenin tasarı
daki şekliyle kabulüne lütfen güven duyunuz 
ve müspet oy veriniz. 

'Teşekkür eder, saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Sayın M'dderrisoğlu, buyuru

nuz. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
'Görüşmekte olduğumuz Köy İşleri Ba

kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun 
tasarısının 17 nci maddesinde sayılan hizmetle
rin ifasında 2490 Sayılı Kanun ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununa Jabi olun
madığından bahsedilmektedir. 
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Bu Meclisten son zamanlarda çıkarmış ol
duğumuz Boğaziçi üniversitesi Kanununda ve 
özel yüksek okulları resmî yüksek okul hali
ne getiren kanunda, aynı şekilde bir madde 
ile, bu kuruluşların da 2490 sayılı /Kanuna ve 
1030 sayılı Kanuna lâibi olmadıkları belirtil
miştir. 

Memuriyet yapan ve âmir vaziyetinde çalış
mış olan arkadaşlar bilirler ve hele bugünkü 
şartlarda bu 2430 sayılı Kanunun ve 1050 sa
yılı Kanunun mahzurlarını saymakla bitire
mezler. 

Benim anlamadığım nokta şudur: Hakika
ten bugünkü şartlara, toplumun bugünkü ihti
yaçlarına cevap vermiyen ve mahzurları da her
kes tarafından bilinen bu kanunların tadilini 
Hükümet niçin düşünmemiştir? Bunların biran 
evvel ele alınmasında ben şahsan fayda mülâha
za ediyorum. Köy İşleri Bakanlığı teşkilâtı ile 
temas ederdeniz, bütün şikâyetleri bundandır, 
ığidîn Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığına, 
onlar da bu 2430 ve 1050 sayılı kanunlardan 
şikâyet ederler, diğer teşekküller de öyle. Yeni 
kanun çıkıyor, bu kanunda bir madde ile, 
«2490 ve 1050 sayılı kanunlara tâbi değildir» 
diyoruz ve Köy işleri Bakanlığını ve teşkilâ
tını ferahlatıyoruz, ama diğer bakanlıkların 
teşkilâtları fevkalâde mustariptir, üzüntü ve 
sıkıntı içinde bulunmaktadırlar. Biraz evvel Sa
yın Kangal arkadaşımızın dediği gibi, illerde 
avans 1 000 - 1 200 liradır, ilçelerde 050 lira
dır. Bununla bu^ün ne yapmak mümkündür, 
takdirinize bırakıyorum. 

Bendeniz, bu maddenin fevkalâde yerinde 
Olduğunu bildirmekle beraber, diğer bakanlık
lar teşkilâtlarının da biran evvel bu ıstıraptan 
kurtarılması için Hükümetin 2490 sayılı ve 1050 
sayılı kanunları tadil eden tasarıları biran evvel 
Meclîse getirmesini rica eder, saygılarımı suna
rım. 

IBAŞKıAIN — Madde üzerinde başka slöz isti-
yen sayın üye bulunmadığı ve madde hakkında 
verilmiş bulunan değişiklik önengesi de olma
dığı cihetle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 18. — Köy işleri Bakanlığı YSE ve 

TOPRAKSU Genel müdürlüklerinin yapacağı 
inşa ve tesirler için ithal edilecek her nevi mal-
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zeme, motorlu ve mjotor'suz makina (binek ara
baları hariç) cihaz ve vasıta, alet ve edevat ve 
bunların yedek parçaları ve lâstikleri her türlü 
vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

©AŞıKAN — Madde üzerinde, buyurun Sa
yın Karagiözoğlu. 

COŞKUN KARAGÖ20ĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, değeri arkadaşlarım; 

Tasarının 18 nci maddesi, gerçekten Türk 
köylerinin içinde bulunduğu ve hemen her defa
sında hepimizin tekrar ettiği ağır ve güç şart
lar içerisinde tamamen yerinde tedvin edilmiş
tir, ancak noksandır. 

'Değerli arkadaşlarım, maddenin maksadı 
açıktır; YSE ve TOPRAKSU'nun ithal edeceği 
makina, motor ve bunların yedek parçalarının 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olması 
istenmiştir ki, hizmet için yeterli sayıda ve da
ha çok makina, alet ithal etme imkânı buluna
bilsin. Ancak, gerek YSE'hin, gerekse TOP
RAKSü'nun kullandığı, kullanacağı makinalar 
gerçekten büyük ve pahalı makinalardır. Bun
ların ithalâtında çok defa lüzumisuz ve haksız 
komisyonlar verilmektedir. Kamuyu, Maliye'yi 
bunların ithalâtında, Anadolu'da asırlardır ihmal 
edilmiş bulunan zaruri altyapı hizmetlerini, 
TOPRAKSU hizmetlerini en kısa zamanda daha 
noksansız yerine getirebilmek için vertgiden 
mahrum ediyoruz. Bunu anlamak mümkündür, 
ama bunların ithalâtında muayyen firmaların, 
muayyen şâhısların, meselâ 100 milyon lira tu
tan bir makina ithalâtında 10 milyon lirayı esa
sında bir emek dahi sarf etmeden elde etmesi; 
10 milyon liralık bir hizmetten, yani gerek YSE 
ve gerekse TOPRAKSU hizmetlerinden Türk 
köylerinin mahrum edilmesi demektir. Bir ta
raftan kamuyu, Maliyeyi vergiden mahrum eder
ken, diğer taraftan muayyen şahısları bu yol
dan kazanç sahibi yapmakta devam etmeyi an
lamak ve izah etmek mümkün değildir. 

Bu nedenlerlıe maddenin sonuna bir cümle 
ilâve edilmesini istiyen bir takriri Yüksek Baş-
kaoıkğa takdim etmiş bulunuyorum. O takrir
deki cümle şundan iibarelttıir değerli arkadaşla
rım: «Bu ithalât doğrudan doğruya Bakanlık 
veya kamu kuruluşlarınca yapıılır.» 

Böyle dediğimiz takdirde, h&piimiizin her za
man rakamlarını ortaya koyduğumuz ve dile 
getirdiğimiz Türk köylerindeki yolsuz, susuz, 
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elektriksin ıstıraplı taJMo ve TOPEAKSU mun 
beklemen ve artık gecikmesinde tahammül ol-
mryam ömemli hizmetlerinin, sanıyorum ki, da
ha müessir şekilde yerine getirilmesi imkânı 
(bulunacaktır. Bu itilbarla, Türk köylüsünün 
en kısa zamanda yola, suya, elektriğe kavuşma
sına istiyen. değeri milletvekili' arkadaşlarımın 
ibu önergeye ilfifat buyurmaları suırel'iyle, huç 
olmazsa bâr köye, on köye, yüz köye daha bu 
hizmetin götürülmesine yuirdııımcı olmalarını is
tirham ederim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ayigün, buyurunuz. 
SALİH AYGÜN -{Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarını; 
18 nci madde üzerinde benden önce konu

şan arkadaışımm fikirlerine oanı gönülden işti
rak ediyorum. 

Burada önemli olan nokta Köy işleri Bakan
lığının 18 nci ma'Mede taıdadedilen mıalasmeyi 
ithal etmesidir. Bunun karşılığı bütçede var
dır. Bu malzemelerin ithalâtımın her hangi bir 
firma aracılığı ile yapılmasını ben doğru bul
muyorum. Bu yolla yapıttan ithalâtın dedikodu
ları, bunun üzerinde yapılan suiistimallerin 
çalkam'kları vatandaşın kulağına kaday intikal 
etmiştir. Velev ki namusluca, dürüstçe ithal 
edilmiş olsun, (bir firmaınra aracılığı ile yapı
lan bu ithalâtta boş yere verilen yüzdelerin 
bu memleketin bayırına kullanılmasında iben 
şahsan fayda mülâhaza ediyorum. 

Diğer taraftıan, Sağlık ve Sosyal Yandım 
Bakanlığı aynı yolda ithalât yapmaktadıır. 
Sağlık ve Sosyal Yandıım Bakı?.mlığ:nm tuttuğu 
yol ile Köy işleri Bakanlığınım tuttuğu yol 
arasında fark olmaması gerekir. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Ticareti devlet-
leştirelim.. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Ticareti dev-
letleştirmiy elim.. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Ticareti dev-
letleştirelim, en iyi o.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, efendim. 
SALİH AYGÜN (Devamla) — Sayın Ekin

ci, gümrük muafiyetini koymuşsunuz, vergi 
muafiyetini koymuşsunuz, heır şeyi koymuşsu
nuz, getiriyorsunuz, bir komüsyoncuya yüz
de 5 veya yüzde 10 prim vermek suretiyle malı 
ithal ediyorsunuz. Bunda benim fedaide dur

duğum nokta ticareti devletleştirme değil, bu 
memlekete daha güzel ve daha faydalı hizmet 
yolunda (bir adım atmadır. 

Benim görüşüm bundan ibarettir. Sayın 
Bakandan ve Sayım KomisyondaT, istifhamımı 
şu olacaktır: Bu maddeyi bu konuda kendi 
görüşlerine göre yeniden tedvin edelbilirler veya 
aıCüadaşımızjn vermiş olduğu takrirden de is
tifade edebilirler. 

Ben bu görüşteyim. Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, buyurunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayım Baş
kan, değerli'arkadaşlarım; 

Önergesini izah edeci arkadaşımızın öne sür
düğü fikirler, Köy işleri Bakanlığına kulla
nacağı malzemeyi daha ucuz olanak temin ba
kımımdan doğru, fakat Köy işleri Bakanlığımın 
dışıaındas getireceği graydesr, kompresör, loder, 
dozer g'foi malzemeleri imal eûen ve satan fir
maların Türkiye'de mümessilleri vardır. Ba
kanlık o malrinaları doğrudan doğruya kendi 
ithal etse bile, o firmanın mümessiline mutlaka 
onun kârını vermeye mecburdur, ama firma 
sana verirken de, kârı saten kendi cebinden 
o mümessiline vermez, sana satacağı malın üs
tüne ilâve eder, oradan verir, 

Şimdi, bunun bir misalini vereceğim- Geçen 
sone Türkiye'de tarım ilâçları konusunda bir 
sıkıntı doğmuştur. Türkiye'ye Amerika'dan~ it
hal edilen bir ilâcın çok müessir olduğu anla
şılmış ve bütün ilaçlamada o ilâç kullanılmış
tır. O zaman çiftçi Tarım Bakanlığını sıkıştır
mış, Tarım Bakanlığı da bu ilâcı o firmanın 
Türkiye'deki mümessili vasıtasiyle ithal etme
ye mecbur kalmıştır. Firma ve mümessili tek 
olduğu için yüksek fiyatla alman bu ilâç, çok 
müessir olduğu için rağbet de görmüştür. Bu
nu görünce, Türkiyo'deki Çuko - Birlik, ANT -
Birlik, Tariş bu ilâcı getirmek üzere Ticaret 
Bakanlığına başvurdu. Ticaret Bakanlığı, Çu
ko - Birlik, Ant - Birlik ve Tarişe ithal mü-
sadesi verdiği zaman, o ilâcın Türkiye'ye satı
cısı olan firma «Ben, o lüzum gördüğünüz yer
lere bu ilâcı veririm ama, kârını Türkiye'deki 
mümessilime vermeye mecburum. Anlaşmam 
budur». Dedi. 

Şimdi, Bakanlığın yetkili uzmanlarına so
rarsınız, bütün alımlarda da bu meseleleri in-
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celediklerini, soruşturduklarını, yazıştıklarını 
görürsünüz. Ama fiyat meselesi geldiği zaman, 
Türkiye'deki Hanomag greyderin, dozerin sa
tıcısı Toprak - Su Umum Müdürlüğünün ithal 
ettiği dozerin komüsyonunu doğrudan doğru
ya posta kanaliyle ona göndermeye mecbur. 

Ama şöyle derseniz ona akıl yatar, onun 
üzerinde durulabilir- «Bu iki müessesenin kul-
nacağı bu türlü makinalan Devlet Malzeme 
Ofisi ithal eder.,» 

Zaten, «Binek otomobili hariç» denmektedir. 
Çünkü binek otomobilini Devlet Malzeme Ofi
si getiriyor. «Binek otomobili hariç» deyinceye 
kadar, «Bu iki müessesenin kullanacağı bu tür
lü makinalan Davlet Malseme Ofisi ithal eder» 
derseniz, düşününüz bir noktaya bu kanalla 
gelmek belki mümkündür. O zaman komisyo
nu Devlet Malzeme Ofisine verebilirsiniz. Fa
kat bunun dışında, dünyadaki ihracatçı firma
ların Türkiye'de ithalâtçı müesseseleri bulun
dukça, bunu yapamassmii;. 

Bir Anadol otomobilini Antalya'da benim 
kullanabilmem için, Ankara'daki mümessiline 
müracaat ettiğim takdiıde bana diyeceği şu
dur: «Antalya satıcısına buradan yazı yazaca
ğım, sizin adınıza sattığımı söyliyeceğim, ko
müsyonunu ona buradan postalıyacağım». 

Vehbi Koç dahi Türkiye'de yaptığı otomo
billeri Ankara'da satarken, satmış olduğu vi
lâyetteki mümessiline komüsyonunu verdiği 
bir sırada, dünyada makina imal edenlerin Tür
kiye'deki ithalâtçı firmalarına komüsyonunu 
vermemek suretiyle, dairelere direkt makina 
satmasına imkân bulamazsınız. Bu, tatbik ka
biliyeti olmıyan bir şeydir. İlgili vekâletler 
bunu çok incelemiş, sık dokumuşlardır. Bunun 
tek çıkar yolu, Devlet Malzeme Ofisine ithal et
tirirsiniz;. Nasıl ki, piyasada daha başka otomo
bil bulunduğu halde, Köy İşleri Bakanlığı ma
kam otomobilini Devlet Malzeme Ofisinden al
maya mecbur ise; nasıl ki, piyasada daktilo ma-
kinası bulunduğu halde Devlet Malzeme Ofisin
den daktilo almaya mecbur ise, nasıl ki, Mobil -
Oil benzini resmî firmalara 5-6 kuruş daha ucuz 
satmayı taahhüdettiği halde, kararnameyle res
mî daireler daha pahalı olarak Devlet Malzeme 
Ofisinden akaryakıt almaya mecbur ise, Köy 
İşleri Bakanlığının malzemelerini de Devlet 
Malzeme Ofisine bu ithalâtı yaptırırsınız. An

cak böyle bir şey yapabilirsiniz. Onun dışın
da aracı vardır, bilmem neci vardır, falan mü
messil varken Köy İşleri Bakanlığı ithalât yap
sın derseniz, hiçbir fayda sağlamaz. Komüs-
yoıı kârını yine o aracı alır, zengin olacak olan 
olur. Köy İşleri Bakanlığı aynı firmaya, hat
tâ komüsyonunu hesaba katmadığı için, daha 
ağır bir fatura yollamak suretiyle daha bü
yük sıkıntıya sokma yoluna gider. 

Gayet güzel bir madde tedvin edilmiştir. 
Maddeyi böyle kabul ederim ama, «Köy işleri 
Bakanlığı bu makinalan Devlet Malzeme Ofi
sinden alır» derseniz, ona da katılırım. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Devlet Malze
me Ofisinin bu kadar sermaye gücü var mı? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Onu ben bil
mem. Salih Beyin söylediklerinde fikirlerin 
hakikat payı vardır, yabana atılacak fikirler 
değildir. 

Belirli makinaları satmak için 3 - 4 kişi 
valiye gidiyor, beyefendiler; «Size falan gray-
deri satayım» diyor. Ankara'da'ki bir firmanın, 
falan vilâyetteki falan isimli vali dostudur. 
Doğru valinin yanın'a gidiyor, diyor ki : 
«•Sen genel meclisten para çıkarttır, ben sana 
bu sone bir grayder satayım.» Nasıl olsa dost
luk namına alınmıştır, hemen oradan grayder 
almıyor, o arkadaş da orada kârına sahibo-
luyor. 

Şimdi bunu inkâr mı edeceğiz? Bunu in
kâr etmiyorum. Ancak, dışarıdan ithal edile
cek olan mallarda ihracatçı firma ile Türki
ye'deki mümessili arasındaki anlaşma, iş rabı
tasını bozmak mümkün değildir; buna o şe
kilde mâni olmak mümkün değildir. Bunun tek 
yolu;-şayet Hükümet uygun görüyorsa, - bu 
kendi takdirine kalmıştır - komisyon da katılı
yorsa maddeye o kısım konulabilir. Bunu, ser
best ticaret yapan erbabın elinden alayım de
yip de alamıyacağımızâ göre, «Devlet Malze
me Ofisi eliyle bu ithalât yapılır» dersek, bu 
mesele kökünden halledilir. O şekilde de halle
dilebilir, bu şekilde de halledilebilir. 

Ticari ahâkı zayıflamış olan ve mevcudiye
tinin bulunduğu iki kere iki dört olan reali
teleri yabana atmak suretiyle bâzı katı fikir
lerin üzerinde, durmak doğru değildir. Mem
leketin nef ine hangisi daha faydalı ise, o yo
lun üstüne eğilmekte fayda vardır. Bilhassa, 
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Tapraksu ve Köy İşleri Umum müdürlükle
rinin, Köy işleri Bakanlığı kurulduğu günden 
beri memleketimize yaptığı büyük hizmetlerin, 
eğer madde bu şekilde kabul edilir de makina 
alımından onlara biraz daha imkân sağlanırsa, 
bir kat daha artacağı kanaatindeyim. Bu mües
seselerde, Köy İşleri Bakanlığının bu dalla
rına Yüce Meclis ne kadar büyük kolaylık 
(gösterirse, Türk köyüne o kadar büyük hiz
met götürmüş olur. Büyük bir anlayış içe
risinde bu maddeyi en yararlı şekle sokmakta 
fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu
yurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Köy işleri Bakanlığının Kuruluş Kanunu 
ile Bakanlığın hizmetlerine getirdiğiniz en 
önemli iki maddenin müzakeresi sebebiyle ar
kadaşlarımızın gösterdiği hassasiyete cidden, 
gönülden şükranlarımı arz ederim. 

17 nci madde, köy işleri hizmetleri için 
destek değil, âdeta bir köstek halindeki iki 
maddeden, hizmetin ifasında Köy işleri Ba
kanlığını serbest bırakmıştır. Keza, 18 nci 
maddede bir kırtasiyeciliğe ve zaman kay
betmeye mahal vermiyecek şekilde Köy İşleri 
Bakanlığına bir inisiyatif; daha evvel, daha 
ucuz, daha iyi malı seçme hakkını veren bir 
maddedir. 

Arkadaşlarımızın mütalâalarına iştirak et
mek mümkün değildir. 

Devlet Malzeme Ofisi yoluyle bu makinala-
rın alınması cihetini biz de tetkik etik. Devlet 
Malzeme Ofisinin Kanununu tetkik ederseniz, 
Devlet Malzeme Ofisinin alacağı makinala-
rra tadadedilmiş olduğunu, yapacağı işlerin 
tadadedilmiş olduğunu görürsünüz. Bu bakım
dan, o kanunda bir değişiklik yapılmadan, 
böyle bir hizmeti onların üzerine yüklemeye 
imkân yoktur. 

Kaldı ki, arkadaşımızın İhsan Ataöv'ün 
de izah ettiği gibi, dış memleketlerin Türkiye'
de malını satmak için mümessili vardır; bu mü
messiller vasıtasıyle teklifler yapılacaktır. Bu 
tekliflerin hangisi daha iyi ise, Bakanlık bunu 
tetkik edecek; ihale gibi, uzun müddet alan ve 

birtakım kırtasiye işleri bahane etmek suretiyle 
satışları iptal eden hallerle karşılaşmadan, mah 
beğenirse, teknik halamından uygun görürse 
alabilecek duruma gelecektir. 

Arkadaşlarımızın, bilhassa Karagözoğlu'nım 
bu husustaki hassasiyetine iştirak etmemek im
kânsızdır; ama, hangi rejimde ve şekilde olur
sa olsun bu komisyon meselesini kaldırmaya im
kân yoktur. Bugün demirperde gerisi ticaret da
hi, dış memleketlerdeki bu alış - verişlerde satın 
aldığı mallardaki komisyonu, komisyoncuların 
almasına mâni olamamıştır. Belki, topyekûn dış 
ticareti devletleştirme gibi bir sisteme gidilirse 
bu netice istihsal edilebilir, ama bizim sistemi
mizde, bizim ticaret rejimimizde böyle bir dü
şünce henüz yoktur, olması da Türkiye şartları
na göre mümkün değildir. 

Kaldı ki, bu şartlar dâhilinde malını satmak 
istiyen firma, Türkiye'deki mümessili vasıtasıy
le yaptığı proforma tekliflerinde, komisyoncu 
kârını da o faturaya eklemek suretiyle teklif 
edecektir. Ne kadar ucuza alacak olursanız olun, 
mümessil kârını, satan firma kendi işleminden 
görecektir. 

Bu kanunu getirmekle ne getiriyoruz?.. Ev
velâ, Bakanlığa, muhtelif firmalarla rekabeti 
teinin edecek bir vasatı sağlıyoruz. Zamandan 
istifade ederek, en kısa zamanda makûıalarm 
ithalini temin edecek bir kolaylık getiriyoruz ve 
en ucuza malı getirme imkânını temin ediyoruz. 

Bunun ötesinde, mahzurları en az olan bir 
tekliftir. Komisyonda uzun uzadıya düşünül
müş, maliyecilerle bunun hesaplan üzerinde du
rulmuş, köy işleri hizmetlerinin çabuk, daha iyi 
olabilmesini temin için getirilen bu kuruluş ka
nununun. prosedürüne en uygun olarak bu yol 
tercih edilmiştir. 

Maddeyi aynen kabul etmenizi Komisyon 
adına da istirham eder, bu hususta yapılan de
ğişiklik önergesine iştirak etmediğ-imizi de arz 
eder, saygılar sunarım. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, Sayın Angı'ya bir soru sormak isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, 
görüşmelerinde aydınlatıcı noktalara işaret et
tiler. Dediler ki: «Devlet Malzeme Ofisi bâzı 
malları...» 
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BAŞKAN — Sayın Asutay, lütfen sorunuzu 
sorunuz, arkadaşlarınızın konuşmalarını özetle
meyiniz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — «...it
hal ediyor, bunların içinde binek otomobillerini 
de ithal ediyor.» 

Kanunda, gümrük muafiyetinde «Binek ara
baları hariç» denildiğine göre, Devlet Malzeme 
Ofisinin ithal ettiği mallarda gümrük muafiyeti 
yoksa, Komisyonca neden sair mallarda bir güm
rük muafiyeti düşünülmüş? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, gümrük muafiyetinin temin edilmesinde 
hem ucuza maletme bakımından, hem de kolay
lık bakımından Bakanlığı müşkül durumdan 
kurtarmak için bu yolu tercih ettik. Bir kere, 
Türkiye'deki iktisadî alanda bizim maliye pro
fesörümüzün verdiği bir misali kısaca arz ede
yim. 

İki tane ehli şarap, sırtlarına birer fıçı alıp 
şarap satmaya çıkmışlar. Gezmeleri mümkün 
olmadığı halde bu adamların sırtındaki şarap 
Ballanır dururken, kimse yanına gidipte bundan 
alış-veriş yapmamış. Bardağın tanesi 5 kuruş. 
Müşteri çıkmayınca birisinin cebinde 5 kuruş 
varmış, o ona ikram etmiş içmiş, o ona ikram 
etmiş, nihayet bir fıçı, iki fıçı şarap gitmiş elde 
5 kuruş kâr. 

İktisadî sistemimizdeki bu mahzuru da or
tadan kaldırmanın faydası vardır. 

Gümrük muafiyetini veriyorsunuz yahutta 
gümrüğü koyuyorsunuz; Devletin bütçesine ge
len bir gelir. Burada gümrüğü kaldırıyorsunuz, 
Devletin bütçesinden bir yükü kaldırıyorsunuz. 

Netice itibariyle, zaman ve bir takım kırta
siye ile bu işlerin güçleşmesini önlemek lâzım. 
Gümrük ambarlarında Devletin getJrmiş oldu
ğu, Devlet malı olan bir çok makinaların güm
rükleri verilemediği için hakanlıkların hizmet
leri uzu zaman alınamadı. Bütçe komisyonunda-
bütün müzakereleri takibeden arkadaşlarımız 
gördüler, bir kolaylık getirmekten başka bir 
tercih yolunu biz düşünmedik. Yalnız ve yalnız 
köye hizmetin daha çabuk, daha seri ve daha 
ucuza gitmesini temin eden bu maddeleri bu dü
şünceler altında tedvin ettik. Hepiriisse saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Danışman, buyurunuz 
efendim. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde - berveçhi peşin arz edeyim - ga
yet yerindedir ve aynen kabulü gerekir. 

Yanlış istikamette birtakım mütalâalara şa-
hidolduk. Bugün devlet idaresinde, şu anda 
bahis konusu olan malzeme gibi malzemeler, ta
mamen ve doğrudan doğruya Devlet kuruluşla
rı tarafından ithal edilir. Usul şudur : 

Müessese, kendisi için lüzumlu olan malze
menin evsafını tesbit eder, şartnamelerini ha
zırlar ve bunu dış piyasaya arz eder. Yabancı 
firmalar bu dokümanı tetkik ederler, teklifleri
ni hazırlarlar; bu tekliflerini de mümessilleri
nin vasıtasiyle müesseselere ulaştırırlar. Mües
sesenin teknik heyetleri bunu inceler, satmal
ına komisyonları tetkik eder ve yapılan muka
yeseden sonra en uygun teklif kabul edilir, bu 
suretle ihale yapılır. 

Burada sadece mümessilin bir komisyonu ba
his konusudur. Biraz evvel konuşan arkadaşla
rım da işaret ettiler; bu komisyondan vazgeç
mek mümkün değildir. Bütün dünyada bunun 
tatbikatı böyledir ve beynelmilel anlaşmalarda 
da bu husus kabul edilmiştir. Bunun dışında 
bir mütalâada bulunmak veya bunu yabancı 
firmalara kabul ettirmek mümkün değildir. 

Sayın izmir Milletvekili arkadaşımızın ifade 
ettiği istikamette Türkiye'de bâzı teşebbüsler 
yapılmıştır. Devlet daireleri tarafından bu ko-
müsyondan vazgeçilmesi hususunda gayretler 
sarf edilmiştir ve fakat bunda muvaffak oluna
mamıştır. Muvaffak olunacak husus şudur. Bir
takım özel gayretlerle yüzde 5 olan komüsyonu, 
belki yüzde 3 e veya yüzde 2 ye indirmek bahis 
konusu olabilir. Çok çekişmeli ve fazla talipli 
olan ihalelerde esasen mümessiller, bu komüs-
yonlarının bir kısmından da vazgeçerler; ihale
yi alabilmek için bu komüsyonu yüzde 3 e, yüz
de 2 ye ve hattâ yüzde 1 e indiren firmalar çık
maktadır. 

Mümessillerin aldıkları komüsyonlar zanne
dildiği gibi pek fahiş değildir, normal seviye
dedir ve Türkiye'deki bürolarının masraflarını 
karşılıyacak ve kendilerine de mâkul ölçüde bir 
kâr bırakacak durumdadır. 

Meselenin ayrı bir cephesi olarak; Malzeme 
Ofisi vasıtasiyle bu vasıtaların getirilmesi hu
susunu burada kanuna koymak, esasen teknik-
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man da mümkün değildir. Çünkü, Malzeme Ofi- I 
sinin kanunu ile kendisine verilmiş olan görev
leri vardır. Bu görevlerin dışında başka bir ka
nun ile Malzeme Ofisine görev vermek mümkün 
değildir. Aslında Malzeme Ofisi, bugün kanu
nu ile kendisine verilmiş olan görevleri dahi ya
pacak durumda değildir, bu teşkilâtı kurama
mıştır, esasen kurması da mümkün değildir. 

Köy İşleri Bakanlığının getireceği yol ma-
kinaları özel ve teknik makinalardır. Ancak 
bunların özelliklerini bilen heyetler, bunların 
dokümanlarını inceliyebilir ve bunları tetkik 
ederek, kabulünde ve tecrübe işletmelerinde bu
lunabilirler. Malzeme Ofisinin bu türlü teknik 
heyetleri kurması veya vasıta ile başka bakan
lıklardan birtakım heyetler celbederek, bu gö
revi yapması mümkün değildir. Esasen böyle 
bir görev yapmış olsa dahi bu vazifeden dola
yı Malzeme Ofisi de ayrıca yüzde 20 veya 25 
civarında bir kâr ve masraflar karşılığı almak
tadır. O zaman Köy İşleri Bakanlığı için ithal 
edilecek malzeme en az yüzde 20 daha pahalı 
olacaktır. Bu itibarla, maddenin bu şekilde ka
bulünde büyük fayda vardır. 

Arkadaşlarımızın zannettiği gibi, bu melese-
de uzun boylu kârlar, gayrimeşru birtakım ka
zançlar dışarıya kaçmamaktadır. Sadece Türki
ye'ye firmalar vasıtasiyle getirilmiş ve depo
larında mevcudolan malzemeler için, Sayın Ka-
ragözoğlu arkadaşımızın ileri sürmüş olduğu 
husus bahis konusudur. Çünkü, firmanın doğ
rudan doğruya kendisinin ithal ettiği ve halen 
de deposunda bulunan malzemeyi bir resmî ku
ruluşa vermesi halinde, perakendeci kân ile 
toptancı kârı ve komüsyonu bunun içerisinde 
vardır. Bu itibarla, doğrudan doğruya mümes
sil vasıtasiyle müessesenin ithal etmesine na
zaran yüzde 30 ve hattâ yüzde 40 pahalı olabi
lir. Bu gibi hususlarda müesseselerin müteyak
kız olması lâzımdır ve dikkatli olması gerektir. 
Bunun dışında, doğrudan doğruya müessesele
rin ithal suretiyle temin ettikleri malzemelerde 
büyük ve aşırı kârlar bahis konuş değildir. Esa
sen komüsyoncuya verilecek komüsyonun kal
dırılması da mümkün değildir. 

Bu hususları arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, buyurunuz. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; j 
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Sayın Karagözbğlü'nun ve Sayım Aygün'ün 
teklifleri ük nazarda insana gayet cazip gel
mektedir. lEçlbiırimriz burada bir aracıya veya 
bir komisyoncuya bu milletin değil yiizbinleri-
ni, bir meteliğini dahi vermek istemeyiz. 

Ancak, meselenin zannedildiği gibi olma
dığı kanıaatdndeyiım. Benden evvel konuşan 
Sayın Ataöv ve Sayın Komisyon Başkanı du
rumu gayet güzel izah ettiler. Bütün motor, 
traktör, dozer, loder imal eden müesseseler dün
yanın her tarafında kendalerine pazar ararlar 
ve bu pazar için de oralarda müesseseler ku
rarlar. Bu müesseseler vasıtasiyle de o mem
leketlerde satış yapmak islterler. İhtiyacı olan 
gerek Devlet ve gerekse şahıslar bu malları 
almak için bir ilân yaparlar: «Şu kuvvette, 
kudrette ve evsafta şöyle bir maikina alacağım.» 
der. Bunlar arasında da talipler teliflerini 
yaparlar. Alnıcı da, kendisine en uygun olanı, 
münasip gördüğünü alır. 

Şimdi, yapılan teklifte gümrük alınmayaca
ğına göre, bunun doğrudan doğruya komüs-
yoncudan da alınmadan asıl satıcıdan alınması 
teklifi ileri sürüllmektedıir. Zannediliyor iki, 
eğer bu komüsyoncu aradan çıkarılır ise, bu 
mal Devlete veya millete daha ucuz intikal et
tirilecektir. Hayır arkadaşlar. O faiterika bu 
kârını, yani bu komüsyoncuya verdiği kârı 
bizden alıyor zannediyoruz veya bize öyle geli
yor. Haddizatında fabrika o komüsyoncu ara
dan çıkmış olsa dahi, Devletten bu kân ala
caktır. Bu arada böyle bir malı almak istiyen 
Devlet, bu malı almak iıçdn Avrupa ve Amerika 
piyasalarına heyetler gönderecek, tetkikler 
yaptıracak, bir sürü masraflar ihtiyar edecek
tir. Bu defa ucuz alacağımızı zannedip, ko
müsyoncuya kâr vermekten kaçınalım, derken 
heyetlere milyonlar sarf ederek, hattâ bir öl
çüde turistik geziler sağlamış olacağız. 

Muhterem arkadalblıarım; meselâ Beyrut'a 
gidenleriniz görmüştür. Ben bir defa gittim, 
yani dışarıya çıkmak kısmet olmadı; bir ar
kadaşın işi vardı, 0 vesile ile gittik. Orada bü
tün dünya milletleri kendi mallarını satmak 
için büyük mağazalar açmışlardır. Faraza Al
manya'ya gidersiniz, orada Alman menşeli 
malları bulabilirsiniz. İngiltere'de ingiliz ma
lı bulursunuz; ama Beyrut açık pazar gibi bir 
yeridir, orada her devletin maili var ve ka-
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çakçıilık da serbesttir. Şimdi orada o devMkr 
temsilcilikler kurmuş ve mağazalar açmışlar; 
Orta - Doğu'ya hani hani mal satıyorlar. 
Eğer o mağazaları açmamış olsalardı, oradan 
mal alanların aoalba oraya mal gönderen fab
rikalardan daha ucuza mu mal alacaklarımı zam
mediyorsunuz? (Asla arkadaşlarım. 

Bu yanlış hir tekliftir. Getirilen madde 
çok yerindedir. ıGümırük ve resıimlerden dola
yı gümrükte heklli>yeın malların ıheklememesinıi 
sağlamak maksadıyle bu maJdde ile gümrük ve 
resim aMımıaması öngörülmüştür. Ama «ara
da komüsyomcu kârı var, hunu da elinden ala
lım» dersek iki yolumuz vardır: 

Dış ticareti, ithalâtı ve ihracatı devletleş
tirmek gerekir. 

Bumun dıişında, hugümkü rejimde ve bugün
kü Anayasa muvacehesinde, yana bugünkü sis
temde gelen maddeden haişka yapacağımız hir 
şey yoktur. Madde yerindedir. Aynen kaibu-
üünü istirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğiu, huyuru-
nuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayım 
Başkam, muhterem arkadaşlar. 

Görüştüğümüz 18 nci maddede 'benden evvel 
(konuşan kıymetli arkadaşlanm 'kıymetli fikir
lerini beyan ettiler. Bendemiz, gezişim sırasıın-
da muttali oMuğulm ve bu madde ile ilgili hir 
nlokbayı huzurunuza getireceğim. 

Burada iki husus vardır: Binlisi mıakinalar, 
diğeri ise yedek parçalardır. Konuştuğum 
(Köy işleri Bakanlığımın yetkili şahıslan, bilhas
sa yedek parçaların hulunmayışımdan, fazla 
pahalı oluşlundan şikâyette bulundular. Her ma-
kinanın ve parçanın Türkiye'de elbetteki mü
messili vardır. Bu mümessiller kemdi araların
da anlaşmak suretiyle 4 - 5 aded tali şirketler 
kuruyorlar ve bunlar gayet 'gizli olup, hiç kim
senin de bunu hdilmesinıe imkân yoktur. Bir 
dozer parçası veya her hangi bir yedek parça 
lâzım olduğunda o parçayı ithal eden mümes
sile gidiliyor, o da «Biz de yoık efendim, filâna 
git» diyor, öbür tarafa ve oradan da başka 
tarafa gönderilerek, hu suretle 3 - 4 el de
ğiştirdikten sonra mevcut parça bulunuyor; 
ama fiyatı, asıl fiyatından 1,5 - 2 misli daha 
fazla olmak kayılt ve şartı ile hu yedek parçayı 
hulahiMyorsunuz. 
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Bu durum hakikaten hilhassa Köy işleri 
Bakamiîığı Teşkilâtının yetkili şahısları tarafın
dan üzüntü ve hassasiyetle helirtilmiştir. Pi
yasa halem bu şekle girmiştir. Bu balkımdan' 
ve gerekse hu mümessillerin hizaya gelmesi ve 
ithal ettikleri eldeki meıvcut malı -normal kâr 
haddini almak suretiyle zaman kaybetmeden -
vermeleri ibalkımındaın, İkinci bir ithal mümes
silliği veya ikinci İbir ithal durumu ihdası ge
rekmektedir. 

Biraz evvel Komisyon Başkanı «Malzeme 
Ofisi için bu iş imkân dâhilimde değildir, ola
maz» şeklinde söylediler. Bendeniz, Malzeme 
Ofisinim hu parçalan ithal etmesi içim bir caıjer-
ge vermiş bulunuyorum, iltifat edilmesini rica 
©derim. Bu durumda piyasadaki ç/ok üzücü ve 
haddinden fazla kâr sağlayıcı şekle mâni olma 
(bakımımdan, bu maddenin gereğince bir çö
züm yolu (bulmamızda (büyük faydası olduğunu 
heyam eder, hürmetlerimi arz edenim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Soru sora
cağım. 

BAŞKAN — Kime ef emdim? 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayım Bakam

dan (bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi olmaz efendim, Bakan 
konuşurken sorarsınız. 

Sayın Karagözoğlu, buyurumuz. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Meseleyi hudutları içinde tutmak ve mesele

ye hir siyasi endişe imkânı katmak suretiyle 
düşünceleri yanlış istikametlere sevk etmek 
gayretlerine katılmadan, doğrudan doğruya ob
jektif olarak meselenin üzerinde dura/bilmek ve 
kısaca tekrarlıyahilmek için ikinci defa söz al
mış hulunuyorum. 

Değerli arkadaşlanmı; madde gayet açıktır. 
18 nci madde ile YSE nin ve Topraksu nun it
hal edeceği makina ve yedek parçaların her tür
lü resim ve harçdan muaf olduğu, bir açık mak
sada matuf kahul edilmiştir. 

Şimdi diyoruz ki, bu açık maksat çok acı hir 
gerçeği ifade etmektedir, Rakamlar, çok defa 
hepimiz tarafımdan kullanılan rakamlardır. 
Türk köylerinin kaçında suyun, elektriğin ve 
yolun olmadığı; topraklanmızın modern tekno
lojinin gereklerinden ne ölçüde uzak kullanıl
dığı, hepimiz üzerinde istisnasız ve sık sık itti-
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fak ettiğimiz çıplak gerçektir. Bunları sadece 
hatırlatmak suretiyle temas edip geçiyorum. Bu 
açık gerçek karşısında, vergiden yani kamu ge
lirinden mahrumiyeti ka/bul ediyoruz; ama de
ğerli arkadaşlarım bu kadar önemli bir konu, 
Türk köylerinin asırlardır kavuşamadığı suya, 
elektriğe, yola kavuşmaları konusu var. 

Değerli arkadaşlarım; vaktinizi almamak 
için söylemek istemedim, hepinizin bildiğine ka-
aniim, bugün arkadaşlar Anadolu toprakları he
der ediliyor. Neden heder ediliyor? Türk çiftçi
si imkânı olmadığı için, kendisine yeteri kadar 
teknik bilgi götürülemediği için, hangi toprağa 
çok defa lüzumsuz, hattâ maalesef zararlı güb
re atıyor ve topraklarımız heder oluyor, arka
daşlarım. Belki yakın gelecekte Türk toprakla
rının imbat gücü tamamen ortadan kalkacak
tır. 

Böylesine önemli bir meselede vergi muafi
yetini tanıyoruz ve diyoruz ki, bu hizmeti göre
cek olan teşkilâtın ihtiyacı olan makina, alet, 
edevat ithal edilirken muayyen firmaların ala
cakları kârlar ortadan kaldırılsın ve bu hizme
tin nef'ine bu kâr ilâve edilsin, katılsın diyoruz. 
Bunun, ticaretin devletleştirilmesiyle uzaktan, 
yakından en ufak bir alâkası yoktur, arkadaş
larım. 

Sayarak vaktinizi almak istemiyorum, hatır
latırsam değerli arkadaşlarım kabul edecektir. 
Bugünkü mevzuatımız ve tatbikatımız içinde 
birçok teşekküllere türlü sebepler yüzünden 
doğrudan doğruya ithalât imkânları tanınmış
tır. Birçok özel teşebbüslere tanınmıştır. Özel 
firmalara doğrudan doğruya ithalât imkânı ta
nınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; arkadaşlarımın bah
settikleri ticaret mekanizmasını ben de biliyo
rum. Büyük firmaların komisyoncuları vardır, 
mümessilleri vardır; siz o firmanın malını aldı
ğınız zaman o, kendisinden de alsanız komisyon
cu kârını ilâve eder. Biraz evvel şurada oturur
ken Topraksu işlerinin değerli eski Genel 
Müdürü Sayın Naki Ünver yanıma geldi arka
daşlarım. Bir formülü var, siz yüz milyon lira
lık makina ithal edeceğiniz zaman doğrudan 
doğruya o fabrikayla temasa geçersiniz ve fab
rika ile bir pazarlık gücüne sahlbolursunuz. 
Fabrika, bu önemli miktardaki satışı size yapa
bilmek için kendi komisyoncusunun kârından 

kendisi fedakârlık eder ve bu suretle siz, hemen 
teslim olup da yüz milyon liralık bir ithalâtta 
on milyon lira vermezsiniz. Yüz milyon liralık 
ithalâtı yine yapma imkânına sahübolursunuz. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Ataöv'ün ve 
diğer arkadaşlarımın endişesine katılıyorum. 
Bunu münhasıran ve doğrudan doğruya Bakan
lığın yapması birtakım sakıncalar meydana ge
tirebilir. Onun için önergemi dikkatli yazmaya 
çalıştım. Dedim ki, «Bakanlık doğrudan doğru
ya şartlar gerektiriyorsa ve imkânları varsa ve
ya kamu kuruluşları» Devlet Malzeme Ofisi bir 
kamu kuruluşudur. Bunun dışında da kamu ku
ruluşları vardır. Onların hangisi gerekiyorsa 
düşünülür, plânlanır, tertiplenir, o kamu kuru
luşu marifetiyle getirilir. Birtakım firmalara 
kâr olarak verilen, hattâ çok defa arkadaşlarım 
haklı bir emeğin, haklı bir gayretin, haklı bir 
hizmetin karşılığı olmaksızın verilen bu milyon
lar, Türk köylerinin suyuna, yoluna, elektiri-
ğine ve topraksu hizmetlerinin önemine hasre-
dilebilir. 

iBu itibarla, bütün değerli arkadaşlarımın 
her türlü siyasi düşünce farkını bir yana bıra
karak bu önemli konuda önergemize iltifat et
mesini ve Türk köylerine hizmet etme imkânını 
Yüce Meclisin bahşetmesini saygı ile tekrar is
tirham ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi gel
miştir. 

Sayın Aygün, sorunuzu şimdi sorabilirsiniz 
efendim. 

SALÎH AYGÜN (Amasya) — Sayın Bakan
dan istirham ediyorum. Halen köy yollarında 
çalışan dozer, grayder ve diğer makinaların 
parçalarını nasıl temin ediyorlar? Bu hususu 
cevaplandırmalarını istirham (edeceğim, ıhizim 
görüşümüze göre parça bulunmamakta ve gün
lerce makina yatmaktadır. 

BAŞKAN — Şimdi ISayın Aygün, Ibunun 
madde ile ilgisini tâyin etmek benim için biraz 
müşkül oldu. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Madde ile il
gisi şu: (Parça yok, ıgrayder, dozer yatmakta
dır. Parça almak için de 'özel idarede bulunan 
daimi encümen azalanına parça arattırılmakta-
dır. Acaba Bakanlık bu durumda parçayı nasıl 
temin edecektir? Bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun ıSaym Bakan. 
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KÖY İŞLERİ (BAKANI CEVDET AYKAN 
— Müsaade ederseniz bu soruyu arkadaşım ce
vaplandırsınlar. 

BAŞKAN — 'Hay (hay efendini, cevaplandır
sınlar. 

Buyurun. Sayın Kesimoğlu. 
KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR 

MUAVİNİ DURSUN KESİMOĞLU — Direkt 
olarak ithal ediyoruz. Karayolları Kanununa 
göre, Bakanlık DSİ Genel Müdürlüğü direkt 
olarak parça ithaline yetMli bulunmaktadır. 

BAŞKAN — iSoru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Buyurun Sayın Doğan. 
MUSA DOĞAN '(Kars) ~ 'Cevaplandırdılar 

ama pek iyii anlıyamadım. 

BAŞKAN — Karayolları Kanununa /göre 
direkt 'olarak ithal ediyorlarmış efendim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Kanunun ilgili 
maddesi ile Karayollarının ithali yolu mümasil 
midir? Ben löyle anlıyorum. Acaba böyle midir, 
değil midir? 

BAŞKAN — ISorunuzu anlıyamadım efen
dim. Lütfen tekrar eder milsiniz? 

MUSA DOĞAN ı(IKars) — Karayolları Ge
nel Müdürlüğü öteden (beri makina parça du
rumunu piyasadan, yani ıdaiımî komisyonunun 
dliğer ülkelerden temin edeceği imkanların dı
şında kendi imkânlarıyle temin ediyor. Acaba 
bu maddemin aynen kabulü ile bu husus Ibirilbi-
rine mümasil midir? 

BAŞKAN — (Efendim <bu maddede ithalle, 
(ihraçla ilgili bir şey yok. Sadece gümrük mua
fiyeti vardır, yani bahsettiğiniz soru ile ilgili 
bir fıkra maddede yok. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Makina yedek 
parça alımı diyor ya. 

BAŞKAN — Sadece gümrük muafiyetleri, 
vergi muafiyetleri (hakkında efendim. 

Yeterlik önergesi vardır, okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Yeterliğin oylanma
sını ımüsadelerinize iarz ederim. 

Saygılarımla. 
Bursa 

Cemal Külâhlı 

BAŞKAN — Sayın Baişer, söz istemiştiniz. 
(Vazgeçti sesleri) Beyanınızı bekliyorum efen
dim. 

HÜSAMETTİN BAŞİER (Nevşehir) — Ko
nuşacağımı. 

BAŞKAN — Soru ida (bir (konuşma saydır. 
Size söz 'hakkı doğdu. Buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri. 

Şunu üzülerek söyliyeyim M, bugün halen 
Türkiye grayder, dozer, kompresör yapar du
rumda bir memleket değildir. Burada satınak-
nır mı 'alınmaz mı, Devletin bür cebinden para 
çıkıp 'diğer cebine 'girer mi, girmez imi den ev
vel, Köy işleri Bakanlığı olarak bu vasıtaları 
yapacak T>ir fabrika kurmak için (her sene tah
sisat ayırmamız lâzımdır. Hem memlekette iş 
sahası açılır, hem dövizimiz tasarruf edilir, hem 
de kendi vasıtalarımızı kendimiz yaparız. Bu
nun üzerinde tartışma açılması lâzmfdı. Yoksa 
ithal edilir mi edilmez mi, Devlet Malzeme Ofisi 
mi talsın gibi meseleler üzerinde değil. 

Burada Vergi, resim, hare diyoruz. Devlet 
bir cebinden alıp diğer cebine koyuyor. Bu ba
kımdan madde gayet yerinde tedvin edilmiştir. 

Saniyen, grayderin, dozerin % 80 ini Kara
yolları, Devlet Su İşleri ve Köy İşleri Bakanlı
ğı alır. Piyasada satılan madde değildir. Bunu 
da kabul etmek lâzımdır. 

Ben bu sefer İzmir'e gittiğim zaman öğren
dim ki, İstanbul'daki firma ithal ediyor, İzmir'
in bilmem falan kazasına havale ediyor, üç, dört 
el değiştiriyor. Bu defa fuara gittiğim zaman, 
dört bin liralık su motorunun onbin liraya çık
tığını söylediler ve ben bundan üzüldüm; ama 
buna ileride tedbir alınır mı alınmaz mı o me
sele başka. Bu bakımdan madde yerindedir. 

Yalnız burada binek arabaları diyor. Binek 
arabaları da diğer arabalar kadar önemlidir, 
arkadaşlar. Bir YSE müdürü yola kontrola gi
decektir, yanındaki mühendis gidecektir. Ne
den onlar bu vergiden muaf tutulmuyor? Bu 
bakımdan ben madde üzerinde önerce verdim 
bunun da kaldırılmasını istedim. 

Saniyen bu maddeden Karayolları Genel Mü
dürlüğünün de faydalanması için bir önerge 
verdim. Çünkü onlar da vasıtanın çoğunu almak
tadır. Takdir Yüce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde üzerindeki değişiklik önergelerini 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Köy İşleri Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarı
sı» 18 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 
«Madde 18. — Köy İsleri Bakanlığının ya

pacağı inşa ve tesisler için ithal edilecek her 
nevi malzeme, motorlu ve motorsuz makina (Bi
nek arabaları hariç) cihaz ve vasıta, âlet ve ede
vat ile bunların yedek parçalan ve lâstikleri 
her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısının 18 nci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıları
mızla arz ederiz. 

Kayseri Sivas 
Mehmet Yüceler Ekrem Kangal 
«Köy İşleri Bakanlığı, YSE, Toprak - Su ve 

Köy Araştırma ve Geliştirme Genel müdürlük
lerinin yapacağı inşa ve tesisler için ithal edi
lecek her nevi malzeme., motorlu ve motorsuz 
makina (Binek arabaları hariç) cihaz ve vası
ta, âlet ve edevat ve bunların yedek parçaları 
ve lâstikleri her türlü vergi, resim ve harçlar
dan muaftır.» 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülen kanun tasarısının 18 nci madde
sindeki, (Binek arabaları hariç) tâbirinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
Sayın Başkanlığa 

Konuşulmakta olan kanun tasarısının 18 nci 
maddesine aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

îzmir 
Coşkun Karagözoğlu 1 

«Bu ithalât, doğrudan doğruya bakanlık ve
ya kamu kuruluşlarınca yapılır.» 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülen kanun tasarısının 18 nci madde
sine; «Bu malzemeler Devlet Malzeme Ofisi ta
rafından ithal edilir» şeklinde bir cümle ilâvesi
ni arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 18 nci maddeye, Köy 
Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 
de ithal edeceği makina araç, cihaz, âlet ve ede
vatın vergi, resim ve harçlardan muaf tutul
masının, konulmasını arz ve teklif ederim. 

Kars 
Musa Doğan 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 18 nci 
maddesine (Karayolları Genel Müdürlüğü de 
faydalanır) fıkrasının ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre öner

geler üzerindeki işlemlere başlıyoruz efendim. 
(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

(Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler ve 
Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
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ler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Komisyon, fillıal katılıyor musunuz efendim? 
GEÇİCÎ KOMÎSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Umumi Heyetin 
kararma katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıştır. Diğer 
önergelere devam, ediyoruz efendim. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
birinci önergesi tekrar okundu) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Baş
kan, ;Saym Yüceler'in teklifi madde haline gel
miştir. Diğer önergelerin muameleye konmasına 
lüzum yoktur. Yüce Meclisin kanaatine karşı 
kalmış oluyorsunuz. 

BAŞKAN" — Olmaz efendim, Öyle usul olur 
mu Saym Ataöv?.. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Önergeyi mad
de halinde getirdiniz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylamadım efendim, 
önergeyi, oyladım. 

Sayın komisyon okunan önergeye katılıyor 
musunuz? 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

Diğer önergeyi okuyoruz. 
(îzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİOÎ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.., Kabul et
miyenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 

Saym komisyon filîmi katılıyor musunuz? 
GEÇÎCİ KOMÎSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Hayır. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Diğer öner

geye devam ediyoruz efendim. 
(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önergeye katılıyor musu

nuz efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Hayır efendim. 
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BAŞKAN —: Katılmıyorsunuz. Önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir («İki madde kabul 
edildi» sesleri.) 

İki tane madde kabul edilmedi efendim, mü
saade ederseniz vuzuha kavuşacaktır. 

(Kars Milletvekili Musa Doğan'm önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? («Kabul edildi» sesleri) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efen
dim, önerge iyi anlaşılamadı, bir daha lütfeder 
misiniz?. («Daha evvel kabul edildi» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir daha okutayım efendim, 
(Kars Milletvekili Musa Doğan'm önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Diğer önerge de kabul edildi 

efendim. («Devam ediyorsunuz, önergeyi madde 
halinde getirdiniz» sesleri) 

Anlaşıldı efendim, lütfen istical etmeyiniz 
anlaşıldı. Diğeri Saym Kangal'ın önergesinde 
mündemiç bulunuyor, bu iki önergeyi birleştiri
yoruz, 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
ikinci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın komisyon buna katılıyor 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz efen
dim, 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Efendim, şimdi saym komisyon Sayın Kan
gal tarafından verilmiş olan önergenin Umumi 
Heyetçe kabulü üzerinde bu önergeye katıldı
ğını beyan etti. 

Saym Coşkun Karagözoğlu tarafından ve
rilen ve Umumi Heyet tarafından kabul, edilen 
önergeye de komisyon filhal katılmadığını be
yan etti. 

GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI MEHMET 
ÎSMET ANGI (Eskişehir) — Saym Başkan, bu 
önergenin tekrar okunmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Hangi önergenin efendim; Sa
yın Karagözoğlu'nun önergesini mi? 

GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Çünkü ilgili tek
nik elemanlardan alman malûmatla durum ta-
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vazzuh edecektir. Bir kere daha okunmasını ri
ca edeceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, aslında siz beyanda 
bulundunuz; ondan da rücu edilmez. Ben öner
geleri zaten komisyona vereceğim, filhal katıl
madığınız için öbür maddelere geçeceğim. Tet
kik eder, birleştirir ve beyanınızı Başkanlığa 
bildirirsiniz. 

19 ncu maddeyi okutuyorum efendim. («Ça
lışma süremiz doldu» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, çalışma süremiz 
doldu. Ancak, gerek komisyonun ve gerekse 
Asutay'ın bu tasarının ikmaline kadar müzake
relerin devamı istekleri hakkında önerge gel
miştir. Bu hususu Yüce Heyetinizin tasvipleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
TCabul edilmiştir efendim. 

19 ncu maddeye devam ediyoruz, 
Madde 19. — Köy İşleri Bakanlığına bağlı 

genel müdürlükler hizmet sahalarına giren ko
nularda döner sermayeli işletmeler kurabilir
ler. 

Bu işletmelerin kurulması için gerekli kuru
luş sermayesi Köy İşleri Bakanlığı veya ilgili 
genel müdürlüklerin yıllık bütçelerine konacak 
ödeneklerle karşılanır :. 

Döner sermayeli işletmelerin diğer sermaye 
kaynakları şunlardır: 

a) Bedelleri sermayeye mahsubedilmek 
üzere, taşınmaz mallar dışında Hazinece veri
lecek aynî değerler, 

b) İşletmelerce elde edilecek kârlar.. 
c) Her çeşit bağış ve yardımlar, 
d) Diğer çeşitli gelirler, 
Döner sermayeden aşağıda yazılı hususlar 

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

na, taşıt, malzeme, ekipman ve bütün menkul 
malların satmalma masrafları, 

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

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

e) Bedeli karşılığında ifa edilen hizmetlerin 
. gerektirdiği masraflar, 

Döner sermayeli işletmelerin faaliyet alan- j 
lan, genel müdürlüklerin sermaye limitleri iş
letme ile ilgili idari işlemlerin yürütülmesi esas- | 
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lan ve muhasebe usulleri Maliye ve Köy İşleri 
bakanlıklan tarafından müştereken hazırlana
cak bir yönetmelikte belirtilir. 

Kurulacak döner sermayeli işletmeler 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve İhale kanunlarının hüküm
lerine ve Sayıştay vizesine tabi değ'ldir. 

Ancak; malî yılın bitiminden itibaren 4 ay
lık süre içinde hazırlanacak bilanço ve öüleri 
ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştava, bi
rer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Ba
kanlığına verilir. 

7457 sayılı Kanunun döner sermaye ile ilgili 
hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Efendim 19 ncu madde üzerin* 
ide ıSayın Kangal söz istemişlerdir. 

OBuyurun. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Buyrukçu buyurunuz 

efendim. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın ar

kadaşlarım ; 
19 ncu madde üzerinde kısa olarak bâzı hu

suslara değinmek istiyorum. 
Burada, «Köy İşleri Bakanlığına bağlı genel 

müdürlükler, hizmet sahalarına giren konular
da döner sermayeli işletmeler kuriabilirler» 
denilmektedir. Halen Köy İşleri Bakanlığına 
bağlı birçok genel müdürlüklerde döner serma
yede çalışan müesseselerimiz vardır. 

Şimdi, halihazır tatbikatımızda - görimüş 
olduğumuz taitbikat da - döner sermaye ile ça
lışan müesseselerin, aynı nitelikte çalışmalar 
yapan şirketlerle en ufak hir farkının olmadı
ğını görüyoruz; yani, şirketler aynı şekilde 
makinalan getirip, saatini 125 liradan çalıştın-
yor, ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı döner ser
mayeli müesseseler de aynı fiyatlardan bu ma
kinalan çakştırmak suretiyle vatandaşlann is
tifadesine sunuyor. Şimdiki tatbikatımızda Köy 
İşleri Bakanlığının, Özel şirketlerden halka hiz
met yönünden bir farkı olmadığı görülüyor. 

Şimdi, burada üzerinde durmak istediğim 
husus; bu döner sermaye ile çalışmakta olan 
Devlet müesseselerinden ancak muayyen şahıs
ların istifade edebilmiş ve edefbümeikte olma
sıdır. Yani, parası olan, parayı yatırıp saatle 
Devletin makinasını çalıştırabilmekte; ama pa-
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rası olmıyan, 'her hangi hir imkânı olmıyan, pek 
çok vatandaşımız, köyümüz Devletin bu çalış
malarından istifade edememektedir. Köy İşleri 
Bakanlığının bunu, bir program, bir plân tah
tında tüm vatandaşlarımızın, tüm köylümüzün 
istifade edeceği şekle getirtmesi lâzımdır. 

Şimdi, bir de programsız çalışıldığı için, her 
hangi bir programa, geniş çaplı bir programa 
bağlı olmadığı için, ibu büyük vasıtalar ancak, 
!bir vilâyetin, bir 'bölgenin muayyen sahaların
da hizmet görmektedir. O salhaların dışarısına bu 
büyük âletleri peyderpey çıkarmak mümkün 
olmadığından, ibu müesseselerin civarı haricol-
mak üzere, uzak mıntakalar Devletin imkân
larından istifade edememektedir. Bu hizme
tin bir plân ve programa bağlamak suretiyle en 
ücria köşelere, en randımanlı şekilde ulaştırıl
masını bir temenni olarak arz ederim ve saygı
lar sunarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Demokratik 
Parti Grupu adına buyurunuz efendim, 

D.P. GRUPU ADINA NECATİ ÇAKIROĞLU 
(Tralbzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

19 ncu madde bugünkü hizmet anlayışı içe
risinde tedvin edildiği için Yüce Meclisçe kabul 
©dilmesi şayanı şükrandır ©fendim. Bu şekilde 
döner sermayeli işletmelerin, bu bakanlığın bün
yesi içerisinde kurulmasında şu faydalar var : 

Birtakım hizmetlerin yürütülmesi için bâzı 
illerimiz daha şiddetli taleplerde bulunuyorlar 
ve bakanlığı tazyik altında tutuyorlar. Bu mak
satla kendileri, hizmetlerinin görülmesi için 
para yardımı teklifinde bulunuyorlar. Meselâ 
diyorlar ki, bizim köyün yolu öncelikle olsun, 
biz dozerin parasını tamamen verelim. 

Bu maksatla hizmetin daha çabuk yürütül
mesi sağlanıyor; öte yandan buradan alman 
parayla başka bir sahada, başka îbir hizmet yü
rütülüyor. Bu (bakımdan, bu bakanlığın bün
yesinde döner sermayeli işletmelere şiddetle ih
tiyaç vardır. 

öte yandan meselâ; Toprak İskân Umum 
Müdürlüğünün eğitim merkezleri vardır. Bu 
eğitim merkezlerinde imal edilen malların sa
tışı bahis konusudur. Bunları satamıyorlar ve
yahut da Geliştirme Genel Müdürlüğü açtığı 
halıcılık kurslarında imal ettiği halıları, piya-
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saya satamıyor. Halbuki döner sermayeli mü
esseseler, işletmeler kurulduğu takdirde, bu 
bakanlığın ibünyesi içerisinde bu imkânlar da 
ıdoğmuş ve bunlardan sağlanan gelirle başka bir 
köy hizmeti de görülmüş olmalıdır. Bu bakım
dan maddenin Yüce Meclisçe aynen kabul edil
mesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik öner
gesi yoktur. 

19 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenlıer... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1 — Topraksu Genel Müdür
lüğü, Orman Köylerimi Kalkındırma Dairesi, 
Köy Küçük Sanatları ve El Sanatları, Köy Araş
tırma ve Plânlama Dairesi, köy yolları, köy 
içmesuları hizmetleri ile ilgili merkez ve taşra 
kuruluşlarına ait her çeşit taşınır ve taşınmaz 
mallar, kuruluşlarına ait döşeme, demirbaş, ev
rak, kitap, basılı kâğıt ve defterler, haberleşme 
(amaçları, kırtasiye ve başka ayniyat ile her türlü 
ma'kina, araç, gereç, malzeme ve yedek parçalar 
ve bu hizmetlerde çalışmakta olan personel Köy 
İşleri Bakanlığına devredilir. 

IBAŞKAN — (Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. 

Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Köy İşleri kuruluş ve görevleri hakkında
ki kanun tasarısının geçici 1 nci maddesindeki 
(Orman Köyleri Kalkındırma Dairesi) ibaresi
nin muvakkat madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Nevşehir 
Sabri Keskin Esat Kıratlıoğlu 

Sakarya Bilecik 
Güngör Hun Sadi Binay 

Amasya 
Yavuz Acar 

BAŞKAN — Sayın Komisyon öneırgeye ka
tılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş-
tıir. 
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Geçici 1 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 134 ncü maddesi gereğince dü
zenlenecek tüzük yürürlüğe girinceye kadar, 
Bakanlık Disiplin İşleri, Müsteşar muavinlerin
den birinin başkanlığında, Bakanlık Hukuk 
Müşaviri, Tetkik ve Plânlama - Koordinasyon 
Kurulu Başkanı, Genel müdürler ve Özlük iş
leri Müdüründen müteşekkil kurulca yürütülür. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. 

Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Geçici 2 nci maddenin son fıkrasındaki (ge
nel müdürler) kelimesinin yerine (konu ile il
gili genel müdür) tâbirinin kullanılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

'GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — «İlgili genel mü
dür» tâbirinin kullanılmasına aynen iştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeye katılıyorsunuz. 
ıSayın Komisyon, bunun dışında bir müta

lâanız var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
«özlük işleri Müdürlüğü» tâbiri kanunda «Öz
lük işleri Dairesi Başkanlığı» olarak düzel
tilmiştir. Buradaki «özlük işleri Müdürlüğü» 
tâbiri yerine «özlük işleri Dairesi Başkanı» 
tâbirinin kullanılması lâzım. Çünkü kanunda 
daha evvelce değişiklik yapılmıştır. 3 ncü mad
denin 13 ncü fıkrasına göre bu şekilde dü
zeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ okunan ve 
Komisyonca kabul edilen önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmişitr. 

3 ncü maddenin 13 ncü fıkrasında yapı
lan değişikliğe paralel olarak Komisyon Baş
kanı tarafından izah edilen değişikliği de oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici 2 nci maddeyi kabul buyurduğunuz 

değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeni bir geçici madde teklifi ile ilgili öner
ge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Köy İşleri Bakan

lığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun ta
sarısına aşağıdaki gececi maddenin eklenmesi-
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Konya Diyarbakır 

Baha Müderrisoğlu Sabahattin Savcı 
Ek Geçici Madde : 3 
Bu kanunda sözü geçen tüzükler bu kanu

nun yayımı tarihinden başlıyarak en geç 6 
ay içinde düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — öner

gemi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Kısaca izah ediniz. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muihterem arkadaşlar; 
Bu kanun tasarısının birçok maddelerin

de «Tüzükle yönetilir» şeklinde hükümler 
vardır; fakat bu tüzüklerin ne zaman çıkarı
lacağına dair bir kayda raslanmamaktadır. 
Binaenaleyh biz, tüzüklerin en kısa zamianda, 
meselâ 6 ay zarfında, Komisyon eğer bunu 
kabul etmiyorsa daha fazla bir zamanda çı
kartılmasında ve bir geçici madde olarak ek
lenmesine zaruret olduğu kanaatindeyim. 

Önergemize iltifat edilmesini rica eder, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, yeni bir geçici mad
de eklenmesi hakkında önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Komisyon filhal katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMET 

ANGI (Eskişehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Umumi Heyetinizin kabul etti
ği ve komisyonun da filhal katıldığı değişik 
şekliyle getirilen geçici 3 ncü maddeyi oylannı-
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za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, eski tasarı Meclise sevk edildiği za
man verilen ve fakat bilâhara Hükümet tarafın-. 
dan geriye alınıp, tasarı üzerinde birtakım deği
şiklikler yapılması sebebiyle, yeni tasarıya mu
tabık olmıyan birtakım önergeler vardır. Bu 
önergelerin muameleye konması bu sebeple 
mümkün bulunmamaktadır. Bu önergeleri oku
tarak bilginize sunacağım ve muameleye koymı-
yacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkında kanun tasarısı» nın «Köy İşleri Da
nışma Kurulu» na ait 22 nci maddesinin taşan
dan çıkarılması; «Köy İşleri İl ve İlçe Koordi
nasyon Kurulu» na ait 23 ncü maddesinin başı
na aşağıdaki cümlenin eklenmesini saygı ile 
öneririm. 

Âdil Turan 
Uşak Milletvekili 

«Madde 22. — Köy ve köylü sorunlarını in
celemek, girişilen teşebbüslerin verim ve etkisi
ni artırmak;» ' 

Yüksek Başkanlığa 
Gerekçesini şifahen arz edeceğimiz, veçhile, 

tasarının 30 ncu maddesinin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Amasya Sinop 
Yavuz Acar Hilmi Biçer 
Kastamonu Kars 

'Sabri Keskin Musa Doğan 

Sayın Başkanlığa 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkındaki kanun tasarısına aşağıdaki madde
nin 33 ncü madde olarak konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Nevşehir Ankara 

Hüsamettin Başer Şerafettin Yıldırım 
Madde 33. — Köyün etrafındaki ve köy mer

kezinden 2 000 metre mesafede Hazine veya kö

ye ait yerler Köy İşleri Bakanlığınca parselle
nip, ev yaptırmak istiyenlere emsal değeri ile 
verilir. 

Geliri köy sandığına kaydedilir. 

Sayın Başkanlığa 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
kanun tasarısına madde 35 in ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Hüsamettin Başer 
Nevşehir Milletvekili 

Madde 35. — Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, okunan bu önergeler, 
arz ettiğim sebeplerle, muameleye konma im
kânına sahip bulunmamaktadır. Bu sebeple mu
ameleye koymuyorum. 

Sayın komisyon, 18 nci madde hakkında söz 
mü istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu 
maddedeki değişikliğe filhal katılmadığımıza 
göre, yeniden düzenlenmesi için komisyonumuz
ca bir karara varılması gerekir. Esasen akçalı 
olması sebebiyle kanun da açık oylamaya tabi
dir. Bu bakımdan bir dahaki oturumda arz et
mek üzere mehil istiyoruz. 

BAŞKAN — Yani komisyon olarak rapor ve 
yeni metin getireceksiniz. 

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

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, şu hale göre diğer maddelerimiz 

yürürlük maddeleridir. 
Sayın Hükümet söz ister misiniz? 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Hayır efendim. 

BAŞKAN — Söz istemiyorsunuz. 
29 Eylül Çarşamba günü saat 15,00 te top

lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 
Kapanma saati : 19,28 

mm^ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

168 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 9 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A -BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
£ - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

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

»evl«ri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
H â n komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ıncü mıaddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyedeın kurulu 49 No. lu Ge
çici Kioimisyon 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 Uğraşız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önsrgesû. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek

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

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

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

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

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin de-

(X) Bu işaret açık oya sunulacak maddeleri gösteri]1 



ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı 
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Eniğiz*in Genel af kanunu teklifleri ve Ada-
leit Komisyonu raporu (2/383, 2/430, 2/482) 
(IS. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 486 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

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

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

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

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili halikında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 noi maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 2 1 ' . 6 . 1971) 

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

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

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

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

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7.1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
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 tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda. 
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-
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lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nei ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

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

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

X 25. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 39'5) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

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

X 2 7 . - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1%5 takvim yılı konsolide bilanço
suna aüt raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 28. — Devlet Orman işletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun! sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa

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

X 219. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına aift genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinıhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) **" ;^ 

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
'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 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

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

X 33. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tas ansı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — istanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına 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 ydı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 



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

36. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu 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 . Komisyona 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

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

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
çırak, kalfa- ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçidi Komisyon raporu (2/14) (S. ıSa-
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

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

değiştirilmesine 'dair kanun teklifleri ve İçiş-
lerıi Komisyonu mpara (2/102, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 3..1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

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

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçiei 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) 
(ıS. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

10. — 6785 sayılı îmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
i e istanbul Milletvekili Reşit Ülker'im, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve Imıaır ve iskân, içişler! 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 nuımaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 



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

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

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 Memurlan Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmano'ğlu, 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 Başbakanlık 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 : 
16 . 6 . 1971) 
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16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 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 : 
15 . 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 Başlbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, savfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidin Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 

' (Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 
20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-

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

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

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

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se-
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çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 3G3) (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 Kurumları Kanununun 21 nci 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 îzanir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 .. 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basm ilân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisy onları 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 Kurudu teşkilime ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 195li tarih ve 58015 sayılı Kanunun 

2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Turizm ve Tanutma ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 1971) 

X 30.'— Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya
lı ve öumihuriıyeıt Senatosu Kayseri Üyesi Saani 
Turanın, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
ıKastaımionu Milletvekili Safari Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı onman suçlarının affına ve bun
lardan (mütevellit idare şahsi haklarının düşü-
ıralmesine ilişiklin kanun teklifi ile Siirit Millet
vekili Zeiki Çeliker'in, faelş yıllık 'erteleme »üre
si sonumda bâzı orman (suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet (komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı : 420) (Dağıtana tarihi : 
3 .9 .1971) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(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
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
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 Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomaık 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) 

(Millet Meclisi 168 nci Birleşim) 


