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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kars Milletvekili Ömer Kuşhan, son yapılan zam

lar ve hayat pahalılığı hakkında, 
Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Ra-

ra'a da, Eurovision şarkı yarışmasının doğurduğu 
sonuçlar hakkında, 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Federal Almanya'ya güdecek olan Devlet Baka

nı ve Başbakan Yardımcısı 1. Kaya Brdem'iri dönü
şüne kadar Devlet ©akanı ve Başbakan Yardımcılığı
na, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm vekıilik etmesinin 
uygun görüdüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

ölüm cezasına hükümlü Güloemal Arslan hak
kındaki dava dosyasının geri verilmesine daıir Baş
bakanlık tezkeresi (3/680) okundu; Adalet Komis
yonunda bulunan dosyanın geri verildiği açıklandı. 

Bolu Milletvekili Fuat Öztekin'in Dilekçe Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

'Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe, HP Grubunca gösterilen üç aday arasından 
ad çekme dle Adana Milletvekili Metin Üstüne!; 

TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan ve iç
tüzük gereği HP Grubuna düşen 1 Kâtip Üyeliğe, 
Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım; 

Millî -Savunma, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve 
Millî Eğitim komisyonlarında açık bulunan üyelik
lere de, gruplarınca gösterilen adaylar, 

Seçildiler. 
Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, işsiz

lik konusunda alınacak tedbirlere ilişkin (6/251) ve 
Erzurum Milletvekilli Hilmi Naibamtoğlu'nun, Er

zurum deprem bölgesindeki işsizlerin durumuna iliş
kin (6/267) sözlü sorularına Devlet Bakanı Mustafa 
Tınaz Titiz cevap verdi; soru sahipleri de cevaplara 
karşı görüşlerimi açıkladılar. 

Balıkesir MilletvekiM Mustafa Çorapçıoğiu'nun 
ı(6/283). 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/250), 
içel Milletvekili Edip özgenç'in (6/270), 

Malatya Milletvekili Fahri Şahinin (6/278), 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/281) ve 

(6/287) sözlü soru önergeleri ilgili bakanlar Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/265), 
İçel Milletvekili Edip özgençlin (6/273), 
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Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın (6/275), 
Kahramanmaraş Milletvekilli Rıfat Bayazıt'm 

<6/277), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/279), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/280) ve 
İzmir Milletvekilli Durcan Emirbayer'in (6/285) 

sözlü soru önergeleri mehil verildiklerinden; 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat 8 0 ^ 6 8 ^ ^ 

nun (6/271) ve 
Ağrı Milletvekilli İbrahim Taşdemir'in (6/289) söz-

lü soru önergeleri, soru sahipleri ve iflgii bakanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Konya Milletvekili Salim erel'ıin (6/290) sözlü so
rusu, Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa 
Kalemli'nin kendi bakanlığını ilgilendirmediğini be-
liktoesi sebebiyle; 

İstanbul Milletvekili Feridun Safcir Öğünç'ün 
(6/291), (6/292), (6/293) sözlü soruları soru sahibi 
Genel Kurulda hazır bulunmadığından bir defaya 
mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler. 

Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil
letvekilli Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 
ve 82*ye 1 inoi Ek), Komisyondan gelmediğinden; 

21.2.1967 tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanunun
da Değişiklik yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında 6.11.1984 Tarih ve 3072 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze
re Geri Gönderme Tezkeresi (1/626) (S. Sayısı: 242), 

Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır buîun-
mıadıkkrından; 

Ertelendiler. 
6 Mart 1985 Çarşamba günü saat 15.00 t̂e topla-

nimak üzere saaıt 16.00'da bMeşiıme son verildi. 
Başkan 

iBaşkanvekiM 
Ledin Badas 

(Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli îçel 

Cemal özbilert Durmuş Fikri Sağlar 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

6 . 3 . 1985 Çarşamba 

Teklif 
1. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 

2 Arkadaşının; 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
'Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/209) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5 . 3 . 1985) 

Rapor 
l1. — Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir 

Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve îçişleri 
Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 257) (Da
ğıtma tarihi: 5.3.1985) (GÜNDEME) 
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BtRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Ledin Barbs 
KÂTİP ÜYELER : Dunnuş Fikri Sağlar (içel)» Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69 uncu Birleşimini açıyorum. 

n i . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır, Sayın üyelerin salonda olduklarım yüksek 
sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'e kadar yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN— Toplantı yetersayısı vardır, görüş
melere başlıyoruz, 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DİŞİ KONUŞMALAR 
1. —*İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 

çadırda yasayan 16 aile ile ilgili gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Ömer Necati 
Cengiz'in, çadırda yaşayan 16 ailenin durumuyla il
gili görüşme isteği vardır; buyurunuz Sayın Necati 
Cengiz; süreniz 5 dakikadır. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; gündem 
dışı önemli bulduğum iki konuyu huzurunuza getir
mek suretiyle hem bir vicdanî görevi yapıyor ve hem 
de sizleri aydınlatmak istiyorum. 

Konunun özeti; şu anda çadırda yaşayan 16 aile
nin durumları ve tek blok halinde 300 daireden olu
şan, şarkın kazası niteliğini taşıyan bir konutun yolu 
ve yapım kalitesinin incelenmesi hususudur. 

Muhterem milletvekilleri; İstanbul Bakırköy Toz
koparan semti çok ihmale uğramış semtlerimiz ara
sında, 45 dairelik bir sosyal meskenin sakinleri, mail-i 
inhidam nedeniyle yerlerinden çıkarılmış ve kendile
rine ince kaput, bezi mahrutî çadırlar verilerek, aynı 
yerde, çamurun çok bol olduğu o yerde ve bu çadır
larım kurmuşlardır. 30 santimetre çamur içine kuru
lan bu çadırlarda, bunların 16'sı, şu anda 65 nüfusla 
çetin kış şartları içinde mücadele veriyor, yaşamlarım 
sürdürmeye çalışıyor, diğer taraftan da yöneticilerden 
ilgi bekliyorlar. 

Yasalara saygılı olan bu kişiler, bu tür uygulama
ların çetin, kış şartları içinde yapılması karşısında, ted
birlerin alınacağına inandıklarını; gerçi sıcak odala

rında karar veren bu yöneticilerin sıkıntılarımızı da 
duymalarım beklemek hayalcilik olur diye, ümitlerini 
yitirmekteler. Çünkü, hava şartları sıfırın altında do
laşırken, iki defa donma ile baş başa bırakılan bu aile
lerden bazıları zorlukla hayatlarım kurtarmışlardır. 
Bu vatandaşlarımızın yaşamlarım gören her kişinin 
üzülmemesi, hatta bu şekildeki bir yaşantıya nasıl 
katlandıklarına şaşmamak elden gelmiyor. 

, Sayın milletvekilleri, yolsuz, çamur deryası içinde, 
açıkta, her şeyden mahrum ve sefalet çeken bu vatan
daşlara çok acil olarak yardımcı olmamız gerekiyor. 
Mahallin ilgili yöneticileri neden yardım ellerini uzat
mıyorlar? Her şey bir tarafa, bu kişiler nihayet insan 
ve Türk vatandaşıdır. 

Muhterem milletvekilleri, ikinci maruzatım da, 
yine aynı semtte, Tozkoporan'da sosyal mesken ola
rak yapılmış bir tek blok olarak 300 daireden oluşan, 
bir bina var, şu anda içine taşınılmamış, fakat tavan
larından, ibMeşme yerlerinden sızıntılar odalara ak-
rnıaJkta, bu yeni bina onarıma muhtaç bulunmaktadır. 
ıBu blokların, (tapulu arazilerin ortasına kondurul
muş, 3 metre genişliğinde bir tek yolu var; yetkililerce 
bu yol yeterli görülmüş. Daire sakinleri bu yolu ye
terli bulmamakta, «Evlerimize helikopterle mi inece
ğiz?» diye yakınmaktadırlar. 

Sayın (Bayındırlık ve İskân Bakamımız Safa Gi-
ray'dan sıhhatli bir netice ve ilgi bekliyorum. Sayın 
balkanımm, donma tehlikesi ile her an yan yana olan 
çadırlı köy ide, yokuz kaza niteliği arz eden, yeni, 
fakat içine taşınmadan yıpranmış, tamire muhtaç 300 
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daireden oluşan bu mesken blokunun linoelenmesıini 
ve perişan durumlarının kusa zamanda çözüme kavu
şacağına olan inancımı ifade ediyor, içten dileklerim
le sizlere engin saygılarımı, sayın bakanıma da kısa 
zamanda sonuca ulaşacağı inancıyla teşekkürlerimi 
arz ediyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cengiz. 

2. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sa-
dıklar'ın, dış ekonomik ilişkiler ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile ilgili gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Tayyar Sadıklar'ın, dış eko
nomik ilişkiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ko
nulu gündem dışı söz isteği var. 

Buyurun Sayın 'Sadıklar. 
CAFER TAYYAR ISADIKLAR '(Çanakkale) — 

Sayın Başkan ve yüce Meçisin çok değerli üyeleri; 
dış ekonomik ilişkiler ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi konusundaki görüşlerimi arz etmek için tıuzurla-
ırınızdayım. 

Hükümet üyeleri muhtelif vesilelerle silk sık dış 
ülkelere ziyaret yapmaktadırlar. Hiçbir dönemde 
rastlanmayan bu ziyaret trafiğinin Türkiye'nin dış 
ilişkilerine ne derecede yararı dokunacağını tespit 
etmek çok güçtür. Ancak, dış ilişkilerin, hele bakan 
seviyesinde olunca çok dikkatle pianlanımasırtda bü
yük yarar vardır. Ayrıca, özellikle dış ekonomik iliş
kilerin mümkün olduğu kadar tek bir bakanlık tara
fından veya tam bir koordinasyon içinde yürütül
mesinde zaruret bulunmaktadır. 

Dış temaslardan sonra, bazı hükümet üyelerimiz 
güzel ve anlamlı bir geleneğin başlangıcı olarak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde açıklamalarda bu-
lunımalktadır. Başta Sayın Dışişleri Bakanımız ol
mak üzere, bazı 'bakanlarımız bu geleneği yaşat
maktadır. Bu uygulamanın devamlı hale getirilme
sini dilemekteyiz. 

Bu arada, ekonomik konularda bu güzel geleneğe 
uyulmadığını üzülerek belirtmek isterim. Bir örnek 
olmak üzere de geçen hafta içinde, ekonomimizin 
en hayati konularından biri üzerinde yapılan temas 
ve anlaşmaları burada zikretmek istiyorum. Basın
da yapılan bir açıklamadan öğrendiğimize göıre GATT 
sübvansiyonları konusunda (Hepinizin bildiği gibi 
GATT Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masının kısaltılmışıdır) bu koda ilişkin olarak Ame
rika Birleşik Devletleriyle müzakereler yapılmış ve 
bir mutabakata varılmıştır. Yapılan ikili anlaşmaya 
göre, Amerika Birleşik Devletleri 18 Aralık 1984 

| tarihinden beri Türk tekstil ürünlerine uyguladığı 
yüzde 16'lıık fark giderici ilave vergiyi kaldıracaktır. 

Buna mukabil, Türkiye'ye uyguladığı teşvikler
den ikisini 1989 sonunda, birini de 1986 sonunda 
kaldırmış olacaktır. Burada hükümetin, böylece ken
di dönemlerini aşan bağlantılara da girdiğine işaret 
etmek isterim. Henüz tam metni açıklanmamış olan 
anılaşma, değişik yorumlara ve 'bazı tartışmalara 
yol açmıştır. 

Bu arada, bundan böyle teşviklerin sadece Türk 
parasının değerinin düşürülmesi yolluyla verilebilece
ği, başlangıçta sadece tekstil ihracatçılarını memnun 
edecek bu anlaşmanın, diğer ihracat dallarında önem
li güçlükler ortaya çıkaracağı iddia edinmektedir. 
İddiaların ne derece haklı olduğunu veya mesnetsiz 
olduğunu, hükümetimizin yüce Meclis huzurunda 
yapacağı açıklamalarla daha jyi anlamış, olacağız. 

Bu itibarla, hükümetimizi, ekonomimizin bu ha
yatî konusunda yüce Meclis huzurunda açıklamaya 
davet ediyorum. 

Bu açıklama ihtiyacı, Başbakan Yardımcısı Sa
yın Kaya Erdem'in Federal Almanya'da yapılan bir 
uluslararası toplantı münasebetiyle illeri sürdüğü şu gö
rüşlerden sonra daha da zorunlu hale gelmiştir. Sayın 
Erdem'in ifadesiyle, «Son senelerde gördüğümüz tecrü
be odur ki, biz ticarette serbestleşımeyi uyguladıkça, 
ihraç mallarımıza karşı endüstriyel ülkelerden gelen 
korumacılık tedbirleri artmaktadır. Bu bizim için 
çok rahatsız edici ve şaşırtıcı bir durumdur.» Ay
nen Sayın Erdem'in ifadeleridir efendim, devam 
ediyoruz; «Zira aynı endüstriyel ülkeler Türkiye'ye, 
üye olduğu birçok uluslararası ortamda yıllarca, 
Türkiye'nin iç pazarı koruma politikasından vazgeç
mesini tavsiye etmişlerdir.» 

Sayın Erdem'in bu görüşlerine fcatılmamıak müm
kün değildir. Ancak, kendisine bağlı Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarının,- Amerika Birleşik Devletleriyle 
böyle hayatî bir anlaşmayı imzaladığı sırada, sorumlu 
bakanın bu şekilde 'bir görüş açıklaması çok dikkat 
çekicidir. Bu, tam bir çelişki olarak nitelendirilebi
lir. Bugün dünyada alınan korumacı tedbirlerle 
GATT Anlaşması büyük ölçüde ihlali edilmiştir. Dün
ya ticaretinin hemen hemen yarısından fazlası tarife 
dışı engellere tabidir. Ülkeler 'birbirlerine karşılıklı 
olarak sınırlamalar koymaktadırlar. Bu arada, Mart 
1984 tarihinde AET, Amerika Birleşik Devletlerin
den ithalatını kısıtlamıştır. Daha önce de Amerika 
Birleşik Devletleri AET'den aldığı demir çeliğe kısıt
lama getirmiştir. Dünya sanayiinde liderliğe özenen 
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Japonya'nın uyguladığı koruyucu tedbirler devamlı ' 
şikâyet konusu olmaktadır, özellikle Türkiye'nin id
dialı olduğu tekstil'gibi sahalarda birçok kısıtlayıcı 
tedbirler alınmıştır. Hal böyle öken Türkiye, ithalatı 
serbest bırakmak ve uygulanan kısııtlaımalan kaidır-
ımak yolunda önemli adımlar atmış ve ihracatta da 
sübvansiyonları kaldırmak için anlaşmalara girmiş
tir. Bu meyanda, 1 Mart 1985 tarihinde neşredilen 
bir kararname file Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının 6, 16 ve 23 üncü Maddelerinin 
Tefsiri ve Uygulanmasıyla ilgili Anlaşma onaylan
mıştır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, dünyada GATT Anlaş
ması aleyhindeki uygulamalar karşısında Türkiye'nin 
serbestleşme yolunda attığı adımlar, belki sanayici 
üyeler nezdinde bir hoş seda yaratabilecektir, ancak 
Sayın »Erdem'in ifadeleriyle Türkiye'de 'rahatsızlık 
uyandırmakta ve ekonomik çevreleri şaşırtmaktadır. 
Meşhur bir Türk deyimiyle sanayici ülkeler «Halka 
verir talkını, kendi yutar salkımı* politikasını devam 
ettirmekte iken, Türkiye'nin bu cömertliğini izah et
mek çok güç olmaktadır. 

Kıaldıki hükümet programında; «Bu konuda koru
ma makul olmalıdır» şeklinde İhtiyatlı bir ifade kul
lanılmıştır. (Bu konulardaki kaygılan ortadan kaldır
mak üzere konunun bütün boyutlarıyla yüce Mec
lise hükümet tarafından 'açıklanmasında büyük yarar 
görmekteyiz. Belki de kaygılanacak bir şey yoktur. 
Gelişmeler Türk ekonomisinin lehine de olabilir. 
Böyle olup olmadığını ancak açıklamalardan sonra 
öğreneceğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Sadıklar. 

3. —Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, mil
letvekillerinin Meclis içi ve Meclis dışı çalışmaları ile 
ilgili gündem dışı konuşması 

©AŞKAN — Profesör Fethi Çelikbaş'ın ımiflletve-
killerinin Meclis içi ve Meclis dışı çalışmaları hak
kında gündem dışı konuşma isteği vardır. 

Buyurunuz Sayın Çelikbaş. 
ıFETHt 'ÇEUlIKBAfŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değeri üyeleri; yüksek Meclisiniz 1984 
yılında Köy Kanununda ve Tapu (Kanununda bazı 
değişiklikler yaparak hükümete, mütekabiliyet esası
na dayanmamak kaydı öle, bazı kültürel ve tarihî 
bağlarla bağlı bulunduğumuz ülkelerin vatandaşla
rına Türkiye'de gayrimenkul edinmek hakkının ta
nınması »için yetki vermiştir. Cumhuriyet hükümeti 
bu yetkiye dayanarak gerekli tedbirlerini almıştır ve 
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bu suretle bazı yabancılar Türkiye'de gayrimenkul 
alımına başlamışlardır. 

Bir hafta evvel, 27 Şubat 1985 Çarşamba günü 
İstanbul'da çıkan günlük bir gazeteye, anaımuhale-
•fet partisinin üst seviyesindeki bir yetkili arkadaşı
mız bundan bahisle şu sözleri söylemiştir, «Parti
miz bu konuyla ilgili olarak Mecliste sonuna kadar 
mücadele vermiştir. Araplara imtiyaz tanıyan bu 
yasanın iktidara geldiğimizde derhal iptaline karar 
vereceğiz ve satanlardan da ayrıca hesap soracağız.» 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız ve Türk ta
rihimin geçmişi ve ananelerimiz Türkiye'de kanun hâ
kimiyetini şöyle aralamaktadır: Her kanun 'iktidar ta
rafından iptal edilebilir; fakat iptal edilmediği müd
detçe veya yürürlükte bulunduğu sırada kazanılan 
haklar hürmetle muhafaza edilir, bu bir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) İki, hükümetlerin vazifesi ka
nunları tatbik etmektir. Eğer bir hükümet kanunları 
tatbik etmişse ondan hesap sormak, Atatürk'ün kur
duğu Türkiye Cumhuriyetinin kafasından, zihninden 
geçecek bir şey değildir. 

Memleketimiz maalesef çok partili hayatta bu 
kabil sözlerden büyük zararlar görmüştür. Diğer .ta
raf tan vazifeye başlarken bir yeminimiz vardır ar
kadaşlar, bu yeminimizin içinde şu hüküm vardır; 
«Hukukun üstünlüğüne bağlı kalacağıma namusum 
ve şerefim üzerine söz veririm». Hukukun üstünlüğü, 
müktesep hakların tanınmasını gerektirir ve kanunla
rın tatbikinden dolayı kimseye hesap sorulmama-
sını gerektirir. Bu çeşit konuşmalar Meclis dışında 
cereyan ediyor, bunu tasvip edenler oluyor; ama 
muhterem heyetiniz bunlara iltifat etmemelidir. İçe
ride ve dışarıda bugün yüksek Meclisimizin- faaliye
tini önlemek için çeşitli gayretler sarf ediliyor arka
daşlar. Hiç gerek yok iken, erken seçim sadalan her 
gün gazeteleri işgal ediyor. Bunun bir manası yok 
mudur? Biz bu Mecliste-yemin ederek vazife görür
ken, bütün bunların hesabını yapmak mecburiye
tindeyiz: Bütün efal ve harekâtımızda şuna dikkat 
etmeliyiz; hükümetleri tenkit etmek elbette müm
kündür, ama millete ve devlete zarar vermemek ka
yıt ve şartıyla arkadaşlar. (ANAP sıralarından al
kışlar) Bunun neticesi ne olmuştur, şunu arz edeyim: 
25 yıl içerisinde Türkiye, İkinci Dünya Harbinden 
sonra, en güzel bir şekilde «Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununu» çıkartmıştır. Bütün enternasyo
nal mütehassıslar bu hususta müttefiktir; ama, gelin 
görün ki, bir profesörümüzün son günlerde neşredi-



T. B. M. M, B: 69 6 . 3 , 1985 O : 1 

len bir yazısında belirttiği gibi, 1954 - 1979 yıllarını I 
kapsayan 25 yıllık devrede Türkiye'ye gelen yabancı 
sermaye 280 milyon dolardan ibarettir ve bu 280 
milyon dolar, Yunanistan'a 1 yılda gelen yabancı ser
mayedir. 

Arkadaşlar, memleketimizde işsizlik gurran ol- | 
muş, millî kaynaklarımızla iş sahası açmayı karşıla-
yaımıyoruz. Zamanın iktidarı bunu düşünmüş, daha 
1953-54 yıllarında bövle bir kanun sevk etmiş ama, I 
dışarıva ayak uvduran, sorumluluğunu idrak etme
yen bazı kişiler bunun gürültüsü içinde yabancı ser
mayenin Türkiye'ye gelmesine mani olmuştur. 

Arakadaşlar, bu itibarla çok rica edeceğim, elbet
te muhalefet iktidarı tenkit edecektir, bunu reddet
mek mümkün değildir; ama, iktidarın icraatı tenkit 
edilirken millete ve memlekete zarar vermemek ana-
prensip olmak gerekir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu itibarla, çok rica ediyorum, istirham ediyo- j 
rum, bu Meclisin fevkalade mühim bir misyonu 
vardır. Türkiye, 1980 yılında, 12 Eylül müdahalesin
den evvel, tarihinin, millî mücadele dahil, en karan
lık anlarından birini yaşamıştır, öyle haller olmuş
tur ki, bir vazifeliyi, vazifesinde 24 saat tutmak 
mümkün olmamıştır; tehdit edilmiştir. Böylesine bö
lünmek, parçalanmak durumuna gelen bir ülkede 
toparlanmak, birlik olmak ve vatandaşlara hizmet 
götürmek gerekirken, dışarıya ve içeriye birtakım 
ürküntüler vermek millî menfaatlarla bağdaşmaz. 

Bu itibarla, çok dikkatli olmak mecburiyetinde
yiz. Tarihe karşı ağır sorumluluğumuz vardır, bu 
sorumluluğu şerefle kullanmak, hepimizin evladımıza 
bırakacağı en kıymetli miras olacaktır arkadaşlar. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini sayın Çeükbaş. \ 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 
nun, pancar ürününe uygulanan fiyat farkına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/283) 

BAŞKAN — Gündemin sözlü sorular bölümüne 
geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1, — ABD'ne gidecek olan Tarım Orman ve Köy-

işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın ' dönüşüne kadar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'm vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/712) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde Cumhurbaş

kanlığının İki adet tezkeresi vardır, okutup ayrı ayrı 
bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarımsal işbirliği alanında görüşmelerde bulun

mak üzere 9-17 Mart 1985 tarihleri arasında Ame
rika Birleşik Devletlerine gidecek olan Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşü
ne kadar; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. —Irak'a gidecek olan Bayındırlık ve İskân 

Bakanı t. Safa Giray'in dönüşüne kadar Bayındır
lık ve İskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türefin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/713) 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 8-12 Mart 1985 

tarihleri arasında Irak'a gideoek olan Bayındırlık ve 
iskân Bakanı t. Safa Giray'ın dönüşüne kadar; Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi N. Türel'ıin vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
'bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

1 inci sıradaki, Balıkesir Milletvekili Mustafa Ço-
rapçıoğlu'nun, pancar ürününe uygulanan fiyat "far
kına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
rusunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Çorapçıoğlu?.. Burada. 

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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2. — Balıkesir Milletvekili Davut AbactgiFin, Şe-
kerbank tarafından pancar kooperatiflerine verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki 'Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Şekerlbank ıtarafından pancar koo
peratiflerine verilen krediye ilişkin (Başbakandan 
sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Abacıgfl?.. Burada. 
Soruya cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
3. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki soru rnifcbJl verilmiş 
olduğundan ertelenımişıtir. 

4. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Etibank'm 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki içel Milletvekili 
Edip özgenç'in Etibankın verdiği kredilere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Edip özgene?.. Burada. 
Soruya cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir.! 
5. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen 

oğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yükseltilme nedenle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/271) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökraenoğlu'nun soru önergesi, ya
zılı soruya çevrilmiş olduğundan, gereği Başkanlıkça 
yapılacaktır. 

6. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan 
Kasabasında kurulacağı iddia edilen soda tesislerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

7. — Şanlıurfa Milletvekili Veçihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İlindeki kamu kuruluşlarının başka illere nak-
ledilişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/275) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-
zıt'ın, günlük bir gazetede risale-i Nur kitaplarının 
propagandasının yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/277) 

BAŞKAN — 6, 7 ve 8 inci sıradaki sözlü soru
lar, ilgili Bakanca mehil alınmış olduğundan erte
lenmiştir. 

9 — Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in, şeker 
ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı id
diasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/278) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada yer alan, Malatya 
Milletvekili Fahri Şahin'in, şeker ihracatı nakliye 
ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesine 
geçiyoruz. 

Sayın Fahri Şahin?.. Yok. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

BAŞKAN — 10 ve 11 inci sıradaki sözlü soru
lar, 15 gün. mehil verilmiş olduğundan ertelenmiştir. 

12. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, şe
ker pancarı fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/281) 

BAŞKAN — 12 nci sırada yer alan, Aydın Mil-
letveküi Ertuğrul Gökgün'ün, şeker pancarı fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so-
ur önergesine geçiyoruz. 

Sayın Gökgün?.. Burada. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. -
13. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 

tütün üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

BAŞKAN — 13 üncü sıradaki sözlü soru, mehil 
verilmiş olduğumdan ©rtdenmiştir. "" 

14. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
tiftik ve yapağı satış kooperatiflerinde çalışan per
sonelin maaşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/287) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada yer alan, Aydın Mil
letvekili Ertuğrul Gökgün'ün, tiftik ve yapağ.ı satış 
kooperatiflerinde çalışan personelin maaşlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından, sözlü soru öner
gesine geçiyoruz. 

Sayın Gökgün?.. Burada. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakam?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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15. — Ağrı Milletvekili İbrahim Tasdemir'in, 
akademik unvan verilen sanatçılara ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in cevabı (6/289) 

BAŞKAN — 15 inci sırada yer alan, Ağrı Mil
letvekili İbrahim Taşdemir'in, akademik unvan veri
len sanatçılara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın İbrahim Taşdemir?.. Burada. 
Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı?.. 

Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygıyla arz ederim. 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı Milletvekili" 

1. Sanat dallarında öğretmenlik yapan bazı 
sanatçılara yardımcı doçentlik, doçentlik ve profe
sörlük unvanı verildiği yolundaki haberler doğru mu
dur? Kaç sanatçıya akademik unvan verilmiştir, bu 
sanatçılar kimlerdir ve bu unvanlar verilirken sanat
çılar arasında nasıl bir kıstas gözetilmiştir? 

2. Böyle bir uygulama üniversitelerde yıllarca 
öğretim görevlisi olarak uğraş ve eser verip belirli 
bir prosedürden geçtikten sonra akademik kariyer 
hak eden bilim adamlarına karşı bir haksızlık olmaz 
mı? «YÖK - Kondu» olarak isimlendirilen bu uygu
lamadan sonra akademik unvanlara, bilimsel çabalar
la ulaşma hevesleri azalmayacak mıdır? Bilime olan 
saygınız çerçevesinde değerlendirmeniz nedir? 

3. Takdire şayan çalışmaları tartışmasız olan 
değerli sanatçılarımızı akademik unvan verme yeri
ne, başka uygulamalarla taltif etmek daha doğru ol
maz mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan Dinçerler, buyurunuz 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Taşde
mir'in sorduğu sorulara vereceğimiz cevaplar şöyle
dir : Halen aşağıda isimleri yazılı 6 öğretim görevli
si profesörlüğe yükseltilmiş ve atanmış bulunmakta
dır. 

1. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatu- -
varına, Profesör Adnan Saygun, 

2. Aynı Üniversitenin gene Devlet Konservatu-
varına, Profesör Cemal Re$ıt Rey, 

3. Aynı Üniversitenin aynı Konservatuvarına, 
Profesör İlhan Usmanbaş, 

4. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
na, Profesör Necil Kâzım Akses, 

5. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konser
vatuvarına, Profesör Nevzat Atlığ, 

6. Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarına ise, 
Profesör Cüneyt Gökçer, tayin edilmişlerdir. 

Bu atamalar, 2809 sayılı Kanunun geçici 10 uncu 
maddesi ve 23 Eylül 1983 tarihli yönetmelikte belir
tilen esaslara göre yapılmıştır. 

2. Yukarıda adı geçen kişilere akademik unvan 
verilmesine, profesörlerden kurulu heyetlerin ince
lenmesinden sonra Üniversitelerarası Yüksek Kurul 
- ki bu da profesörlerden oluşmaktadır - ve Yüksek
öğretim Kurulunun ayrı ayrı inceleme ve değerlen
dirmesinden sonra karar verilmiştir. 

Soru sahibi arkadaşımız sorusunu sorduğunda, 
henüz Üniversitelerarası Kurul toplanıp bu konuda 
karar almamıştı, sadece gazetelerde bazı haberler 
neşredilmişti. Nitekim, bu konuda Üniversitelerarası 
Kurulun 27 Şubat 1985 tarihinde yaptığı toplantısın
da karara varılmıştır. 

Sanatçıların öğretim kurumlarında, akademik gö
rev yapma hallerinde akademik unvan almaları Al
manya, Avusturya, Japonya, Amerika Birleşik Dev
letleri, hatta Sovyetler Birliği gibi diğer birçok ül
kede de görülen eski bir tatbikattır. Nitekim, ya
bancı sanatçı profesörlerin Türkiye'de çeşitli zaman
larda hizmet gördükleri de hepimizin bildiği bir ger
çektir. 

Sonuç olarak, kararlar bilim adamlarının bilim
sel ölçüler içerisinde varmış oldukları kararlardır. 
Sanatçılarımızın taltifi ile bunlara akademik görev 
yapmalarından dolayı akademik unvan verilmesi biz
ce ayrı ayrı olaylardır. Millî kültür değerlerimizin 
geleceğe taşınmasında büyük hizmetleri olan çok de
ğerli sanatçılara, bu değerli hizmetlerinden dolayı sa
nat yönünden ayrıca çeşitli iltifatlar ve taltifler yapı
labilir; o konuyu ayrı olarak mütalaa ediyoruz. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Sayın Taşdemir, Sayın Bakanın verdiği bilgiler 

sizdeki bilgilere uyuyor mu efendim? 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Hayır efen

dim; söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın Taşdemir, süreniz 5 dakikadıı efendim. 
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İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sayın bakanı
mızın vermiş olduğu cevaptan dolayı kendilerine te
şekkür ederim. 

Dünyada ve ülkemizde profesörlük unvanının 
alınmasının belirli bir prosedürü vardır : İlk aşama
da üniversite bitirecek, yüksek lisans ve doktora de
recelerini tamamlayacak, bu aşamalardan sonra ken
di bilim uğraşı alanlarında çalışmalarını sürdürecek 
ve akademik kurullara kabul ettirecek, eserler vere
cek, araştırmalar yapacak, lisan bilecek ve sırasıyla 
araştırma görevlisi, öğretim üye yardımcısı, öğretim 
üyesi ve nihayet anabılım dalı başkanı ya da profesör 
olacaktır. 

Bugünkü YÖK sistemi içerisinde üniversiteyi bi
tirdikten sonra, hemen asistan olan süper zekâlı ve 
fevkalade başarılı çalışmalar yapıp eser veren bir ki
şi, asgarî 16 yü sonra profesör olabilmektedir. Bu
nun yanında yıllarca alın teri döküp, uğraş verdik
ten sonra doçent olarak emekli olmuş bilim adamları 
vardır. Hatta profesörlüğü hak etmiş, ancak unvan
ları tasdikten çıkmamış sayın bilim adamlarımız mev
cuttur. Hal böyle iken, YOK'ün belirli sanatçılara 
profesörlük unvanı vermesi, doğrudan doğruya bi
limsel çaba ve çalışmalarla ve aynı prosedür içerisin
de akademik unvan elde etmek isteyen bilim adam
larıyla alay etmek ve en azından onları hafife almak 
demektir. 

Hatırlayacağınız gibi, bütçe görüşmeleri sırasında 
rahmetii Mahmut Akkılıç hocamız, Bolu Yükseko
kulunda derslerin emekli teknisyen, personel şefi, ta
hakkuk şefi, emlak müdürü, orman mühendisi ve 
avukatlara verdirildiğini bu kürsüde beyan etmişti. 
Ek olarak şunu söyleyeyim ki, halen Diyarbakır Hu
kuk Fakültesinde Diyarbakır Vali Muavini ders ver
mektedir. Konya Hukuk Fakültesinde Roma hukuku 
dersini Ankara Barosuna kayıtlı bir sayın avukat ver
mektedir. Keza aynı fakültede geçen sene medenî 
hukuk dersini yine emekli bir avukat vermiş idi. 

Bunun başlıca iki sebebi vardır sayın milletvekil
leri, birincisi; ülkemizde YÖK uygulamaları nedeniy
le yeterli ölçüde öğretim üyesi kalmamıştır. Yetenek
li öğretim görevlileri ya uzaklaştırılmışlar ya da ken
dileri ayrılmışlardır. 

İkinci sebebi ise; bu bir zihniyet meselesidir, öğ
retimde liyakat ve kabiliyeti esas almayan ve «Gere
kirse ben tarih dersini ziraat fakültesinde de okutu
rum» diyen çağdışı bir zihniyet. 

I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sanat dalların-
I da öğretmenlik yapan sanatçılara unvan verilmesini 

öngören yönetmelik hükümlerine göre, kendi alanla-
I rında başarılı çalışmalar yapmış sanatçılara bu unvan 
I verilebilecektir. Eğer ölçü bu ise, kendi dallarında ba-
I sarılı çalışmalar yapmış ve kaç insan boyu kadar eser-
I 1er vermiş hukuk uygulayıcıları, ayukat ve yüksek 
I mahkeme üyelerine ya da aynı ölçüde başarılı çalışma-
I 1ar yapan tıp doktorlarına vesair meslek mensuplarına 

niçin bu unvanlar verilmemektedir? 
I Böyle bir uygulama, sözü edilen kişilerin profe-
I sörlük unvanını talep etine hakkım doğurmayacak 
I mıdır? Eğer münhasıran öğretim görevlisi olarak ça-
I lışmak şartı bahis konusu ise, o zaman halen ders 
I okutan teknisyen, personel şefi, muhasebe müdürü' 

ve emlak müdürünün günahları nedir, onlara niçin 
I DU unvanlar verilmemiştir? 
I Sayın milletvekilleri, başlangıçta üniversite mezu

nu olma şartım dahi öngörmeyen öğretmenlik, her ne 
I nikmetse değiştirilmiş ve bu şarta üniversite mezunu 

olma şartı eklenmiştir. Eğer kamuoyunun ve bilim 
çevrelerinin tepkisi olmasa idi belki de bu ihtiyaç his
sedilmeyecekti. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, çok de
ğerli çalışmalar yapmış sanatçılarımızı elbetteki tak
dir ediyoruz, onların taltif edilmelerine karşı değiliz. 
Zaten kendilerine duyduğumuz saygı nedeniyle bu 
konuyu bir kere daha Meclis gündemine getirmeyi 
istedik. YÖK şimdiye kadar olan uygulamaları ile 

I âdeta zorbalık yapmış, bilim çevrelerini, öğrenciyi ve 
öğrenci ailelerini ve toplumumuzdaki demokratik tüm 
kuruluşları karşısına almış ve keyfî bir tavır takın
mıştır. Demokratik hayatımızın bir kamburu haline 
gelen YÖK"ün bu tutumu, kamu vicdanında giderek 
YÖK'ü yok edecektir ve etmektedir de. (HP sıraların
dan alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, geçmişte Maliye Bakanlığı 
yapmış emekli bir sayın profesör, bu tablo karşısın
da artık profesörlük unvanım titizlikle kullanmaktan 
kaçınacağını beyan etmektedir. Bilim çevreleri YÖK'e 
küskündürler. YÖK, devamlı olarak antipati topla
maktadır. Kanaatimizce, toplumumuzda büyük iti
bar gören saygıdeğer sanatçılarımıza profesörlük un
vanı vermekle, YÖK ilgilileri, sempati alanlarını ge
nişletmek istemektedirler. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, toparlayınız 
Sayın Taşdemir. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Toparü-
I yorum Sayın Başkanım. 
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Sanatçılarımızın yeri, engin insan sevgisiyle dolu 
olan halkımızın gönlüdür. Bana göre onlar için en 
büyük ödül, halkın sevgi ve saygısıdır. Temennimiz 
şudur ki, saygıdeğer sanatçılarımız, halkın gönlünde 
kurmuş oldukları tahtı ve bunun ebedî bahtiyarlığını, 
kendilerinin saygınlıklarına gölge düşürecek olan 
YÖK'ün bu ihsanı ile değiştirmesinler. Bu unvanı 
iade edip, gerçek hak sahiplerine bıraksınlar. Kendi
leri için iftihar konusu olan geçmişleriyle bağdaştır
madığımız «YÖK kondu» sıfatını gelecek nesillere 
miras olarak bırakmalarına gönlümüz razı değildir. 
Gelecekte bu uygulama ile kimlere unvan verileceği 
ve kimlerin aynı kategoriye girecekleri belli değildir. 
Hem bir kısım sanatçıları küstüren, hem de bilim 
çevrelerinin tepkisine neden olan ve «kondu» olarak 
değerlendirilen bu unvanları iade etmeleri, saygınlık
larını artıran ve sanatçı inceliği ile bağdaşan bir tu
tum olacaktır. Biz, saygıdeğer sanatçılarımızın gele
cek nesiller tarafından eleştiriye uğramalarını istemi
yoruz. 

Ayrıca, bilim, akıl ve kamu vicdanına karşı dire
nen sanatçıların varlığını da düşünmek istemiyoruz. 
Bu itibarla kendilerini, bir kere daha olayın muha
sebesini yapmaya davet ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben soru
mun ikinci kısmının, sayı* bakanımın bilime olan 
saygısı çerçevesinde değerlendirilmesini istemiştim; 
ancak, sayın bakanımız bu konuya dokunmadılar ve 
kısa bir izahat verdiler. Şu anda ben sözlerimi ta
mamlamış bulunuyorum; Sayın Başkanımız teamül 

1. — Tarım Orman ve Köy işler i Bakanlığının, 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım Orman ve 
Köy işler i ve Anayasa komisyonları raporları (1/115, 
1/510) (S. Sayısı : 255) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sırada, 255 sıra sayılı Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

(1) 255 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

olduğu üzere «Soru cevaplandırılmıştır» diyecektir; 
ancak, kanaatime göre soru cevaplandırılmamıştır. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşdemir. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) 

BAŞKAN — Gündemin 16 ncı sırasında Konya 
Milletvekili Salim Erel'in soru önergesi vardır. Ma
liye ve Gümrük Bakam 15 gün mehil istemiş oldu
ğundan soru ertelenmiştir. 

17. — İstanbul Milletvekii Feridun Şakir öğünç' 
ün sosyal güvenceden yoksun olarak çalışanlara iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) 

18. — İstanbul Milletvekii Feridun Şakir öğünç' 
ün, bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

19. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacaklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/293) 

BAŞKAN — Gündemin 17, 18 ve 19 uncu sıra
larında Sayın Feridun Şakir öğünç'ün, soru önerge
leri vardır. Aym soru önergeleri dün de söz konusu 
edilmiş ve ertelendiği belirtilmiştir. Ancak, Feridun 
Şakir öğünç izinli bulunduğundan sorular ertelen
miştir. 

Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun ta
sarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet hazır. 
v 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla
rınıza suunyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler; Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grubu adına Ertuğrul Gökgün, 
Halkçı Parti Grubu adına Kemal Gökçora. 

Sayın Ertuğrul Gökgün; buyurunuz efendim. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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MDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÖKGÜN 
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu 
Kanun Hükmünde Karanamenin Bazı Maddeleinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Ana
yasa komisyonları raporları hakkında Milliyetçi De
mokrasi Partisinin görüşlerini arz etmek üzere, huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlarken he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın özal hükümet programını okurken, «Çiftçi
mizin istikrarlı ve gittikçe artan bir gelire kavuştu
rulmasının en önemli iki unsuru, enflasyonun çok dü
şük seviyelerde tutulması ve ihracatın artırılmasıdır» 
demişti. «Hayvancılığın ve buna dayalı et, süt ve di
ğer ürünler sanayii île su ürünlerinin her yönü ile ge
liştirilmesi zorunludur» demiş ve bu sözleri program
da üzerine bastıra bastıra belirtmiş ise de, bugün köylü 
ve çiftçimizin içinde bulunduğu durum ve tarım sek
törünün durumu dikkate alındığı zaman bu sözlerin 
hiç birisinin, kelimesinin dahi yerine getirilmediği açık
ça görülmektedir ve ortadadır. 

Sayın Başbakan hükümet programını okurken, bir 
de kırtasiyecilikle savaşılacağını belirterek zaman ve 
'kaynak tasarrufu yapılmak üzere bakanlık sayısının 
azaltılacağını beyan etmişti. Biz, bu ve önceki sözle
re canı gönülden, muhalefet olarak, katılmıştık, fa
kat 1 yıllık icraat sonunda ortaya çıkan manzara 
karşısında bu icraata katılmamız mümkün değildir. 
Müzakere edilmek üzere gündeme alınarak huzuru
nuza getirilen tasarıya göre, reorganize edilen Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı âdeta kırtasiyeciliği ar
tırmak için yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Bir de gerek bölgelerde; illerde ve taşra teşkilat
larında ve gerekse bakanlık bünyesi içersinde büyük 
*bir kargaşaya neden olmuştur. Üç bakanlık bir araya 
getirilirken, Tarım Bakanlığı da fonksiyonlarını kay
betmiştir. Şimdi, rapora göre Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığında ürün bazı ele alınmamış, fonksi
yon bazı ele alınmıştır. Bu mantığa göre, hastalık de
yince bitki ve hayvan hastalığı bir arada düşünülmüş 
ve bu konu bir 'birimin eline görev olarak verilmiştir. 
Efendim bu mantığa göre, insan sağlığının da kırta
siyeciliği önlemek ve bakanlık sayısını azaltmak için 
bu bakanlığın, bünyesine verilmesi gerekir. Efendim, 
'köye yalnız î>u bakanlık gitmiyor ki, Millî Eğitim 
Bakanlığı da gidiyor, çünkü Millî Eğitim Bakanlığının 

öğretmeni köyün demirbaş elemanıdır. Şimdi, bu 
mantığa ve elimizdeki rapora göre şöyle düşünmemiz 
gerkeir; «Tarım Orman ve Köyişleri ile Sağlık ve Sos
yal Yardım, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı» 
desek bu bakanlığa, daha uygun düşecek kanaatinde
yim. Çünkü, köye yalnız bu bakanlık hizmet götürmü
yor, her bakanlık götürdüğüne göre, gelin bütün ba
kanlıkları birleştirelim, hepsine de Tarım Bakanlığı 
deyip çıkalım, kırtasiyecilik de bitsin, «ve»li, «ile»li 
isimleri de bir tarafa atalım. 

Efendim, bu sözlerimi sizleri kırmak, sizleri incit
mek için söylemiyorum. Bu sözlerimi ben, geçen yıl 
yüce Meclise arz etmiş olduğum gündem dışı konuş
malarda, gerek tarım sektörünün, gerekse hayvancılı
ğın bazı etkenlerle; bilhassa İthalat yoluyla yapılacak 
'bazı işlemlerle, "büyük tehlikeye gireceğini buna kar
şılık memleketimizin, dünya üzerin'de tarım sektörüyle 
ilgili konular yönünden ileri durumda olduğunu arz 
etmiştim. Bu tehlikeler ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
İBu reonganizasyon kanun tasarısı burada huzurunuza 
gelmeden evvel tatbikatı başlatılmıştır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının esâs 
fonksiyonu üretimle ilgllenimektir; açlıkla mücade
leyi, açlıkla savaşı organize etmektir; bu savaşta 
'başarı sağlamaktır. 2000'H yıllarda bütün dünyayı 
açlık tehlikesinin saracağını ve bugün zaman zaman 
televizyonda Kuzey Afrika'daki faciaları görerek, bu
na tedbir düşünülmesi gerekirken, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığnın kalkıp, devletin suyunu götü
ren teşkilatı varken, elektriğini götüren, yolunu yapan 
teşkilatı varken ve bir emirle bunların köyün hudu
duna kadar değil, köyün içine de girmesinin sağlan
ması mümkünken bunun bir kanun tasarısıyla hal
ledilmesi mümkünken, günlerce Tarım Komisyonunu 
işgal eden mevzu haline getirilmesi; yol, su, elektriğe 
karışması, öte taraftan pancar, buğday, pamuk gibi 
tarımsal üretim ile et ve süt üretimini bir tarafa bı
rakması, bigâne kalması, basında günlerce yer alan 
ve et konusunda meydana gelen üzücü olayları Tarım 
Bakanının duymazlıktan gelmesi, adeta bu ülkede Ta
rım Bakanı yokmuş gibi hepimizi üzüntüye şevk 
eden bir sessizliğin içinde durması, bizi düşünceye 
sevk etmekte ve yüce Mecliste de benim bunu arz 
etme zorunluluğum doğmuş bulunmaktadır. 

Efendim, tarım konusu görüşüleceğine göre, bu
nun fonksiyon bazından değil ürün bazından yürü
tülmesi, iktidarın yürütmüş olduğu liberal ekonomi 
sistemine de uygun düşerdi. Bugün dağdaki çoban, 
mutfaktaki hanım ekonomiden, üründen ve üretimden 
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bahsetmektedir. Tarım Bakanlığı reorganize edilir
ken nasıl oluyor da biz üretim ve ürün bazını almı
yoruz da fonksiyon bazını ele alarak sunî tohumla
mayı bitkisel tohumla, bitkisel tohumlamayı da hay
vanların üretilmesi için kullanılan sunî tohumlama ile 
karıştırıp gülünç üniteler kuruyoruz? Bunu ben büt
çe görüşmelerinde de arz etmiş olduğum için tekrar 
etmeyeceğim. 

IŞimdi biraz et konusuna değinmek istiyorum. Ta
rım Bakanlığı reorganizasyonu; et, süt, yumurta ürer 

timi ve ziraî üretim; tahıl üretimi, pancar, pamuk, 
aklınıza ne geliyorsa; tarımsal üretimin temel ilke
lerine aykırı bir kuruluştur. Çünkü büyük bir kar
gaşa yaratmaktadır. Böyle bir kargaşa yaratmak için 
b!ir ekip kurulsaydı bu kadar karıştıramaz, bu kadar 
'başarı sağlayamazdı. Onun için, yüce Meclise ben bir 
teknisyen olarak, 32 yıl veteriner hekimlik yapmış bir 
kişi olarak, çeşitli illerde veteriner işleri müdürlüğü 
yapmış 'bir kişi olarak, bu bakanlığın çatısı altında 
30 yıl çalışmış bir kişi olarak bunu değiştirmenizi, bu 
tasarıyı kabul etmemeniz» istirham ediyorum. Bunun 
yeniden gözden geçirilmesini, bilenlere sorulmasını ve 
hilen kişilerce bu kanunun hazırlanmasını istirham 
ediyorum, yoksa, sizleri üzmek için, tenkit maksadıyla 
bu sözleri söylemiyorum. 

Efendim, et üretimine aykırı dedim, neden? Et 
'konusu çok münakaşa edildi. Halbuki, Türkiye'de 
hiç münakaşası yapılmayacak tek üretim kolu ettir. 
Biz 980 bin ton et üreten yeryüzünün seçkin bir ül
kesiyiz. Bu neden böyle oldu, neden münakaşa konu
su oldu? Bu şundan ileri geldi : Efendim, Et Balık 
Kurumunun 30 bin tonluk buzhanesi ve depoları 
mevcut. Karpuzun mevsimi olmadığı bir dönemde, 
şimdi karpuzu piyasada görmemiz mümkün müdür? 
Ama, karpuzun revaçta olduğu mevsiminde, çok af
federsiniz, çöp tenekelerinde, balkonlarda bile karpu
zu görmemiz mümkündür. Et de böyledir, etin de 
mevsimi vardır, mevsiminin dışında eti bulmak zor
dur. Mevsiminde bu et satın alınacaktı, Et Balık 
Kurumuna peşin para ödenecekti, ucuz fiyatla alınıp 
depo edilecekti, şimdi izmir halkı 600 liraya et yiye
cekti; hem Tüfk etini yiyecekti, üstelik de Türk koçu 
Alman etine kurban edilmeyecekti, Türk köylü ve 
çiftçisinin yüreğine indirilmeyecekti. 

Ondan sonrası var. Davullu zurnalı, koç kurban 
ederek karşıladığımız TIR'ların birisine -usanmışız ar
tık herhalde- merasim yapılmamış olacak ki, Anka
ra'nın bir semtinde, «TIR'ı çabuk boşaltmıyorsunuz» 
diye etlerin yolun kenarındaki çamurların içerisine 
atıldığını gazetelerde, bilhassa Hürriyet Gazetesinde 

hepiniz görmüşsünüzdür. Ben buna çok üzüldüm. Bir 
etin boşaltılması sağlık şartlarına bağlıdır, veteriner 
hekim kontrolü altında boşaltılmalıdır, raporu var mı
dır diye araştırılmalıdır. Bu kadar yayın yapılıyor, 
ülkemizde sanki Tarım Bakanı yok, çıkıp bir iki ke
lime söylemiyor bu konuda. 

Türkiye Cumhuriyetinin bir başka bakanı Pan-
köbirlikin toplantısında kalkıyor, Türk köylü ve çift
çisinin alın terinin mahsulü olan etine; «içerisinde 
toksin vardır, (Toksinin adı zehirdir arkadaşlar) pro
tein değeri düşüktür; bizim ithal ettiğimiz et yüksek 
kalitelidir, besi değeri yüksektir» diyor, öte yandan 
Almanya'dan, bize bizzat bu eti satan milletin profe
sörleri ve teknisyenleri geliyor; «Bizim size sattığı
mız etin bir daha düşük kalitesinden köpek maması 
yapılmaktadır» diyor, gene bizim bakanlıktan ses çık
mıyor. Gel de üzülme... (MDP sıralarından alkışlar) 

Veteriner hekim olarak ıstırap içerisindeyim. Bu
nu meslek sahibi bir kişi olarak yüce Meclise duyur
mak benim görevimdir; onun için duyuruyorum. Bu 
konu çok ince, nazik bir konudur; insan sağlığı ile 
ilgili bir konudur. 

Şimdi soruyorum : Çamurların içine atılıp da ora
dan depoya taşınan etler ne olmuştur? Bu fedakâr in
sanlara; Katma Değer Vergisiyle her gün sırtına vu
rulan zamlarla ezilen insanlara yedirilmiş midir, yok
sa imha mı edilmiştir? Bunu huzurunuzda öğrenmek 
istiyorum. 

Et konusunu bir tarafa bırakıyorum. Gelelim süt 
konusuna : 

Süt konusuna ben, geçen yıl huzurunuzda arz et
tiğim bir gündem dışı konuşma ile «Ekonomik ha
talar ekonomik kazalara neden olur; kaza vuku bul
duktan sonra da ne gibi tahribat yapacağını şim
diden kestirmek mümkün değildir» şeklinde değinmiş
tim. Hafızalarınızı yokladığınız zaman bunu söyle
diğimi hatırlayacaksınız. Şimdi bu facia cereyan et
mektedir; kaza vuku bulmuştur. Tamiri ve tedavisi 
mümkün olmayacak bir seviyeye gelmeden sayın ba
kanlık, sayın iktidar bu konuya el atmalı ve düzelt
melidir. 

Yurt dışından inek ithal ettik. Elimde bir mektup 
var. Bu mektubun muhteviyatını burada okusam ba
zılarınızın ağlayacağını tahmin ediyorum. Vatandaş 
Ahlat'tan yazıyor ve inliyor, inek satın almış hariç
ten, 50 liraya... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Oku, oku. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bir de 

sen ağlatma. 
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ERTUÖRUL GÖRGÜN (Devamla) — Efen
dim, okursam zamanım kaybolacak, okumayacağım. 
Arzu buyurursanız teksir ettirir, dağıtırım. Ağlana
cak daha başka bir cümle okuyacağım. 

Bu vatandaş sütünü 50 liraya satacak yer bula
mıyor, borcunu ödeyemiyor, inim inim inliyor. Ku
rulmuş olan entegre tesislerle müesseselerin, resmî ra
porlara göre yüzde 75'e yakın kısmı iflas etmiş, ka
panmış ve tasfiyeye uğramıştır. Dünkü Bulvar Ga
zetesini incelediğiniz zaman, Menemenli bir vatan
daşın, müşteri bulamadığı için sütünü kovayla dereye 
döktüğünü görürsünüz. Bu, insanların aç kalmaması 
'için, insanların refaha ulaşması için lazım olan bir 
kaynağın kurumasına giden yolun acıklı bir görünü
şüdür. Buna engel olunmalıdır. Bunun sebebi de; ka
pılar açılıp, AET'nin am'barlarındaki 1 milyon tona 
yakın süttozunun Türk hudutlarına, Tüfk pazarlarına 
girilmesi ve şimdi satılan yoğurtların, çikolataların ve 
gıda maddelerinin yüzde 95'inin ithal edilen süttozun-
dan yapılması; benim köylü ve çiftçimin binbir emek
le, bin bir güçlük içerisinde üretmiş olduğu sütünün 
elinde kalması ve neticede bu kıymetli hayvan varlı
ğının da mezbahanın ve sucukhanenin kapılarını tut
ma faciası.. Bunu veteriner hekim olarak size anlat
mak zorundayım. Bu facia önlenmeli, süttozu itha
latı durdurulmalıdır. Bu bize ileride çok pahalıya mal 
olacaktır. 

Bugün sübvanse edilmiş-eti 3,5 marka Almanya 
bize veriyorsa, yarın bizdeki kaynaklar kuruduktan 
sonra eti bize 35 marka, belki de 100 marka vere
cektir; buna inanınız. Bizdeki kaynakları kurutma
yalım. 

Şimdi, Et ve Balık Kurumunun fonksiyonunu 
aynı Pankobirlik gibi, şeker kooperatifleri gibi yap
masını teklif ve tavsiye ediyorum. Çünkü, şeker ko
operatifleri ve birlikleri dünyaya örnek olacak ör
gütlerdir. Bunlar şekeri 573 tondan, 1 milyon 630 bin 
tona çıkaran mükemmel kuruluşlardır, dünyaya örnek 
olan kuruluşlardır. Et ve Balık Kurumu da böyle ça
lışabilir; bu tarzda organize edilmeliydi. Bu kurumun 
başına bir makine mühendisinin, yönetim kuruluna 
da bir jeologun getirilmesini ben bir veteriner hekim 
olarak uygun bulamıyorum. Çünkü, ne et petrol gibi 
yeraltından çıkarılıyor, ne de süt toprak katmanları 
arasından çıkarılıyor. 

Hâlâ sayın bakandan istediğim rapor gelmedi; 
ithal ettiğimiz inekler memeli mi, memesiz mi? Je
olog ve makine mühendisi raporu bana halen verme
diler. 

Efendim, tarımın temel unsuru topraktır. Bir Top
rak Reformu Kanunu çıkarıldı; Sulanan Arazilerin 
Düzenlenmesine Dair Toprak Reformu Sulanan kaç 
karış arazimiz var ortada, belli, öte yandan, orman 
vasfını kaybetmiş 12 milyon hektar arazi var. Hatı
rımda yanlış kalmamışsa, Anayasanın 169 uncu mad
desi, orman vasfını kaybeden arazinin tespitinin ve 
tarıma tahsisinin yapılmasını ve bunun da yetkili ki
şilerin raporlarına bağlanmasını emrettiği halde, bu 
konuda en ufak bir çalışmaya, bir reorganizasyona 
girişilmedi; ancak buraya «Sulanan Arazilerin Reor-
ganizasyonu» diye bir tasarı getirildi ve kabul edildi. 

BAŞKAN — Sayın Gö'kgün, 2 dakikanız var, lüt
fen sözlerinizi toparlayınız efendim. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Devamla) — Özür di
lerim, toparlıyorum efendim. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Kanunla ilgili ko
nuşun Sayın Gökgün. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Devamla) — Kanunla 
ilgili konuşuyorum. Bu kanun kargaşa yaratmıştır. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — İnekler de meme-
sizmiş... 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Devamla) — Memesiz 
miymiş efendim? 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, efendim. 
Siz devam buyurunuz Sayın Gökgün. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Devamla) — Meme 
taktırırız onlara efendim. Türk Milleti oy sandığında 
size o memeyi taktırtır bizzat. Siz şimdi at araba
sına lokomotif takmaya çalışın, memeyi de Türk Mil
leti size oy sandığının başında taktırır. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Gökgün, devam 
edin efendim. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Devamla) — Laf at
mayın lütfen, daha fazlasını söylerim. Buranın bu ne
zih havasını bozmak istemiyorum. 

Bakanlığın 540 personeli şimdi bedavadan maaş 
almaktadır. Tarihte görülmemiş bir olay. Bir umum 
müdür evinde oturuyor, maaş alıyor beyler. Nasıl 
olur bu?. Neden görev verilmiyor? 

İllerdeki teşkilat başka mesleklerin istihdamı için 
yaratılmış ve kadrolaşmak için yapılmış bir kanun 
tasarısı. Bu kanun tasarısının memleketimize fayda 
değil zarar getireceği inancındayım. 

Zamanımı bitirmeden şunu da sizlere söylemek is
tiyorum : 238 sayılı Kanunla kooperatiflere, çiftçi
nin özerk • kuruluşlarına el konulmuştur. Demokratik 
kooperatiflere demokratik ülkelerde el konulamaz. 
Ondan sonra da bu kooperatiflerin personeli aç bı-
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Takılmaktadır, bakan 1jir aydır soruma cevap verme
mektedir. 

Efendim okuyorum; ağlamayacak, gözü yaşarma-
yacak kişi varsa söyleyin efendim. 

«îşyerlerimizden maaş ve ücretlerimizi alamadığı
mız için esnafa olan, ev sahibine olan borçlarımızı 
ödeyemediğimizden, ev sahibi, kiracı ve esnafla ilişki
lerimiz bozulmuştur. Hatta eve alış - veriş yapama
dığımız için aile düzenimiz bile sallanmaktadır. Es
naf alışverişi kestiği için çoluk - çocuk komşuların 
eline bakar bir duruma düşmüştür. Zira 4 aydır ma
aşlarımızı alamamaktayız. İstatistiklerin ve büyükle
rimizin dediği şekilde dengeli beslenmekten vazgeç
tik, eve ekmek bile alamadığımız, aç yatıp aç işe 
gittiğimizi yazarsak yalan olmaz» diyor bu mektu
bun sahibi. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, süreniz doldu, bir da
kika da geçiyor efendim. Lütfen toparlayınız efen
dim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Özür dile
rim Sayın Başkanım, toparlıyorum. 

Bu kanuna kırmızı oy vereceğimizi, kabul etme
mizin mümkün olamadığını; lütfen sizlerden de, bu 
kanunun bilenler tarafından tekrar gözden geçirilerek 
milletimize, köylümüze, çiftçimize faydalı, insanlığı 
açlıktan kurtaracak tedbirlerin alınmasına yardım 
edecek şekle sokmanızı istirham ediyorum. 

MÜNİR FUAT YAZICI (Manisa) — Ne olması 
lazım geldiğini söyleyin. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Onları da 
söyleyeceğim efendim. Müsaade ederseniz oylansın, 
zaman verirlerse ne yapılacağını da, söz veriyorum 
söylerim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün, bu
yurun efendim. 

. ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bir kere 
söyledim, Sayın Meclis beni affetsin, gene söyleme
ye, parti mülahazası da gütmeksizin sizlere bu konu
larda bilgi vermeye hazırım. 

iSaygilarımı sunuyorum eferidim. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Kemal Gökço-

ra; buyurunuz efendim. 
Sayın Gökçora, süreniz 20 dakikadır. 
HP GRUBU ADINA MEHMET KEMAL GÖK

ÇORA (Bursa) — Sayın Başkan, yüce meclisin sayın 
üyeleri; Halkçı Parti adına derin saygılarımı sunarak 
sözlerime başlıyorum. 
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Tarım Bakanlığının bugün yürürlükten kalkmış 
olan 3202 Sayılı Kuruluş ve Görev Kanunu, yürür
lüğe girmiş olduğu 1938 yılından heemn sonra sert 
ve haklı eleştirilere uğramıştır. Bu durumu kanıtla
yan 'bazı 'bakanların yeni bir yasa çıkarılması konu
sundaki girişimleri sonuç vermemiştir. Sonradan Dev
let Planlama Teşkilatı da bu ihtiyacı duymuş ve Bi
rinci, ikinci ve üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planla
rında Tarım Bakanlığının yeni ve daha etkin bir sta
tüye kavuşturulması öngörülmüştür. 

1970'li yılların başlangıcında Bakanlar Kurulu ka
rarıyla bu konuda çalışmak üzere özel proje grubu 
kurulmuş ve özel ihtisas komitesi çalışmaları yaptı-
rılmıştir. Yetkili amme idaresi ve bilim adamlarından 
oluşan ana komitenin düzenlediği raporla buna da
yalı çalışma gruplarının düzenlediği raporlara rağmen 
Devlet Planlama Teşkilatının önerdiği reorganizasyon 
ve 'dolayısıyla gerekli yasanın gerçekleşmesi mümkün 
olamamıştır. 

Sayın Başkan, bu kısa kronolojiden sonra, önü
müzde bulunan kanun hükmünde kararname ve de
ğişiklikleri üzerindeki görüşlerimizi, bellibaşlı kriter
ler çerçevesinde açıklamaya çalışacağım. 

Kanımıza göre tasarının bünyesine ilişkin eksik
liklerden birincisi hiyerarşik düzensizliktir. Nitekim 
bakanlığın organizasyon şeması incelendiğinde mer
kezdeki birimler arasında gerekli ahengin bulunma
dığı görülür. Ana birimler olarak belirlenen Koruma 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Proje ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü ve Teşkilatlandırma ve Destekle
me Genel Müdürlüğü birimlerinin taşra ile hiçbir or
ganik bağı yoktur. Her üçü de doğrudan bakanlığa 
bağlıdır; ama ana birimler niteliğinde olmalarına rağ
men icra yönünden taşra birimleriyle doğrudan bağ
ları olmadığı için Tuba ağacı gibi kökleri havada kal
mıştır. İcra fonksiyonları yoktur. Bakanlık bünye
sinde zoraki monte edildikleri görülmektedir. Oysa 
sorumluluk platformunda yeni düzeyde yer alan Or-
man-Köy Hizmetleri, Toprak ve Tarım Reformu Ge
nel Müdürlüğü gibi ana birimlerin bölge müdürlük
leri kapasitesinde taşra birimleri vardır; başka bir 
deyimle sonuncuların taşra ile dikey bağlantısı bu
lunduğu halde, diğer ana birimler bu dikey ilişkiler
den yoksundur. 

Eksik gördüğümüz ikinci husus ise şudur : Taşra 
teşkilatının ne biçimde oluşturulacağı kanunun 'bün
yesel diğer bir noksanıdır. Bu birimler bir yandan 
tiler İdaresi Kanunu hükümlerine göre hizmet gör
me durumundadır, öte yandan ekolojik bölge ko-
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şutlarına -göre gerekli dinamizmi gösterme zorunda
dır. 

Tarım sektörünün taşıdığı özellikler ve çiftçilerin 
çalışma yol ve yöntemleri açısından tarım teşkilatı
nın en önemli 'birimleri, bilindiği gibi taşra örgütleri
dir. Program ve projelerin gerçek uygulaması bu bi
rimler tarafından yapılır. Cephede; yani çiftçilerin 
yanıbaşında hizmet veren 'bu birimlerdir. Aslında 
merkezdeki birimlerin reorganizasyonu kolay 'bir iş
tir. Otonomi savaşı en çok merkez 'birimlerinde gö
rülen bir illettir. Oysa pek çok teşkilatta, özellikle 
tarımda verimlilik seviyesi söz konusu cephede hiz
met gören mühendislerin elinde ve gönlündedir. Ta
rım sektöründeki örgütlenmede tüm verimliliğin ar
tışı, kılcal damarları besleyen adı geçen teknik per
sonelle ilgilidir. 

Tarım, sektöründeki makro düzeydeki planlama
dan çok, mikro ekonomik düzeye inen; yani tarım 
işletmelerini kapsayan prodüktif proje uygulamaları 
kaçınılmaz değer taşımaktadır. 

Şimdi burada, muhterem huzurunuzda bu görü
şümüzü kanıtlayıcı bir projeden kısaca bahsetmek is
tiyorum. Dünyada, belli 'başlı başarı gösteren 5 pro
jenin, bizim çay projesiyle kıyaslaması yapıldığı za
man, çay projesinin; altyapısı, toprak erozyonu, çift
çi eğitimi, yeni bir bitkinin takdimi, bu 'bitkinin üre
timi, girdi kullanımı, »işletilmesi, pazarlaması ve hat
ta işleme 'teknolojisine kadar çok mükemmel bir pa
ket projesi olduğunu görüyoruz. Onun için, grubu
muz adına özellikle arz etmek istiyorum ki, makro 
düzeydeki planlama Türkiye'de şimdiye kadar Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yapılmak suretiyle 
gereken düzeyde gerçekleştirilmiştir; ama çiftçimizin 
halkımızın asıl özlemi olan paket projeler, prodüktif 
projeler ekolojik sistemler içerisine yerleştirilerek tüm 
ülkeyi kapsayamamıştır. 

Ben zamanınızı fazla almak istemiyorum; bir ikin
ci örneği yanıbaşımızda olan israil'den gösterebilirim. 
İsrail, kuruluncaya kadar bütün ülkelerin tarımsal 
teknolojisini, programlarını incelemiş, fakat akıllı, Ya-
hudice bir seçimle ülkesine bu tür prodüktif projele
rin takdimi birinci sırada yer almıştır. 

Sayın milletvekilleri, üçüncü bünyesel eksikliğe ge
lince : Bu, su ürünleri gibi anabirimin küçültülmüş ol
masıdır. Ülkenin üç yanı denizle çevrilidir. Göl ve tar
la balıkçılığı yanı sıra, kıyı ve açık deniz balıkçılığı
mızın daha büyük gelişme gücü vardır, dolayısıyla 
daha hızlı ve yoğun çalışma beklemektedir. 

Su Ürünleri Teşkilatı özel kanunu ile kurulmuş 
ve genel müdürlük seviyesinde örgütlenmiştir; istas

yonları vardır, bölge müdürlükleri vardır, müessese
leşmiştir. Hatta bu birimin getirdiği yenilikler dolayı
sıyla Türkiye, iskandinav ülkelerine ve Ortak Paza
ra üye ülkelere su ürünleri ihracatına başlamıştır. Biz, 
ihracat aşamasına geçmiş olan ve Türkiye'de gittikçe 
su doğal kaynaklarının değerlendirilmesine yönelen bu 
birimi küçük bir operasyonla, genel müdürlüğü müs
teşarlığa yükselteceğimiz yerde, tersini yapmışız ve 
tamamen diğer sektörlere gelişigüzel serpiştirilmiş gi
bi bu birimin hakkını verememişiz. 

Bizim organizasyonda gördüğümüz yahut reorga-
nizasyonda gözlediğimiz bir diğer eksiklik de şudur: 
Bakanlığın reorganizasyonu, iddia edildiği gibi tama
mıyla fonksiyonel değildir. Çünkü, anabirimiere veri
len yeni isimler sanki yakıştırma, takma isimlerdir. 
Bu takma adların bünyesel fonksiyonları kargaşalığa 
götürmesi doğaldır. Zira, zoraki gruplandırılan bazı 
hizmetler veya hizmet benzetmeleri organik bağlar
dan yoksun olarak gruplandırılmıştır. Bu zoraki grup-
landırmalar ihtisas dallarındaki normal sınıflama dü
zenine aykırı düştüğü gibi, ihtisas ve formasyon açı
sından iş akımı ve işbirliğini zedeleyici bir niteliğe 
bürünmüştür. Nitekim bu sakıncalar şimdiden başla
mıştır. 

Önemle belirtmek gerekir ki, bugün koloniyal sis
temde yeni kurulan ülkelerde bile Amerika'yı yeni
den keşfetme kargaşası yoktur. Çağımızda teşkilatlan
ma konusunda Amerika Birleşik Devletleri Batıdan 
en iyi aktarmaları yapmış ve en iyi modelleri uygula
maya koymuştur. Avrupa ülkeleri de sonradan Ame
rika Birleşik Devletlerinden adaptasyonlar yapmışlar 
ve örneğin; bugün tarım bakanlıklarının anahizmet 
birimleri genel olarak, bilimsel ve teknik tarımsal araş
tırma, tarımsal yayın, toprak - su muhafaza, sulama 
ve ıslahı (Yani kültür tekniği), tarımsal pazarlama ve 
ekonomi, bitki sağlığı, hayvan sağlığı, su ürünleri gi
bi bölümlenmiştir, sınıflandırılmıştır ve bu sistemi bu
gün Afrika'da koloniyal düzenden ayrılmış olan ül
keler dahi, FAO ve OECD'nin üyeleri olarak uygu
lamaya koymuşlardır. Bizim apayrı bir yoldan, «Yor
gunu yokuşa sürme» yaklaşımı ile «Olsa olsa» meto
du ile saptadığımız bu isim uydurması, bu klasifikas-
yon yanlıştır ve bu yanlışlık, hizmetlerde eskiden ya
kındığımız tekrarların tedahüllerin, üst üste katlan
maların ve dolayısıyla fonksiyonel bir sistem değil de, 
fonksiyonları zayıflatıcı bir sistem olarak ortaya çık
masına neden olmuştur. Hatta diyebilirim ki, bunu 
profesyonel insanların yargılamasından öte, bizim çift
çimiz de gayet kolaylıkla yapılabilmektedir. Bizim 
çiftçimiz bugün, bunu açık kalplilikle İfade edelim 
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ki gezilerimizde, Tarım Bakanlığı teşkilatını gittikçe 
unutmakta, benimsememekte ve hatta küçümsemeye 
doğru gitmektedir. Bizim bu yeni adları koymak sure
tiyle, özellikle taşrada çiftçimize Tarım Bakanlığı bi
rimlerinin daha saygın olmasını sağlamamız mümkün 
değildir. 

Kronolojide kısaca değindiğim gibi, Tarım Bakan
lığı sanayi kesiminin yanında ülkemizin en büyük 
sektörüdür. Gerek istihdam hacmi bakımından, gerek 
nüfus oranı bakımından, gerekse maalesef gelir dü
zeyinde de en düşük kesim olması bakımından üze
rinde titizlikle durulacak bir sektördür. Bu bakımdan, 
ben sayın huzurunuzda Sayın Tarım Bakanından da
ha önce istirham etmek isterdim ki, bu kanun tasa
rısı Devlet Planlama Teşkilatının vaktiyle uyguladığı 
açık bir yöntemle eleştiriye sunulsaydı ve üniversite
lerimiz, hatta çiftçilerimiz ve diğer teşekküllerimiz 
katkıda bulunmak yolu ile bu özlenen reorganizas
yonun ve yasasının ortaya konmasına yardım etmiş 
olabilselerdi. 

Bir başka sorun da, bu reorganizasyonun beşerî yö
nünde toplanmaktadır. Bu benim görüşüm değil sa
yın milletvekilleri. Bugün modern sevk ve idarede siz 
organizasyon şemalarını ne kadar organik, ne kadar 
mükemmel yaparsanız yapın, teşkilat kanunlarınızı, 
yasalarınızı ne kadar güzel hazırlarsanız hazırlayın; 
ama beşerî faktörü ihmal ettiğiniz zaman, organizas
yonun beşerî yönünü ihmal ettiğiniz zaman, o orga
nizasyon şemaları kitaplıklarda kalmaya, mahkûm
dur, işleyemez ve onun bir dinamizm mekanizması 
olarak kullanılması da pratikte mümkün değildir. 

tşte benim asıl tasarıda yaptığım ve bir ölçüde tek
nik sayılabilecek eleştirilerimin tümünden daha ağırlık
lı olarak değinmek istediğim Tarım Orman ve Köyiş-
lerİ Bakanlığındaki reorganizasyonun beşerî yönüdür, 
reorganizasyonun getirdiği beşerî sorunlardır ve Tarım 
Bakanlığındaki bu beşerî sorunların gedecek için bı
rakacağı tortulardır. 

BAŞKAN — Sayın Gökçora, 3 dakikanız kaldı 
efendim. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Son söz olarak denebilir ki, yasa ve organizasyon şe
maları hazırlanmış, tasarı getirilmiş; ama bundan önce 
bakanlıkta kimin ne iş yapacağı, kimin hangi sandal
yeye oturacağı, kimin mütehassıs olmadığı halde ihti
sas sahibi kişilerin başına buyruk olacağı belli değil
dir. Reorganizasyonun beşerî yönü bu mihval üzere 
gidecekse, affına mağruren sayın bakana arz edece
ğim şudur ki, reorganizasyon sevdasından vazgeçsinler. 

Ben sözümü, yine Türkiye Cumhuriyetinin tarihin
de parlak bir reform olan üniversite reformuna do
kunmakla bitireceğim. 

Ruhu şad olsun, demir karyolada can veren Reşit 
Galip 1933'lerin başında Atatürk'ün direktifiyle üni
versite reformunu getirdiği zaman gerçekten Avrupa' 
nın o düzeydeki teknolojisi ve üniversite bünyesi, or
ganizasyonu ve felsefesi Türkiye'ye çak başarılı ola
rak aktarılmıştır. Benim liseye devam ettiğim zaman 
mahkemelerimizde davavekilleri avukatlık yapıyordu; 
fakat bugün göğsümüz kabararak iftiharla söyleye
lim ki, üniversitelerimizde hem oran olarak, hem ka
lite, hem kantite olarak yeni formasyonlarda yeni 
beyinler yetiştiriyoruz. Bugün Türkiye'de hangi orga
nizasyon ele alınırsa alınsın, teknik formasyona saygı 
duymak, teknik formasyonu iyiye doğru seçmek ve 
onun hakkını vermek her idarenin, her yönetimin, her 
hükümetin değişmez görevidir. İşte ben asil bu nok
tada, kendisini çok sevdiğim sayın bakana izinleriyle ' , 
açık bir serzenişte bulunuyorum : Acaba bu tasarıyı 
hazırladıkları zaman neden ve niçin formasyona, ih
tisasa gereken değeri vermediler? 

Ben ayrıntısına girmiyorum. Ayrıntısına girdiğim 
zaman buraya liste getireceğim ama, bir koşulla ge
tireceğim; benim getirdiğim listeye Tarım Bakanımız 
da ikinci bir listeyle cevap verirse, o zaman mağlubi
yeti kabul edeceğim. Bugün kış kıyamette hâlâ nak
ledilen, evinde görev bekleyen, maaşını alıp da iş gö
rememenin mutsuzluğunu duyan ve gerçekte geçmi
şinde, biyografisinde bu ülkeye bir teknisyen olarak 
hizmet veren, bir bürokrat olarak hizmet veren arka
daşlarımız vardır. Bunların isimleri de bizde var. 

îşte ben bunu, konunu» dışı olarak bir söz sa
taşması biçiminde getirmiyorum ve samimî inancım 
odur ki, partimin inancı odur ki, bugün bu tasarı ge
tirilmekle teknolojide, yönetimde bir reform yapıl
ması düşünülmüş, ama, belki de bugün keşke getiril
mese lidi Çünkü bu tasarı getirilmekle Tarım Bakanlı
ğında bugün iş karmaşası; kimin kimden direktif ala
cağı, kimin hangi yönetmelikle işi yürüteceği, kimin 
hangi kapasite ile program hazırlayacağı, proje ha
zırlayacağı ve bu projelerin, özellikle tarımımızın kılcal 
damarlarım besleyen taşra birimlerine nasıl götürüle
ceği belli değildir. 

Sayın Başkan, sözümü taşra birimleri ile bağlıyo
rum. özellikle tarım kesiminde (Benim sözüm değil; 
ama bilim adamlarının iddiası, deneyimlerinin sonu
cudur) siz, kılcal darnarlarınızdaki fonksiyonları ge
reğince ifa edemediğiniz takdirde çiftçinin dilinde 
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onunla omuz omuza, onun işletmesinde, onun yöre
sinde, ö ekolojinin yörelerinde, o toprakta, o suda, o 
faktörlerin kombinasyonlarını, bitkisel ve hayvansal 
üretim kombinasyonlarını kuramadıkça tarım kesimin
de kalkınma, hatta (özellikle bizim ülkemiz için) Tür
kiye'de kalkınma olamayacaktır. 

Zamanım doldu. Beni sabırla dinlediğiniz için te
şekkür ediyor, partim adına saygılarımı sunarak söz
lerime son veriyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçora. 
Şahsı adına Sayın Hüseyin Aydemir; buyurunuz 

efendim. 
Sayın Aydemir, süreniz 10 dakika efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın Başka

nım, yüce Meclisimizin değerli üyeleri; Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname üzerindeki düşün
celerimi arz etmek üzere yüksek huzurunuzda bulu
nuyorum. Hepinize en derin hürmetlerimi arz ede
rim. 

Bugün müzakere etmekte olduğunuz kanun gücün
deki kararname hükümleri, kırsal alana; nüfusumuzun 
yüzde 67'sini teşkü eden tarım, orman ve kırsal ala
na devlet hizmetlerini götürecek bir teşkilatın anaça-
tısını oluşturmaktadır. Bu bakımdan, bundan sonraki 
yıllarda köylerimize, kırsal alana, çiftçilerimize götü
rülecek hizmetlerin, yatırımların ve netice olarak kır
sal alandaki gelişmenin ve millî kalkınmamızın bütün 
amilleri bu kurulacak olan çatıya bağlı olacaktır. Bu 
bakımdan, eğer önümüzdeki yıllarda kırsal kesimde 
üretim azalır, millî ekonomimiz krizden kurtulamaz, 
hayat pahalılığı alabildiğine büyük boyutlarda artar
sa, hiç şüphe etmeyelim ki, bu, bugün çatısını kur
makta olduğumuz yeni düzenlemelerle hayatiyet ver
mek istediğimiz teşkilatta yapılacak hataların ürünü 
olacaktır. Bu yönden yeni düzenlemede' endişe etti
ğim ve idare hukuku ilkelerine aykırı gördüğüm bir 
iki hususa, müsaadenizle dikkati çekmek istiyorum. 

Her şeyden evvel Anayasa Komisyonumuzun Baş
kan ve üyelerine yüksek huzurunuzda teşekkürle sö
züme başlamak İstiyorum. Çünkü, gerek hükümet tek
lifinde, gerekse Tarım Komisyonunda kabul edildiği 
halde, Anayasa Komisyonunun basiretle üzerinde du
rarak büyük bir felaketi önlemiş olduğunu memnuni
yetle müşahede ettim. Bu bakımdan Anayasa Komis
yonumuzun teşkilatı zarardan kurtaracak bu teşeb
büsünü burada şükranla karşıladığımı ifade etmek isti
yorum. 

Taşra teşkilatıyla ilgili olarak hükümet teklifinde, 
il sistemini dışlayan, il sisteminin dışında bölge ku

ruluşları; doğrudan doğruya Tarım Bakanlığına bağlı 
bölge kuruluşları, bölge müdürlükleri kuruluyordu ki, 
bu kuruluş aynı zamanda bakanlıkların teşkilat ve 
görevlerini düzenleyen anakanuna da aykırı olarak, 
11 İdaresi, Kanununa da aykırı olarak kurulmuş olu
yordu. Bakana karşı doğrudan doğruya bölge müdür
leri mesul oluyor ve diğer il ve ilçe kuruluşları da 
bu bölge müdürlüğünün sorumluluğuna bırakılıyordu 
ki, böylece 11 idaresi Kanununa göre kurmuş olduğu
muz ve yıllardır memleket hizmetinde başarılı çalış
malarıyla temayüz etmiş il sistemi tamamen ortadan 
kaldırılmış, Tarım Bakanlığına bağlı, nevi şahsına 
münhasır, idare hukukumuza ve geleneğimize aykırı 
bir teşkilat geliştirilmiş olmakta idi. Bu hatalı tutum; 
yani Anayasa Komisyonumuzun basiretli davranışı 
ile bölge kuruluşları kaldırılmış ve böylece reddedil
miş oluyor. Bu bakımdan memnuniyetimiz hudutsuz
dur. Bunu önceden ifade etmek isterim. 

Ama zararlı tutum sadece bu bölge müdürlüğü 
değildir. Bunun dışında da bu teşkilat kanununda çok 
önemli, büyük, yarın için tarımsal ürünlerin verimi
ni, hizmetleri aksatacak büyük handikaplar vardır, 
zararlı taraflar vardır. Onlara da müsaade ederseniz 
kısaca işaret etmek istiyorum. 

Anahizmet birimleri olarak eskiden 11 genel mü-' 
dürlük Tarım Bakanlığına bağlıydı. Bugün bu 11 ge
nel müdürlüğün hizmetleri 3 genel müdürlükte toplan
mış bulunmaktadır. Bunun gayesi de gerekçede şu şe
kilde ifade edilmektedir : 

Eskiden Tarım Bakanlığı teşkilatı konu ve ürünle
re göre tasnif edilmiş, teşkilatlanmıştı. Halbuki esas, 
fonksiyonlara göre teşkilatlanmak gerekmektedir. Bi
naenaleyh, konu ve ürüne göre yapılan düzenleme 
sisteminden vazgeçilmiş ve böylece birimler fonksi
yonlarına göre 3 genel müdürlük içerisinde toplan
mış bulunmaktadır. Bunlar da fonksiyonlarına göre 
Proje Genel Müdürlüğü, Koruma Genel Müdürlüğü 
ve bir de Teşkilatlanma Genel Müdürlüğü sıfatlarını 
almaktadır. Bu teşkilatlar taşradaki birimleri, üniteleri 
sevk ve idare edeceklerdir. Bunların içerisinde eski
den birer bakanlık konusu olan köy hizmetleri ve 
orman hizmetleri de dahildir. Gene buna toprak - su 
hizmetleri dahildir, ziraat işleri dahildir. Kırsal alana 
götürülen el ve ev sanatlarından hatırınıza, aklınıza 
ne gelirse; yol, su ve elektrik hizmetlerine, küçük su
lama işlerine, gölet işlerine kadar çiftçiyi yakından ve
ya uzaktan ilgilendiren her türlü hizmetler dahildir. 
Bu anahizmet birimleri netice itibariyle son bir tah
lille bu 3 genel müdürlükçe organize edilmektedir. Bu 
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3 genel müdürlükten ayrı olarak, tabiî, bakanlığa bağlı 
ayrıca, bir teşkilat kurulmuştur; Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü; onun üzerinde de birazdan duraca
ğım. 

Eskiden bir izmir'de Tarım Bakanlığına bağlı 23 
tane müdürlük vardı; Süs Bitkileri istasyon Müdür
lüğü, Veteriner Araştırına Müdürlüğü, Veteriner Mü
dürlüğü... Yani böylece sayacak olursak, bir ilde 23 
tane teşkilatı bulunuyordu. Şimdi bu üniteleri birleşti-
relim, bunlar içerisinde koordinasyon sağlansın, ku
manda birliği, denetim birliği sağlansın gerekçesiyle 
yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Müdürlük l'e indiril
di; il müdürlüğü oldu şimdi. 

Şüphesiz bunda haklı taraflar var. Dağınıklığı kur
tarmak, bu birimleri toparlamak, denetim ve yönetim 
birliğini korumak, koordinasyon sağlamak güzel şey
ler ve 23 müdürlüğü belirli bir koordinasyon içerisin
de zaptu rapta almak gerekir. Ancak, o ifratsa bu da 
tefrittir. Bu 3 genel müdürlük bu kadar büyük bir teş
kilatı; vaktiyle 3 bakanlığın hakkından gelemediği 
hizmetleri sadece bu 3 genel müdür nasıl halleder? 
Bir merkezî yoğunlaşma burada yok mudur? Biz hiz
metleri ademî merkeziyete götürelim, taşrada hizmet
ler yerinde görülür, derken; bu kadar hizmetleri 3 ge
nel müdürün çalışmasına, dirayetine ve yetkisine bı
rakmak bakanlığın kontrolünü de aşan bir tutumdur. 

Bu bakımdan, tatbikatta bu 3 genel müdürlüğün 
sıkıntıları hizmetleri merkezde boğacak, taşra işleye
mez hale gelecek, (Endişemi arz ediyorum) böylece 
vaktiyle 3 bakanlık tarafından taşraya ve kırsal ke
sime götürülmekte ölyı hizmetler büyük ölçüde aksa
yacaktır ve bu kurulan yeni düzenlemedeki bu hata
nın önümüzdeki yıllar içerisindeki büyük zararları-
ni toplum olarak hissedeceğiz. Endişem odur. 

Şimdi, bağlı kuruluşlar olarak 2 önemli genel mü
dürlük kurulmaktadır. Bunlar, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, bir de Orman Hizmetleri Genel Müdür
lüğüdür. Zaten Orman Genel Müdürlüğü eskiden beri 
katma bütçeli, tüzelkişiliği haiz hizmet ademî merkezi
yetiydi; yerindedir. Ancak, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü bakanlığa bağlı kuruluş olarak genel hizmet 
çerçevesi dışına çıkarılmış ve böylece katma bütçeli, 
tüzelkişiliği haiz, yetki genişliğine sahip ayrı bir bi
rim şeklinde il sistemi dışına çıkarılarak yeniden or
ganize edilmiştir. Onun kanun hükmünde kararna
mesi de önümüzdeki haftalarda buraya gelecektir. 

işte en büyük hata, vahim hata bu kararnameyle 
yapılmaktadır. Çünkü, vaktiyle Köyişleri Bakanlığı
nın kurulmasına lüzum görülmüş; uzun tecrübelerden 

sonra. Köy sorunlarını halletmek için; köye götürüle
cek yol, su, elektrik hizmetlerinin rahatlıkla sağlanıp, 
köylerde ekonominin güçlendirilmesi, yatırımların ar
tırılması ve böylece köy sorunlarının halledilmesi için 
bir çare olarak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ku
rulmuşken, sonradan bu Köyişleri Bakanlığı kaldırılı
yor,» bunun bütün hizmetlerine Tarım Bakanlığı sa
hip oluyor. Tamam; aldın madem, doğru dürüst yap. 
Hayır, yapmıyor şimdi. Tarım Bakanlığından da kal
dırıyor, Orman Genel Müdürlüğü gibi, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünü de bağlı kuruluş olarak, kat
ma bütçeli, ayrı bir idarî vesayeti haiz, ayrı bir tüzel
kişilik halinde örgütlüyor. Böylece bakanın, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü üzerinde ancak kanunda ve
rilecek idarî vesayet yetkileri bulunuyor. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doluyor efen
dim, lütfen bağlayın. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bu teşkilat il 
sistemini tamamen dışarıya çıkarıyor; vali ve kayma
kamların köy yolları, köy elektrifikasyonu, köy içme 
sularıyla ilgisi kesiliyor. Bugün gelenekselleşmiş bir 
durum olarak, Türkiye'de köy hizmetleri deyince ak
la vali gelir, kaymakam gelir. Çünkü, vali ve kayma
kam, devletin otoritesini ve yapıcı gücünü şahsında 
temsil eder ve o gücü, geleneksel köylü işbirliği, köylü 
yardımlaşmasıyla birleştirir. Bu birleşmeden köye hiz
met götürülür; su olur, elektrik olur, yol olur. Yıllar 
yılı yapılan hizmetler köylünün İşbirliğiyle yapılmıştır. 
Eğer, kaymakam ve valiyi dışarıya atarsanız, köyde 
yapacağınız her karış hizmet birkaç misli artacaktır. 
Bu yapılan hizmetlerde köylünün, toplum kalkınma
sının gücü büyüktür. Bu güç ancak kaymakam ve va
liyle halledilir. Kaymakam ve valiyi bırakan bir köye 
hizmet götürecek teşkilat, eskiden bir olan maliyeti, 
yüz misli daha yukarıya çıkaracak demek olur ki, 
bundan sonraki köy yolları, köy elektrifikasyonu, 
köy içme suları ve diğer köy konuları bu mahallî 
yardımları, mahallî toplum kalkınmasını harekete ge
tiremeyeceği için, bütçeye büyük masraflar açacak ve 
böylece özlediğimiz, toplumun özlediği köy kalkınması 
gerçekleşemeyecektir. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Aydemir, 2 dakika ge
çiyor efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Son olarak 
bir konuyu daha arz etmek istiyorum. Bunlar, yapılan 
düzenlemedeki hatalardır. Yapılmamış, konması gere
ken bir hüküm vardı : Merkez köylerine, kalkınan 
ülkelerde tatbik edildiği gibi, Tarım Bakanlığı taşra 
teşkilatında merkez köylerine köy kalkınma birim-
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ieri; çünkü ziraat teknisyeni, ev ekonomisti, yetiş
kinler eğitimcisi, sosyal asistan; yani Tarım Bakanlı
ğının en büyük fonksiyonlarından birisi eğitim fonk
siyonudur, bu fonksiyonu merkez köylerinde her an 
yerine getirecek, halkımıza o hizmetleri götürecek bi
rer köy kalkınma heyetlerinin Tarım Bakanlığına bağ
lı olarak kuruknası ve bu köy kalkınma ekiplerinin 
bu teşkilat yasasında yer alması gerekirdi. Böyle ha
yırlı bir reform düzenlemesi bu kanuna girmemiş
tir; fakat buna mukabil yapılan düzenlemede çok ha
talara düşülmüş, ifrat ve tefritten kurtulunamamıştır. 

Bu bakımdan, bu kanun hükmünde kararname
nin komisyonca geri alınıp yeniden düzenlenmesi ge
rekir kanısındayım. Bu kanuna biz büyük önem veri
yoruz. Bu kanun hükmünde kararname kanunlaştık
tan sonra teşkilatın çalışmaları toplumumuzun kal
kınmasında, refah ve mutluluğunda büyük etken ola
caktır. 

Bu inançla hepinize en derin hürmetlerimi arz 
ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; görüşülmekte olan Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname üzerindeki düşünceleri
mizi ve burada değerli milletvekilleri tarafından dile 
getirilmiş düşünceler hakkındaki görüşlerimi açıklamak 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, biz hükümet olarak, da
ha önce de, 6 Kasımdan önce siyasî parti olarak; ik
tidar olduğumuz takdirde bakanlıklar yapısında, hü
kümet yapısında ne gibi değişiklikler, düşündüğümüzü 
bütün açıklığıyla önce bir seçim beyannamesinde, ar
kasından da hükümet programında dile getirdik. Bu
gün memnuniyetle ifade ediyorum ki, şu anda görüş
mekte olduğumuz tasarı da, hükümetimizin tamamıy
la programı istikametinde yüce Meclisinizin huzuru
na getirilmiş bir tasarıdır. 

Zannediyorum bundan altı yedi ay önce yine yüce 
Mecliste yaptığım bir konuşmada, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığında bizi yeniden teşkilatlanmaya 
götüren sebepleri; hemmerkez birimleri hakkındaki 
mülahazalarımızı, hem de taşra birimleri hakkındaki 
mülahazalarımızı dile getirerek bütün açıklığıyla or
taya koymaya çalışmıştım. Aradan uzun zaman geç
miş olduğu için bazı hususları burada tekrar etmekte 
yarar görüyorum. 

Sayın Gökçora da konuşmalarında değindiler, as
lında geçmişteki adı ne olursa olsun, Tarım Bakan
lığıyla ilgili reorganizasyon çalışmaları hakkında, özel
likle planlı devreye geçişimizden bu yana her beş yıl
lık planlarda hükümler yer almakta idi. Çünkü, Ta
rım Bakanlığı gerçekten gerek merkezde; yani Anka
ra'da, gerekse taşrada, hem birim adedi bakımından 
fazla birimlere sahipti, hem de fonksiyonlar yatay ve 
dikey olarak oluştuğundan gerek Ankara'daki genel 
müdürlükler arasında, gerekse taşradaki birimler ara
sında büyük bir derbederlik ve keşmekeş hüküm sür
mekteydi. 

Muhterem üyeler, hatta (Zannediyorum haziran 
ayındaydı yaptığım konuşmada) o konuşmada İzmir 
teşkilatımızı ele alarak, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının İzmir teşkilatının misal olarak hangi bi
rimlerden meydana geldiğini burada okumuştum, Mec
lis kayıtlarına geçmişti. 

Yanlış hatırlamıyorsam, aşağı yukarı 35 adet birim 
var idi. Yani, Tarım Orman ve iKöyişleri Bakanlığı taş
rada bakanlık uhdesine düşen görevleri (Tabirimi ma
zur görün) bir fil tarifi gibi, her birim kendi açısın
dan ele alıyor ve hiçbir ilin meselesi, tarım politikası 
bakımından bir bütünde görülemiyor idi. Aynı şekilde 
Ankara'daki teşkilat da buna bir paralellik gösteriyor 
idi. Birim sayısı o kadar yükselmiş idi.ki, 12 Eylül
den evvel o zamanki adı Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı olan bakanlıkta, merkezdeki birimlerin sa
yısı 28 idi muhterem milletvekilleri. 

Bildiğiniz gibi, 12 Eylül Harekâtıyla Tarım ve 
Orman bakanlıkları birleştirildi, Tarım ve Orman Ba
kanlığı oldu. Hükümetimizin göreve başlamasıyla da 
bakanlığın adını ve altındaki birimlerini Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı şeklinde yeniden reorganize et
tik. 

tik. değişiklik 13 Aralık 1983 tarihinde yapıldı. Bi-
lahara 18 Haziran 1984'te hükümet bu konudaki ka
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisine daya
narak, daha önce sadece şeklen aynı çatı altında top
lanmış birimleri fonksiyonel bazda yeniden gözden 
geçirdi ve 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının yeni yapı
sı ortaya çıktı. 

18 Haziran 1984'te ilan edilen 212 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin merkez birimleriyle ilgili 
hükümleri hemen ertesi gün; yani 19 Haziran 1984 
tarihinde yürürlüğe girdi ve Ankara'daki merkez teş- * 
kilatımız o günden bu güne 212 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin ortaya koyduğu şekilde çalış
maktadır. 
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Yine bu 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye göre taşra teşkilatında yaptığımız düzenlemeler 
ise daha uzun bir süre aldı ve şu anda huzurunuzda 
taşra teşkilatındaki düzenlemeleri de yapmış olarak bu
lunuyoruz. Müsaadenizle bu yaptığımız organizasyon
la ilgili çalışmaları tamamlayıcı nitelikte gördüğüm bu 
taşra teşkilatı hakkında da yüce heyetinize bilgi arz 
etmek istiyorum. 

Taşra teşkilatıyla ilgili hususlara geçmeden önce, 
bir diğer hususu arz etmek istiyorum. Çünkü burada 
bazı görüşler ortaya konulurken, bazı birimler birbi
rine karıştırıldı, oraya bir açıklık getirmek istiyorum. 
O da şudur : 

Orman Genel Müdürlüğü, hepinizin bildiği gibi, 
eskiden de katma bütçeli ve hükmî şahsiyeti haiz bir 
kuruluş idi. Orman Genci Müdürlüğünün temel yapı
sında herhangi bir değişiklik meydana getirilmemiştir; 
eski şekilde göreve devam etmektedir. 

Diğer taraftan, eski Köyişleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı adı altında bulunan Yol Su Elektrik Teşkilatı, 
Toprak Su Teşkilatı ve Toprak İskân Teşkilatı da 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü adı altında yeniden 
organize edilmiş ve o da katma bütçeli ve hükmî şah
siyeti haiz bir kuruluş haline getirilmiş; onun da ge
rek merkez teşkilatı, gerek taşra teşkilatı ayrı olarak 
organize edilmiştir. 

Bizim burada, görüştüğümüz husus, daha önce; 
yani 18 Haziran 1984'ten önce Ziraat işleri Genel 
Müdürlüğü, Gıda İşleri Genel Müdürlüğü, Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğü, Vete
riner İşleri Genel Müdürlüğü, Hayvancılığı Geliştirme 
Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Dairesi Başkanlığı, OR-
KÖY Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daires Baş
kanlığı gibi tanzim edilmiş bulunan daireleri içine alan 
yeni bir teşkilatlanmadır. 

Bu teşkilatlanmanın arabirimlerini biraz önce ko
nuşan değerli konuşmacılar tadat ettiler. Onlara, sizler 
de bildiğiniz için değinmiyorum. Ancak taşrada şöyle 
bir şekle gittik : Her ilde Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının bir il müdürlüğü kuruldu. Bu il müdür
lüğünün başında bir il müdürü var (Konya il müdü
rü, Kayseri il müdürü gibi) bir yardımcısı var. Bu il 
müdürlüğünün altında da şu hizmet birimleri yer alı
yor : 

Proje ve istatistik şubesi, bitki koruma şubesi, hay
van sağlığı şubesi, çiftçi eğitimi ve yayım şubesi, des
tekleme şubesi, kontrol şubesi. Ayrıca, bütün bu bi
limlere hizmet etmek üzere de her ilde bir idarî ve 
malî işler şubesi kuruldu. 

Böylece, uzun yıllardır ilk defa olarak her ilde, o 
ilin tarım potansiyeline, hayvancılık potansiyeline bir 
bütün olarak bakabilecek, fili bir bütün olarak göre
bilecek bir teşkilatlanmaya gitmiş olduk. 

Muhterem milletvekilleri, bu modelin denemeleri 
geçmişte de yapılmaya çalışıldı; fakat bunlar şeklen 
yapıldı. Geçmişte bir koordinatör tayin edilerek her 
ilde bu sağlanmaya çalışıldı; fakat sadece, hiçbir hu
kukî mesnede dayanmayan bir koordinatör tayini ile 
tanının meselelerini bütünde götürecek bir teşkilatlan
ma bahig konusu değildi. Nitekim o model çalış
madı. 

(Bakanlığımız, bugün bu bahsettiğim modele göre 
67 ilde 'teşkilatlanmasını ıtamamlamışıtır. Bu bahsetti
ğim il müdürlüklerıi dışında, çok önemli görülen bir
takım araştırma müesseseleri doğrudan Ankara'ya 
bağlanmış; buna mukabil bu kuruluşların dışında ka
lan birçok müesseseler doğrudan doğruya il müdür
lüklerinin bağlı kuruluşu haline getirilmiş ve bunlar 
da bir kitapçık halinde toplanarak bütün yurda ya
yılmış, dağıtılmıştır. 

Burada hükümetimizce yürütülen ve önemli gör
düğüm bir iki hususa da değinmek istiyorum. 

IBurada Sayın Gökgün, özellikle hayvancılığın bazı 
meselelerini dille getirdiler. Hayvancılık meseleleri 
şüphesizki bir bütündür ve tarımın bütünlüğü içeri
sinde de yerini alır. 

Muhtereme üyeler, sadece şu hususa değinmek is
tiyorum, Hayvancılığın eni kilit meselelerinden birisi 
yem meselesidir. Maliyetin yüzde 70 - 80'ini ge
nellikle, ne tür hayvancılıktan bahsederseniz edin, 
yem meydana getirir. Bu bakımdan hükümetimiz bu 
konuda önemli bir tedbir almıştır; yeme yüzde 20 
miktarında bir sübvansiyon! getirmiştir. Bu sübvansi
yon, gübreden sonra, hükümetçe yapılan en büyük 
sübvansiyon kalemini teşkil etmektedir ve bu yıl içe
risindeki takribi miktarının da 4Q milyar liraya yakla
şacağını tahmin ediyoruz. 

Diğer taraftan, hayvan beslenmesinde de önemli 
yem maddelerinden ikisi olan mısır ve soya üretimi
ne çok büyük bir önem atfettiğimizi, bu önemi sadece 
lafita bırakmadığımızı, bunlarla ilgili tohum konusuna 
ilk defa olarak bu kadar büyük ölçekte mısır ve so
yada girdiğimizi, çiftçiyi dönüm başına 7 bin lira 
olarak krediyle de desteklediğimizi, ayrıca hem mısır 
için hem soya için avans fiyatları olarak da bugünden 
rakamlarımızı belirlediğimizi ve bunu çiftçiye intikal 
ettirdiğimizi ifade etmek istyorum, 

Önemli gördüğüm bir husus da şudur: Bu mü
dürlüklerimizin teşkilinde şunu kesinlikle ifade etmek 
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isterim ki, ihtisas elemanlarına sonuna kadar, mesele
nin gerektirdiği bütün önemde yer verilmiştir. Zatenı 
bizim ıtarımın meselelerini, hayvancılığın meselelerini 
ihtisas elemanlarına dayanmadan başka türlü ıgötüre: 

ceğimizi düşünemiyorum. Ancak muhterem arkadaş
larım, Ankara merkez teşkilatında çok büyük bir 
reorganizasyona gidildiğinden, geçiş döneminde mer
kezde bazı ufak 'tefek problemlerimiz olabilir; fakat 
tahmin ediyorum bunları da kısa zamanda çözebile
ceğiz, üstesinden gelebileceğiz. 

1985, bu yeni (teşkilatlanma için önemli bir imtihan 
senesi olacaktır. Ben şuna inanuyorum ki, bu teşkilaıt-
ılanma modeliyle bakanlığımız, gerek Ankara'da mer
kezde ve gerekse taşrada çiftçimize çok daha önemli 
hizmetler götürebilecektir; çünkü burada hizmetler 
bir araya toplanmış, kaynaklar bir araya toplanmış 
ve meselelere bir bütün olarak bakacak bir teşkilat 
yapısı getirilmiştir. Üzerine vurarak söylediğim ana-
husus budur, ki köye ve tarıma götürülen hizmetlerin 
aynı çatı altında toplanması bizim hükümet politika
mızın esaslarından biridir. Biz, hükümet programı
mızda ne yazdı isek, bugün huzurunuza getirdiğimiz 
tasanda da bunları dile getirmeye çalıştık. Ayrıca, 
huzurunuzda burada bahsettiğim hususları da, gerek 
merkezde, gere'k taşrada uygulamış olarak geldiğimizi 
ifade ©diyorum. Merkezideki teşkilatlanma, geçmişe 
nazaran hizmetlerin daha iyi yürütülebileceğini ortaya 
koymuştur. 

iBir hususu daha ifade ediyorum; ben bakan ola
rak mümkün olduğu kadar yetkileri daha aşağılara 
kaydırmak için elimden geleni yapıyorum. Bunu hem 
orman teşkilatında, hem köy hizmetleri teşkilatında 
ve hem de bakanlık teşkilatında yapıyorum ve yetki
lerin muhtelif seviyelerde daha aşağılara kaydırılarak 
hizmetlerin daha süratli götürülebileceğine inanıyoruz. 
Bunu da fiilen gerçekleştirmeye başladığımızı ifade 
ediyorum. 

[Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayını Doğan, Sayın Ertuğrui Gökgün'ün bir so

rusu var efendim. 
©uyurun Sayın Gökgün. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydım) — Efendim, Sa

yın 'Bakana, yapılan sübvansiyondan dolayı teşekkür 
ederim. Hayvancılığını (temel sorunu olan yem hak
kında önemli bir teşebbüstür; ancak bu sübvansiyo
nun yalnız ısanayi yemlerine, fabrikalara tanındığına 
ve bunun da bazı oyunlarla yanlış kullanıldığına dair 
haberler almaktayız. Bu yanlışlıktan, tabiî sayın ba

kan sorumlu değildir, bu işlemi yürütenler sorumlu
dur. Ancak, kendisi yemini bizzat elindeki en yüksek 
verimi alacak formüle göre hazırlayan vatandaşa süb
vansiyon sağlanmamıştır, ihracata dönük çalışma ya
pan işletmeye tanınmamıştır. Bu konuda bir çalışma 
var mıdır; tanınacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE RÖYlŞLBRlt BAKANI H, 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, bu 
konuda bir çalışmamız vardır. Yalnız, bu kararı al
dığımızda zor formüle edilebilecek konulardan biri 
idi; yani ortada bir fatura olması lazım, Çünkü bizim 
herhangi bir şekilde yemi sübvansiyon etmemiz için 
ortaya !bir fatura hadisesinin çıkması lazım ki, bir 
bedel üzerinden biz ona bir sübvansiyon yapabilelim. 
Bunun üzerinde teknisyen arkadaşlarımız çalışmalar 
yaptılar; fakat ıhenüz bir odtüceye varılmadı. 

Arz ederim. 
ÖMER KUSMAN (Kars) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakana bir soru da 'ben sora'bilir miyim, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Kuşjhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

bakandan şunu öğrenmek istiyorum : «Reorganizas-
yon» diye isimlendirdikleri ve Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı Teşkilat Kanununun çıkarılması aşa
masında yapılan bu değişikliklerde, Türkiye'de yay
gın bir inanç, yaygın bir tespit vardır; Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde son derece siyasî 
bir kadrolaşma vardır ve bu durum, içerisinde çalı
şanları da dahil olmak üzere, büyük boyutlarda hu
zursuz etmektedir. Sayın bakanın bundan haberi var 
mıdır; eğer haberi varsa bu durumu giderici nasıl 
çalışmaları vardır? Haberi yoksa, ben kendilerine ha-
ver veriyorum; bundan sonra bu konunun üzerine 
gidecekler midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
bakanlığımdaki teşkilatlanmadan tabiatıyla haberim 
vardır. Fakat şunu ifade etmek isterim ki; bakanlı
ğımdaki teşkilatlanma, herkesin liyakatına göre, ka
biliyetine göre, hizmetine göredir. Bütün bunlar dik
kate alınmaktadır; yoksa bunun dışında herhangi bir 
teşkilatlanma olmadığını arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Taran Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ite 13.12.1983 Tarihli ve 1«3 Sayılı Tarım, Orman 
ve Köyışled Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırıl
ması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kalkınma plan 

ve programları doğrultusunda, köylerin kalkındırıl
ması, tarım, hayvancılık ve ormancılığın geliştirilme
sini sağlamak, görev alanına giren altyapı tesisleri 
ile tarımsal sosyal ve ekonomik kamu hizmetlerinin 
yapılması için, Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin 
esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Görev 
MADDE 2. — Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığının görevleri şunlardır : 
a) Kalkınma plan ve programları doğrultusun

da, kırsal bölgelerin kalkındırılması, tarım, hayvan
cılık, su ürünleri ve ormancılığın geliştirilmesi için 
politikaların tespitine yardımcı olmak ve bunlardan 
görev alamna girenleri uygulamak, tarım kesimi ve 
kırsal bölgelerin topyekûn geliştirilmesi için altyapı 
tesislerini yapmak ve yaptırmak, 

b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere 
uygun olarak üretim, tüketim ve girdi ihtiyaçları ile 
toprak, su bitki, hayvan varlığı, orman ve benzeri 
tabiî kaynakların korunması ve geliştirilmesi için 
araştırma, inceleme, plan, program ve projeler yap
mak, 

c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdile
rin, temin, tedarik ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerde ve 
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i çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım 
I ürünlerinin destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar 
I yapmak, tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
I mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım 
I yapmak, 
I d) Gıda ve diğer tarım, orman ve hayvancılık 
I ürünlerinin kalite ve standartlara uygun olarak üre-
I timi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, pazarlanması ve 

değerlendirilmesini temin ve düzenlemek için gerekli 
I kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek, işletmek 
I ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardım-
I cı olmak, 
I e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su, kanali

zasyon, elektrik, iskân ihtiyaçlarını karşılamak; bun-
I ların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern 
I fizikî yerleşme imkânlarına kavuşmalarını sağlaya-
I cak politikaları geliştirmek ve bunlarla ilgili araştır-
I ma, envanter, plan, proje, yapmak ve yapılmasını sağ-
I lamak, 
I f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve 
I tüketim taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulan 

çalışmaları yapmak, ihracat imkânlarını geliştirmek 
I üzere bitki, hayvan ve orman verimliliğini artırıcı ted

birleri almak ve üretimi çeşitlendirmek, 

I g) Tarım, orman ve hayvancılık konularında 
I araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, de-
I neme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, labo-
I ratuvar ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu 
I tesisleri kurup işletmek isteyen özel sektöre yardımcı 
I olmak, 
I h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi aile-
I lerine benimsetmek ve ülke düzeyinde yaygınlaştır-
I mak amacıyla tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve 
I programları ile projelerini hazırlamak, uygulamak; 
I örnek çiftçi yetiştirmek üzere eğitim program ve pro-
I jeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev eko-
I nomisi, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çift-
I çilik öğretmek üzere tedbirler almak, uygulamalar 
I yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve 
I eğitimi için her türlü okul ve eğitim merkezi gibi te-
I sisleri kurmak, kurslar açmak, bu amaçla Millî Eği-
I tim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla 
I işbirliğinde bulunmak, 
I i) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunma-
I sini özel kanunlara göre sağlamak için ilgili kuruluş-
I larla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya 
I tahsis edilecek araziyi tayin ve tespit etmek için ilgili 
I kuruluşlarla koordinasyon sağlamak; Devletin hüküm 
I ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan 
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yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık, ma
kilik ile çayır ve meraların, altyapı tesislerini koru
mak ve verimlilik ilkesi ile ıslah, imar ve ihya etmek, 

j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot 
tesisler kurmak, gıda standartları ve kalite kriterlerini 
tespit etmek, bunların uygulamasına ve kontroluna 
yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde 
Türk Gıda Kodeksinin hazırlanması ve uygulamasını 
gerçekleştirmek; gıda ve yem sanayileri ürünlerinin 
belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 
sayılı Yem Kanunu ile verilen işleri yapmak, yem tes
cil ve kontrol hizmetlerini yürütmek, 

k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen has
talıkları zararlı canlılar ve yabancı otlarla mücadele 
etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yap
mak, ziraî mücadele ve ziraî karantina planlarını, 
yıllık uygulama programlarını ve projelerini yapmak, 
hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için 
tedbirler almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürün
leri hastalık ve zararlılar yönünden denetlemek; iç ve 
dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı ted
birleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulama
ları kontrol etmek; zararlılar hakkında çiftçileri eğit
mek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkân
ları ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara kar
şı Devlet mücadelelerini programlayıp uygulamak; 
6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını, sağla
mak ve denetlemek, 

1) Ziraî mücadele ilaçlarının, alet ve makineleri
nin ithal, imal, satış ve kullanılma esaslarını tespit et
mek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve 
çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını te-
minen gerekli denetlemeleri yapmak, 

m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü 
salgın ve paraziter hastalıklar ye hayvanlardan insan
lara geçen hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koru
ma tedbir ve şartlarını tespit etmek, tedavilerini yap
mak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin 
vermek^ iç ve dış karantina şartlarını belirlemek, du
yurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini takip et; 
mek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağ
lık kontroUarını yürütmek, tahaffuzhaneler açmak ve 
gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve yasakla
yıcı tedbirler almak, denetlemelerde bulunmak, 

n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönün
den kontrol etmek, mezbahalarla hayvan kesimi ve 
işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, 
serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin ça
lışmalarını kontrol etmek, 
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o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, 
biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilaçlarını, 
bunların bileşimine giren etkili veya yardımcı mad
delerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve 
özelliklerini, imal ihzar, ithal, satış, taşıma ve muha
faza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına izin 
vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasak
lamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli araş
tırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve is
tasyonlar kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve 
faaliyetlerini kontrol etmek, 

p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, 
çiftçilere hayvan hastalıkları ve tedavileri hakkında 
yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık teknisye
ni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul 
ve tesisleri açmak, 

r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak 
amacı ile ıslah, tabiî ve sunî tohumlama ve geliştir
me programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulat
mak; hayvancılığı geliştirmek üzere projeler hazırla
mak, hazırlatmak, çiftçilerin modern hayvancılık iş
letmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli 
desteği sağlamak, finansmanı ile ilgili olduğu projele
ri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yönetimi konu
larında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yap
mak, hayvan soy kütüğü sistemini organize etmek, 

s) Su Ürünleri Kanunu ile verilen görevleri yap
mak ve yaptırmak, 

t) Ormanların ve Devletin hüküm ves tasarrufun
da olan arazilerin, muhafazasını, geliştirilmesini, ısla
hı, kadastrosunun yapılmasını, idaresini, işletilmesini, 
Bakanlık görev alanına giren konularda orman içi ve 
bitişiğinde oturan köylülerin kalkındırılmasını, millî 
park, tabiat parkı ve anıtı, tabiatı koruma alanları ile 
av sahalarının ayrılmasını, korunmasını, geliştirilme
sini ve idaresini sağlamak, 

u) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde 
kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve ilgili kuru
luşlarla işbirliği yapmak. 

'BAŞKAN — 2 nci maıdlde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Aydın) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grubunuz adına mı, şahsınız adına 
mı söz is'biyorsunuz (Sayın Gökgün?. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Aydın) — Grup adına 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, süreniz 10 da
kika. 
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MD GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÖKGÜN | 
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanlığının görevlerini tadat I 
eden bu maddeler içerisinde, «Tarım onman ve hay- I 
vancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların 
gerektirdiği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, is
tasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesisleri kur
mak ve işletmek», deniyor. I 

Şimdi, önceki 3203 sayılı Kanuna göre kurulu 
olan düzende Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığın
da çeşitli genel müdürlüklere bağlı araştırma mües
seseleri vardı. Bu araştırma müesseseleri 'bitkiler ve I 
hayvanlarla ilgili, ayrıca hastalıklarla ilgili idi. Has- I 
talıklarla ilgili olan la'borâtuvarlar; aşı ve serum ens
titüleri halen bakanlık ibünyesindeler. Yalnız, devlet 
üretme çiftlikleriyle, haralar ve inekhane dediğimiz 
damızlık hayvan üretmek maksadıyla, en yüksek ve- I 
rimli materyali elde ederek Türk köylü ve çiftçisine 
ulaştırmak maksadıyla 'kurulan müesseseler kazanç 
sağlamadıkları için KİK veya KİT müesseseleri ha- I 
üne getirilmişlerdir. Bakanlık bu konuda ne düşün
mektedir?. Tasarıda bunun açık seçik yer alması ge
rekir. Bu müesseseler kâr gözetecek müesseseler ha- I 
line getirildiği takdirde araştırmaya önem verecekler 
midir?. Araştırma, dünyada en önemli bir işlemdir. 
Araştırmaya önem vermeyen bir sektör başarıya ula
şamaz. Sayın bakandan bu konuda ne düşündüklerini 
hem soruyorum, hem de bu müesseseler bu madde j 
karşısında ne şekilde işlem göreceklerdir, ıbunun açık
ça maddeye ilave edilmesini teklif ediyorum; gerekir
se bir önerge vermeye de hazırım. I 

İkinci konu : Üretim konusu çeşitli yönleriyle, 
çeşitli maddelerde yer almış. Yalnız, ekonomik faali- I 
yette üretim, üretimden sonra dağıtım, değişim ve 
tüketim safhaları, ondan sonra tüketilmeden evvel çe
şitli bölümlerin arasında 'birlikler, kooperatifler, ve
saire var; bir bütünlük arz etmesi gerekir. Bugün
kü fonksiyonel esasa göre kurulan bu düzende bu I 
zincirin halkalarının birbirine bağlanması mümkün I 
değildir. Bunu telif edecek şekilde bir maddenin ve
ya fıkranın ilave edilmesinin ben uygun olacağı ka
naati ile fiilkMerimi arz ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim iSayın Gökgün. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARİM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim!, Sayın Gö'kgün'ün 
dile getirdiği bu konu, daha evvel inekhaneler ve ha- | 
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ralar olarak Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne bağ
lı olan birimlerdir. Bizden önceki hükümet zamanın
da inekhaneler ve haralarla devlet üretme çiftlikleri 
birleştirilerek Tarımsal işletmeler Genel Müdürlüğü, 
kısa adı TİGEM olarak aynı çatı altına getirilmiş
tir. Hükümetimiz, bizden önce yapılan 'bu tasarrufa 
sahip çıkmıştır ve aynı uygulaimayı devam ettirecek
tir. 

Diyeceğim bu kadardır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Bakan. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Teşkilat 
MADDE 3. — Tarım Orman ve Köy İşleri Ba

kanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, 
ilgili ve yurt dışı kuruluşlardan meydana gelir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCL KISIM 

Bakanlık Merkez Teşkilatı 
Merkez teşkilatı 
MADDE 4. — Bakanlık Merkez teşkilatı, anahiz-

met birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve 
yardımcı birimlerden müteşekkildir. 

Bakanlık merkez teşkilatı Bk-1 sayılı cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

4 üncü maddeyi ek 1 sayılı cetvelle 'birlikte oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 4 üncü madde ek 1 sayılı cetvelle birlikte kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bakanlık Makamı 
Bakan 
MADDE 5. — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en 

üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hü
kümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, 
kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun ola
rak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren 
konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinas
yonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorum
ludur. 
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Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerin
den sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı 
ile 'bağlı, ilgili ve yurt dışı kuruluşların faaliyetlerini, 
işlemlerini ve hesaplarını 'denetlemekle görevli ve yet
kilidir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... ıKalbul etmeyenler... 5 inci madde kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Müsteşar 
MADDE 6. — Müsteşar," Bakanın emrinde ve 

onun yardımcısı olup, bakanlık hizmetlerini bakan 
adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, ba
kanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına 
ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun 
olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Tef
tiş Kurulu hariç bakanlığın bütün birim ve kuruluş
larına gereken emirleri verir ve bunların uygulanması
nı takip ve temin eder. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütül
mesinden Bakana karşı sorumludur. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiş
tir. 

7 noi maddeyi okutuyorum : 
Müsteşar yardımcıları 
MADDE 7. — Bakanlıkta Müsteşara yardımcı ol

mak üzere beş müsteşar yardımcısı görevlendirilebi
lir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

tKÎNCÎ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 
'MADDE 8. — Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığının anahizmet birimleri şunlardır : 
a) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 
b) Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 
c) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdür

lüğü. 
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BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?... 
Ydk. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9'uncu maddeyi okutuyorum : 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
MADDE 9. — Koruma ve Kontrol Genel Mü

dürlüğünün görevleri şunlardır : 
Toprak, su, bitki, hayvan varlığı, orman ve ben

zeri tabiî kaynakların, bunlardan yapılacak fayda
lanmalarda kullanılan bütün girdilerin ve gıda mad
delerinin işlenmesi, muhafazası, pazaıianması ve de
ğerlendirilmesi safhalarında üretici, tüketici ve çev
renin korunması için gerekli düzenlemeleri yapmak, 
korumak ve kontrol etmek amacı ile : 

a) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekil
de kullanılması için prensip ve esasları belirlemek, 
bu konuda Bakanlık dışındaki ilgili kuruluşlarla liş-
birliği yapmak, 

b) Bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile mü
cadele amacıyla program ve projeler hazırlamak, 
hazırlatmak, 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Ka
rantina Kanunu ile verilmiş görevleri düzenlemek, 
koord'ine etmek, hayvan varlığının sağlık açısından 
korunması için iç ve dış karantina ilkelerini belirle
mek, ilan etmek, denetlemek; ziraî mücadde ilaçları 
ile hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi tedavi 
edici ve koruyucu ilaç, aşı, serum gibi biyolojik ve 
kimyasal maddeler ile bunların etkili ve yardımcı 
maddelerinin ithalatı, ihracatı, norm ve özelliklerini, 
imal, ihzar, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tes
pit ve ilan etmek, imalat ve satışına dair esasları be
lirlemek, bu hususların taşra kuruluşları tarafından 
uygulanmasında onlara yardımcı olmak, 

c) Gıda standartları ve kalite kontrol hizmetleri 
için temel prensip ve kriterleri belirlemek, duyurmak, 
uygulamalarını denetlemek, Türk Gıda Kodeksinin 
hazırlanmasına yardımcı olmak ve ilgili mevzuatla 
verilen tohumluk, fide, fidan ve benzeri girdilere iliş
kin kontrol ve düzenleme esaslarını belirlemek, du
yurmak, bunların uygulamalarını denetlemek, 

d) Tarım arazisinde ekili, dikili ve mera gibi ta
biî bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır 
ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabiî 
afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre 
yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla 
işbirliği yapmak ve bu çalışmalara yardımcı olmak, 

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 
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BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... 9 uncu madde ka'bul 
edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
MADDE 10. — Proje ve Uygulama Genel Mü

dürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Kalkınma plan ve programları doğrultusun

da, entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma pro
jelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi ve taşra ku
ruluşları eliyle gerçekleştirilmeleri için gerekli düzen
lemeleri yapmak, 

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kuru
lu Başkanlığınca hazırlanan program ve master pro
jeler doğrultusunda tarım, hayvancılık ve su ürünleri 
üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, ve
rimliliğin artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kali
tenin iyileştirilm esliyle ilgili ayrıntılı uygulama proje
leri hazırlamak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme, 
ürün işleme, temizleme, 'istasyon, müessese, la'boratu-
var ve benzeri tesislerin kurulması için Bakanlık 
makamına teklifte bulunmak, kurulmalarını destek
lemek ve tekni'k yardımda bulunmak, 

c) Hayvancılığın ve su ürünlerinin gelişmesini 
sağlamak ve bu istikametteki çalışmaları yönlendir
mek gayesi ile uygulama araştırmaları ve projeleri 
yapmak, yaptırma'k, soy kütüğü sisteminin kurulma
sına yardımcı olmak, 

d) Tarım işletmelerinin ve çiftçilerin her türlü 
tohumluk, damızlık, fide, fidan, gübre, tarım ilaç
ları, alet, makine, ekipman ve diğer girdilerin temi
ni, tedariki ve tahsisini sağlayıcı tedbirlerin alınma
sına yardımcı olmak, 'bu amaçla teknik ve ekonomik 
ihtiyaçlara göre taşra kuruluşları ve Bakanlık dışın
daki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli koor
dinasyonu sağlamak, 

e) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya 
özel mülkiyetinde bulunan yabanî fıstıklı'k, zeytinlik, 
ısakızlık, harnuplük, fundalık, makilik, çayır ve-me
raların geliştirilmesi amacıyla altyapı tesislerini imar, 
ıslah ye ihya etmek için gerekli projeleri ve prog
ramları hazırlamak, hazırlatmak, 

f) Çalışma konuları içine giren işlerin yapılması 
için taşra kuruluşları yetkisini aşan 'durumlarda lü
zumlu her türlü malzeme, maikine, ekipman ve taşıt
ları temin etmek üzere tedbirler almak ve ihtiyacı 
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olan her türlü malzeme, makine, ekipman ve taşıt
ların temininde yardımcı olmaJk, 

g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste

yen var mı?. 
Buyurun Sayın Gökgün. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Şimdi, sa

yın bakan biraz evvel devlet üretme çiftlikleri, hara-
lar ve inekhaneler hakkındaki görüşlerini 'belirttiler., 
«Biz nasıl devir aldıysa'k, o şekilde yürütüyoruz» de
diler. Buna göre özel sektörün eline geçti veyahut da 
kâr gözetmek maksadıyla çalışmaya başladınız; bu
rada damızlıkları nereden temin edecekler ki, köylü
ye ve çiftçiye aktaracaklar veya verecekler?. Bunu an
lamak istiyorum. Sayın bakan bu hususta cevap ve
rebilir mi?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Buyurun (Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 'bu konuda geçmişe göre herhangi 'bir 
değişiklik bahis konusu değil. Eskiden inekhaneler, 
haralar veya çiftlikler hangi sistemde bu temini ve 
tedariki yapıyorlarsa, bugün de aynı sistemde temini, 
tedariki yapıyorlar efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Teşekkür 

ederim Sayın Bakan. 
BAŞKAN — 10 uncu maddeyi oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenlşr... Etmeyenler... 10 uncu mad
de kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Teşkilatlanma ve desteklenme genel müdürlüğü 
MADDE 11. — Teşkilatlanma ve Desteklenme 

Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
Tarım ve orman sektörleri ve kırsal kalkınma pro

jeleri ile ilgili olarak üreticilerin teşkilatlanması, eği
tilmesi ve tarım girdilerinin ve bazı temel ihtiyaçla
rının karşılanması maksadı ile; 

a) Ziraî sulama, topra'k muhafaza ve arazi ıs
lahı gibi faaliyetlerde gerektiğinde taşrada kurula
cak birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve uygun 
görülen hallerde hükmî şahsiyeti haiz işletmelerin ku
rulma esaslarını belirlemek, döner sermayeli işlet
melerle bu işlerle meşgul birimler, şirketler veya iş
letmeler arasında ortaklıklar tesis etmek, taşra ku
ruluşlarına yardımcı olmak gibi benzeri faaliyetlerde 
'bu hizmetleri Bakanlık adına düzenlemek, 
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b) Bakanlığın görev alanına giren kooperatifçi
liği teşvik e'fcmek ve geliştirmek üzere, kooperatif ve 
üst kuruluşların kurulmasına izin vermek, etüt ve 
proje yaptırmak veya gerektiğinde yapmak, koope
ratiflere ait tesislerin işletilmesinde yardımcı olmak, 
teknik ve malî yardımda bulunmak, gerektiğinde il
gili kooperatifleri idarî, malî ve hukukî yönden de
netlemek, 

c) Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde otu
ran köylülerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağ
lamak maksadıyla diğer kamu kuruluşları ile birlik
te yapılacak etüt, araştırma, proje ve programların 
hazırlanmasına iştirak etmek, gerekli olanları bizzat 
yapmak ve hizmetleriyle ilgili olanları uygulamak ve
ya uygulatmak, taşra kuruluşlarına bu konularda 
yardımcı olmak, 

d) Orman işi ve bitişiğinde oturan köylülerin 
kalkındırılması ile ilgili özel mevzuatına göre mev
cut ve ileride tesis edilecek her çeşit kredi ve yar
dım kaynaklarının, kooperatif, köy tüzelkişiliği veya 
aile işletmeleri kanalıyla en iyi şekilde bu hizmet
lere yöneltilmesinde taşra kuruluşlarına yardımcı ol
mak, bu konuda Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşları 
ile işbirliği yapmak, 

e) Yukarıda yer alan görevlerin yapılması mak- ' 
sadıyla tesis edilen fonların kullanılmasını sağlamak, 

f) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam 'im
kânlarını geliştirmek amacıyla, el sanatlarının gelişti
rilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve 
el sanatları mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırı
cı tedbirleri almak, bu konularda taşra teşkilatına 
yardımcı olmak, 

g) Kooperatifçiliğin gelişmesine temel olacak 
politika ve ilkelerin tespit edilmesine ve gerekli dü
zenlemelerin yapılmasına yardımcı olacak her türlü 
araştırma, programlama, planlama, dokümantasyon 
ve eğitim hizmetlerini yapmak, 

h) Tarımla ilgili faydalı bilgileri çiftçilere yay
mak, örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile eğitim prog
ram ve projeleri uygulamak, teknik ve pratik çiftçi, 
usta, bahçıvan ve teknisyen ile hayvan bakım ve sağ
lık elemanları yetiştirmek üzere okullar, eğitim mer
kezleri ve kurslar açmak, açtırmak ve taşra kuruluş
larına yardımcı olmak, 

i) Tarım ürünlerinin pazarlanması, üreticilerin 
teşkilatlanması ve idaresi için araştırma ve uygulama
lar yapmak, 

j) Bakanlığın görev alanına giren konularda mil
lî ve milletlerarası nitelikteki çiftçi kuruluşları, mes

lek odaları, eğitim ve öğretim kurumları, vakıflar ve 
benzeri hizmet yapan kuruluşların teşkilatlanması ve 
desteklenmesinde yardımcı olmak, gerekli işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak, 

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.... 11 inci madde kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 12. — Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığı merkez kuruluşlarındaki danışma ve denetim 
birimleri şunlardır : 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Ku

rulu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık müşavirleri, 
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 

var mı?. Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 12 nci madde kabul edil
miştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 13. — Teftiş Kurulu Başkanlığı Baka

nın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 
görevleri yapar. 

a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgi
li kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili 
olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürüt
mek, 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışma
sını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırla
mak ve Bakana sunmak, 

c) Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen 
benzeri görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üezrinde söz iste
yen var mı?. Yok. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
MADDE 14. — Araştırma, Planlama ve Koordi

nasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 
Tarım, orman, hayvancılık ve su ürünleri ile kır

sal kesimin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, tarım üre
tim kaynaklarının korunması ve verimlilik esaslarına 
göre kullanılması ve bu kaynaklardan en iyi şekilde 
faydalanılması amacı ile : 

a) tstatistik ve envanter çalışmaları yapmak, 

b) Tarım ve kırsal kalkınma strateji ve politi
kalarını geliştirmek, uzun vadeli planlarla, kalkınma 
planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer al
ması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunun
la ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına 
göre 'tespitini yapmak ve Bakan onayını aldıktan 
sonra DeVlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili hedefleri, 
planları ve yıllık programları hazırlamak ve hazır
latmak, entegre tarım ve kırsal kalkınma projelerini 
teknik ve ekonomik esaslara göre hazırlamak, hazır
latmak ve ıbu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak, 

d) Bakanlık bütçesini hazırlamak, bakanlık faa
liyetlerinin, bütçe ve program uygulamalarının taki
bini, değerlendirilmesini ve koordinasyonunu sağla
mak, 

e) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma plan
ları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve 
millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve 
görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını 
tespit ötmek, 'bu esaslara uygun olarak Bakanlığın 
anahlzmet politikasının ve iş programlarının hazır
lanmasına yardımcı olmak, 

f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ka
nun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine 
yardımcı olmak, 

g) Bakanlığın dış kaynaklı projeleri, programla
rı ve diğer dış ilişkiler ile ilgili hizmet ve faaliyetle
rine ait çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağ
lamak, 

h) üretimin yönlendirilmesine yardımcı olan 
mahsul tahminleri, destekleme fiyatları ve diğer teş
vik unsurlarının tespitine yardımcı olmak, çalışma
lar yapmak, 

i) Kredi ihtiyacı, plasmanı ve uygulamaları ko
nusunda çalışmalar yapmak ve uygulamada ilgili ku
ruluşlarla işbirliğinde 'bulunmak, 

• j) Ülkenin olağanüstü hallerdeki temel gıda 
maddesi stoklarının tespit ve gerceikleştirilmesi için 
gerekli tedbirleri belirlemek, 

k) Bakanlığa gelecek her türlü teklif ve istek
leri inceleyerek, Bakanlığın imkân ve kaynaklarının 
anahizmet 'birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ara
sında dengeli bir şekilde dağılması, hizmetlerin ortak 
bir plan ve program çerçevesi içinde yürütülmesi, 
araç, gereç, bina ve personel israfının önlenmesi için 
çalışmalar yapmak, 

1) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı?..Yok, 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 15. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 

şunlardır : 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan huku

kî konular ile hukukî, mal, cezaî sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek, 

I b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmaz
lıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, 
anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak 
yapılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgile
ri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî da
valarda Bakanlığı temsil etmek, 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, 
mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını te
min etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırla
mak ve Bakana sunmak, 

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan ve
ya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gön
derilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını huku
kî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz iste

yen varımı? Yok, 
Iİ5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 15 inci madde kabul edil
miştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bakanlık müşavirleri 
MADDE 16. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik 

I taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz 
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Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık mü
şavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurunuz Sayın Kuşhan, 
ÖMER KUŞHAN {Kars — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
bundan evvel de teşkilat kanunlarımı görüşürken, ha
tırlayacağınız üzere, müşavirlerin tadat edilişi mad
deleri söz konusu olduğunda mutlaka söz aldım ve 
bundan sonra da, hangi teşkilat kanunu görüşülür ve 
bu {görünüşte gelirse mutlaka söz alacak ve 'bu mese
le düzelinceye kadar da bütün gücümle üzerinde du
racağım. Düzelir veya düzelmez; ama ben görevimi 
yapmış olacağım. 

Sayın milletvekilleri, özellikle dikkatinizi bir nok
taya çekmek istiyorum. Bir reorganizasyon kanunu 
görüşüyoruz; 'bir teşkilatı çağdaşlaştırmak istiyoruz, 
hani tabirimi mazur görünüz; ama şu anda Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığını bir noktada devlet ya
pısı olarak değerlendirmek elbetteki mümkün. Böyle
sine büyük bir teşkilatı, biz teşkilatlandırırken, par
maklarımız kadar az sayıda genel müdürlükle bu işi 
tedvir etmeye çalışıyoruz ve bunun üzerinde durdu
ğumuzda da adına «reorganizasyon» diyoruz; «Biz, 
çok daha belirli noiktalara işleri toplamak suretiyle 
meseleyi kısa" yaldan halletmeye çalışıyoruz» diyoruz; 
ama arkasından 30 tane bakanlık müşaviri görevlen
dirilmesini de bir madde olarak getiriyoruz. 

Sayın milletvekilleri, nerede bunun reorganizasyo-
nu, nerede bu getirilmiş olan sonuç? 30 tane bakan
lık müşaviri... Acaiba ne için kullanılacak bu kadro
lar? Hangi canları yakacak yine? Siyasî- tandansıma 
uymuyor diye, memleketinin, milletinin hizmetinde ol
manın ötesinde suçu olmayan hangi üst düzey görev
lileri bu kızaklara çekilecek ve orada yok edilmeye 
mahkûm edilecek? 1 tane 2 tane 3-5 tane olsa amen
na; 30 tane... Sayın milletvekilleri, özellikle dikkat 
ediniz. 

'Ben daha fazla üzerinde durmayacağım, zaten bu
güne kadar bunun üzerinde çok duruldu. Sayın hü
kümetten ve sayın komisyondan özellikle istirham 
ediyorum; bu maddeyi geriye çeksinler ve hiç olmaz
sa bunu aklın, mantığın kabul edebileceği bir dü
zeyde, bir sayıda getirsinler. Bir 'bakanlık için 5 tane 
müşavir çoktur bile sayın milletvekilleri. 

Kesinlikle, «30 tane insanın istikbalini mahvede
cek olan bu maddeye müsaade etmeyiniz» diyor, he
pinize engin saygılar sunuyorum. (HP sıralarından 
alkışlar) 
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| BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; bakanlık müşavirleri meselesi hükümeti
mizce (bir bütün olarak ele alınmıştır. Sadece Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgili getirilmiş bir 
madde değildir; Sayın Kuşhan da bu noktayı belirt
tiler. 

Bakanlıkların görevlerine göre, görevlerin azlığına 
j çokluğuna, göre, çeşitliliğine göre 'bu rakamlar tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla, bu müşavirler konusu ele alı
nırken, çeşitli bakanlıklar arasında da görevlerin du
rumuna göre bir denge teessüs ettirilmiştir. 

Yalnız şunu ifade ediyorum : Geçmişte okluğu 
gibi, bugün de bu gibi makamlar, bakanlık müşavir
liği makamı, hükümetimizce, herhangi bir şekilde Sa
yın Kuşhan'ın endişesine yol açacak biçimde kulla
nılmamıştır; tersine, ıbir ihtisas elemanı müessesesi 
olarak görülmüştür. Benim elimde, hükümete geldi
ğimiz günden bugüne kadar 30 müşavir olayı vardır, 
oralar da bugüne kadar, hiçbir şekilde Sayın Kuşhan' 
in dediği giht kullanılmamıştır. 

Yüce heyetinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

bakana bir soru sorabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kuşhan. 
" ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, ge
çenlerde de bir kanunu tartışırken özellikle üzerin
de dura, dura, altını çize çize söylemiştim; siz bunu 
iyi niyetle kullanacağım diyorsunuz, ama sizin hükü
metiniz ilahihaye değildir, sizden sonra iyi niyeti ol-

I mayan 'bir iktidarın gelmesi halinde, siz bu müşavir
lik kadrolarının sizin düşündüğünüz şekilde kullanı
lacağını nasıl garanti ediyorsunuz? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; tekrar ediyorum, geçen defa da 
aynı cevabı vermiştim; kanunları çıkarmada iyi niyet 
esastır. Zaten o türlü bir niyeti olan iktidarın mü
şavir kadrosuna da ihtiyacı yoktur. O çeşitli şekil-

I lerde yapılabilir; ama devlet idaresinde iyi niyet esas
tır. Eğer dediğiniz hususları sadece buradaki 30 mü
şavirlik kadrosuyla getireceksek, çok ufak bir şeydir. 

I Benim bakanlığımda toplu olarak 100 binlerin üze-
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rinde insan çalışıyor. Dolayısıyla mesele, sadece bu
radaki 3Q müşavir kadrosu meselesi değildir efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gökgün'ün de bir sorusu var Sayın Balkan. 
Buyurunuz. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Saym bakan, 

kanunun gerekçesinde de katıldığı üzere, 'bakanlıkta 
ünitelerin çokluğundan, 28 tane genel müdürlükten 
söz ettiler, bunları azaltmaya çalışacaklarını, bu mak
satla bu Kanunu hazırladıklarını belirttiler. Şimdi bu 
30 tane müşavir kadrosunun kızak olmasa bile -ki kı
zaktır, ben de bu kanaatteyim kaynak kaybına sebep 
olacak bir olay değil midir? Bu husustaki görüşlerini 
'belirtmelerini istiyorum. Neden bu 30 kadro konuyor, 
fuzulî masrafa giriliyor? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Buyurun Sayın Doğan. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERl BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bu 30 rakamı ile demin dediğim 
100 binlerin üzerinde personel istihdam eden bir ba
kanlık arasında direkt ilişki kurmak gerçekten zor. 
Birim sayısıyla şahıs sayısını karıştırıyoruz galiba. 
Ben, bakanlıkta prensip olarak «az unvan çok uz
man» prensibini getirdim. Buradaki müşavir kadro
su teker teker mütehassıs elemanı ifade etmektedir; 
bunların her biri müessese değildir efendim. Bu ba
kımdan, bu kadar önemli görevler yüklenmiş bir baş
kanlığın çeşitli konularda 30 tane müşavir istihdam 
etmesini de hiçbir şekilde az görmeyiniz? 

Teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Doğan. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 16 ncı madde kabul 
edilmiştir, 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
MADDE 17. — Bakanlıkta basın ve halkla iliş

kilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetle
rin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini 
sağlamak üzere 'Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
teşkil edilebilir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

17 nci maddeyi oylarınıza ısunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 17 nci madde kabul 
edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLfÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 
MADDE 18. — Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığındaki yardımcı birimler şunlardır : 

a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Yayın Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Sekreterliği, 
e) Özel Kalem Müdürlüğü. 
BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 18 inci madde kabul 
edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Personel Genel Müdürlüğü 
MADDE 19. — Personel Genel Müdürlüğünün 

görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel 

politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sis
teminin (geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 

b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emek
lilik işlerini yapmak, 

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uy
gulamak, 

d) Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak hazır
lık, müzakere ve âkit safihalarında işverence gerekli 
hazırlıkları yapmak ve işlemleri yürütmek, anlaş
mazlıkları önleyici uygun tedbirlerin alınması ve 
toplu iş sözleşmelerinin mevzuata, plan ve program 
ilkelerine uygun olarak ve Bakanlık anahizmet bi
rimleri bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında idarî ve 
malî yönlerden birlik ve beraberliği sağlayacak şe
kilde yapılması ve uygulanması hususunda Bakanlık 
Makamına tekliflerde bulunmak, 

e) Bakanlığa bağlı işyerlerinde işveren işçi iliş
kilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleşme
lerinde belirtilen esaslar çerçevesinde ve uyumlu ola
rak yürütülmesine yardımcı olmak, 

,f) işveren - işçi ilişkileri bakımından gerekli 
mevzuat tasarılarını hazırlayıp bu alanda araştırma, 
mukayese ve değerlendirmeler yapmak ve Bakanlık 
Makamının onayına sunmak, 

g) işçi teşekküllerinin ve işçilerin Bakanlığa yap
tıkları müracaatları incelemek, ilgili birimlerin de 
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görüşlerini alarak konuyu değerlendirmek ve gerekli 
işlemleri yapmak, 

h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 20. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş

kanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlik için gerekli araç, gereç ve malze

menin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
(b) İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralanma, sa

tın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yü

rütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 

ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile il

gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hiz

metlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
g) (Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gereken

lerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak, 
h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini 

ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakan
lığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

i) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve gö
rüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tu
tanakları tutmak ve yaymak, 

j) Genel evrak ve arşiv ile ilgili hizmet ve faali
yetleri düzenlemek ve yürütmek, 

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Yayın Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21. — Yayın Dairesi Başkanlığının gö

revleri şunlardır : 
a) ülkemizin toprak, su, orman, iklim gibi ta

biî kaynaklarını bitki, hayvan, su, orman ürünleri gi
bi konularını, köy hayatını, geleneksel ve bugünkü 
el sanatlarını, tabiî ve yabanî bitki ve hayvan türle
rini ve çiftçilerimizin ilgi alanına giren diğer konula

rını araştırmak, derlemek, basımını yapmak ve yap
tırmak, 

<b) Bu konuları araştıran ve derleyenlere basımı 
ve dağıtılması konularında yardımcı olmak, 

c) Yukarıdaki konuları tanıtacak, benimsetecek, 
film, slayt ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlat
mak, 

d) Ziraî arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hiz
metlerini yürütmek, 

e) Eğitim kurumları, çiftçi kuruluşları ve tarım
la ilgili kamu ve özel diğer teşekküller ile ziraî yayın 
konusunda işbirliği yapmak, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
Savunma sekreterliği 
MADDE 22. — Savunma Sekreterliği, özel ka

nunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri ya
par. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 23. — özel Kalem Müdürlüğünün gö

revleri şunlardır : 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürüt

mek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini 

düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, 

ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ilgili hizmetlerini 
düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine 
etmek, 

d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM . 
Sürekli Kurullar 

Sürekli kurullar 
MADDE 24. — Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığındaki sürekli kurullar şunlardır : 
a) Yüksek Komiserler Kurulu, 
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b) Merkez Av Komisyonu. 
BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste

yen?.. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUSMAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

'bakana bir soru sormak istiyorum. 
Bu maddede «Yüksek Komiserler Kurulu» diye 

bir kurul kuruluyor. Bu Kurul hakkında biraz açık
lama yaparlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 'bu kurul Türkiye'de at yarış
larıyla ilgili düzenlemeleri yapan kuruldur, bakanlığa 
bağlı olarak çalışmaktadır. Bu da, 10 Temmuz 1953 
tarih ve 6132 sayılı At Yarışılan Hakkındaki Kanun
la kurulmuş olan kurulu ifade etmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN- — Teşekkür ederim. 
24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Komiserler Kurulu 
MADDE 25. — Bu Kurul, 10.7.1953 tarih ve 6132 

sayılı At Yarışları Hakkında Kanunda belirtilen gö
revleri yapar. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Merkez Av Komisyonu 
MADDE 26. — Bu Komisyon 5 Mayıs 1937 ta

rih ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununda belirti
len görevleri yapar. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var. mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i 

27 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı, Yurt Dışı Teşkilatı ve Bağlı 

Kuruluşlar 
Taşra teşkilatı 
MADDE 27. —. Bakanlıkların Kuruluş ve Gö

rev Esasları Hakkında 27.9.1984 tarih ve 3046 sa
yılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve 'ti İdaresi Kanunu Hüküm

lerine uygun olarak; Bakanlığı temsilen İl ve ilçe se
viyesinde taşra teşkilatı kurulabileceği gibi, bağlı ku
ruluşları da her bölge, il ve 'ilçede gerektiği hallerde 
ayrı birimler halinde teşkilatlanabilir. Bakanlığı; 11 
İdare Kurullarında Bakanlık 11 Müdürleri, İlçe İdare 
Kurullarında Bakanlık İlçe 'Müdürleri temsil eder. 

Bakanlık İl ve ilçe kuruluşlarının çalışma usul ve 
esasları ile bunların birbirleriyle olan ilişkileri Bakan
lıkça hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Yurt dışı teşkilatı 
MADDE 28. — Bakanlık, Kamu Kurum ve Ku

ruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak, yurt 
dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Bağlı kuruluşlar 

MADDE 29. — Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının bağlı kuruluşları şunlardır : 

a) Orman Genel Müdürlüğü, 
b) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
c) Toprak ve Tarmı Reformu Genel 'Müdürlüğü, 
d) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, 

BAŞKAN — 29 uncu. madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Gökgün. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, şimdi burada toprak ve tarım reformu sözü ge
çiyor. Halbuki, daha evvel çıkardığımız kanunda Ta
rım Reformu Genel 'Müdürlüğü adım verdik. Bu 
onunla çelişiyor. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, bununla ilgili bir 
önerge var; okunduğu zaman zaten cevabını almış 
olacaksınız. 

önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 255 sıra sayılı Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kındaki Kanun Tasarısının 29 uncu maddesinin (c) 
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fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklir ederiz. 

Teklif edilen metin : 

«c) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü» 

Hazım Kutay Fahir Sabuniş 
Ankara Bursa 

Behiç Sadi Abbasoğlu İbrahim Fevzi Yaman 
İstanbul İsparta 

Kemal Iğrek 
Bursa 

Gerekçe : Daha önce Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde görüşülerek kabul edilen. 3155 sayılı Kanun 
metninde Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdür
lüğünün adı «Tarım Reformu Genel Müdürlüğü» 
olarak yer almıştır. Bu itibarla bahis konusu düzelt
menin yapılması gerekmektedir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU '(Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz. 
BAŞKAN— önergeye hükümet ve komisyon ka

tılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte 

oylarınıza sunuyoruz : Kabul edenler... Etmeyenler... 
29 uncu madde kabul ediknitşir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
'Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 30. — Bakanlık merkez ve taşra teşki
latı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki 
yöneticileri yapmakla yükümlü 'bulundukları hizmet 
veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönün
de, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak dü
zenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye 
karşı sorumludur. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : ' 
Koordinasyon ve İşbirliği konusunda hakanlığın 

görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 31. — Bakanlik anahizmet ve görevle

riyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu ku
rum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlük
teki mevzuata uygun olarak 'belirlemekle, kaynak 
israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak ted-
hirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına gi
ren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça' 
belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili 'bakanlıklara da
nışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağla
maktan sorumludur. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

31 inci maddeyi okutuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 31 inci madde kabul edilmiştir. 

32 noi maddeyi okutuyorum : 
Mahallî idareler ile koordinasyon sorumluluğu 
MADDE 32. — Bakanlık, hizmet alanına giren 

konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağla
maktan sorumludur. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 32 nci madde kabul 
edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 33. — Bakanlık, kanunla yerine getir

mekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetme
lik, tebliğ, genelge ve diğer metinlerle düzenlemekle 
görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok.? 

33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 33 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yetki devri 
MADDE 34. — Bakan, Müsteşar ve her kademe

deki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde, sı
nırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yet
kilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak 
yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu 
kaldırmaz. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 
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34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 34 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Görev ve yetki bütünlüğü 
MADDE 35. — Görev ve yetki 'bütünlüğü sağla-

. mak üzere; 
a) 2510 «ayılı iskân Kanunu ile 'bu Kanunu de

ğiştiren kanunlarda Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nına ve Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkiler 

, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanına ve Bakanlığı
na devrolunmuştur. 

b) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamına 
giren köy kalkınma kooperatifleri, orman köyleri kal
kınma kooperatifleri, 'balıkçılık kooperatifleri, çay is
tihsal ve satış kooperatifleri, pancar istihsal ve satış 
kooperatifleri, hayvan üreticileri tedarik ve pazarla-
ma kooperatifleri, elektrik üretim kooperatifleri ve 
üst kuruluşlarının kuruluş ve denetimleri ile ilgili ola
rak mezkûr kanunda Ticaret Bakanına ve Bakanlığı
na verilmiş olan görev ve yetkiler Tarım Orman ve. 
Köyişileri Bakanına ve Bakanlığına devrolunmuştur. 

c) Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce çeşitli 
mevzuatla Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı ve Ba
kanlığı ile Tarım ve Orman 'Bakanı ve Bakanlığına 
verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı ve Bakanlığına 
intikal etmiştir. 

d) 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatif ve Bir
likleri Kanununun ilgili hükümlerine göre, söz konu
su kooperatiflerin kurulması, işleyişi, denetimi ve di
ğer hususlarla ilgili olarak çeşitli mevzuatla Ticaret 
Bakanı ve Bakanlığına 8.1.1985 tarih ve 3143 sayılı 
Kanun ile Sanayi ve Ticaret Bakanına ve Bakanlığı
na verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafi
yetler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanına ve Ba
kanlığına devredilmiştir. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 35 inci madde kabul edilmiş
tir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Atama 
MADDE 36. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Ka

nun hükümleri dışında kalan memurların atanmala

rı Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetki
sini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Bakarilflk bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait mevzuat
ta yer alan atamaya ilişkin hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Ydk. 

36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Kabul etmeyenler.. 36 ncı madde kabul edil
miştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Kadrolar 
MADDE 37. — Kadroların tespit, ihdas, kullanı

mı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümlerina göre düzenlenir. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 
_ edenler... Kalbul etmeyenler... 37 nci madde kabul 

edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Araştırma, etüt ve proje hizmetleri 
'MADDE 38. — Bakanlık, görev alanına giren 

konularda hertürlü araştırma, etüt ve proje hizmet
lerini gerçek ve tüzelkişilere sözleşme ile yaptıra
bilir. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 38 inci madde kabul 
edilmitşir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 39. — 4 Haziran 1937 tarih ve 3203 sa

yılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilatı Kanunu ile 
'bu Kanunun 'bazı maddelerini değiştiren 17 Ocak 
1938 tarih ve 3326 sayılı Kanun ile 13 Haziran 1938 

' tarih ve 3446 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu 
Kanuna aykırı hükümleri ile 7.6.1926 tarihli ve 904 
sayılı, 3.5.1928 tarihli ve 1234 sayılı, 15.5.1957 tarih
li ve 6968 sayılı kanunlarla teşkil edilmesi öngörü
len kurullara müteallik hükümler yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Kabul etmeyenler... 39 uncu madde kabul 
edilmiştir. 
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Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bakanlığın teşkilat ve 

kuruluşu hu Kanun esaslarına göre yeniden düzenle
ninceye ve hu düzenleme uyarınca genel hükümlere 
göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar 
hu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta 
olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kahul etmeyenler... Geçici madde 1 kahul 
edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığında istihdam ©dilen bağlı ye ilgili kuruluş per
soneli ilgili oldukları kuruluşlara en geç 16.8.1985 
tarihine kadar iade edilir. 

BAŞKAN -r- Geçici madde 2 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 2 kahul 
edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE- 3. — 13.il2.1983 tarih ve 

183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe 
girdiği tarihts, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy
lüleri ve Kooperatifler Bakanlığına ait kadrolar per
soneli ile birlikte Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığına devredilmiştir. 

Adı geçen Kanun Hükmünde Kararname ile ya
pılan yeni düzenleme sebebi ile gerek Tarım ve Or
man Bakanlığı ve gerekse Köyişleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı memurlarından kadro ve görev unvan
ları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılır
lar. 

Ancak, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
devredilen bu kadrolardan Müsteşar ve Müsteşar yar
dımcıları, Tarım ve Orman ile Köyişleri ve Koope
ratifler bakanlıklarının Anahizmet, Danışma ve De
netim birimleri ile yardımcı hizmet hirimlerinin Ge
nel Müdür, Daire Başkanı, Kurul Başkanı ye bun
ların yardımcılarına ait kadrolardan aynı unvanları 
taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yö
nelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup her ne se
beple olursa olsun boşalmaları halinde genel hüküm
lere göre iptal edilmiş sayılır. Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanı geçici 6 ncı madde gereğince yeni kad

rolar tespit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri 
yapılıncaya kadar hu kadrolarda bulunan memurlar
dan birini görevli oldukları birim hizmetlerinin yü
rütülmesini tedvirle görevlendirebilir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırı
lanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın 
Merkez veya Taşra teşkilatında yeni bir kadroya ata
nıncaya kadar her türlü malî ve sosyal haklarıyla 
durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. 

Ancak bunların, bakanlığın merkez veya taşra 
teşkilatında durumlarına uygun görevlere atanmaları 
halinde, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve 
her türlü haklarının bu yeni görevlerinde kaldıkları 
sürece ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz iste
yen var mı? Yoik. 

Geçici madde 3'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 3 kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygulan

masını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yö
netmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük 
ve yönetmell'klerin bu Kanuna aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

'BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Geçici madde 4*ü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 4 kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 5'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bakanlık taşra teşkilata, 

bu Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen esaslara 
göre yeniden düzeninceye kadar görev ve hizmet
ler, mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye de
vam olunur. 

Bakanlık, taşra teşkilatını ve kadrolarını en geç 
18.6.1985 tarihine kadar bu Kanuna uygun hale ge
tirir. 

iBAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Geçici madde 5*i oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 5 ka
bul' edilmiştir. 

Geçici madde 6'yı okutuyorum»: 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanuna göre yeni-

dan düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez 
teş'kilatmda değişen veya yeniden kurulan birimlere 
verilen ıgörevlere daha önce bu görevleri yapmakta 
olan birimler tarafından devam edilir. 
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Bakanlık; teşkilatını ve kadrolarını en geç 
18.6.1985 tarihine kadar bu Kanuna* uygun hale ge
tirir. Bu amaçla kadro ihdas ve iptal etmeye, mev
cut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği 
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde söz iste
yen var mı? Yök. 

Geçici madde 6'yı oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 6 kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 7'yi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 7. — Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkında Ka
nun çıkıncaya kadar bu Genel Müdürlükçe; 

a) İçme suları yapımında, 7478 sayılı Köy İçme 
suları Hakkında Kanunun, 178 sayılı Askerî Gar
nizonların İçme ve Kullanma Sularının Temini Hak
kında Kanunun ve 6200 sayılı Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer 
yetki ve işlemleri ile İlgili hükümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında 5539 sayılı Karayolları 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer 
yetki ve işlemleri ile ilgili hükümlerinin, 

c) Köy elektrifikasyonu yapımında, 6200 sayılı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun ve 1312 sayılı Türkiye 
Elektrik Kurumu Kanununun yapım, bakım, satın 
alma, harcama ve diğer yetki ve işlemleri ile ilgili 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

'BAŞKAN — Geçici madde 7 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Geçici madde 7'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler..., Geçici madde 7 kabul edil
miştir. 

Geçici madde 8*i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 8. — 18.6.1984 tarih ve 212 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan 
Ziraat İşleri, Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina, 
Gıda İşleri, Veteriner İşleri, Hayvancılığı Geliştirme, 
Kooperatifler Genel Müdürlükleri ile Dış İlişkiler, 
Orieöy ve Su Ürünleri Daire Başkanlıklarının perso
nel ile araç, gereç, bütün taşınır ve taşınmaz varlığı, 
hak vecibe ve muafiyetleri Bakanlıkça tayin ve tespit 
edilecek esaslar çerçevesinde yeni teşkil edilen mer
kez ve taşra teşkilatına intikal eder. 

BAŞKAN,— Geçici madde 8 üzerinde söz iste
yen var mı? Yök. 
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Geçici madde 8'i oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Geçici madde 8 kabul edil
miştir. 

Geçici madde 9'u okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 9. — Bakanlık merkez ve taş

ra teşkilatı hu Kanunun ilgili hükümlerinde belirle
nen esaslara göre yeniden düzeninceye kadar görev 
ve hizmetler, harcama ye ödemelerin uygulanmasına 
devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 9 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok., 

Geçici madde 9'u oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 9 kabul 
edilmiştir.-

Geçici madde 10'u okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 10. — Bakanlık makamınca uy

gun görülecek esaslar dahilinde, Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğüne ait arazi, bina, hizmet evi gibi gay
ri menkuller ile araç, gereç ve diğer menkullerden 
bir kısmı Bakanlık taşra teşkilatına bedelsiz olarak 
devredilebilir.; 

BAŞKAN — Geçici madde 10 üzerinde söz is
teyen var mı? Yok. 

Geçici madde 10'u oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 10 ka
bul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum: 

Yürürlük 
MADDE 40,. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
40 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 40 inci madde kabul 
edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz iste

yen?... Yok. 
41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 41 inci madde kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde. oyunun rengini belirtmek üzere 
söz isteyen var mı? 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Lehte söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şahin. 
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MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; fevkalade büyük bir bakan
lığımızın teşkilat ve görevleri üzerinde yapılan gö
rüşmeler sonunda, son söz milletvekilinindir bölü
münde, şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle hepinizi saygıyla selamlarım. 

Gayri safi millî hâsıla içindeki payı yüzde 17,9 
olan, tüm ihracatımız içindeki payı yüzde 26 olan ta
rımın; tarıma dayalı sanayi ürünlerinin payını da ila
ve ettiğimiz zaman yaklaşık yüzde 45*e varan bir nis
pet ile tarım ürünlerinin Türk ekonomisi içindeki ye
rinin ne denli önemli olduğu takdirlerinize arz olu
nur. Ayrıca, dünya ülkeleri içerisinde gıda bakımın
dan, ufak tefek ithalatları bir tarafa bırakacak olur
sak, ithal yapmayan çok az ülkeler İçerisinden birisi 
oluşumuz, yine bakanlığın önemini ortaya koyar. Di
ğer bir husus, gelişmekte olan ülkeler arasında bu
lunan ülkemizin gelişmiş ülkeler içerisine girebilme
si için köy kalkınmasının da gereği gözden kaçırıl
mamalıdır. Bu da Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığının görevleri arasındadır. Ayrıca, tarımda çalı
şan insanların ülkede çalışabilir nüfusun yüzde 50'si-
nin üstünde bulunması, yine konunun bir önemli ta
rafıdır. 

tşte ülkemizde bu kadar önemli yeri olan Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının teşkilatlanma ve 
görevleri tasarısının kanunlaşmasını ve bu kanunlaş
madan sonra ülkemizde tarım alanında daha da ge
lişmelerin olacağını ve neticede bu tasarının kanun
laşmasıyla bu dalda olumlu sonuçlar alacağımıza gü
ven içerisinde tasarıyı destekliyor ve oyumun rengi
nin beyaz olacağını arz ediyorum. 

Saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışa 
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mustafa Şa
hin. 

Başka söz isteyen?.^ 

ERTUÖRUL GÖKOÜN (Aydın) — Aleyhte söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyuran efendim. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Aleyhte söz ve

rilmez. 

IBAŞKAN — Efendim, oyunun rengini belirtmek 
üzere söz istiyor, kırmızı oy vereceğini söylüyor. 

Buyuran efendim,] 
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ERTUÖRUL- GÖKGÜN (Aydın) — Efendim, 
oyumun rengini henüz belirtmedim, 

BAŞKAN — Efendim, beyaz oy vereceğini söy
ledi arkadaşımız. 

ERTUÖRUL GÖKOÜN (Devamla) — Aleyhte 
konuşacağımı müsaadenizle ben söyleyeyim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, itiraz ediyor arkadaşlar, 
oyunuzun rengini belirtmek üzere konuşuyorsunuz. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; tarihî görevimi bir kere 
daha yapmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Oyumun rengi kırmızıdır. Bu Kanunun... 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Yapma yahu. 
ERTUÖRUL GÖKGÜN ı(Devamla) — Rica ede

rim müdahale etmeyin, gazel okumayın oradan. Me
denî kişi bu mikrofona'gelir, medenî şartlar içinde 
bana cevap verir. Lütfen, çok ağır cevap veririm di
ye ikaz ediyorum, dinlemiyorsunuz, saygı gösterme
niz lazım burada. 

BAŞKAN — Sayın Gök'gün, lütfen siz devam 
edin efendim. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bu Ka
nun memleketimizin şartlarına uygun değildir, köy
lü ve çiftçimizi daha perişan hale getirecektir, da
ha kötü durumlar yaratacaktır; süt dökmek şöyle 
dursun, hayvancılık da kuruyacaktır, tarım da kuru
yacaktır. Pancar fiyatları bugün henüz kesin sonu
ca ulaşmamıştır, bunun misali ortadadır, 1 aydan be
ri de Ticaret Bakanından sorduğum soruya cevap 
alamıyorum. Bir soğanın tanesi 785 kuruşken, pan
carın kilosu 785 kuruşa satılmaktadır. Böyle tarım 
kalkınması olmaz, ben böyle tarım anlayışına da 
inanmıyorum; oyumu kırmızı kullanacağım. 

Saygılarımla. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır^ 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiştir, 
hayırlı olmasım dilerim. 

Çalışma süremiz dolmak üzeredir; bu nedenle 
gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için 7 Mart 
1985 Perşembe günü saat 15.00te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.30 
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V. —SORULAR V 

5; F.4Z/L/ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, kimyevî gübre zammına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sorusu ve Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'in yazılı cevabı (7/348) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Kimyevî gübreye yapılan son zamlar karşısında 
aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Sayın Caihit Aral tarafından cevaplandırılma
sı hususunda delaletinizi saygı ile rica ederim. 

M. Murat Sökmen oğlu 
Hatay Milletvekili 

- 1, Katma Değer Vergisinin şaşkınlığı içinde bu
lunan köylümüzün yeni gübre zammı ile alın terinin 
istismarı olarak görmekteyiz. Bu istismarın hafifletil
mesini sağlayacak ne gibi tedbirler alınmıştır? 

2. Bu uygulamalarla verimde bir azalma olma
ması içlin ne gibi tddMrier alınmıştır? 

3. Gübre kullanımında caydırıcı olan zammın 
istihsal düşüklüğüne sebep olacağından ticaretimizin 
menfi yönde etkilenmemesi için ne gibi tedbirler alın
dı? 

4. Gü'bre zammı .maliydi enflasyonunu arttıraca
ğından taban fiyatları güncelliğini kaybetmiştir. Bu 
hususta alınan tedbirler nedir? 

5. Bu şartlar altında çiftçimizin taban fiyatla
rında bir artırma düşünüyor musunuz? 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı '21 . 2 . 1985 

Basın ve 'Halikla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 23-01/MM-80 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13.2.1985 tarih ve 7/348/2732/11090 sayılı 
yazınız. 

Hatay Milletvekili Murat Sökmenoğlu'nun Kim
yevî gü'bre zammına ilişkin yazılı soru önergesi ilgisi 
dolayısıyla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

CEVAPLAR (Devam) 

TC 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü ' 6 . 3 . 1985 
Sayı : ÖKM-2-T16 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyü'k Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Gen. Sek. K. ve K. Dai. Bşk. lığının 13 Şu

bat 1985 tarih ve 7/348-2732/11090 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Murat Sökmenoğlu'nun «Kim
yevî gübre zammına ilişkin» yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın M. Murat Sökmenoğlu' 
nun yazılı soru önergesinin cevabı; 

Cevap : 1. Bilindiği gîbf gübreler maliyetlerinin 
altında bir fiyatla çiftçiye intikal ettirilmekte ve ara
daki fark Hazine tarafından sübvanse edilmektedir. 
Ancak, gerek ithalden gerekse yerli üretimden temin 
edilen gübrelerin alış fiyatları geçmiş dönemlere kı
yasla bir hayli artmış bulunduğundan sübvansiyon 
miktarını önemli boyutlara çıkarmıştır. 1984 yılı tah
mini sübvansiyon miktarı 160 milyar dolayında ol
muştur. Bu nedenle gü'bre perakende satış fiyatları
nın yeniden düzenlenmesi zarureti ortaya çıkmış, ya
pılan zammın sübvansiyonda 33 milyar liralık bir ta
sarruf sağlayacağı beklenmesine rağmen 1985 yılı 
gü'bre sübvansiyonunun 200 milyar TL. ye ulaşacağı 
tahmin edilmektedir. Uygulanmakta olan ekonomik 
tedbirlerle bir çok temel maldaki sübvansiyon kaldı
rılmış olmasına rağmen çiftçinin en önemli tarımsal 
girdisi olan gübredeki sübvansiyon büyük oranda 
devam etmektedir. 

Cevap : 2. Yurdumuzda satılan gübrelerin % 
40'ını aşan kısmı Tarım Kredi Kooperatifleri kana
lıyla çiftçilerimize kredili olarak intikal ettirilmekte
dir. Geriye kalan kısmı ise T. Ziraî Donatım Kuru
mu kanalıyla isteyen çiftçiye Ziraat Bankası kredi
leriyle satılmaktadır. Ziraat Bankasınca çiftçiye açı
lacak gübre kredileri 10 milyon TL.ya kadar çıka
rılmıştır. Çiftçilerin kimyevî gü'bre talepleri, hiç pe
şinat aranmadan kredili olarak % 100 karşılanacak
tır. 
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Cevap : 3-4-5. Gübre perakende satış fiyatların
da son yapılan düzenlemeler, ana ürünlerin kg. üre
tim maliyetlerinde; buğday (kuruda) 1.35 TL., buğ
day (suluda) İJİ5 TL., pamuk (suluda) 1.45 TL., 
ayçiçeği 2.70 TL., ve şeker pancarında 0.10 TL. lık 
bir artış meydana getirmiştir. 

Görüldüğü gibi ürün maliyetlerindeki bu cüzi ar
tış, kullanıldığı yılın ürününe yansıyacağına göre, 
önümüzdeki hasat yılında diğer girdilerle birlikte ta
ban fiyatlarında dikkate alınacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bazı komşu ülkelerin petrol ürünleri fiyatları 
ile ülkemizden transit geçen TIR'lara ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in 
yazılı cevabı (7/350) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda'ki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbaritoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Bulgaristan'da, Türkiye'de ve iran'da, 
Irak ve Suriye'de şu anda akaryakıt fiyatları (Ma-
z!6t, 'benzin, süper benzin) kaç TL.'dır? 

Soru 2. Türkiyemizden transit geçmekte olan 
TIR'lardan ton - kilometre için kaç TL. alınmak
tadır? 

Soru 3. Bu TIR'ların her birisine bu geçiş Sü
resinde tanınan mazot miktarı kaç litre veya Kg.' 
dır, 

T. C, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
•Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 15/411 
Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎLGİ : 13.2.1985 gün ve Gensek. 7/350-2737/11099 

sayılı yazanız. 
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er

zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbanıtoğlu'nun bazı 
komşu ülkelerin petrol ürünleri fiyatları ile ülkemiz
den transit geçen TIR'lara ilişkin yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur. . 

4 ' B a z ı komşu ülkelerdeki S. Benzin, N. Benzin 
ve Motorin fiyatları, ilgili ülke parası ve Türk Lirası 
olarak ekli «tabloda gösterilmiştir. 

2. Türkiye üzerinden transit geçmekte olan ya
bancı TIR'lardan, 5.6.1980 tarih ve 8/984 sayılı Ka
rarname gereğince; 

a) Anlaşmalı ülke taşıtlarından; 
— Taşınan eşyanın Ton x km'si için 0,02 DM 

(Deutsche Mark) 
— Boş. taşıtların Taşıt x km'si için 0,1 DM 
Geçiş ücreti alınmaktadır. 
b> Aölaşmasız ülke taşıtları için yukarıdaki ücret

ler 1,5 katı olarak alınmaktadır. 
Geçiş ücretleri, D.M. veya karşılığı T.C. Merkez 

Barikasınca ilan edilen konvertibl döviz olarak alın
maktadır. 

3. Yurdumuzdan transit olarak geçmekte olan 
yabancı TIR'ların mutad depolarındaki akaryakıt ve 
madenî yağlardan vergi alınmamaktadır. Fazlası vergi 
ve resme tabidir. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 
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Komşu Ülkelerdeki Akaryakıt Pompa Fiyatları (Litre) 

S. Benzin N. Benzin 

Ülke fiyatı TL/Litre ÜJke fiyatı TL/Litr 

1, Bulgaristan. 1.0 Leva 410.74 0.80 Leva 32 
(1 leva = 410.74 TL) 

2, Yugoslavya 113.00 Dinar 244.08 107 Dinar 23 
{1 Dinar = 2.16 TL) 

3, İran 40 Riyal 188.00 30 Riyal 14 
(1 Riyal = 4.70 (TL) 

4- Irak • 
(1 Dinar = 1 401.59 TL) 

5, SURİYE Temin edilemedi. 
(1 S. lirası = 111.27 TL) 

6. Türkiye — 239.00 — 219 
(Ankara) (17.2.1985). 

NOT : Konvertible olmayan kurlar 27.T.1985 tarihli Resmî Gazete 
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'mn, 
1980 - 1984 yuları arasındaki dış borçlarımıza ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam A. Kurtcebe 
Alptemoçiriin yazılı cevabı (7/352) 

Türkiye Büyük Mllet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Maliye ve Gümrük Baka

nı 'tarafından yazılı olarak cevapdandırıknıasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nal'bantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 yılarında 

dış borçlarımız ne miktardadır? 
Dış borçlarımızın yılar itibariyle dtöhaılatıımıza ve 

ihracatımıza oranları nedir? 
'Soru 2. Dış borçlarımızın yıllar itibariyle nüfus 

başına düşen miktarları ne olmuştur? (liste halinde) 
Soru 3. — DÇM borçlarından 'bu yılara sarkan 

anapara borç ödemeleri ve faiz ödeme mıiktarkrı ne 
kadardır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 1 . 3 . 1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: 111813-390/4502 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13 Şubat 1985 gün ve 7/352, 2739/11101 sayı
lı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'na ait 1980 - 1984 yıllan 
arasındaki dış borçlanmalarımıza ilişkin yazılı soru 
Önergesinin cevapları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Kurtceîbe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

Cevap 1. 1980 - 1984 Yıllarına ait dövizle ödene 
cek Dış borçlarımız ile bunların ihracat ve ithalatımıza' 
oranları Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre 
aşağıdaki gibidir. 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Dövizle 
ödenecek dış 

borçlar 
(Milyon $) 

11 373.7 
12 525.9 
13 888.0 
16 572.2 
13 822.3 

İhracat 
(Milyon $) 

2 919 
4 703 
5 746 
5 728 
6 364 

Dış Borç 
İhracat 

3.91 

2.42 
2.89 
2.18 

İthalat 
(Milyon $) 

7 909 
8 843 
8 843 
9 235 
9405 

Dış Borç 
İthalat 

1.44 
1.40 
1.57 
1.79 
1.47 

Cevap 2. 1980 Yıh Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ülkemizin nüfusu 44 736 957 kişidir. 1984 Yı
lına kadar ülkemizdeki yıllık ortalama nüfus artış hızı gözönüne alınarak yapılan hesaplamaya göre 1980-
1984 Yıllarındaki kişi başina isabet eden dış borç miktarı $ olarak aşağıdaki tablo da gösterilmiştir. 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Fert başına düşen 
Dış borç miktarı ($) 

254.4 
274.1 
297.4 
346.7 
283.2 
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Cevap 3. 1980 - 1984 Yıllarına sarkan DÇM borçları anapara ve faiz ödemelerine ilişkin Tablo T.C. 
Merkez Bankası verilerine göre hesaplanarak aşağıya çıkarılmıştır. 

Ertelenen DÇM Erteleme dışı DÇM (Milyon $) 
Yıllar Anapara Faiz Anapara Faiz Toplam 

1980 — 238.6 32.9 8.3 279.8 
1981 — 273.6 80.7 16.2 370.5 
1982 —• 294.5 78.5 4.7 377.7 
1983 — 202.0 68.7 1.0 271.7 
1984 88.9 186.8 485.8 1.8 763.3 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbdntoğlu'nun, 
adliyelerde görevli bazı memurların eğitimlerine iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Necat Eldem'in yazılı 
cevabı (7/353) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 
yazılı alarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalıbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Adliye mensubu memurlar herhangi bir 
Ikurs ya da okul çıkışlı olarak mı alınmaktadırlar? 

Soru 2. Odacı, mübaşir, kâtipler, kalem müdür
leri ve icra memurları gibi memurluklara alınanlara 
özel bir okul (bunları yetiştiren) veyahut kurstan 
geçirerek eğitmek zorunluluğu yok mudur? 

Soru 3. Bu elemanların yetişmesini sağlamak ama
cıyla hiç değilse belli bazı ilılerimizde bu yetiştiricilik 
görevini üstlenen okulların veya buna benzer işler
lik ıkazandırılmış müesseselerin açılmasında ve buradan 
çıkan kimselere görevlerin verilmesi uygun olmaz mı? 

TC 
Adalet Bakanlığı 6 . 3 . 1985 

Bakan 
ıSayı : 204 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı; 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 13.2.1985 
tarih ve 7/353-2740-1M02 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ©kinde alı
nan ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

i tarafımdan yazılı olanak cevaplandırılmasını istediği 
soruların cevabı iki nüsha olarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 

x Adalet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlıu, 

nun, şahsıma yöneltmiş bulundukları -ve yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istedikleri soruların cevapları 
aşağıda sunulmuştur. 

Cezaevi müdürü, zabıt kâtibi, koruma memuru 
gibi ilk mertebe Adalet mensuplarının öncelikle Ada
let Yüksekokulu veya diğer yüksekokul ve fakülte 
mezunlarından alınmasına özen gösterilmekte, bu ku
ruluşlardan yeterli eleman temin edilemediği takdir
de, lise ve ortaokul mezunlarının istihdamına tevessül 
olunmaktadır. 

Odacı ve mübaşir gibi Yardımcı Hizmetler Sını
fına dahil memurlardan, yukarıda belirtilen öğrenim 
düzeyinde eleman bulunamaması gibi istisnaî haller
de, ilkokul mezunlarına görev verilmesi yoluna gidil
mektedir. 

İcra memurluğu ile icra memur yardımcılığına; 

a) Adalet Yüksekokulu mezunu olup, icra me
murluğu sınavında başarı gösterenler, 

I b) Adalet hizmetlerinde görev yapan, yüksek
okul veya lise mezunu olup da üç yıl süreyle başa
rılı hizmet veren ve yapılan seçme sınavını kazanan
lar, 

Olmalk üzere iki ayrı kaynaktan atama yapıl
maktadır. 

Adalet hizmetlerinde üç yıl süreyle başarılı hiz
met vermiş bulunan zabıt kâtipleri arasından, açılan 
sınavı kazanmış olanlar ise, yazı işleri müdürü ola
rak görevlendirilmektedirler. 

Meslekiçi eğitim, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda 
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belirtilen şekilde, 'bütün personel hakkında ve bir prog
ram dahilinde yürütülmektedir. 

Adalet teşkilâtında görevlendirilen ceza infaz ku
rumu memurları ile zabıt kâtiplerinin, lise düzeyinde 
genel kültür ve meslekî konularda yetiştirilmeleri ama
cıyla 1985-1986 ders yılında faaliyete geçmek üzere 
Adalet Meslek Lisesi açılması planlanmış olup, bu 
'konuda hazırlanan «Adalet Meslek Lisesi Yönetme
liği» 4 Ocak 1985 tarihli Resmî Gazetede yayımlan
mış bulunmaktadır. 

M. Necat Bidem 
Adalet Bakanı 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin eğiti
mine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Necat Eldem'in 
yazılı cevabı (7/362) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Cezaevlerîm'izde eğitim, öğretim, spor, 
müzik yayın takibi (gazete, kitap, dergi, TV ve rad
yo dinleme) konularda gayret gösterilip oralara dü
şenlerin topluma yeniden kazandırılmasına çalışılıyor 
mu? 

Soru 2. Cezaevlerimİzde rehabilitasyon işlemleri
ni çoğaltıp bir meslek edindirme ve dolayısıyla bir 
döner sermaye teşkili suretiyle cezalı ve tutukluların 
giderlerinin bir kısmını temin yoluna gidilmekte mi
dir? 

TC 
Adalet Bakanlığı 6 . 3 . 1985 

Sayı : 205 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 13.2.1985 
tarih ve 7/362-2749/11 İHI sayılı yazınız. 

lİlgide gün ve sayısı belirtilen. yazınız ekinde alı
nan ve Erzurum MMötivekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
soruların cevapları iki nüsha olarak ekte sunulimuş-
tUf 4 

Biigilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Bidem 

Adalet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, şahsıma yöneltmiş bulundukları ve yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istedikleri soruların cevabı aşağı
da sunulmuştur. 

1. Hükümlü ve tutukluların eğitim ve öğretim
lerinin yapılması ve topluma yeniden kazandırılmaları 
amacıyla, ceza ve infaz kurumlarında; 

a) Eğitim - öğretim, 
b) Kültürel çalışmalar, 
c) Sosyal çalışmalar, 
d) Meslek eğitimi, 

Olmak üzere dört grupta çalışma yapılmaktadır. 
Bu cümleden alarak bütün ceza infaz kurumların

da Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbir
liği yapılmakta ve okuma - yazma, ilkokul, ortaokul, 
lise ve dengi okul bitirme kursları açılmaktadır. 

Hükümlü ve tutukluların boş zamanlarının değer
lendirilmesi, toplumun bir parçası olduklarının benim
setilmesi ve sosyalleştirilmeleri amacıyla, resim, mü
zik, konferans, münazara, tiyatro, spor, konser çalış
malarına katılmalarına ve izlemelerine büyük önem 
verilmekte, kurumlarda bulunan televizyon, video, 
filmlerden yararlanmaları konusu üzerinde hassasiyet
le durulmaktadır. Bundan ayrı olarak kurum kütüp-
'hanelerinden istifade ederek, kitap, gazete ve dergi 
okumaları temin edilmektedir. 

Diğer taraftan ceza infaz kurumlarımızda, Millî 
Eğit'î'm Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yapılan işbirli
ği sonucunda, înkilap Tarihi, Din ve Ahlak da dahil 
olmak üzere sekiz branşta ders okutulmaktadır. Söz 
konusu kültürel faaliyetlere ilişkin alarak sürdürülen 
çalışmalarda tutuklu ve 'hükümlülerin özellikle cezae
vi şartlarına uyum sağlamaları, daha sabırlı, dayanıklı, 
hoşgörülü, bilgili olmaları ön planda tutulmaktadır. 

Kurumlarımızda, yukarıda belirtilen eğitim - öğ
retim, sosyal ve kültürel çalışmaların yanısıra meslek 
eğitimine de çok büyük önem verilmektedir. 

Bu cümleden olarak 120 dolayında mesleği ihtiva 
eden meslek eğitimi müfredat programı hazırlanmış 
ve bastırılmış olup, bunlar, bütün cezaevlerirriize gön
derilmek üzeredir. 

Halen, ceza infaz kurumlarıyla tutukeviler'inde 
daktilo, fotoğrafçılık, terzilik, ayakkabıcılık, muhase
becilik, yorgancılık gibi kurslar sürdürülmekte; ay
rıca, 120 branşta teorik olarak hükümlü ve tutuklu
lara meslek öğretilmekte ve bu amaçla tesis edilmiş 
bulunan döner sermayeli işyurtlarında çalışan hüküm
lü ve tutuklulara bu mesailerine karşılık ücret veril
mektedir. 
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1985 yılı itibariyle; açık ve yarı açık kurumlar
da çalışmakta alan hükümlülerden, usta olanlara 400, 
kalfa olanlara 370 ve çırak olanlara 350 lira; kapalı 
kurumlarda çalışan hükümlülerden usta olanlara 
350, kalfa olanlara 330 ve çırak olanlara ise-3110 li
ra yevmiye ödenmektedir. 

1983 yılınlda hükümlülere ödenen toplattı ücret 
tutarı 385 501 5121 lira olup, ödenen toplattı prim 
miktarı ise 5 805 608 liradır. 

Görüldüğü üzere ceza infaz kurumlarında hüküm
lü ve tutukluların rehabilitasyonu konusundaki çalış
malar büyük hassasiyet ve titizlikle sürdürülmekte, 
döner sermayeli iş yurtları geliştirilmekte ve cezaev
lerini tüketici olmaktan çıkarıp üretici duruma gel
mesine gayret edilmektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygılanmlla arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 
6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Adlî Tıp Kurumuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Necat Eldem'in yazdı cevabı (7/365) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

(Saygıilarımla. 
Hilmi Nallbarttoığlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Adlî tıp müessesemiz günün gereksin

mesine ceVap verecek nitelikte midir? 
Soru 2. Bu müessesemiz yeterli teknik araç ve 

gerece sahip midir? 
Soru 3. (Belli bazı illerimizde adlî tıp şubeleri açıl

masını uygun bulur musunuz? 
TC 

Adalet Bakanlığı " 6 . 3 . 1985 
Bakan 

Sayı : 207 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 13 Şubat 
1985 tarih ve 7/365-2752/iaiU4 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve Erzurum Milletivekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
soruların cevabı iki nüsha olarak ekte sunulmuştur. 

(Bilgilerinize saygılarımla arzederlm. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun şahsıma yöneltmiş bulundukları ve yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istedikleri sorulanın cevapları aşa
ğıda sunulmuştur. 

14.4.1982 tarih ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu 
Kanunuyla yeniden organize edilen Adlî Tıp Kuru
mu, günümüz şartlarına göre modern bina, araç ve 
gereçler ile teçhiz edilerek, Avrupa standartları sevi
yesine getirilmiş olup, üniversitelerle yapılan iş bir
liği sonucunda uzman ve yetişmiş eleman temin edil
mek suretiyle personel yetersizliği sorunu da tama
mıyla çözümlenmiştir. 

Adlî Tıp Kurumu Kanununun 9 uncu maddesi 
uyarınca Adlî Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları ve 
aynı kanunun 10 uncu maddesine göre de, Adlî Tıp 
Şube Müdürlükleri açılmaktadır. 

'Halen; Adana, İzmir ve Bursa'da Adlî Tıp Grup 
Başkanlıkları açılmış ve faal'iyete geçirilmiştir. Diğer 
taraftan, Ankara, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır'da 
Adlî Tıp Şube Müdürlükleri kurulmuş bulunmakta
dır, 

İBakantığırnızca yapılan planlamaya göre, bina te
min edildiği takdirde Ankara ve Trabzon'da Adlî 
Tıp Grup Başkanlıkları kurularak faaliyete geçirile-
cektiı\ 

Keyfiyeti bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 

7.— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
kira ile tutulan mahkeme binaları ve cezaevlerine iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Necat Eldem'in yazılı 
cevabı (7/368) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki dorularımın Addet Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılıma'sına aracılığınızı arz ve 
rica ederim^ 

ISaygılanmila. 
Hilmi Nalbaritoğlu 

Erzurum 

(Soru 1. Kira ile tutulan mahkeme binaları ile 
cezaevlerinin adedi kaçtır? 

ıSoru 2. Örneğin 1984 yılında bunlara verilen ki
ralar ve toplam kira miktarı ne olmuştur? 

ISoru 3. IBu mahkeme ve cezaevlerinin bir an ön
ce kiradan kurtulması için bakanlıkça hazırlanmış bir 
yatırım programı var mıdır? 

Soru 4. Tüm mahkemelerde eksik araç ve ge
reçler ne zaman tamamlanacaktır? 
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Soru 5, Birçok bakanlık, genel müdürlük ve il
lerde bazı bakanlık taşra örgütlerinin birleştirilmesin
den artan (masa sandalye Vs.) araç gereçlerin Adalet 
Bakanlığına devri suretiyle mahkeme personelin'in 
araç gereçleri yenilenemez mi? 

TC 
Adalet Bakanlığı 6 . 3 . 1985 

Bakan 
ıSayı : '208 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 13 Şubat 
1985 tarih, 7/3ö8-275l5/'Hlil/17 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
soruların cevabı iki nüsha olarak ekte sunulmuştur. 

'Bilgilerinize saygıılariimıla arz ederim. 
İM. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 
• 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantöğlu' 
nun şahsıma yönelttiği ve yazılı olarak cevaplandırıl
masını istedikleri soruların cevabı aşağıda sunulmuş
tur, 

!L Halen; adlı yargı hizmetlerine tahsis, edilmiş 
158; idarî yargı hizmetlerine tahsis edilmiş 32 bina 
kiralanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, kiralık ce
zaevlerinin adedi 150 olup, bunlar ilçe cezaevidir. 

2. 1984 yılında adlî yargı faaliyetlerinin sürdü
rüldüğü binalar için verilen toplam kira miktarı 
221 022 521 liradır, idarî yargı faaliyetleri için tah
sis edilen binalardan kiralanmış olanlara ödenen kira 
bedeli ise, 85 084 433 liradır. Aynı dönem İçinde kira 
ile kullanılan cezaevleri için 9 301 430 lira ödenmiş
tir, 

3; iBakanlığımızca Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayın
dırlık ve îskân Bakanlığı ara'sında varılan mutabaka
ta göre, genel olarak ağır ceza teşkilatı bulunmayan 
ilçelerde adalet daireleri Hükümet konakları içerisin
de mütalaa olunmakta müstakil adalet binası yaptı-
rılmamak'tadır. Hükümet konaklarının yapımı ise Ma
lîye ve Gümrük Bakanlığınca planlanmaktadır. 

Ayrıca halen yetersiz Hükümet konaklarında ve 
kiralık binalarda faaliyet gösteren adalet dairelerinin 
listesi Bakanlığımızca Maliye ve Gümrük Bakanlı-

6 a 3 2 1985 0 : 1 

gına gönderilmiş, adı geçen Bakanlıktan alınan cevabî 
yazıda bu konuda Master Plan çalışmalarının devam 
ettiği, bu plan çerçevesinde yaptırılacak Hükümet ko
nakları içerisinde ihtiyaç programına göre adalet dai
relerine de yeterli yer verileceği bildirilmiş bulun
maktadır. 

Bunun dışında ağır ceza teşkilatı bulunup da ih
tiyaca yetmeyen yerlerde müstakil adalet binası için 
'Bakanlığımızca hazırlanan 10 yıllık Master Plan Baş
bakanlığa sunulmuştur. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızca, cezaevi bulun
mayan yerler ile Devlete ait eski binaların kullanıl
dığı veya kiralık cezaevi bulunan il ve ilçelerde tip 
cezaevi binalarının yaptırılması için 1983 - 1993 yıl
larını kapsayan 10 yıllık Master Plan hazırlanmıştır. 
!S'öz konusu plana göre, halen 72 ilçede bina karşılığı 
kullanılan cezaevleri yerine yeni cezaevi yapımı sür
dürülmekte ve bir an önce tamamlanmaları için bü
yük çaba harcanmaktadır. 

Bundan ayrı olarak, kiralık cezaevi bulunan 78 il
çede ise, cezaevi yapımına uygun arsa temini konu
sundaki çalışmalara devam edilmektedir. Bu ilçeler
de, şartlarına uygun arsa temin edilmesi halinde tip 
cezaevi yapımı 1986 yılı yatırım programına alına
caktır. 

4. Bütün mahkemelerde eksik araç ve gereçler, 
her yıl Bütçe Kanununda tefrik edilen ödeneklerin 
harcanması suretiyle giderilmektedir. 

5. Genelde, gerek adlî yargı gerekse idarî yargı 
ve Devlet güvenlik mahkemelerinin tüm ihtiyaçları 
bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde karşılanmakta
dır. 

İdarî yargı kuruluşu aşamasında ve özellikle ver
gi mahkemelerinin faaliyete geçmesi safhasında vergi 
itiraz ve temyiz komisyonlarına ait döşeme, demirbaş 
ve diğer malzemelerin alınması suretiyle ihtiyaç gi
derilmiştir. Yani düzenlemeler sonucu bazı Bakanlık 
taşra teşkilatının birleştirilmesinden artan araç ve ge
reçlerin, Bakanlığımıza devrine ihtiyaç bulunmamak
tadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. 'Necat Eldem' 

Adalet Bakanı 
8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 

nun, İmam - IHatip liseleri ve mezunlarına ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Veh
bi Dinçerler'in yazılı cevabı (71375) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Balkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

iSaygılarırnla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

(Soru İ w Türkiyemizde kaç adet İmam - Hatip li
sesi vardır? 

iSaru 2. İBu liselerden 1980, 1981, 1982, 1983, 
1984 yıllarından kaçar mezun çıkmıştır? 

Soru 3. Bunlardan bir üst din eğitim bölümüne 
devam edenler yüzde kaç olmaktadır? 

Soru 4* 'B'ir üst din eğitimi bölümlüne devam et
meyenler yılı içinde nerelere atanmaktadır? 

Soru 5. imam Hatip ya da başka dinî görevler 
için gereken kapasitenin gereklerine uygun bir prog
ramlama konuları etüt edilip uygulamaya konması 
yararlı olur mu? 

TC 
(Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 4 . 3 . 1985 
Sayı : 310. Bil İş, Şb. Müd. 22-0011681 

Konu : Sn. Hilmi Nalbantoğhı'nun soru önergesi 
ligi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre

terliğinin 13 Şubat 1985 gün ve Kanunlar ve Karar
lar Daire'sı Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdür
lüğü 7/375-2766/11157 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nafbantoğlu' 
nun İmam - Hatip Liseleri ve mezunlarına ilişkin yö
nelttiği sorularla ilgili doküman ve bilgi ilişikte su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
M. VebJbi Diriçerler 

IMillî Eğitim Gençlik ve 
Spor 'Bakanı 

Sayın Hilmi Nalban'toğlu'nun İmam - Hatip Lise
leri ve Mezunlarına İlişkin Yazılı Soru önergesi ile 
ilgili 'blgiler 

1. Türkiye'mizde 375 İmam - Hatip Lisesi var
dır/ 

12. iBu Liselerden; 
Öğretim Yılı Mezun Sayısı 

1979 __198ö 
1980 — 19811' 
19811 — 1983 
1982 — 1'983 
1983 — 1984 

4 199 
4 393 
9 616 

11 538 
16 943 

Öğrenci mezun olmuştur. 
3. İmam - Hatip Liseleri hem mesleğe hem de 

yüksek öğretime- öğrenci hazırlayan bir eğitim öğre
tim kurumudur, imam - Hatip Lisesi mezunları Lise 
Edebiyat kolu mezunu sayılmakta ölüp, iş alanlarında 
genel Lise mezunu elemanların sahip olduğu tam hak
lardan yararlanmaktadırlar. 

imam - Hatip Liselerinden; 
a) 1980 - 1981 - 1982 yıllarında mezun olan 

18 208 elemanın % 60'ı (10 924'ü) İlahiyat Fakülte
leri ile diğer Fakülte ve Yüksek Okullara devam et
mekte, % 29'u (5 277*si) Diyanet İşleri Başkanlığı 
'bünyesinde görev almış durumda olup, % irinin ise 
Ticaret, Ziraat ve diğer memuriyetlere girdikleri tali
min edilmektedir. 

b) 1983 yılında mezun olan 111 538 elemanın % 
14'ü (1 634%) İlahiyat Fakültelerine, % 46'sı (15 288'i) 
değişik Fakülte ve Yüksekokullara devam etmekte, 
% 28'i (3 284) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde ~ 
görev almış durumda olup, % 12'sinin (1 385) ise 
Ticaret, Ziraat ve diğer memuriyetlere girdikleri tah
min edilmektedir. 

c) 1984 yılında mezun olan 16 943 elemanın % 
10'u (1 610) ilahiyat Fakültelerine, % 51 'i (8 725) 
değişik Fakülte ve Yüksekokullara devam etmekte, 
% 25'i (4 170) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesin
de görev almış durumda olup, % 14 (2 438)'nün ise 
Ticaret, Ziraat ve diğer memuriyetlere girdikleri tah
min edilmektedir. 

4.. îfmam - Hatip ya da başka dinî görevler için 
gereken kapasitenin gereklerine uygun bir programın 
yapılması yararlı olur. Söz konusu programların ge
liştirilmesi amacıyla başlatılan etüt çalışmaları devam 
etmektedir. 

M. Ve'h'bi Dinçerler 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Tarım Sektörünün bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in yazdı cevabı (7/383) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

[Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

(Saygılarımla, 
Hilmi Nalbantoğlu 

Eratınım 
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Soru 1. Tarımımızı dışa bağımlılıktan kurtarmak 
için bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Soru 2. (Örneğin tarım girdilerinden, gübre, trak
tör, tarım ilaçları, tarım araç ve gereçlerinin yerli 
üretimi için (kamu ya da özel) ıbir program uygula
ması amaçlanmalkta mıdır? 

Soru 3. Yukarki maddedeki gübre, tarım ilaçla
rı, tarım araç ve gereçlerinde ithal payı ne miktar 
ve ne orandadır? 

Soru 4. Yukarki madde ve araç, gereçlerin yerli 
üretimleri için teşvik kredi yönlendirmeleri yapıla
maz mı? (tarım girdileri için) 

TC 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 6 . 3 . 1985 
Sayı : ÖKM-2-94 

Konıu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'ilgi : Gen. Sek. K. ve K. Da i. Bşk. lığının 13 Şubat 

1985 tarih ve 7/383-2774/11165 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın

dan Bakanlığıma yöneltilen «Tarım Sektörünün bazı 
sorunlarına ilişkin» yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 

Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
Cevap : 1-2. Gübre ve tarım ilaçları gibi bazı 

tarımsal girdilerden bir kısmının ithal suretiyle sağ
landığı bir gerçektir. Ancak, tarımsal girdilerin im
kânlar ölçüsünde yerli üretimle karşılanması Hükü
metimizin üzerinde önemle durduuğ konuların başında 
yer almaktadır. 

Tarımsal girdilerin önceden belirlenen üretim he
defleri doğrultusunda yönlendirildiği şüphesizdir. Ni-

Cevap 3. Gübre, tarım ilaçları, tarım araç ve ge 
Gübre ithalatı 

Tedarikteki 
Yıllar (Ton) Payı <ı%) 

1983 1 550 000 18 
1984 1 390 000 16 

(/) İthal izni verilen. 
(2) Tahmin. 
Not : 1983 yılında ithal edilen biçer döver sayısı 21 
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tekim bu sektörlerde uygulanan programların sonucu 
olarak yerli üretim giderek artmaktadır. Bu cümleden 
olarak : 

1. Yeni gübre fabrikalarının kurulması ve yılla
ra göre kapasite kullanım oranlarının artırılması sure
tiyle gübre üretimimiz artmıştır. Örnek vermek gere
kirse 1982 yılında 5.9 milyon ton olan gübre üreti
mi 1983 yılında 7.0 milyon tona ulaşmıştır. 1985 yılı 
program hedefi ise 7.3 milyon tondur. V. Plan döne
mi sonunda ise (1989 da) bu miktarın 10.3 milyon 
tona çıkarılması hedef olarak alınmıştır. 

V. Plan döneminde öngörülen gübre sanayii yatı
rımlarının gerçekleştirilmesi halinde toplam gübre 
ihtiyacının yüzde 84.5'inin yurt içi üretimle karşılan
ması hedeflenmiştir. 

2. Konu ziraî mücadele ilaçlan yönünden de ay
nıdır. Bu sektörde uygulanan üretim hedef ve prog
ramları sonucunda; 1982 yılında 35 260 ton olan ziraî 
mücadele ilacı üretimi, 1983 yılında 37 548 tona ulaş
mıştır. 1985 yılı program hedefi ise 52 000 tondur. 
V. plan dönemi sonu itibariyle ise bu miktarın 62 500 
tona çıkarılması hedef olarak alınmıştır. 

3. Tarım araç ve gereçleri yönünden oldukça ileri 
bir seviyeye ulaştığımız söylenebilir. 

Bugün hemen hemen her türlü tarım alet ve ma
kinesi yerli olarak-yapılabilmekte ve bir kısmı da dış 
ülkelere pazarlanaibilmektedir. 

Tarım alet ve makineleri üretiminin V. Plan döne
minde yılda ortalama yüzde 10.4 oranında artması ön
görülmüştür. 'Meseleyi traktör yönünden ele alacak 
olursak; 1982 yılında 35 747 olarak gerçekleşen ta
rım traktörü yerli üretimi 1983 yılında 41 799'a ulaş
mıştır. 1985 yılı program hedefi ise 48 300 olarak 
tespit edilmiştir. 

Öte yandan 1983 yılı itibariyle 7 000 adet olarak 
gerçekleşen traktör ihracatının 1985 program hedefi 
8 500 adettir. 

reçlerinin ithalat durumu şöyledir. 
Tarım Haçları ithalatı 

Tedarikteki Tarım Trak-
(Ton) Payı (1%) törü (Adet) 

3 773 9 38 
5 912(1) 10 200(2) 

ir. 

— 407 — 
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Cevap 4 : Hükümet programında da ifade edildi
ği üzere ıgü'bre, tarım alet ve makineleri sanayi ve ta
rımsal ilaçlar konusundaki yatırımlar teşvik edilmek
tedir. 

Bu yatırım alanları için D.P.T.'den teşvik belgesi 
almak, kaydıyla teşvik kredileri verilmektedir. 

Arz ederim. 
Hüsnü Doğan 

Tanım Orimtaın ve Köylişleni Balkanı 
W. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, İz

mir - Kiraz İlçesine bağlı bazı köylerin içme suyu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanı H. Hüsnü Doğanın yazılı cevabı (7/394) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Tarım Orman ve Köy-

işleri Bakanınça# yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Hüseyin Aydemir 
izmir Milletvekili 

İzmir ili Kiraz İlçesine bağlı, Umurcalı grubu on 
köyün (Umurcalı, Yenişehir, Yeniköy, Tekke, Avun
duk, Dere, Çakıcılar, Vakıflar, Akkeceli, Haliller 
köyleri) içme suyu tesisleri 1970 yılında yapılmış ol
masına rağmen, yapılan tesislerin çalıştırılamaması 
sebebiyle, adı geçen köylerden Yenişehir ve Yeniköye 
sonradan yeniden depo yapılarak iki köye içme su
yu temin edildiği, 

Gruba dahil diğer köylerde ve özellikle Haliller 
Köyünde su sıkıntısı çekilmekte olduğu öğrenilmiş
tir. 

Haliller Köyünün içme suyu ihtiyacının öncelikle 
ve acilen karşılanması için ne gibi önlem alındığının 
açıklanması rica olunur. 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 6.3.1985 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-103 
Konu :" Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K. ve K. Dai. Bşk. lığının 19 Şu

bat 1985 tarih ve 7/394-2819/11441 sayılı yazısı. 
tzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir tarafından 

Bakanlığıma yöneltilen «İzmir - Kiraz İlçesi» ne bağ
lı bazı köylerin içmesuyu ihtiyacı» hakkındaki ya
zılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmekte
dir. Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tanm Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

izmir Milletvekili Sayın Hüseyin Aydemir'in Yazılı 
Soru Önergesinin Cevabı 

Cevap : tzmir İli Kiraz İlçesine bağlı, Umurcalı, 
grubu on köyün (Umurcalı, Yenişehir, Yeniköy, Tek
ke, Avunduk, Dere, Çakıcılar, Vakıflar, Akkeçili, 
Haliller köyleri) Haliller grubu adı altında 1985 Malî 
yılı içme suyu yapım programında ikmal - tevsi - ona
rım inşaatları olarak yer almaktadır. 

Söz konusu içme suyu grubunun yılı içerisinde 
ikmal edilmesi suretiyle hizmete açılmasına çalışıla
caktır. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

/ / . — Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/398) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Yusuf Demir 

Uşak Milletvekili 

Yurdumuzda belediyelerimizin gelirlerini belirle
yen kanun vardır ve buna göre gelir temin ederler. 
Bunun dışında da İller Bankası, belediyelerimize nü
fusa göre pay ayırmakta ve belediyelerimiz daha çok 
bu parayla giderlerini karşılamaktadırlar 

1984 yılında Hükümetimiz, Acil Yardım Fonu di
ye Maliye ve Gümrük Bakanlığında bir fon kurup 
belediyelerimize yardımda bulunmuştur. Bu yardım
ların dağılışları; 

a) Nüfus oranına göre mi yapılmıştır? 
b) İktidar veya muhalefete göre mi yapılmıştır? 
c) Uşak'ta 6 ilçe, 6 kasaba belediyesi olduğuna 

göre ANAP'lı olan Ulubey Belediyesi 4.000 nüfus
ludur, 20 milyon gönderilmiş, Halkçı Partili olan 
Banaz Belediyesi 8.000 nüfuslu, 5 milyon lira gönde
rilmiştir. Uşak Merkez Belediyesi ANAP'lı olup, 75 
milyon lira gönderilmiştir. ANAP'lı kasaba belediye
lerine 10'ar milyon, Halkçı Partili ve SODEP'li ka
saba belediyelerine 3'er milyon lira gönderilmiştir. 

d) Bu dağıtımlar bütün belediyelerimize aynı şe
kilde olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Dağıtım ora
nının ölçüsü neye göre yapılmıştır? 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük 4.3.1985 

Bakanlığı 
ÖKA: 111713-291/4643 

Konu : Belediyelere yardım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
21.2.1985 tarih ve 7/398-2809-11528 sayılı yazısı. 

Başbakanlığın 22.2.1985 tarih ve K. K. Gen. Md. 
18/106-678/01827 sayılı yazısı. 

ilgi yazılarda Uşak Milletvekili Sayın Yusuf De-
mir'in Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1984 Malî Yılı 
Bütçesinde yer alan belediyelere yardım ödeneğinin 
hangi ölçüler esas alınarak dağıtıldığına ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevaplandırılması istenmektedir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1984 Malî Yılı Büt
çesinde yer alan ödeneğin belediyelere dağıtımında 
uygulanan genel ilkeler yazımız ekinde belirtilmiştir, 
Belediyelere yapılan yardımlarda belediye başkanla-
nnın mensubu bulundukları siyasî partiler nazarı 

.dikkate alınmamıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

I I ^ 1 

6 , 3 . 1985 O : 1 

Belediyelere Yardım Yapılmasında Uygulanan Genel 
Kriterler 

Belediyelere yardım yapılmasında uygulanan ge
nel kriterler ve yapılan yardım miktarı aşağıda be
lirtilmiştir. 

A) Qenel olarak : 
a) 11 belediyelerinden : 
1. Nüfusu 50 bine kadar olanlara 50 milyon, 
2. Nüfusu 50 - 250 bin arasında olanlar 75 mil

yon, 
3. Nüfusu .250 binden fazla olanlara 150 milyon, 
lira, 
b) tlçe belediyelerinden : 
1. Nüfusu 10 bine kadar olanlara 5 milyon, 
2. Nüfusu 10 -50 bin arasında olanlara 7,5 mil

yon, 
3. Nüfusu 50 binden fazla olanlara 12,5 milyon, 
lira, 
c) Kasaba ve köy belediyelerine (nüfusuna ba

kılmaksızın) 2,5 milyon lira yardım yapılmıştır. 
B) Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler

le tabiî afete maruz bulunan belediyelere yukarıdaki 
miktarların % 50'si oranında zamlı yardım yapıl
mıştır, 
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69 UNCU BİRLEŞİM 

6 . 3 . 1985 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SECİ M 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
' 5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 

nun, pancar ürününe uygulanan fiyat farkına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/283) (*) ' 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Şe-
kerbank tarafından pancar kooperatiflerine verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri İlinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

4. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Etibank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/270) 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yükseltilme nedenle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/271) 

6. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan 
Kasabasında kurulacağı iddia edilen soda tesislerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

7. ••— Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İlindeki kamu kuruluşlarının başka illere nak-
ledilişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/275) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-
zıt'm, günlük bir gazetede risale-i Nur kitaplarının 
propagandasının yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/277) 

9. — Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in, şeker 
ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/278) 

10. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

12. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, şe
ker pancarı fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/281) 

13. — tzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
tütün üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

14. - Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, tif
tik ve yapağı satış kooperatiflerinde çalışan persone
lin maaşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/287) 

15. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Aka
demik unvan verilen sanatçılara ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) 

17. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün sosyal güvenceden yoksun olarak çalışanlara iliş-

(Devamı arkada) 



kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) 

18. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğüne' 
ün, bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

19. —"İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacaklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/293) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 

Kaldırılması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım Orman ve 
Köy İşleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/115, 
1/510) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma tarihi : 4.3.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

3. — 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Ka
nununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında 6.11.1984 Tarih ve 3072 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze
re Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1985) 



Dönem : 17 Yasama Yık : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 255 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Kaldırılması ve 
Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, 

Orman ve Köy İşleri ve Anayasa Komisyonları Raporları 
(1/115, 1/510) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 14.2.1983 

Başkanlığı -
Sayı : K.K.T.D. 

18/101-1181 / 08695 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : «Tanım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname» bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesii uyarınca ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

Taran Ovman ve Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hümtinde Kararname 
Tasarısı 

GENEL GEREKÇESİ 

Ülkemizde tarım kes'raı'inin yaşayanlarının ve bir bütün olarak çiftçilerimizin hava şartlarına bağlı kal
madan, modern tarımı tekniklerini kullanarak, tarım işlelmedliği yapması, devlet tarafından desteklenımesi 
yönlendirilmesi ve gereken tedbirlerin alınması için bazı temel politikaların almaması ve uygulanması için 4 
Haziran 1937 tarih ve 3203 sayılı «Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilatı Kanunu» hükümleri yürürlüğe gir
miştir. 

Genel nüfus sayımı sonuçlarına göre köylü nüfusunun oranı gittikçe azalmakla 'birlikte köylerdeki mut
lak nüfus artışı devam etmektedir. Ayrıca, ülkemizde tarılm kesiminde dağınık bir yerleşim düzeni göster
mektedir. 36 155 köyde mahalle, mezra, kom gibi 88 553 yerleşim ünitesi bulımmaktadır. 

Köylerimizin sosyal, ekonomik ve kültürel meselelerine, planlı ve dengeli kalkınma ilkeleri içinde çö
zümlenmesi amacı ile müstakil bir Bakanlığın kurulmasına olan görüşlere uygun olarak 25 Aralık 1965 
tarihinde 4951 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak t>ir kararname ile müstakil bir «Köy İşleri Bakan
lığı» kurulmuştur. 

Bakanlığın, başta 16.7.1964 tarih ve 6/3349 ve 31.8.1961 traih ve 6/3569 sayılı kararnameler olmak üze
re, çeşitli kararnamelerle, bağlı kuruluşları ve görevleri tespit edilmiş olup, Kuruluş Kanunu yoktur. 
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Geçmiş yılların tatbikatı incelendiğinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, Türk köyüne ve 
çiftçisine bellibaşlı hizmet götüren Bakanlık Tarım ve Orman ile Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlıkları 
olmuştur. Esas itibariyle, devletin Türk çiftçisine götürdüğü özellikle alt-yapı hizmetlerinin her ne kadar 
müstakil bakanlık eliyle götürülmesine çalışılmış ise de, değişik zaman ve mekanlarda, tarım kesimine gö
türülen diğer hizmetlerde iki devlet otoritesinin birbiri yle yeiM ihtilafı içinde olmasına ve dolayısıyla hizmet
lerin verimsiz, etkisiz ve hatta rasyonel bir şekilde yü rütülmemesi gibi durumlarla karşılaşılmıştır. 

Bu itibarla, köylerimizin (millî kalkınma planları doğrultusunda hızla kalkındırılması Ve çiftçilerimizin 
gelir seviyesini ve refahını artırmak üzere'yol, su, elektrik, toprak muhafaza ve Ziraî sulama, iskân, köydeki 
fizikî yerleşiminin düzenlenmesi, diğer taraftan çiftçilerin modern tarım tekniklerini öğrenmeleri sağlanır
ken diğer yandan köy kadınlarının ev ekonomisi konu sunda, köy gençlerinin ise örnek çiftçi olarak yetiştiril
meleri ve kooperatifçilik hizmetlerinin götürülmesi görevlerinden bir 'bakanlığın yetkili ve sorumlu olması
nın, modern devlet idaresi prensipleri ve vatandaşa daha hızlı, verimli, az masraflı ve zamanında hizmet gö
türmek ilkesinin bir ifadesi olarak her iki bakanlığın anafonksiyonları 'birleştirilerek Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığı şeklinde 'Bakanakların Merkez Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararname hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde amaç maddesidir. Bakanlığın bünyesinde ve sorumluluğunda olması gerektiği 
halde başka kurumlarda kalan veya aktarılan teşkilat ye görevlerde dağınıklığın önlenmesi, hizmet bü
tünlüğünün sağlanması, uygulamada karşılaşılan meselelerin çözümlenmesi ve hizmetin etkili ve verimli bir 
şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Madde 2. — Bu maddede, Bakanlığın temel görevler yanında günün şartları ve ihtiyaçları sebebi ile yü
rütülmesi gerekli görülen görevler açıklanmış ve hizmet bütünlüğü açısından aynı nitelikteki görevlerin bir 
elde toplanmasının sağlanmasına çalışılmıştır. 

Madde 3. — Bu maddede 'Bakanlık teşkilatı belirtilmektedir. 
Madde 4. — Bu maddede Bakanla merkez teşkilatının teşekkülü belirtilmektedir. 
Madde 5, 6, 7. — Çerçeve Kararnameye uygun olarak düzenlenmiştir. Bu maddelerde Bakan,* Müsteşar 

ve Müsteşar Yardımcılarının görevleri ile ilgili hükümler bulunmaktadır. 
Madde 8. — Anahizmet birimleri, sayılmak suretiyle belirtilmiştir. 

Madde 9. — Bu madde, bitkisel üretimin artırılması, kalitelerinin iyileştirilmesi, üretim maliyetlerinin dü
şürülmesi gibi konularda araştırmalar yapmak, sonuçlarını çiftçilere ulaştırmak, modern tarım tekniklerini 
tarım işletmelerine aktarmak, işletmelerin ihtiyacı olan girdilerin temin, tedarik, dağıtımı konularında çalış
malarda bulunmak, çiftçi mallarının korunmasını sağlayıcı tedbirler almak ve benzeri diğer hizmetleri yü
rütmek üzere kurulan Ziraat işleri Genel Müdürlüğünün görevlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Bu madde; beslenme sisteminin düzenlenmesi, gıda ihtiyaçlarının tespiti, gıda konularının 
araştırılması, gıda sanayii tesislerinin projelerinin incelenerek üretimlerinin denetlenmesi, 1734 sayılı Yem1 

Kanununda yazılı işlerin yapılması ve benzeri diğer görevlerin yürütülmesi için kurulan Gıda İşleri Genel 
Müdürlüğünün görevlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Bu madde 6968 sayılı Kanun ile Bakanlığa verilen görevlerin yürütülmesi için kurulmuş 
bulunan Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğünün görevlerini belirlemek üzere düzenlen
miştir. 

Madde 12. — Bu madde; hayvanların sağlıklarının korunması, hastalıklarının teşhisi, tedavisi, hayvan ba
rınaklarının, tesislerinin,.kesim yerlerinin kontrolü; de netimi, aşı-serum ve 'biyolojik maddelerin üretimi, 
kontrolü, ruhsatlandırılması, ithal, iç ve dış karantina şartlarının 'belirlenmesi, duyurulması, uygulanması, 
hayvan park ve pazarlarının denetlenmesi, gerektiğinde işletilmesi, konu ile ilgili araştırmaların yapılması ve 
bsnzeri diğer hizmetleri yürütmek üzere kurulmuş bulunan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün görevlerini 
't'çiir'lernek amacıyla düzenlenmiştir. 
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Madde 13. — Bu madde; hayvanların ıslahı, verimlerinin yükseltilmesi, millî soykütüğü sisteminin orga
nize edilmesi, sunî ve tabiî tohumlama hizmetlerinin yürütülmesi, hayvancılık projelerinin hazırlanrnast ve 
hazırkttırılması, uygulanması, denetlenmesi gibi görevlerine giren konularda araştırmalar yapılması ve benze
ri diğer hizmetleri yürütmek üzere kurulan, Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevlerini be
lirlemek 'amacıyla düzenlenmliştir. 

Madde 14. — Bu maddede Yol - Su - Elektrik Genci Müdürlüğünün görevleri 'bulunmaktadır. Devlet ve 
il yolları ağı dışında kalan köyler ile belediyelerin ve bunlara bağlı yerleşim birimlerinin yollarına, köy ve 
bağlı yerleştim birimleri ile askerî garnizonların içme ve kullanma sularına, küçük akarsular ile güneş, rüz
gâr ve benzeri enerji kaynaklarından faydalanarak köylerin elektrifikasyonuna ait tesislerin yapım, bakım, 
onarım, geliştirme ve işletme hizmetleri bu birimin görevleridir. 

Madde 15. — Bu maddede Topraksu Genel Müdürlüğünün görevleri bulunmaktadır. Toprakların ve su 
kaynaklarının ziraate en uygun şekilde muhafazası ve kullanılması için gerekli çalışmalar yapmak, teknik 
esasları tespit etmek, mevcut tarım1 arazilerinin varlığını korumak, tarım dışı kullanımlara tahsis edilecek 
araziyi tayin ve tespit etmek amacıyla ve 7457 sayılı kendi Teşkilat Kanununda yer alan bütün 'hizmetleri de 
yürütmek Genel Müdürlüğün görevleri arasındadır. 

Madde 16. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamına giren tarımsal amaçlı kooperatifçiliğin ve 
kırsal alanda yeni istihdam imkânlarını geliştirmek üzere el sanatlarının teşvik edilmesi ve desteklenmesine 
dair hizmetler için kurulan Kooperatifler Genel Müdürlüğü görevleri bu maddede bulunmaktadır. 

Madde 17. — Bu maddede; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile Bakanlığa verilmiş 'bulunan hizmetleri yü
rütmek üzere kurulmuş bulunan Su Ürünleri Dairesi Başkanlığının görevlerini belirlemek amacıyla düzen
lenmiştir. 

Madde 18. — Bu madde; Devlet ormanları içinde ve/veya bitişiğinde oturan köylülerin ekonomik ve 
sosyal gelişmelerini sağlamak üzere etüt, araştırma, plan ve projelerin hazıdanması, uygun görülenlerin uy
gulanması, orman köylülerinin yardım ve kredi kaynaklarından rasyonel şekilde faydalandırılması için ge
rekli çalışmaların yapılması, dağınık orman içi ve bitişiği köy yerleşim yerlerinin gerektiğinde birleştiril
mesi için ilgili kuruluşlarca işbirliğinin «ağlanması ve benzeri diğer hizmetleri yapmak üzere kurulmuş bu
lunan Orman Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığının görevlerini belirtmek için düzenlenmiştir. 

Madde 19. — Bu madde; Bakanlığın yabancı ülkeler ve kuruluşlarla ilişkilerinin düzenlenmesi, milletler
arası her türlü toplantının organizasyonunun sağlanması, yurt dışmda meydana gelen tarımdaki gelişmelerin 
takip edilmesi ve ilgili birimlere intikalinin sağlanması, yabancılarla ilgili protokol işlerinin yürütülmesi ve 
benzeri diğer 'hizmetleri yapmak üzere kurulan Dış îliş kiler Dairesi Başkanlığının görevlerini belirtmek için 
düzenlenmiştir. 

Madde 20. — Bu madde; Bakanlığın Danışma ve Denetim Birimlerini belirtmek için düzenlenmiştir. 
Madde 21, 22, 23, 24.— Bu maddelerde Çerçeve Kararnameye uygun olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği ve Bakanlık Müşa
virliği ile ilgili hüküm bulunmaktadır. 

Madde 25. — Bu madde; Bakanlığın Yardımcı Birimlerini belirtmek için düzenlenmiştir. 
Madde 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. — Bu maddeler; Çerçeve Kararnameye uygun olarak düzenlenmiştir. 

Personel Genel Müdürlüğü, KomptrolÖrlüfc Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Genel 
Sekreterlik, Savunma Sekreterliği, özel Kalem Müdürlüğünün görevleri ile ilgili hükümler bu maddelerde yer 
akmaktadır. 

Madde 33. — Bu madde; Bakanlığın Sürekli kurul larını belirtmek için düzenlenmiştir. 
Madde 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. — Bu maddeler; sürekli kurulların teşkili hukukî mesnedinin ve 

görevlerinin anahatları ile belirlenmesi İçin düzenlenmiştir. 
Madde 43. — Bu maddede Bakanlığın taşra teşkilatı ile ilgili hüküm bulunmaktadır. 
Madde 44. — Bu maddede Bakanlığın bağlı kurutuşları ile ilgili hüküm bulunmaktadır. 
Madde 45* 46, 47, 48, 49. — Bu maddeler; Çerçeve Kararnameye uygun olarak düzenlenmiştir. Yönetici

lerin sorumluluğu, koordinasyon ve İşbirliği Kanununda Bakanlığın görev, yetki-ve sorumluluğu, mahallî ida
relerle koordinasyon, Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi, yetki devri ile ilgili hükümler bulunmaktadır. 
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Madde 50. — Görev ve yetki bütünlüğünü sağlamak üzere, daha önce muhtelif mevzuat ile bazı ka
nun ve kuruluşlarına verilen yetkilerin Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığında toplandığı ve isim değişik
likleri düzenlenmektedir. 

Madde 51. — Bu maddede 'atama ile ilgili hükümler bulunmaktadır. 
Madde 52. — Bu maddede kadrolar ile ilgili hükümler bulunmaktadır. 
Madde 53. — Bu madde; yürürlükten kaldırılan mevzuatı 'belirtmek için düzenlenmiştir. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Geçici Madde 1. — Bu madde mevcut kadroların kullanılmasıyla ilgilidir. 
Geçici Madde 2. — Bu madde, Bakanlıkta istihdam edilen ilgili ve bağlı kuruluş personelinin ilgili olduk

ları kuruma iadelerini düzenlemektedir. 
Geçici Madde 3. — Bu madde değişen kadro ve görev unvanları, devirleri ve müktesep haklarını düzen

lemektedir. 
Geçici Madde 4. — Bu madde; mevcut tüzük ve yönetmeliklerini bu Kanun Hükmünde Kararnameye ay

kırı olmayan hükümlerinim yeni tüzük ve yönetmelikler çıkıncaya kadar uygulanmasına devam olunacağını 
belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 5. — Bu madde; Bakanlığın taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun 
olarak yeniden düzenleninceye 'kadar geçecek sürede hukukî bir boşluğa sebebiyet vermemek amacıyla dü
zenlenmiştir. 

Geçici Madde 6. — Bu madde, Bakanlık teşkilatının bu Kanun Hükmünde Kararnameye intibakını ve 
uygulamayı belirlemektedir. 

Geçici Madde 7. — 'a) İçmesuları yapımında 7978 sayılı Köy İçme Suları ile 178 sayılı Askerî Garnizon
ların İçme ve Kullanma Sularının Temini Hakkındaki Kanunlarla, 6200 sayılı DSİ Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer işlemleri ile ilgili hü
kümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında: 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun köy yolları ile ilgili yapım, bakım, s'atın alma, harcama ve diğer yetki ve işlemleri ile ilgili hüküm
lerin, 

c) Köy elektrifikasyonunun yapımında 1312 sayılı Kanunun yapım, 'bakım, satın alma, harcama ve diğer 
yetki ve işlemleri ile ilgili hükümlerinin, uygulanmasına devam edildiği hususunu düzenlemektedir. 

Geçici Madde 8. — Tarım ve Orman ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlıklarına ait her çeşit mal ve 
hakların Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına devri düzenlenmiştir. 

Madde 54. — Bu madde yürürlük maddesidir. 
M'adde 55. — Bu madde yürütme maddesidir. 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Karalar Tetkik 18.6.1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı :K,K.T.D. 18/101 * 1/181/04769 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname »bugünkü Resmî Gazetede yayunlanmış ve Anayasanm 91 mci maddesi 
uyarınca bir sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZ AL 

Başbakan 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUN HÜKMÜNDE KAR AR NAMENİN GENEL GEREKÇESİ 

1. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, yakın döneme kadar birden fazla bakandık halinde idare edi
len teşkilat ünitelerini, bir çatı altoda toplamıştır. 

2. Bu toplanmada anahedef tarım, orman ve kırsal kesime hizmet (götüren bütün kamu kuruluşlarının bir 
yönetim ve denetim altında birleştirilmesidir. Böyle bir birleştirme ile sektördeki; 

— Kumanda birliği ve 
— YaJtay koordinasyon 
Sağlanması amaç edinilmiştir. 

3. Ancak, bir araya getirilmiş bu ünitelerib mevcut durumlarının incelenmesi aşağıdaki hususları ortaya 
koymaktadır. 

a) Mevcut teşkilatların hemen hepsi konu veya ürün bazında organize olmuşlardır. Dolayısıyla hepsinde 
fonksiyonlar bakımından birbirine paralel çok sayıda ünite vardır. 

b) Kuruluşların konu veya ürün bazında ayrılması yanında Bakanlıktan ilçe seviyesine kadar her teşkilat 
kendıi kademelerini geliştirmiş ve bunun neticesi: 

i) Çok kuvvetli bir merkeziyetçilik 
ii) Yatay koordinasyon yokluğu 

iii) Entegre proje geliştirmede ve uygulamada imkânsızlıklar ve büyük ^güçlükler bulunmaktadır. 
c) Yine teşkilatın konu bazında organize edilmiş olması bazı ünitelerin birbirleri ile ilişkilerini zor duruma 

koymuş dolayısıyla: 
i) Bazı fonksiyondarlar sahipsiz kalırken 

ii) Teşkilatlar arasında devamlı sürtünme ve duplikasyonlar yer almışticr. 

d) Bunlara ilaveten teşkilatım; konu ve ürün bazında kurulmuş olması, çalışmalardaki uygulama imkân 
ve şartlarını sınırlamış bunun bir sonucu olarak tatbikat elemanlarımın çoğunluğu merkez ve taşra teşkilatının 
kurmay birimlerinde yığılmıştır. 

e) Yatay koordinasyon yokluğu projelerin bir bütünlük içinde ele alınmasını önlediği gibi, kumanda bir
liğinin çok üstlerde sağlanması da, anında çözülmesi gereken ipek çok meselenin kendi kaderine terkedilmesi 
ille neticelenmiştir. 

4. ©ütün bunların ve burada bahsedilmeyen daha başka hususların bir genel sonucu olarak, Tarım Or
man ve Köy İşleri ile ilgili devlet kuruluşları gerekli dinamizm, etkinlik ve güçten yoksun kalmışlar ve bu
nun bir neticesi olarak Türk tarımımn yapısı ve gelişme temposu örnek bulunan ülkelerdeki yapı ve değerlere 
göre yetersiz ve geri kalmaya devam etmiştir. . 
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5. Ekte sunulan Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname taslağı ile şu önemli hedefleri amaçlamıştır :• 

a) Bakanlık organizasyonu konu ve ürün bazından fonksiyon bazına, rutin hizmetler yaklaşımından en
tegre tarım ve kırsal kalkınma yaklaşımına yöneltilmiştir. 

b) Bakanlığın, teknik ve rutin hizmetler yerine bir temel politika bakanlığı haline dönüştürülmesi esas 
alınmıştır, 

c) Temel politikaların belirlenmesi, uygulamaların yurt düzeyinde tanzim ve takibi amacıyla Bakanlık ma
kamına merkezde yardımcı olmak üzere ana'hizmet birimleri kurulmuştur. Ana'hizmet birimleri konu ve ürün 
bazından sıyrılarak, temel fonksiyon birimleri olarak organize edilmiştir. Bakanlığın üç anafonksiyonuna gö
re kurulmuş Ana'hizmet Birimleri şunlardır : 

i) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 

ii) 'Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 
iii) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, 

Yukarıdaki Ana'hizmet Birimleri ile danışma ve denetim birimleri arasında yer alan Araştırma Planlama 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Bakanlık Makamının kurmay heyeti mahiyetinde olup, genel olarak görev
leri : 

Millî plan ve programlar doğrultusunda tarım, orman ve kırışa! kesimler ile ilişkili Bakanlık genel po
litikalarının belirlenmesi; tarım ve orman sektörleri ile kırsal bölgelerin kalkınması için gerekli olan plan, prog
ram ve projelerin hazırlanması, uygun bulunanların 'yürürlüğe konulması, değerlendirilmesi, denetlenmesi; ta
rım, onman ve kırsal kesimle ilgili koruma ve kontrol hizmetlerinin yapılması; çiftçi ve kırsal kesim ailele
rinin teşkilatlanması, desteklenmesi; problem alanlarının teşhis edilmesi ve bunlara çare getirilmesi; tarım ve 
orman ürünlerinin üretimi, tüketimi, ihracatı ve ithalatının düzenlenmesi, tarım girdilerinin tedariki, dağıtımı 
ile tabiî kaynakların korunması ve geliştirilmesi; çiftçilerin yönlendirilmesi, fiyat ve diğer araçlarla tarımın 
desteklenmesi, teknoloji aktarılması ve dış ilişkilerin düzenlenmesi ve benzeri konularda gerekli olan her 
türlü hizmetlerin makro düzeyde Bakanlık makamı adına yaptırılması, taşra ve dış kuruluşlar ile Bakanlık ara
sındaki düşey ve yatay koordinasyonun sağlanması gibi işleri yürütmektir. 

d) Aşırı merkeziyetçi yönetim yerine taşra uygulamalarına rahatlık getirilmesi, taşra ünitelerinin dağınık 
ve çok yönlü oluşumları arasında güçlü bir koordinasyon tesis ve idamesi için anayönetim ve uygulama ka
demesi olarak Bakanlık bölge müdürlükleri ihdas olunmuştur, 

i) Türkiye'nin tarım özellikleri, ekolojik şartları, havza bütünlüğü, sevk ve idare kolaylıkları dikkate alı
narak belirlenmiş bölgelerde kurulmuş Bakanlık Bölge Müdürlükleri sorumlu bulunduğu bölgelerde plan, prog
ram ve proje uygulamalarını koordine edecek, tarım sektörü ve kırsal kesimle ilgili olarak götürülen hizmet
leri yönlendirecek, iller bazındaki kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenleyecek ve denetleyecektir. 

ii) Benzer şekilde bir İl dahilindeki Bakanlık kuruluşları da İl Müdürlüğü çatısı altında toplanmış ve İl 
içinde dağınık şekilde faaliyet gösteren birimler tek kumanda altına sokulmuştur. 

6. Bu şekilde bir tertiple : 
— Bakanlık merkezi günlük ve teferruata taalluk eden yüklerden kurtulacak ve aslî görevi olan tarım po

litikalarına çok daha büyük ağırlık verebilecektir. 
— Taşra üniteleri ise sevk ve idare birliği, yeterli bir koordinasyon imkânı olduğundan icraat ve güçlü ne

ticeleri istihsal edici bir dinamizme kavuşacaklardır, 
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13.12.1983 TARİH VE 183 SAYILI TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI VE EK

LENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının görevleri fonksiyonel teşkilatlanma esasları da göz 
önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiştir. 

183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki 2 nci madde Bakanlık anagörev ve fonksiyonları daha kap
samlı hale getirilerek değiştirilmiştir. 

Madde 2. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8, 9, 10, 11, 20, 22 nci maddeleri yeniden düzen
lenmiş ve Bakanlığın anahizmet birimleri konu bazındaki birimler hallinden çıkarılarak fonksiyon bazındaki : 

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, \ 
Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 

ve Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü şeklinde üç birime düşürülmüştür. 183 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri, 10 uncu mad
desi ile Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri ve 11 inci maddesi ile Teşkilatlanma ve Destekle
me Genel Müdürlüğünün görevleri ayrı ayrı belirlenmiş ve görev sıraları açıklığa kavuşturulmuştur. Zira 
183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan 20 nci maddede belirtilmiş Danışma ve Denetim birim
leri arasına Basın ve Halkila İlişkiler Müşavirliği birimi dklenmiştir. Madde 22 de ise Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri daha 'belirgin hale getirilmiştir. 

Madde 3. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bir mükerrer 24 üncü madde eklenerek «Basın 
ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kurulmuş ve görevleri sayılmıştır. 

Madde 4. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25, 26, 29 ve 30 uncu maddeleri değiştirilerek 
yardımcı birimler arasından 4 'birim çıkarılmış ve fakat iki yeni birim eklenmiştir. Böylece Bakanlık Yar
dımcı Birimleri : Personel Genel Müdürlüğü, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, Yayın Dairesi Başkanlığı, 
Savunma Sekreterliği ve özel Kalem Müdürlüğü şeklinde 'beş birimden meydana gelmektedir. Bu madde ile bu 
birimlerin görevleri ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Madde 5. — 183 sayıdı Kanun Hükmünde Karama menlin 33 üncü maddesinde belirtilen sürekli kurullar 
ikiye indirilmiştir. Bu değişiklik sonucu olarak 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 27, 28, 34, 35, 37, 38, 40, 41 ve 42 nci maddeleri ile 7.6.1926 tarih, 904 sayılı 3.5.1928 tarih 
ve 1234 sayılı, 6968 sayılı kanunlarla teşkil edilen kurullarla ilgili hükümler kaldırılmıştır. 

Madde 6. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 ve 44 üncü maddeleri değiştirilerek Bakanlığın 
Taşra kuruluşları kurabilme yetkisine uygun olarak «Bakanlık Bölge Müdürlükleri» kurma imkânı getirilmiştir. 

Müteakiben iki mükerrer madde eklenerek Bakanlık Bölge Müdürlüklerinin görevleri belirtilmiş ve yurt 
dışı teşkilatı kurma yetkisi 'Bakanlığa verilmiştir. 

183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki 44 üncü maddenin değiştirilmesi ile, Bakanlığın Bağlı Ku
ruluşları, Orman Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü olarak yeniden belirlenmiştir. 

Madde 7. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 inci maddesine bir fıkra eklenerek 1581 sayılı 
Tarım Kredi Kooperatif ve 'Birlikleri Kanununun ve 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin diğer ba
kanlıklara vermiş olduğu görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetlerin Tarım Orman ve Köy İşleri Bakan
lığına devredildiğini belirtmektedir. 

Madde 8. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 52 nci madde eklenerek, Bakanlığın araştırma 
etüt ve proje hizmetleri için yapacağı ödeme şekli esasa bağlanmaktadır. 

Madde 9. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeler eklen
mesine dairdir. Bu ek geçici maddeler, Bakanlığın fonksiyonel esasa göre yeniden düzenlenmesi ile ortaya çıkan 
teşkilat yapısını oluşturuncaya, bu işleri bitirme safhasına kadar, işlerin devamını sağlayıcı ve devir işleri, hak
ların muhafazası, mevcut hükümlere esas ve usullere göre yönetime devam edilmesi yetkilerini vermekte ve 
düzenlemektedir. 

Madde 10, 11. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

13.12.1983 Tarihli ve 183 Sayılı Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı 

Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

KHK/212 
13.12.1983 Tarihli ve 183 sayılı Kanun "Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinde değişiklik yapılması; 

17,6,1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve 3 üncü maddesine «bağlı ve ilgili,» deyiminden sonra «yurt dışı» ibaresi eklenmiştir. 

Görev 

İMADDE 2. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma plan ve programlan doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındırılması, tarım, hayvancılık, su 

ürünleri ve ormancılığın geliştirilmesi için görev akınına giren konularda politikaları geliştirmek ve yürürlükteki 
politikaları uygulamak; tarım kesimi ve kırsal bölgelerin topyekûn geliştirilmesi için altyapı tesislerini yapmak, 
yaptırmak, konuları ile ilgili kamu hizmetlerini köye ve tarım işletmelerine götürmek. 

b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüketim, ve girdi ihtiyaçları ile toprak, 
su, bitki, hayvan varlığı, orman ve benzeri tabiî kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, incele
me, plan ve program ve projeler yapmak, yaptırmak, uygulamalarına yardımcı olmak ve kontrol etmek, 

c) Çiftçilerin kullandıkları tarımsal kredi ve fizikî girdilerin temin, ıtedarik ve dağıtımı ile ilgili hizmetler
de yardımcı olmak, tarım ürünlerinim destekleme politikaları ide ilgili çalışmalar yapmak, tabiî âfetlerden 
zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak, 

d) Gıda ve diğer tarım, orman ürünlerinin kalite ve standartlara uygun olarak üretimi, işlenmesi, mu
hafaza edilmesi, pazarlanması ve değerlendirilmesini temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve ku
ruluşlarını tesis etmek ve işletmek, 

e) Kırsal yerleşme birimlerine yol, su, kanalizasyon, elektrik, iskân ihtiyaç'larını karşılamak; bunların ekono
mik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern fizikî yerleşme imkânlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları 
geliştirmek ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan, proje yapmak ve yapılmasını sağlamak, 

f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulan çalışma
ları yapmak, ihracat imkânlarını geliştirmek üzere bitki, hayvan ve orman verimliliğini artırıcı tedbirleri almak 
ve üretimi çeşitlendirmek, - ' . . . ' 

g) Tarım, Orman ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme, 
üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri 
kurup işletmek isteyen özel sektöre yardımcı olmak. 

h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ülke düzeyinde yaygınlaştırmak 
amacıyla tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve programları ile projelerini hazırlamak, uygulamak; örnek çiftçi 
yetiştirmek üzere örgün ve yaygın eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev 
ekonomisi, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler almak, uygulamalar yap
mak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi için her türlü okul ve eğitim merkezi gibi tesisleri kur
mak, kurslar açmak, bu amaçla Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bu
lunmak, 

ı) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağlamak için ilgili kuruluşlarla 
işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya tahsis edilecek araziyi tayin ve tespit etmek için ilgili kuruluş
larla koordinasyon sağlamak; Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabanî 
fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık, makilik ile çayır meraları, altyapı tesislerini koruma ve verimlilik ilkesi 
ile ıslah, imar ve ihya etmek, 
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j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda standartları ve kalite kriterlerini 
tespit etmek, bunların uygulamasına ve kontroluna yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk 
Gıda Kodeksinin hazırlanması ve uygulamasını gerçekleştirmek; Gıda ve Yem Sanayileri ürünlerinin belirlen
miş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile verilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol 
hizmetlerini yürütmek, 

k) Bitkisel ürünlere arız olan hastalıklar, zararlı canlılar ve yabancı otlarla mücadele etmek, bu konu
larda araştırmalar yapmak, ziraî mücadele ve ziraî karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve 
projelerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için-tedbirler almak, ithal ve ihraç olunan 
bitkisel ürünlerin hastalık ve zararlılar yönünden denetlemek; iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve 
yasaklayıcı tedbirleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek; zararlılar hakkında çift
çileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkânları ile önlenemeyen salığın hastalık ve zararlı
lara karşı devlet mücadelelerini programlayıp uygulamak; 6968 sayıh Kanun Hükümlerinin uygulamasını 
sağlamak ve denetlemek, 

1) Ziraî mücadele İlaçlarımın! ithal, .timal, satış ve kullanılma esaslarını tespit etmek, uygulatmak ve bu 
ilaçların insan, hayvan ve çevreye zarar Vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri 
yapmak, 

m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın "ve paraziter hastalıklar ve hayvanlardan ihsanlara 
geçen hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek, tedavilerini yapmak, ge
rekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uy
gulatmak, hayvan hareketlerini takip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollerki 
yürütmek, gerektiğinde tahaffuzhaneler ve diğer metotlarla sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirler almak, denetle
melerde bulunmak, 

n) Hayvan barınakaları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, et kesim ve işleme tesislerinde veteri
ner hizmetlerini denetlemek, serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol etmek, 

o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilaçlarını, 
bunların bileşimine giren etkili veya yardımcı maddelerini üretmek, üretimime izin vermek, norm ve özelliklerini, 
imal, ihzar, ithal, satış, taşıma ve muhafaza şartlari'nı tespit etmek, imâlatına ve satışına izin vermek, kontrol 
etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, ıbu hizmetleri yerine getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve 
laboratuvar, imalat yerleri ve istasyonlar kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol etmek, 

p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hastalıkları ve tedavileri hakkında 
yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık teknisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesis
leri açmak, 

r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabiî ve sunî tohumlama ve geliştirme 
programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak; hayvancılığı geliştirmek üzere projeler hazırlamak, hazır
latmak, çiftçilerin modern hayvancılık işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, 
fıtnansmanı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yönetimi konularında araş/ırma, 
eğitim ve yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü sistemini organize etmek, 

s) Su Ürünleri Kanunu ile verilen görevleri yap mak ve yaptırmak, 
t) Ormanların ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan arazilerin muhafazasını, geliştirilmesini, ıslahını, 

kadastrosunun yapılmasını, idaresini, işletilmesini; Bakanlık görev alanına giren konularda orman içi ve bi
tişiğinde oturan köylülerin kalkındırılmasını, millî park, tabiat parkı ve anıtı, tabiatı koruma alanları ile av 
sahalarının ayrılmasını; korunmasını, geliştirilmesini ve idaresini sağlamak; tarım alanlarının gayesine uygun 
bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,» 

Madde 2. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Karama menin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte be
lirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiş ve 8,9, 10, î l , 20, 22 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Anahizmet birimleri 

Madde 8. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının anahizmet birimleri şunlardır. 
a) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
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b) Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
c) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü» 

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Madde 9. — Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü günün görevleri şunlardır: 
Toprak, su, bitki, hayvaın varlığı, orman ve benzeri tabiî kaynakların, bunlardan yapılacak faydalanmalar

da kullanılan bütün girdilerin ve gıda maddelerinin işlenmesi, muhafazası, paazrlanması ve değerlendirilmesi 
safhalarında üretici, tüketici ve çevrenin korunması için gerekli düzenlemeleri yapmak, korumak ve kointrol 
etmek amacı ile: 

a) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılması için prensip ve esasları belirlemek, bu ko
nuda bakanlık dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

b) Bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele amacıyla program ve projeler hazırlamak, hazır
latmak, 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu ile verilmiş görevleri düzenlemek, koordine 
etmek, hayvanı varlığının sağlık açısından korunması için iç ve dış karantina ilkelerini belirlemek, ilan etmek, 
denetlemek; ziraî mücadele ilaçları ile hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi tedavi edici ve koruyucu ilaç, 
aşı, serum gibi biyolojik ve kimyasal maddeler ile bunların etkili ve yardımcı maddelerinin ithalatı, ihracatı, 
norm ve özelliklerini, imal, ihzar, satışı, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek, imalat ve satışına 
dair esasları belirlemek, bu hususların taşra kuruluşları tarafından uygulanmasında onlara yardımcı olmak, 

c) Gıda standartları ve kalite kontrol hizmetleri için temel prensip ve kriterleri belirlemek, duyurmak, 
uygulamalarını denetlemek, Türk Gıda Kodeksinin hazırlanmasına yardımcı olmak, 308 sayılı Kanun ve ilgili 
mevzuatla verilen tohumluk, fide, fidan ve benzeri girdilere ilişkin kontrol ve düzenleme esaslarını belirlemek, 
duyurmak, bunlann uygulamalarını denetlemek, 

d) Tarım arazisinde ekili, dikili ve mera gibi tabii bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve ta
şınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım ya-
pılmasımı sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu çalışmalara yardımcı olmak, 

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.» 

Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü 

Madde 10. — Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projeleri

nin hazırlanması, değerlendirilmesi ve taşra kuruluşları eliyle gerçekleştirilmeleri için gerekli düzenlemeleri 
yapmak, 

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon (Başkanlığınca hazırlanan program ve master projeler doğrultu
sunda tarımda üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin artırılması, ürünlerin çeşitlendi
rilmesi, kalitenin iyileştirilmesiyle ilgili ayrıntılı uygulama projeleri hazırlamak, bunlarım gerektirdiği ıslah, 
deneme, ürün işleme, temizleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesislerinin kurulması İçin Ba
kanlık Makamına teklifte bulunmak, kurulmalarını' desteklemek ve teknik yardımda bulunmak, 

c) Hayvancılığın gelişmesini sağlamak ve bu istikâmetteki çalışmaları yönlendirmek gayesi ile uygulama 
araştırmaları ve projeleri yapmak, yaptırmak* soy kütüğü sisteminin kurulmasına yardımcı olmak, 

d) Tarım işletmelerinin ve çiftçilerin her türlü to humluk, damızlık, fide, fidan, gübre, tarım ilaçları, 
alet, makine, ekipman ve diğer girdilerin temini tedariki ve tahsisini sağlayıcı tedbirleri almak ve alınmasına 
yardımcı olmak, bu amaçla teknik ve ekonomik ihtiyaçlara göre taşra kuruluşları ve Bakanlık dışındaki ilgiU 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak, 

e) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabanî fıstıklık, zeytinlik, sakız-
lık, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve meraların geliştirilmesi amacıyla alt yapı tesislerini imar, ıslah 
ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırltmak, tasvip edilenlerin uygulanması için 
gerekli tedbirleri almak, uygulamaları denetlemek, 
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f) Çalışma konuları içine giren işlerin yapılması iiçin taşra kuruluşları yetkisini aşan durumlarda lüzum
lu her türlü malzeme- makine, ekipman ve taşıtları, temin «önek üzere tedbirler almak ve ihtiyacı olan her 
türlü malzeme, makine, ekipman ve taşıtların temininde yardımcı olmak, 

g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.» 

Teşkilatlanma ve destekleme genel müdürlüğü j -

Madde 11. — Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
Tarım ve Orman sektörleri ve kırsal kalkınma projeleri ile ilgili olarak üreticilerin teşkilatlanması, eği

tilmesi ve tarım girdilerinin ve bazı temel ihtiyaçlarının karşılanması maksadı ile; 
a) 'Ziraî sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı gibi faaliyetlerde gerektiğinde taşrada, kurulacak bir

likler, ortaklıklar, döner ısermayeli ve uygun görülen hallerde hükmî şahsiyeti haiz işletmelerin kurulma 
esaslarını belirlemek, döner sermayeli işletmeleri ile bu işlerle meşgul birimler, şirketler veya işletmeler ara
sında ortaklıklar tesis etmek, taşra kuruluşlarına yardımcı olmak gibi benzeri faaliyetlerde bu hizmetleri 
Bakanlık adına düzenlemek, 

b) 1163 sayılı kooperatifler kanunu kapsamına ve Bakanlığın görev alanına giren kooperatifçiliği teş
vik etmek ve geliştirmek üzere, kooperatif ve üst kuruluşların kurulmasına izin vermek, etüt ve proje yap
tırmak veya gerektiğinde yapmak, kooperatiflere ait tesislerin işletilmesinde yardımcı olmak, teknik ve malî 
yardımda bulunmak, 'gerektiğinde ilgili kooperatifleri idarî, malî ve hukukî yönden denetlemek, 

e) Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan köylülerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlamak 
maksadıyla diğer kamu kuruluşları ile birlikte yapılacak etüt, araştırma, proje ve programların hazırlanma
sına iştirak etmek, gerekli olanları bizzat yapmak ve hizmetleriyle ilgili olanları uygulamak veya uygulat
mak, taşra kuruluşlarına bu konularda yardımcı olmak, 

d) Orman içi ve bitişiğinde oturan köylülerin kalkındırılması ile ilgili özel mevzuatına göre mevcut ve 
ilerde tesis edilecek her çeşit kredi ve yardım kaynaklarının, kooperatif, köy tüzelkişiliği veya aile işletme
leri kanalıyla en iyi şekilde 'bu hizmetlere yöneltilmesinde taşra kuruluşlarına yardımcı olmak, bu konuda 
Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşları ile işbirliği yapmak, 

e) (Yukarıda yer alan görevlerin yapılması maksadıyla 1744 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 6831 sa
yın Orman Kanununa eklenen ek madde 3'e göre tesis edilen fonun ilgili yönetmelik hükümlerine göre kul
lanılmasını sağlamak, 

f) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını geliştirmek amacıyla, el sanatlarının geliştirilme
sini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve elsanatları mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbir
leri almak, bu konularda taşra teşkilatına, yardımcı olmak, 

g) Kooperatifçiliğin gelişmesine temel olacak politika ve ilkelerin tespit edilmesine ve gerekli düzen
lemelerin yapılmasına yardımcı olacak 'her türlü araştırma, programlama, planlama, dokümantasyon ve eği
tim hizmetlerini yapmak, 

h) Tarımla ilgili faydalı bilgileri çiftçilere yaymak, örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları 
ve gençleri için örgün ve yaygın eğitim programı ve projeleri uygulamak, teknik ve pratik çiftçi, usta, bah
çıvan ve teknisyen ile Ihayvan sağlığı ^elemanları yetiştirmek üzere okullar, eğitim merkezleri ve kurslar 
açmak, açtırmak ve taşra kuruluşlarına yardımcı olmak, 

i) Tarım ürünlerinin pazarlaması, üreticilerin teşkilatlanması ve idaresi için araştırma ve uygulamalar 
yapmak, 

j) Bakanlığın görev alanına giren konularda millî ve milletlerarası nitelikteki çiftçi kuruluşları, meslek 
odaları, eğitim ve öğretim kurumları, vakıflar ve benzeri hizmet yapan kuruluşların teşkilâtlanması Ve des
teklenmesinde yardımcı olmak, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak» 

Danışma ve denetim birimleri 

Madde 20. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birim
leri şunlardır : 
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a) Teftiş Kurulu'Başkanlığı 
b) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
c) Hukuk Müşavirliği 
d) Bakanlık 'Müşavirleri 
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği» 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kumlu Başkanlığı 

Madde 22. — Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının Görevleri şunlardır : 
Tarım ve Orman Sektörleri ile kırsal kesimin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, tarım üretim kaynakları

nın korunması ve veriraülifc esaslarına göre kullanrlması ve 'bu kaynaklardan en iyi şekilde faydalanılması 
amacı ile : 

a) İstatistik ve envanter çalışmaları yapmak, 
b) Tarım ve kırsal kalkınma strateji ve politikalarını (geliştirmek, uzun vadeli planlarla, kalkınma plan

larında ve yıllık programlarda 'öncelikle yeralması gerökli görülen hizmet ve tedbirlerin, ve (bununla ilgili 
temel politikaların 'bakan onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilatına göndermek, 

c) Tarım ve Kırsal kalkınma ile ilgili hedefleri, plânları ve yıllık programları hazırlamak ve hazır
latmak, entegre veya münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerini teknik ve ekonomik esaslara göre hazır
lamak, hazırlatmak ve bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak, 

d) Bakanlık faaliyetlerinin, 'bütçe ve program uygulamalarının takibini, değerlendirilmesini ve koordi
nasyonunu sağlamak, 

e) Bakanlığa hükümet programı, kalkınma planlan, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararlan ve 
millî 'güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve .görevlerin yerine getirilmesi için çalışma ©saslarını tespit 
etmek, 'bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve iş programlarının hazırlanmasına 
yardımcı olmak, 

f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile 'kanun tekliflerine ilişkin 'Bakanlık görüşünün tespitine 
yardımcı olmak, 

'g) Bakanlığın dış kaynaklı projeleri ve programları ve diğer dış ilişkiler ile ilgili 'hizmet ve faaliyet
lerine ait çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

h) Tarım üretiminin yönlendirilmesine yardımcı olan mahsul tahminleri, destekleme fiyatları ve diğer 
teşvik unsurlarının tespitine yardımcı olmak, çalışmalar yapmak, 

i> Tarım sektörünün kredi ihtiyacı, kendi plasman ve uygulamaları konusunda çalışmalar yapmak ve uy
gulamada ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, 

j) Ülkenin olağanüstü hallerdeki temel 'gıda maddesi stoklarının tespit ve gerçekleştirilmesi için gerekli 
tedbirleri almak ve uygulanmasını denetlemek, 

k) Bakanlığa gelecek hertürlü teklif ve istekleri inceleyerek, Bakanlığın imkân ve kaynaklarının anahiz
met 'birimleri ile ıbağlı ve ilgili 'kuruluşlar arasında den geli bir şekilde dağılması, hizmetlerin ortak bir plân 
ve program çerçevesi içinde yürütülmesi, araç, gereç, bina ve personel israfının önlenmesi, 

1) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak». 
MADDE 3. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 24/A maddesi eklenmiştir. 

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Madde 24/A — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin be
lirlenecek usul ve il'kelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edi
lebilir.» 

MADDE 4. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25, 26, 29 ve 30 uncu maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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«Yardımcı birimler 

Madde 25. — Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığındaki yardımcı birimler şunlardır : 
a) 'Personel Genel Müdürlüğü, 
b) idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Yayın Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Sekreterliği, 
e) özel Kalem Müdürlüğü.» 

«Personel Genel Müdürlüğü 

Madde 26. — Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel siste

minin 'geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, 
c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygula

mak, 
d) Toplu tş Sözleşmeleri ile ilgili olarak hazırlık, müzakere ve akit safhalarında işverence gerekli hazır

lıkları yapmak ve işlemleri yürütmek, anlaşmazlıkları 'önleyici uygun tedbirlerin alınması ve toplu iş söz
leşmelerinin mevzuata, plan ve program ilkelerine uygun olarak ve Bakanlık anahizmet birimleri 'bağlı ve 
ilgili kuruluşlar arasında idarî ve malî yönlerden birlik ve beraberliği sağlayacak şekilde yapılması ve uygu
lanması 'hususunda Bakanlık Makamına tekliflerde bulunmak, 

e) Bakanlığa 'bağlı işyerlerinde işveren-işçi ilişkilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde 
belirtilen esaslar çerçevesinde ve uyumlu olarak yürütülmesine yardımcı olmak, 

f) İşveren-işçi ilişkileri bakımından gerekli mevzuat tasarılarım hazırlayıp hu alanda araştırma, muka
yese ve değerlendirmeler yapmak ve Bakanlık Makamının onayına sunmak, 

g) İşçi teşekküllerinin ve işçilerin Bakanlığa yaptıkları müracaatları incelemek, ilgili 'birimlerin de gö
rüşlerini alarak konuyu değerlendirmek ve 'gerekli işlemleri yapmak, 

h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.» 

«İdarî ve Malî İsler Dairesi Başkanlığı 

Madde 29. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkan lığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, 'bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin hakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, 

h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın 
iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

i) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, 'birifing ve görüşmeleri düzenlemek, 'bunlara ait önemli not ve tutanak
ları tutmak ve yaymak, 

j) Genel evrak ve arşiv ile ilgili hizmet ve faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek, 
k) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.» 
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«Yayın Dairesi Başkanlığı 

Madde 30. — Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ülkemizin toprak, su, orman, iklim gibi tabiî kaynaklarını bitki, hayvan, su, orman ürünleri gibi 

konularını, köy hayatını, geleneksel ve 'bugünkü el sanatlarını, tabiî ve yabanî 'bitki vev hayvan türlerini ve 
çiftçilerimizin ilgi alanına giren diğer konularını araştırmak, derlemek, basımını yapmak ve yaptırmak, 

b) Bu konuları araştıran ve derleyenlere basımı ve dağıtılması konularında yardımcı olmak, 
c) Yukarıdaki konuları tanıtacak, 'benimsetecek film, slayt ve benzeri "belgeleri hazırlamak, hazırlatmak, 
d) Ziraî arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek, 
e) Eğitim kurumları, çiftçi kuruluşları ve tarımla ilgili kamu ve özel diğer teşekküller ile ziraî yayın 

konusunda işbirliği yapmak. 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.» 

MADDE 5. — 1'83 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve 12, 13, 14,.15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 34, 35, 37, 38, 40, 41 ve 42 nci maddeleri ile 7.6.1926 tarihli ve 
904 sayılı, 3.5.1928 tarihli ve 1234 sayılı, 15.5.1957 tarihli ve 6968 sayılı Kanunlarla teşkil edilmesi öngörü
len kurullara müteallik hükümler kaldırılmıştır. 

«Sürekli kurullar 

MADDE 33. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır : 
a) Yüksek Komiserler Kurulu, 
b) Merkez Av Komisyonu» 

MADDE 6. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 ve 44 üncü maddeleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve hu Kararnameye 43/A, 43/B maddeleri eklenmiştir. 

«Taşra Teşkilatı 

Madde 43. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameler ve 11 İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak Bakanlığı temsilen Balkanlık Bölge 
Müdürlükleri, il ve ilçe seviyesinde taşra teşkilatı kurulabileceği gibi, bağlı kuruluşları her 'bölge, il ve ilçe
de gerektiği hallerde ayrı 'birimler halinde teşkilatlanabilir. 

Bakanlık Bölge Müdürlükleri doğrudan Bakanlık Makamına bağlıdır ve Balkanlık Makamına karşı so
rumludur.» 

«Bakanlk bölge müdürlükleri 

Madde 43/A — Tarım özellikleri, ekolojik şartları, havza bütünlüğü, sevk ve idare kolaylıkları dikkate 
alınarak belirlenecek bölgelerde kurulacak Bakanlık Bölge Müdürlüklerinin görevleri şunlardır : 

a) Bakanlığın her türlü faaliyetlerinin yapılması ve plan ve program projelerinin uygulamaya konul
ması amacıyla 'bölgesindeki Bakanlık taşra teşkilat birimlerini sevk ve idare etmek, hu maksatla birimler 
arasındaki görev ve yetkilerin dağıtılması ve düzenlenmesini sağlamak, bölge içi çalışmaları yatay ve di
key olarak koordine etmek, diğer bölgeler ile işbirliğinde bulunmak, 

b) Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların taşradaki birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini 
sağlamak, 

c) Uygulamaların neticelerini bir rapor sistemi içinde devamlı olarak takip ve kontrol etmek, bu de
ğerlendirmelere göre gelecek dönemlerle ilgili faaliyetleri gözden geçirmek ve yeniden düzenlemek, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Bölge, il ve ilçe kuruluşlarının çalışma usul ve esasları ile bunların birbirleriyle olan ilişkileri Bakanlıkça 

hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.» 
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«Yurt dışı teşkilatı 

Madde 43/B — Bakanlık Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hük
münde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.» 

«Bağlı kuruluşları 

Madde 44. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır : 
a) Orman Genel Müdürlüğü, 
b) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
c) Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 
d) Atatürk Orman Ciltliği 'Müdürlüğü.» 

MADDE 7. — 1'83 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 inci maddesine aşağıdaki (e) bendi eklen
miştir. 

«e) 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatif ve Birlikleri Kanununun ilgili bükümlerine göre, söz konusu 
kooperatiflerin kurulması, işleyişi, denetimi ve diğer hususlarla ilgili olarak çeşitli mevzuatla Ticaret Ba
kanlığı ve Bakanına 14.12.1983 tarih ve 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına ve Bakanına verilen görev, yetki, sorumluluk, bak ve muafiyetler Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığına ve Bakanına devredilmiştir.» 

MADDE 8. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 52 inci madde eklenmiştir. 

«Araştırma, etüd ve proje hizmetleri 

.Madde 52. — Bakanlık, 'görev alanına giren konularda her türlü araştırma, etüd ve proje hizmetlerini 
gerçek ve tüzelkişilere sözleşme ile yaptırabilir.» 

MADDE 9. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki Geçici 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü mad
deler eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 9. — 14.12.1983 tarih ve 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ana-
bizmet birimlerinden olan Ziraat İşleri, Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina, Gıda İşleri, Veteriner İşleri, Hay
vancılığı Geliştirme, Kooperatifler Genel 'Müdürlükle ri ile, Dış İlişkiler, ORKÖY ve 'Su Ürünleri Daire Baş
kanlıkları kaldırılarak Bakanlığın yeni teşkilât birimleri kurulmuştur. Bu suretle eski genel müdürlükler ile 
daire ve kurul başkanlıklarının personel ile araç, gereç, bütün menkul ve gayrimenkul varlığı görev, yetki, so
rumluluk, bak ve muafiyetleri Bakanlıkça tespit ve tayin edilecek esaslar çerçevesinde yeni teşkil edilen 
merkez birimlerine ve taşra teşkilatına intikal eder. 

«GEÇİCİ MADDE 10. — Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı bu- Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili 
hükümlerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, harcama ve öde
melerin uygulanmasına devam olunur.» 

«GEÇİCİ MADDE 11. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinde belirtilen anahizmet 
birimlerine ait kadrolar ihdas edilinceye kadar kaldırılan Ziraat İşleri, Veteriner İşleri, Ziraî Mücadele ve 
Ziraî Karantina, Gıda İşleri, Hayvancılığı Geliştirme Genel müdürlükleri ile Dış İlişkiler, ORKÖY ve Su 
Ürünleri Daire başkanlıklarının Genel İMüdür ve başkanları ile bunların yardımcıları ve Daire başkanları; 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakam tarafından, yeni birimlerin Genel Müdürlük, Genel 'Müdür Yardım
cılıkları ve Daire başkanlıkları görevlerini tedviren yürütmekle görevlendirilebdlir.» 

GEÇİCİ MADDE 12, — Bakanlıık, teşkilatını ve kadrolarını bir yıl içinde bu Kanun Hükmünde Karar
nameye uygun hale getirir. Bu süre içerisinde bakanlıık kadrolarını, Bu Kanun Hükmünde Karanname ile 
öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek için, Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile 
Devlet Personel Dairesi görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye* mevcut kadrolardan sınıf, un-
yan ve derşce değişikliği yapmaya Balkanlar Kurulu yetkilidir. 
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GEÇİCİ MADDE 13. — Bakanlık makamınca uygun görülecek esaslar dahilinde, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne ait arazi, bina, hizmetevi gibi gayrimerikuller ile araç, gereç ve diğer menkullerden bir kısmı 
Bakanlık taşra teşkilatına bedelsiz olarak devredilebilir. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan EVREN 
- Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
T. Özd 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
t. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A., Karaevli 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakam 
V? Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Balkanı V. 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Af. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve îskân Bakanı 
/, S. Giray 

Devlet Bakanı 
A* Af. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z t Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Af. Aydın 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
H. H. Doğan M. Aydın 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Taşçıoğlu 
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TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLAT 

Müsteşar Yrd. Anahizmet birimleri Danışma ve denetim birimleri 

Müsteşar Yrd. 1. Koruma ve Kontrol Genel Md. 1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Müsteşar Yrd. 2. Proje ve Uygulama Genel Md. 2. Araştırma Planlama Koordinas-
Müsteşar Yrd 3. Teşkilatlanma ve Destekleme yon Kurulu Bşk. lığı 
Müsteşar Yrd. Genel Md. 3. Hukuk Müşavirliği 
Müsteşar Yrd. 4. Bakanlık Müşavirleri 

5. Basm ve Halkla İlişkiler Mü
şavirliği 
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Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım Orman ve Köy İsleri 

Komisyonu 
Esas No. ; 1/115, 1/510 11 . 1 . 1985 

Karar No. : 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz 15.11.1984 tarihinde toplanarak, 183 sayılı Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 212 No. lu Kanun Hükmünde Karar
nameyi birleştirmek ve 183 No. lu Kararnameyi esas almak suretiyle, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
ve Bakanlık temsilcilerinin hazır bulunduğu birleşimde görüşmeyi kararlaştırmıştır, 

Anılan birleşimde b.ı iki kararname ilgili temsilcilerin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşülmeye başla
narak tümü kabul edildikten sonra, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. Kanım Hükmünde Kararnamenin 
başlığı iki Kanun Hükmünde Kararnamenin birleştirilmesi nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. 

1. Birinci maddenin 3 üncü satırındaki «ve ormancılığın geliştirilmesi amacıyla» cümlesi «ve ormancılığın 
geliştirilmesini sağlamak», şeklinde, 5 inci satırdaki «hizmetlerinin köye götürülmesi için» ibaresi «hizmet
lerinin yapılması için» şeklinde değiştirilmiş ve madde bu değişikliği ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

2. 2 nci maddenin (a) bendinde belirtilen Bakanlığın görevlerine yeterli açıklığın getirilmesi açısından, 
«su ürünleri ve ormancılığın geliştirilmesi için» cümlesinden sonra «politikaların tespitine yardımcı olmak 
ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak,» cümlesi getirilmiş, söz konusu bentteki «konuları ile ilgili 
kamu hizmetlerini köye ve tarım İşletmelerine götürmek» cümlesi çıkartılmış, 

(c) bendindeki «çiftçilerin» ibaresi çıkartılmış, «ve fizikî girdilerin» ibaresi yerine «ve diğer girdilerin» 
ibaresi getirilmiş, aynı bentteki «ilgili hizmetlerde yardımcı olmak» cümlesi de «ilgili hizmetlerde ve çiftçi
nin teşkilatlanmasında yardımcı olmak» şeklinde düzenlenmiş, 

(d) bendindeki «tarım orman» ibaresine ve hayvancılık ibaresi eklenmiş, 
(h) ve (ı) bentleri redaksiyona tabi tutulmuştur, 
(k) bendinin 1 inci satırındaki «bitkisel ürünlere arız olan hastalıklar» cümlesi «bitkilerde ve ürünlerinde 

meydana gelen hastalıklar» şeklinde yeniden düzenlenmiş 2 nci satırında «yabancı otlarla mücadele etmek» 
cümlesinden sonra «veya ettirmek» ibaresi, yabancı otlarla Bakanlığın denetimi altında çiftçiler tarafından 
da mücadele edilmesi gerekçesi ile ilave edilmiş, 

(1) bendindeki «Ziraî mücadele ilaçlarının» ibaresine, 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Ka
nununa ve halen yürütülmekte olan tatbikata uygunluğun sağlanması bakımından «alet ve makinelerinin» 
ibaresi ilave edilmiş, 

(m) bendinin 7 nci satırındaki «gerektiğinde» ibaresi çıkartılmak, 8 inci satırındaki «tahaffuzhaneler» ke
limesine arzu edilen anlarrı vermesi için «açmak ve gerektiğinde» ibaresi ilave edilmiş, 

(n) bendinin 2 nci satırındaki «et kesim» ibaresi bentten çıkartılmış, 

(t) bendinin 7 nci satırındaki «Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, de
netlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak» cümlesi kanun tekniğine uygun olarak (u) bendi olarak 
2 nci maddeye ilave edilmek suretiyle madde bu değişiklikleri ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. . 

3. 3 üncü madde redaksiyona tabi tutularak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
4. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
5. 5 inci maddenin 2 nci paragrafının 2 nci satırında, Bakanın görev kapsamım genişletmek amacı ile 

«ve» ibaresi çıkartılarak « ve yurt dışı» ibaresi eklenmek suretiyle madde Komisyonumuzca yeniden dü
zenlenmiştir. 

6. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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7. 7 nci maddenin 1 inci satırındaki .... «anahizmet birimleri ve danışma ve yardımcı birimlerin yöne
tim ve koordinasyonu da» cümlesi çıkartılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 

8. 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
9.: 9 uncu maddenin (c) bendindeki «208 sayılı Kanun» ibaresi bentten çıkartılarak madde bu-şekli ile 

Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
10. 10 uncu maddenin <b) fıkrasının 2 nci satırına, Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevle

rine açıklık getirilmesi gerekçesi ile «tarım» kelimesinden sonra «hayvancılık ve su ürünleri» ibaresi ek
lenmek suretiyle, 

(c) bendinde bendin anlamına açıklık getirmek amacı ile «hayvancılığın» ibaresinden sonra «ve su ürün
lerinin» ibaresi dclenmek suretiyle, 

d) bendi redaksiyona tabi tutularak, 
e) Bendinde «tasvip edilenlerin uygulanması için gerekli tedbirleri almak, uygulamaları denetlemek» 

Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri içerisine girmediğinden bent metninden çıkarılmak sure
tiyle, 

(g) bendindeki «görevleri yerine getirmek» ibaresi yerine «yapmak» ibaresi getirilmek suretiyle madde bu 
şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

11. 11 inci maddenin a) bendi redaksiyona tabi tutulmuş, (b) bendindeki «1163 sayılı Kooperatifler Ka
nunu kapsamına ve» cümlesi ile (e) bendindeki «1744 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 6831 sayılı Orman 
Kanununa eklenen ek madde 3'e göre,» «ilgili yönetmelik hükümlerine göre,» cümleleri, (h) bendinin ikinci 
satırındaki «çiftçi çocukları ve gençleri için örgün ve yaygın» cümlesi çıkartılarak madde bu şekliyle Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

12. 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çerçeve 2 nci maddesine bağlı 20 nci madde Komisyo
numuzca 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

13. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21' inci maddesi Komisyonumuzca 13 üncü madde ola
rak kabul edilmiş, madde sonundaki fıkra metinden çıkartılmıştır.. 

14. 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çerçeve 2 nci maddesine bağlı 22 nci maddesi yeniden 
düzenlenmek suretiyle Komisyonumuzca 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

15. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi 15 inci madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

16. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi Komisyonumuzca 16 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir, 

17. 212 sayılı Kamın Hükmünde Kararnamenin çerçeve 3 üncü maddesine bağlı 24/A maddesi Komis
yonumuzca 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

18. 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çerçeve 4 üncü maddesine bağlı 25 inci maddesi Ko
misyonumuzca 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

19. 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çerçeve 4 üncü maddesine bağlı 26 nci maddesi Komis
yonumuzca redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 19 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

20. 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çerçeve 4 üncü maddesine bağlı 29 uncu maddesi re
daksiyona tabi tutularak Komisyonumuzca 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

211. 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çerçeve 4 üncü. maddesine bağlı 30 uncu maddesi Ko
misyonumuzca 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

22., 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi 22 nci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

23. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak Komisyonu-
ruzca 23 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

24. 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çerçeve 5 inci maddesine bağlı 33 üncü maddesi Ko
misyonumuzca 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

25. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 nci madesi Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek 
25 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
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26. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesi Komisyonumuzca redaksiyona tabi 
tutularak 26 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

27. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi Komisyonumuzca yeniden düzenle
nerek 27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

28. 212 sayılı Kanun Hükmünde. Kararnamenin çerçeve 6 ncı maddesine bağlı 43/A maddesi Komisyo
numuzca yeniden düzenlenerek 28 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

29. 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çerçeve 6 ncı maddesine bağlı 43/A maddesinin (d) ben
di Komisyonumuzca 29 uncu madde olarak düzenlenmiştir. 

30. 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çerçeve 6 ncı maddesine bağlı 43/B maddesi Komisyo
numuzca 30 uncu madde o'arak aynen kabul edilmiştir. 

31. 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çerçeve 6 ncı maddesine bağlı 44 üncü maddesi Komis
yonumuzca 31 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

32. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesi 32 nci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

33. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 46 ncı maddesi 33 üncü madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

34. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 47 nci maddesi madde başlığı redakte edilerek 34 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

35. 183 sayh Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 inci maddesi Komisyonumuzca 35 inci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

36. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesi redaksiyona tabi tutularak 36 ncı mad
de olarak. Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

37. 183 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 50 nci maddesinin (a) bendi maddeden çıkartılmış ve 
diğer bentler yeniden düzenlenmek suretiyle 37 nci madde, olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

38. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 51 inci maddecinin son fıkrası redakte edilmek sure
tiyle 38 inci madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

39. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 52 nci maddesi 39 uncu nifcdde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

40. 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çerçeve 8 inci maddesine bağlı 52/A maddesi Komis
yonumuzca 40 inci madde olarak' aynen kabul edilmiştir. 

41. 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 53 üncü maddesi redaksiyona tabi tutularak Komisyo
numuzca 41 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca 
redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — 18? sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca 
yeniden düzenlenmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca 
redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesi Komisyonumuz-
ca redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 5. — 183 sayıl; Kanun Hükmündü Kararnamenin geçici 5 inci maddesi Komisyonumuzca 
redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir. * • • • 

Geçici Madde 6. — 183 sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin geçici 6 ncı maddesi Komisyonumuzca 
yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. • 

Geçici Madde 7. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 7 nci maddesi Komisyonumuzca 
"yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 8. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi Komisyonumuzca 
metinden çıkarılmış, 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesi yeniden düzenlene
rek geçici 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
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Geçici Madde 9.A — 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesi Komisyonumuz
ca redaksiyona tabi tutularak geçici 9 uncu madde olarak kabul edilmiş geçici 11 ve 12 nci maddeleri de me
tinden çıkartılmıştır. 

Geçici Madde 10. — 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi Komisyonumuz
ca geçici 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 10 ve 11 inci maddeler kanun hükmünde kararnamenin kanunlaşacağı dü
şüncesiyle 42 ve 43 üncü maddeler olarak yeniden düzenlenmiştir, 

Raporumuz Anayasa Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Altıntaş 

Muğla MİMletvekli 

Kâtip 
Arif Ağaoğlu 

Adıyaman Mıiffletvekili 

Üye 
Yılmaz Demir 

Bilecik Milletvekili! 
Esastan muhallifim. 

• Üye 
Feyzullah Yıldırır 

Gaziantep Milletvekili 

Üye 
Haydar Koyuncu 

Konya MMetveküi 

Başkanvelkiıli 
Hikmet Biçentürk 
içel. Mffletvekü 

Üye 
Abdullah Cengiz D ağyar 

Antalya Mületvekü 

Üye 
Hakkı Artukaslan 
Bingöl Milatvekili 

Üye 
Mahmut Akkılıç 
İzmir Müetvekilii 

Tasarının tümüne karşıyım. 

Üye 
Gülami Erdoğan 

Samsun Milletvekili 

Sözcü 
, Sabrı Araş 

Kars Miletveküli 

Üye 
Davut Abacıgil 

Balıkesir Milletvekili 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
M. Ali Döğuşlu 

Bingöl Miietvekü 

Üye 
Erol Bülent Yalçmkaya 
Kastamonu Milletvekilli 

Üye 
Selim Koçaker 

Tokat MüetvekMi 

Türkiye Büyük fdillet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/115, 1/510 
Karar No. : 24 

Anayasa Komisyonu Rapora 

20 . 2 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 14.1.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 tarihli ve 183 sayılı Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkmda Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkmda Kanun 
Hükmünde Kararname, Komisyonumuzun 23.1.1985 ve 13.2.1985 tarihli toplantılarında, Devlet Personel Baş
kanlığı ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı temsilcileri de bulunduğu halde incelenmiştir. 

Komisyonumuz, iki kanun hükmünde kararnameyi birleştirerek incelemeyi kararlaştırmış ve kararname
leri daha önce inceleyen Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun raporunu olumlu bulmuş ve görüşme
lerine esas almıştır. 
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Komisyonumuz, Tanrım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun 1, 3, 5, 7, 8̂, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, '20, 21, 23, 24, 25, 26 ncı maddelerini, 30 uncu maddesini 28 inci madde olarak 31 inci maddesini 
29 uncu madde olarak, 33 üncü maddesini 31 inci madde olarak 34 üncü maddesini 32 nci madde olarak, 35 
inci maddesini 33 üncü madde olarak, 38 inci maddesini 36 ncı madde olarak, 40 inci maddesini 38 inci 
madde olarak, 41 inci maddesini 39 uncu madde olarak, Geçici 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 uncu maddelerimi 
ve 42 nci maddesini 40 inci made olarak, 43 üncü maddesini 41 inci madde olarak aynen kabul etmiştir. 

183 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin ise 4 ve 6 ncı maddelerini, 23 üncü maddesini 15 inci mad
de olarak, 31 inci maddesini 22 nci madde olarak, 45 inci maddesini 30 uncu madde olarak ve 52 nci mad
desini 37 nci madde olarak Komisyonumuz aynen kabul etmiştir. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun 2 nci maddesi Komisyonumuzca esas alınmış, ancak, (n) 
bendine, denetJlenecek birimlere «mezbahalar» ve «hayvan kesim» yerlerinin eklenmesiyle kabul edilmiştir.' 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun «Taşra Teşkilatı» nı düzenleyen 27 nci maddesi, ile «Taşra 
Teşkilatının, Çalışma Usul ve Esasları» nı düzenleyen 29 uncu maddesi Komisyonumuzca, Bakanlıkların Ku
ruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanuna uygun olarak birleştirilerek tek madde halinde düzenlenmiş ve 
27 nci madde olarak kabul edilmiş, «BakanlıMarın Bölge Müdürlükleri» ni düzenleyen 28 inci maddesi ise 
Komisyonumuzca reddedilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun 36 ncı maddesi, yapılan redaksiyonla 34 üncü madde ola
rak, 37 nci maddesi ise (d) bendinde yer alan 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaşması ne
deniyle kanun adının yazulmasıyla, 35 inci madde olarak, Geçici 5 inci maddesi de yapulan redaksiyonla 
kabul edilmiştir. 

212 «ayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvel ise metne uygun hale getirilerek kabul 
edilmiştir. 

212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
nin 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 34, 35, 37, 38, 40, 41 ve 42 nci maddelerinin yürürlükten kaldırıl
ması Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 
27 nci maddeye muhalifim 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 
16 ncı maddeye karşıyım. 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas » 

4, 8, 16 ve 212 sayılı K.H.K.'nın 
5 İnci maddesine muhalifim 

9, 10, 11 inci maddelere muhalifim. 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Tanm Orman ve Köy İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

K.H.K. 183 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının kurulması 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 13.12.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararname, kalkınma plan ve programlan doğrultusunda, köylerin 
kalkındırılması, tarım, hayvancılık ve ormancılığın geliştirilmesi amacıyla, görev alanına giren altyapı tesis
lerini yapmak, tarımsal, sosyal ve ekonomik kamu hizmetlerinin köye götürülmesi için, Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının görevleri şunlardır : 
a) Köylerin kalkındırılması amacıyla; yol, su, elektrik, toprak-iskân ve fizikî yerleşmenin düzenlenmesini 

sağlayacak politika ve hedefleri tespit etmek, plan ve programlara 'bağlamak, uygulamak, uygulamayı ta
kip etmek, denetlemek ve bu konularda gerekli envanter, proje, araştırma, eğitim ve geliştirme hizmetlerini 
yapmak, 

b) Başbakanlıkça uygun görülecek esaslar çerçevesinde köylere götürülen hizmetler yönünden, kendi 
görev alanına giren konularda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağla
mak, 

c) Tarımsal kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüketim ve girdiler hak
kında planlama, programlama ve projelendirme çalışmaları yapmak, uygun görülenleri uygulamak, 

d) Halkın gereği gibi 'beslenmesini sağlamak gayesiyle ülkenin tüketim taleplerini karşılamak için ihti
yaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkânlarını geliştirmek üzere tarım ve orman ürünlerinin üreti
mini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak ve üretimi çeşitlendirmek, 

e) Toprak, su, orman ve diğer tabiî bitki, hayvan ve su ürünleri kaynaklarının en uygun bir şekilde kul
lanılması, korunması ve geliştirilmesini sağlayıcı yayım sistem ve programları iîe bunlara paralel olarak pro
jelerini hazırlamak ve uygulamak, tarım topraklarının tarım dışı kullanımını denetlemek ve bu amaçla ilgili 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

f) Ormanların korunmasını, kadastrosunun yapılmasını, yönetilmesini, işletilmesini, gdiştirilmesini, geniş
letilmesini, Bakanlık görev alanına giren konularda ormaniçi ve bitişiğinde oturan köylülerin kalkındırılması
nı, millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanları ile av sahalarının ayrılmasını, korunmasını, 
'geliştirilmesini, yönetilmesini sağlamak, 
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TARJM - ORMAN VE KÖY İŞLERİ ı ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ ETTİÖÎ METİN 

METİN I 

13.12.1983 Tarih ve 183 Sayılı Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırüması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
8.6.1984 Tarih ve 212 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kalkınma plan 
ve programları doğrultusunda, köylerin kalkındırıl
ması, tarım, hayvancılık ve ormancılığın geliştiril
mesini sağlamak, görev alanına giren altyapı tesisleri 
ile tarımsal, sosyal ve ekonomik kamu hizmetlerinin 
yapılması için, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakan
lığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin 
esasları düzenlemektir. 

Görev 

•MADDE 2. — Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, 
kırsal bölgelerin kalkındırılması, tarım, hayvancılık, 
su ürünleri ve ormancılığın geliştirilmesi için politi
kaların tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev 
alanına girenleri uygulamak, tarım kesimi ve kırsal 
bölgelerin topyekûn geliştirilmesi için altyapı tesisle
rini yapmak ve yaptırmak, 

b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere 
uygun olarak üretim, tüketim ve girdi ihtiyaçları ile 
toprak, su, bitki, hayvan varlığı, orman ve benzeri 
tabi! kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araş
tırma, inceleme, plan, program ve projeler yapmak, 

c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdile
rin, temin tedarik ve dağıtımı dle ilgili hizmetlerde ve 
çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım 
ürünlerinin destekleme politikaları ile ilgili çalışma
lar yapmak, tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yar
dım yapmak, 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile 13.12.1983 Tarihli ve 183 Sayılı Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kal
dırüması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu

lü Hakkında Kanun Tasarısı 
BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görev 

MADDE 2. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Kalkınma plan ve programları doğrultusun
da, kırsal bölgelerin kalkındırılması, tarım, hayvan
cılık, su ürünleri ve ormancılığın geliştirilmesi için 
politikaların tespitine yardımcı olmak ve bunlardan 
görev alanına girenleri uygulamak, tarım kesimi ve 
kırsal bölgelerin topyekûn geliştirilnTesi için altyapı 
tesislerini yapmak ve yaptırmak, 

b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere 
uygun olarak üretim, tüketim ve girdi ihtiyaçları ile 
toprak, su, bitki, hayvan varlığı, orman ve benzeri 
tabiî kaynakların korunması ve geliştirilmesi için 
araştırma, inceleme, plan, program ve projeler yap
mak, 

c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdile
rin, temin tedarik ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerde-ve 
çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım 
ürünlerinin destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar 
yapmak, tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım 
yapmak, 
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g) Çiftçilerin kullandıkları tarım girdilerinin temin, tedarik ve dağıtımı ile ilgili genel esasları tespit et
mek, 

h) Tarım ürünlerinin destekleme fiyat politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, 
i) Kooperatifler ve el sanatları hizmet ve yatırımlarının birbirini tamamlayıcı şekilde yapılmasını sağ

layacak politika ve hedeflerin tespitine yardımcı olmak, plan ve programlara göre uygulamayı yürütmek, ta
kip etmek ve denetlemek ve 'bu konularda gerekli araştırma, eğitim ve geliştirme hizmetlerini yapmak, 

j) 'Kooperatifçiliğin gelişmesine temel olacak politikaların, ilkelerin tespitine ve ileriye dönük düzenle
melerin yapılmasına yardımcı ola'cak her türlü dokümantasyon, araştırma, planlama, eğitim ve yayın hiz
metlerini yapmak; gerekli eğitim, araç ve gereçlerini temin etmek; 'kooperatifçilik konusunda yurt içi ve 
yurt. dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

k) Tarım ürünlerinin pazarlanmasını, işlenerek değerlendirilmesini sağlayacak esasları tespit etmek, fuar 
ve sergiler açmak, 

1) Gıda maddelerinin kalite kontrollarını yapmak, 

m) Çiftçi ailelerinin gelir ve geçim standartlarını yükseltmek üzere işletmecilik esaslarına uygun olarak 
tarım ve ormancılık işletmelerinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlayacak tedbirieri almak ve tarımsal 
yayın programlarını hazırlamak ve uygun görülenleri uygulamak, 

n) Çiftçiler, çiftçi kuruluşları ve tarımsal endüstri kuruluşlarının kredi ihtiyaçlarının karşılanması mak
sadıyla gerekli çalışmaları yapmak, 
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(Tanım, Orman ve Köy; îşleri Komisıyonunuın Kabul 
Ettiği Metün) 

d) Gıda ve diğer tarım, orman ve hayvancılık 
ürünlerinin kalite ve standartlara uygun olarak üreti
mi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, pazarlanması ve 
değerlendirilmesini temin ve düzenlemek için gerekli 
kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek, işletmek 
ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı 
olmak, 

e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su, kanalizas
yon, elektrik, iskân ihtiyaçlarını karşılamak; bunların 
ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern fi
zikî yerleşme imkânlarına kavuşmalarını sağlayacak 
politikaları geliştirmek ve bunlarla ilgili araştırma, 
envanter, plan, proje yapmak ve yapılmasını sağla
mak, 

f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tü
ketim taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulan ça
lışmaları yapmak, ihracat imkânlarını geliştirmek üze
re bitki, hayvan ve orman verimliliğini artırıcı ted
birleri almak ve üretimi çeşitlendirmek, • 

g) Tarım, orman ve hayvancılık konularında 
araştırmalar yapmalc, bunların gerektirdiği ıslah, de
neme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, labo-
ratuvar ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu 

• tesisleri kurup işletmek isteyen özel sektöre yardımcı 
olmak, 

h) Verimi ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi aile
lerine benimsetmek ve ülke düzeyinde yaygınlaştır
mak amacıyla tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve 
programları ile projelerini hazırlamak, uygulamak; 
örnek çiftçi yetiştirmek üzere eğitim program ve pro
jeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev eko
nomisi1, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çift
çilik öğretmek üzere tedbirler almak, uygulamalar 
yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve 
eğitimi için her türlü okul ve eğitim merkezi gibi te
sisleri kurmak, kurslar açmak, bu amaçla Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla 
işbirliğinde bulunmak, 

ı) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunması
nı özel kanunlara göre sağlamak için ilgili kuruluş
larla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya 
tahsis edilecek afaziyi tayin ve tespit etmek için ilgili 
kuruluşlarla koordinasyon sağlamak; Devletin hü
küm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bu
lunan yabanî fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık, 
makilik üe çayır ve meraların, altyapı tesislerini ko-

(Arvayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) Gıda ve diğer tarım, orman ve hayvancılık 
ürünlerinin kalite ye standartlara uygun olarak üre
timi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, pazarlanması ve 
değerlendirilmesini temin ve düzenlemek için gerekli 
kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek, işletmek 
ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardım
cı olmak, 

e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su, kanali
zasyon, elektrik, iskân ihtiyaçlarım karşılamak; bun
ların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern 
fizikî yerleşme imkânlarına kavuşmalarını sağlaya
cak politikaları geliştirmek ve bunlarla ilgili araştır
ma, envanter, plan, proje yapmak ve yapılmasını sağ
lamak, 

f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve 
tüketim taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulan 
çalışmaları yapmak, ihracat imkânlarını geliştirmek 
üzere bitki, hayvan ve orman verimliliğini artırıcı ted
birleri almak ve üretimi çeşitlendirmek, 

g) Tarım, Orman ve hayvancılık konularında 
araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği İslah, de
neme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, labo-
ratuvar ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu 
tesisleri kurup işletmek isteyen özel sektöre yardım
cı olmak, 

h) Verimli ve faydalı tarım bilgüerini çiftçi aile
lerine benimsetmek ve ülke düzeyinde yaygınlaştır
mak amacıyla tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve 
programları ile projelerini hazırlamak, uygulamak; 
örnek çiftçi yetiştirmek üzere eğitim program ve pro
jeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev eko
nomisi, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çift
çilik öğretmek üzere tedbirler almak, uygulamalar 
yapmak, örnek çiftçi yetiştiıjnek ve tarım yayımı ve 
eğitimi için her türlü okul ve eğitim merkezi gibi te
sisleri kurmak, kurslar açmak, bu amaçla Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla 
işbirliğinde bulunmak, 

1) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunma
sını özel kanunlara göre sağlamak için ilgili kuruluş
larla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya 
tahsis edilecek araziyi tayin ve tespit etmek için ilgili 
kuruluşlarla koordinasyon sağlamak; Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan 
yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık, ma-

\ 
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{Tarım, Oınmlan ve Köy işleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

rumak ve verimlilik ilkesi ile ıslah, imar ve ihya et
mek, 

j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot 
tesisler kurmak, gıda standartları ve kalite kriterle
rini tespit etmek, bunların uygulamasına ve kontrol tı
na yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde 
Türk Gıda Kodeksinin hazırlanması ve uygulaması
nı gerçekleştirmek; gıda ve yem sanayileri ürünleri
nin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 
1734 sayılı Yem Kanunu ile verilen işleri yapmak, 
yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek, 

k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen has
talıklar, zararlı canlılar ve yabancı otlarla mücadele 
etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yap
mak, ziraî mücadele ve ziraî karantina planlarını, yıl
lık uygulama programlarını ve projelerini yapmak, 
hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için ted
birler almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri 
hastalık ve zararlılar yönünden denetlemek; iç ve dış 
karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbir

leri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamala
rı kontrol etmek; zararlılar hakkında çiftçileri eğit
mek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkânları 
ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı 
devlet mücadelelerini programlayıp uygulamak; 6968 
sayılı Kanun hükümlerinin uygulamasını sağlamak ve 
denetlemek, 

1) Ziraî mücadele ilaçlarının, alet ve makinelerinin 
ithal, imal, satış ve kullanılma esaslarını tespit etmek, 
uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve çevreye 
zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen ge
rekli denetlemeleri yapmak, 

m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü 
salgın ve paraziter hastalıklar ve hayvanlardan insan
lara geçen hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koru
ma tedbir Ve şartlarını' tespit etmek, tedavilerini yap
mak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin ver
mek, iç ve dış karantina şartlarını belirlemek, duyur
mak, uygulatmak, hayvan hareketlerini takip etmek, 
hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık 
kontrollannı yürütmek, tahaffuzhaneler açmak ve ge
rektiğinde diğer metotlarla sınırlayıcı ve yasaklayıcı 
tedbirler almak, denetlemelerde bulunmak, 

n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönün
den kontrol etmek - ve işleme tesislerinde veteriner 
hizmetlerini denetlemek, serbest veteriner hekimlerin, 
hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol'etmek, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) 

kilik ile çayır ve meraların, altyapı tesislerini koru
mak ve verimlilik ilkesi ile ıslah, imar ve ihya etmek, 

j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot 
tesisler kurmak gıda standartları ve kalite kriterlerini 
tespit etmek, bunların uygulamasına ve kontroluna 
yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde 
Türk Gıda Kodeksinin hazırlanması ve uygulamasını 
gerçekleştirmek; gıda ve yem sanayileri ürünlerinin 
belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sa
yılı Yem Kanunu ile verilen işleri yapmak, yem tes
cil ve kontrol hizmetlerini yürütmek, 

k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen has
talıklar, zararlı canlılar ve yabancı otlarla mücadele 
etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yap
mak, ziraî mücadele ve ziraî karantina planlarını, 
yıllık uygulama programlarını ve projelerini yapmak, 
hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için 
tedbirler almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürün
leri hastalık ve zararlılar yönünden denetlemek; iç ve 
dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı ted
birleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulama
ları kontrol etmek; zararlılar hakkında çiftçileri eğit
mek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkân
ları ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara kar
şı Devlet mücadelelerini programlayıp uygulamak; 
6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulamasını sağla
mak ve denetlemek, 

1) Ziraî mücadele ilaçlarının, alet ve makineleri
nin ithal, imal, satış ve kullanılma esaslarını tespit et
mek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve 
çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını te
minen gerekli denetlemeleri yapmak, 

m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü 
salgın ve paraziter hastalıklar ve hayvanlardan insan
lara geçen hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koru
ma tedbir ve şartlarını tespit etmek, tedavilerini yap
mak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına .izin 
vermek, iç ve dış karantina şartlarını belirlemek, du
yurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini takip et
mek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağ
lık kontrollarını yürütmek, tahaffuzhaneler açmak ve 
gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve yasakla
yıcı tedbirler almak, denetlemelerde bulunmak, 

n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönün
den kontrol etmek, mezbahalarla hayvan kesimi ve 
işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, 
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Teşkilat 

MADDE 3. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Teşkilatı, Merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve il
gili kuruluşlardan meydana gelir. 
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(Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
EttÜği Metin) 

o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, 
biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilaçlarını, 
bunların bileşimine giren etkili veya yardımcı mad
delerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve 
özelliklerini, imal, ihzar, ithal, satış, taşıma ve mu
hafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına 
izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen ya 
saklamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli 
araştırmaları yapmak ve laboratuvar imalat yerleri 
ve istasyonlar kurmak ve kurulmalarına izin vermek 
ve faaliyetlerini kontrol etmek, 

p) Veterinerlik konularında araştırmalar yap
mak, çiftçilere hayvan hastalıkları ve tedavileri hak
kında yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık 
teknisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerek
li okul ve tesisleri 'açmak, 

r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak 
amacı 'ile ıslah, tabiî ve sunî tohumlama ve geliştir
me programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulat
mak; hayvancılığı geliştirmek üzere projeler hazırla
mak, hazırlatmak, çiftçilerin modern hayvancılık iş
letmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli 
desteği sağlamak, finansmanı ile ilgili olduğu proje
leri denetlemek, hayvan yetiştüriciliği ve yönetimi ko
nularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yap
mak, hayvan soy kütüğü sistemini organize etmek, 

s) Su Ürünleri Kanunu ile verilen görevleri yap
mak ve yaptırmak, 

•.t) Ormanların ve Devletin hüküm ve tasarrufun
da olan arazilerin muhafazasını, geliştirilım'esini, ısla
hı, kadastrosunun yapılmasını, idaresini, işletilmesini, 

^Bakanlık görev alanına giren konularda ormaniçi ve 
bitişiğinde oturan köylülerin kalkındırılmasını, millî 
park, tabiat parkı ve anıtı, tabiatı koruma alan
ları ile av sahalarının ayrılmasını, korunmasını, geliş-
tiriiımesini ve idaresini sağlamak; 

u) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekil
de kuEanılmasını sağlam'ak, denetlemek ve ilgili ku
ruluşlarla işbirliği yapmak.» 

Teşkilat 

MADDE 3. — Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı. 
jlgili ve yurt dışı kuruluşlardan meydana gelir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metih) 

serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin 
çalışmalarını kontrol etmek, 

o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, 
biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilaçlarını, 
bunların bileşimine giren etkili veya yardımcı mad
delerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve 
özelliklerini, imal, ihzar, ithal, satış, taşıma ve muha
faza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına izin 
vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasak
lamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli araş
tırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve is
tasyonlar kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve 
faaliyetlerini kontrol etmek, 

p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, 
çiftçilere hayvan hastalıkları ve tedavileri hakkında 
yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık teknisye
ni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve 
tesisleri açmak, 

r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak 
amacı ile ıslah, tabiî ve sunî tohumlama ve geliştir
me programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulat
mak; hayvancılığı geliştirmek üzere projeler hazırla
mak, hazırlatmak, çiftçilerin modern hayvancılık iş
letmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli 
desteği sağlamak, finansmanı ile ilgili olduğu projele
ri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yönetimi konu
larında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yap
mak, hayvan soy kütüğü sistemini organize etmek, 

s) Su Ürünleri Kanunu ile verilen görevleri yap
mak ve yaptırmak, 

t) Ormanların ve Devletin hüküm ve tasarrufun
da olan arazilerin muhafazasını, geliştirilmesini, ısla
hı, kadastrosunun yapılmasını, idaresini, işletilmesini, 
Bakanlık görev alanına giren konularda orman içi ve 
bitişiğinde oturan köylülerin kalkındırılmasını, millî 
park, tabiat parkı ve anıtı, tabiatı koruma alanları ile 
av sahalarının ayrılmasını, korunmasını, geliştirilme
sini ve idaresini sağlamak; 

u) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde 
kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve ilgili kuru
luşlarla işbirliği yapmak. 

Teşkilat 

MADDE 3. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İKİNCİ KISIM 
Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — Bakanlık Merkez teşkilatı, anahizmet 'birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yar
dımcı birimlerden müteşekkildir. 

'Bakanlık merkez teşkilatı Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hüküme
tin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yü? 
rütmekle ve ıbaikanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağ
lamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, 'bakanlık merkez ve taşra teşkilatı 
ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Müsteşar 

MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, bakanlık hizmetlerini 'bakan adına 
ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu 
hariç bakanlığın bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve te*^' 
min eder. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden bakana karşı sorumludur. 

Müsteşar yardımcıları 

MADDE 7. — Bakanlıkta anahizmet 'birimleri ve danışma ve yardımcı 'birimlerin yönetim ve koordi
nasyonunda müsteşara yardımcı olmak üzere 'beş müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 
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(Tarım, Onman ve Köy işleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

İKİNCİ KISIM 
Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — 183 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

BÎRTNCÎ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en 
üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hü
kümetin genel siyasetine, milî güvenlik siyasetine, 
kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun ola
rak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren 
konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinas
yonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorum
ludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerin
den sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı 
ile bağlı, 'ilgili ve yurt dışı kuruluşların faaliyetlerini, 
işlemlerini ve hesaplarım denetlemekle görevi ve 

•yetkilidir. 

Müsteşar 

MADDE 6. — 183 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Müsteşar yardımcıları 

MADDE 7. — Bakanlıkta Müsteşara yardımcı ol
mak üzere beş müsteşar yardımcısı görevlendirilebi
lir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Merin) 

İKtNCt KISIM 
Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — 183 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 5 indi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müsteşar 

MADDE 6. — 183 Saydı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Müsteşar yardımcıları 

MADDE 7. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

I K I N C I B Ö L Ü M 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 8. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının anahizmet birimleri şunlardır : 
a) Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, 
b) Gıda İşleri Genel Müdürlüğü, 
c) Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğü, 
d) Veteriner İşleri Genel -Müdürlüğü, 
e) Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğü, 
f) Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü, 
ıg) Toprak Su Genel Müdürlüğü, 
h) Kooperatifler Genel Müdürlüğü, 
ı) Su Ürünleri Dairesi Başkanlığı, ** 
j ) ' Orman Köy 'İlişkileri (ORKÖY) Dairesi Başkanlığı, 
k) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesi, ma

liyetlerin düşürülmesi, tabiî kaynaklar, girdiler, tarımsal yapı ve tesisler, tarım alet ve makineleri, vb. gibi 
konularda araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, temizleme, istas
yon, müessese, laboratuvar ve tesisleri kurmak ve işletmek, 

b) Tarımsal teknolojinin ülke çapında etkin ve yoğun bir şekilde uygulanmasını ve çiftçilerin daha 
hızla kalkınmasını sağlamak amacıyla; araştırma kuruluşları ve diğer iç ve dış kaynaklardan elde edilen 
modern 'bilgi ve 'tekniklerin tarım işletmelerine aktarılması, çiftçiye öğretilmesini, tabiî kaynakların verimli 
kullanılmasını ve korunmasını sağlayıcı tarımsal yayım sistemi ve programları ile projelerini hazırlamak ve 
uygun görülenleri uygulamak, 

c) Çiftçi ailelerinin hayat şartlarının iyileştirilmesi ve dengeli beslenebilmeleri için çiftçi kadınları ve 
kızlarına ev ekonomisi programları düzenlemek ve yürütmek, 

d) 'örnek çiftçi yetiştirmek amacı ile çiftçi çocukları ve gençleri için örgün ve yaygın eğitim program 
ve projeleri uygulamak, teknik ve pratik çiftçi, usta, bahçıvan ve teknisyen yetiştirmek üzere tarım ve ev 
ekonomisi dallarında okullar, eğitim merkezleri ve kurslar açmak, bu amaçla Millî Eğitim Gençlik Spor 
Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarda koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak, 

e) Tarım işletmelerinin ve çiftçilerin her türlü tohumluk, fide, fidan, gübre, tarım ilaçları, alet, ma
kine, ekipman ve diğer girdilerle donaıtılmasını sağlayıcı tedbirler almak, bu amaçla teknik ve ekonomik 
ihtiyaçlara göre ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli koordinasyonu sağlamak, 

tf) Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli yardım
ları yapmak, 

ıg) Tarımsal kredilerin tahsis ve dağıtımı konusunda takip edilecek politikaların tespit edilmesine yar
dımcı olmak, 

h) Tarımda kullanılan gübre, alet, makine, ekipman ve benzeri gibi girdilerin kullanılabilme şartlarını 
ve teknik özelliklerini tespit etmek, bunları kontrol, test, deneme ve analize tabi tutmak suretiyle uygun
luklarını belirlemek, imal, itîial ve tarımda kullanılmalarına izin vermek, 

i) Tarım arazisinde ekili ve dikili bitkilerin, tarla, çayır, mera, otlak, yaylak, kışlak, bağ ve bahçelerin 
ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağlamak için 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 
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(Tarım, Orman ve Köy İşleri 'Koniisyonunuın Kabul 
Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri * 

MADDE 8. — Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığının anahizmet birimleri şunlardır. 

a) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
b) Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
c) Teşkilatlanma ve Desteklemıe Genel Müdür

lüğü 

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Koruma ve Kontrol Genel Mü
dürlüğünün görevleri şunlardır : 

Toprak, su, bitki, hayvan varlığı, orman ve ben
zeri tabiî kaynakların, bunlardan yapılacak fayda
lanmalarda kullanılan bütün girdilerin ve gıda mad
delerinin işlenmesi, muhafazası, pazarlanması ve de
ğerlendirilmesi safhalarında üretici, tüketici ve çev
renin korunması için gerekli düzenlemeleri yapmak, 
korumak ve kontrol ötmek amacı ile : 

a) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekil
de kullanılması için prensip ve esasları belirlemek, 
bu konuda Bakanlık dışındaki ilgili kuruluşlarla iş
birliği yapmak, 

|b) Bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile mü
cadele amacıyla program ve projeler hazırlamak, 
hazırlatmak, 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Ka
rantina Kanunu ile verilmiş görevleri düzenlemek, 
koordine etmek, hayvan varlığının sağlık açısından 
korunması için iç ve dış karantina ülkelerini belirle
mek, ilan eitmek, denetlemek; ziraî mücadele ilaçları 
ile hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi tedavi 
edici ve koruyucu ilaç, aşı, serum gibi biyolojik ve 
kimyasal maddeler ile bunların etkili ve yardımcı 
maddelerinin ithalatı, ihracatı, norm ve özelliklerini, 
imal, ihzar, satış taşıma ve muhafaza şartlarını tes
pit ve lan eitmek, imalat ve satışına dair esasları be-
lirlenjek, bu hususların ıtaşra kuruluşları tarafından 
uygulanmasında onlara yardımcı olmak, 

Türkiye Büyük Milİet Meclisi 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 8. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 255) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullani'knaya tahsis edilecek araziyi tayin ve tespit et
mek için ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, 

j) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan ya'banî fıstıklık, zeytinlik, har-
nupluk, fundalık, makilik ile çayır ve meraları, altyapı tesislerini ve 'bilkisel yönden ıslah, imar ve ihya et* 
mek, 

ık) Bakanlıkça verilecek 'benzeri görevleri yapmak. 

Gıda işleri genel müdürlüğü 

Madde 10. — Gıda İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Ülkenin ihtiyaçlarına veya olağanüstü durumlara göre gıda maddeleri stoklarını tespit etmek, 
b) Halkın .gereği gibi 'beslenmesine yardımcı olmak gayesiyle, beslenme rejiminin düzenlenmesi, israf 

ve kayıplann önlenmesi, temel gıda maddeleri ihtiyacının karşılanması için gereikii çalışmaları yapmak, ge
rektiğinde bu amaçla tarım ürünleri ve mamullerinin tüketim veya ihracatıyla ilgili sınırlayıcı veya önleyici 
tedbirleri Bakanlığa teklif etmek, 

c) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, 
d) Gıda sanayii tesislerinin üretimlerini ve her türlü gıda maddesinin kontrol ve denetimlerini yap

mak, 
e) Sağlık ve 'Sosyal Ylardım Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak Türk Gıda Kodek

sini 'hazırlamak ve uygulamak, 

f) 1734 sayılı Yem Kanunu ile verilen işleri yapmak, 
g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, 
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(Tarım, Onman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul I 
Ettiği' Metin) I 

c) Gıda standartları ve kalite kontrol hizmetleri I 
için temel prensip ve kriterleri belirlemek, duyurmak, I 
uyigulamalarını denetlemek, Türk Gıda Kodeksinin I 
hazırlanmasına yardımcı ofllmak ve ilgili mevzuatla I 
verilen tohumluk, fide, fidan ve benzeri girdilere üiş- I 
kin kontrol ve düzenleme esaslarını belirlemek, du- I 
vurmak, bunların uygulamalarını denetlemek, I 

d) Tarım arazisinde ekili, dikili ve mera gibi ta- I 
biî biltlki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır I 
ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabiî I 
afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre I 
yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla I 
işbirliği yapmak ve bu çalışmalara yardımcı olmak, I 

e) Bakanlıkça verileceik benzeri görevleri yap- I 
mak» I 

Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü I 

(MADDE 10. — Proje ve Uygulama Genel Mü- I 
düdüğünün görevleri şunlardır : I 

a) Kalkınma plan ve programları doğrultusun- j 
da, entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma pro- I 
jdermin hazırlanması, değerlendirilmesi ve taşra ku- I 
ruluşları eliyle gerçekleştirilmeleri için gerekli düzen- I 
temeleri yapmak, I 

b) Araştirma Planlama ve Koordinasyon Kuru- I 
lu Başkanlığınca hazırlanan program ve master pro- I 
jeler doğrultusunda tarım, hayvancılık ve su ürünleri I 
üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, ve- I 
rimliliğin artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kail- I 
tenin iyileştir-iılmesiyle ilgili ayrıntılı uygulama proje- I 
leri hazırlamak, 'bunların gerektirdiği ıslah, deneme, I 
ürün işleme, temizleme, istasyon, müessese, laboratu- I 
var ve benzeri tesislerinin kurulması için Bakanlık I 
makamına teklifte bulunmak, kurulmalarını destek- I 
lemek ve teknik yardımda bulunmak, I 

c) 'Hayvancılığın ve su ürünlerinin gelişmesini I 
sağlamak ve bu istikametteki çalışmaları yönlendir- I 
mek gayesi ile uygulama araştırmaları ve projeleri I 
yapmak, yaptırmak, soy 'kütüğü sisteminin kumuma- I 
sına yardımcı olmak, I 

İd) Tarım, isletmelerinin ve çiftçilerin her türlü I 
tohumluk, damızlık, fide, fidan, gübre, tarım ilaç- I 
lan, alet, makine, ekipman ve diğer girdilerin temi- I 
ni, tedariki ve tahsisini sağlayıcı tedbirlerin alınma- I 
sına yardımcı olmak, bu amaçla teknik ve ekonomik I 
ihtiyaçlara göre taşra kuruluşları ve Bakanlık dışın- | 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — Tarım, Orman ve Köy işleri Ko
misyonunun 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

<S. Sayısı : 255) 
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Zircâ Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlü&ü 

MADDE 11. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bitkisel ürünlere 'arız olan hastalık, zararlı, muzır hayvanlar ve yabancı otlarla mücadele etmek ve ge

rekli araştırmaları yapmak, 
b) Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve projelerini yapmak, 
c) Bitkisel ürünlere arız olan hastalık ve zararlıların bir bölgeden diğer bir bölgeye yayılmalarının ön

lemek için dahilî ziraî karantina tedbirleri almak, ayrıca ihraç ve ithal olunan bitkisel ürünleri hastalık ve 
zararlılar yönünden denetlemek, iç ve dış karantina ilkelerini belidemek, duyurmak, uygulamak, uygulama
ları kontrol etmek, gerektiğinde sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirler almak, 

d) Ziraî mücadele alet ve üaçlarının ithal, imâl, satış ve kullanılmalarını denetlemek, bunun için gere
ken tedbirleri almak, 

e) Ziraî mücadele ve ziraî karantina konusunda çiftçileri eğitmek, çiftçilerin zamanında ikaz edilmesi 
bakımından erken uyarı istasyonları açmak, çiftçi imkânları ile önlenemeyen salgın, bitki hastalık ve zarar
lılarına karşı devlet mücadelelerini programlayıp uygulamak, 

f) Biyolojik mücadele araştırma ve uygulamalarını yapmak, 
g) Hastalık ve zararlılarla mücadele için 6968 Sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu hü

kümleri dahilinde her türlü tedbirleri almak ve aldırmak, 
h) Bakanlıkça verilecek 'benzeri görevleri yapmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 
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daki ilgüli kuruluşlarla işbirliği yapalak, gerekli koor
dinasyonu sağlamak, 

e) Devletin hüküim ve tasarrufu altında veya 
özel (mülkiyetinde bulunan yabanî fıstıklık, zeytinlik, 
sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve me
raların geliştirilmesi amacıyla altyapı tesislerini imar, 
ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve prog
ramları hazırlamak, hazırlatmak, 

f) Çalışma konuları içine giren işlerin yapılması 
için taşra kuruluşları yetkisini aşan durumlarda lü
zumlu ter türlü malzeme, makine, ekipman ve taşıt
ları temin etaıek üzere tedbirler almak ve ihtiyacı 
olan ter türlü malzeme, makine, ekipman ve taşıt
ların temüninde yardımcı olmak, 

g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Teşkilaİanma ve Destekleme Ge
nel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

Tarım ve orman sektörleri ve kırsal kalkınma pro
jeleri ite ilgili olarak üreticilerin teşkilatlanması, eği
tilmesi ve tarım girdilerinin ve bazı temel ihtiyaçla
rının karşılanması maksadı ile; 

a) Ziraî sulama, toprak muhafaza ve arazi ıs
lahı gibi faaliyetlerde gerektiğinde taşrada kurula
cak birlikleri ortaklıklar, döner sermayeli ve uygun 
görülen hallerde hükmî şahsiyeti haiz işletmelerin ku
rulma esaslarını belirlemek, döner sermayeli işlet
melerle bu işlerle meşgul birimler, şirketler veya iş
letmeler arasında ortaklıklar tesis etmek, taşra ku
ruluşlarına yardımcı olmak gibi benzeri faaliyetlerde 
bu hizmetleri Bakanlık adına düzenlemek, 

b) Bakanlığın görev alanına giren kooperatifçi
liği teşvik etmek ve geliştirmek üzere, kooperatif ve 
üst kuruluşların kurulmasına izin vermek, etüt ve 
proje yaptırmak veya gerektiğinde yapmak, koope
ratiflere ait tesislerin işletilmesinde yardımcı olmak, 
teknik ve malî yardımda bulunmak, gerektiğinde il
gili kooperatifleri idarî, malî ve hukukî yönden de
netlemek, 

c) Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde otu
ran köylülerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağ
lamak maksadıyla diğer kamu kuruluşları ile birlik
te yapılacak, etüt, araştırma, proje ve programların 
hazırlanmasına iştirak etmek, gerekli olanları bizzat 
yapmak ve hizmetleriyle ilgili olanları uygulamak ve-

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) 

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Tarım, Orman ve Köy tşleri Ko
misyonunun İİ inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — Veteriner işleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalıklar, amilleri ve hayvaniardian 

insanlara geçen hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve korunma, tedbir ve şartlarını tespiıt etmek, gerekli teş-
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ya uygulatmak, taşra kuruluşlarına bu konularda 
yardımcı olmak, 

d) Orman içi ve bitişiğinde oturan köylülerin 
kalkındırılması ile ilgili özel mevzuatına göre mev
cut ve ileride tesis edilecek her çeşit kredi ve yar
dım kaynaklarının, kooperatif, köy tüzelkişiliği veya 
aile işletmeleri kanalıyla en iyi şekilde bu hizmet
lere yöneltilmesinde taşra kuruluşlarına yardımcı ol
mak, bu konuda Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşları 
üe işbirliği yapmak, ^ 

e) Yukarıda yer alan görevlerin yapılması mak
sadıyla tesis edilen fonların kullanılmasını sağlamak, 

f) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam im
kânlarım geliştirmek amacıyla, el sanatlarının gelişti
rilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve 
el sanatları mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırı
cı tedbirleri almak, bu konularda taşra teşkilatına 
yardımcı olmak, 

g) Kooperatifçiliğin gelişmesine temel olacak 
politika ve ilkelerin tespit edilmesine ve gerekli dü
zenlemelerin yapılmasına yardımcı olacak her türlü 
araştırma, programlama, planlama, dokümantasyon 
ve eğitim hizmetlerini yapmak, 

h) Tarımla ilgili faydalı bilgileri çiftçilere yay
mak, örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile eğitim, prog
ram ve projeleri uygulamak, teknik ve pratik çiftçi, 
usta, bahçıvan ve teknisyen ile hayvan bakım ve sağ
lık elemanları yetiştirmek üzere okullar eğitim mer
kezleri ve kurslar açmak, açtırmak ve taşra kuruluş
larına yardımcı olmak, 

i) Taran ürünlerinin pazarlanması, üreticilerin 
teşkilatlanması ve idaresi için araştırma ve uygulama
lar yapmak, 

j) Bakanlığın görev alanına giren konularda mil
lî ve milletlerarası nitelikteki çiftçi kuruluşları, mes
lek odaları, eğitim ve öğretim kurumları, vakıflar ve 
benzeri hizmet yapan kuruluşların teşkilatlanması ve 
desteklenmesinde yardımcı olmak, gerekli işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak, 

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
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his, tedavi ve korunma, tedbir ve şartlarım tespit etmek, gerekli tesisleri yapmak, uygulamak ve kontrol 
etmek, 

<b) Hayvan barınakları ve hayvancılıkla ilgili tesislerin hayvan sağlığı yönünden kontratlarını yapmak, 
ımezbaJha ve kombinalarda kesim öncesi ve sonrası veteriner hizmetlerini denetlemek, 

c) tç ve dış karantina şartlarını belirlemek, du vurmak, tahaffuzhaneler açmak, hayvan hareketlerini 
takip etmdk, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yürütmek, gerektiğinde sınır
layıcı ve yasaklayıcı tedbirleri almak, 

d) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler İle koruma ilaçlarını, 
bunların bileşimine giren etkili veya yardımcı maddelerini üretmek, norm ve özelliklerini, imal, ihsar, ithal, 
satış, taşıma ve saklama şartların tespit etmek, ruhsat ve izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen 
yasaklamak, bu işleri gerçekleştirme ve gerekli araştırmaları yapmak için merkez ve istasyonlar açmak, 

e) Serbest veteriner hekim olarak çalışmak isteyenlere izin vermek, 'bunların muayenehanelerimi ve çalış
malarını denetlemek, 

f) Veteriner sağhk teknisyeni ve laborant okulları açmak, hayvan sağlığı konusunda eğitim ve yayım 
faaliyetlerinde bulunmak, 

g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, 

Hayvancılığı Geliştirme Genel 'Müdürlüğü 

MADDE 13. — Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Hayvancılık üretimini atrırmıak amacı ile ıslâh ve geliştirme programlarını hazırlamak ve uygun 

görülenleri uygulamak, 
'b) Mevcut hayvan varlığının genetik potansiyelini yükseltmek için talbiî ve sunî tohumlama hizmetlerini 

yürütmek, 
c) Hayvancılığın geliştirilmesi için projeler hazır l'amak ve hazırlatmak, uygun görülenleri uygulamak ve 

finansmanı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, 
d) Hayvan ıslahı ve hayvansal üretimin geliştirilmesine yönelik araştırma, eğitim, yayım ve Bakanlık 

Hayvanları Islâh Merkez Komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek, 
e) Hayvancılığın gelişimini takip etmek ve yönlendirmek gayesi ile millî soy kütüğü sistemimi organize 

etmdk, 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü 

MADDE 14. — Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile belediyelerin ve bunlara bağlı yerleşim birimlerinin 

ulaşım yol ağım tespit etmek; bu yolları, köprülerini, sanat yapılarını yapmak ve mevcutları geliştirmek, 
trafik güvenliği yönünden gerekli istikâmet ve kilometre levhaları ile diğer işaretlemeleri düzenlemek, gerek
tiğinde köyiçi yolları yapmak, 

b) Köy ev bağlı yerleşim birimleri ile askerî garnizonların içme ve kullanma sulan tesislerini yapmak 
veya yapımına destek olmak, mevcut içme suyu tesislerini geliştirmek, 

c) Küçük akarsular ile güneş, rüzgâr ve benzeri enerji kaynaklarından yararlanarak köylerin elektrik-
lendirilmesi için gerekli etüt, proje ve tesisleri yapmak ve bu konularda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğı ile işbirliğinde bulunmak, 

d) Yukarıda a, b ve c bentlerinde belirtilen yol, su ve elektrik tesislerinin bakım, onarım, geliştirme 
ve işletme hizmetlerini düzenlemek ve gerçekleştirilme si için gereken tedbirleri almak, 

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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Topraksu Genel Müdürlüğü 

MADDE 15. —Topraksu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Toprakların ve su kaynaklarının zfiraate en uygun şekilde muhafazası ve kullanılması için gerekli iş

leri ve düzenlemeleri yapmak ve teknik esasların tespit etmek, 
b) Mevcut tarım arazilerinin varlığını korumak ve geliştirmek, 
c) Tarım dışında kullanmaya tahsis edilecek araziyi tayin ve tespit etmek amacıyla gerekli etütleri ve 

analizleri yapmak ve raporları hazırlamak, 
d) 7457 sayılı Toprak Muhafaza ve #iraî Sulama Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 

Kanunda yer alan görev alanıyla ilgili hizmetleri yapmak,. 
e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, 

Kooperatifler Genel Müdürlüğü 

MADDE 16. — Kooperatifler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamına giren tarımsal amaçlı kooperatifçiliği teşvik etmek ve 

geliştinm'ek üzere; Kooperatif ve üst kuruluşlarının kurulmalarına izin vermek, etüt, proje ve tesislerini yap
tırmak veya gerektiğinde yapmak, bu tesislerin işletilmesinde yardımcı olmak, her türlü teknik ve malî 
yardımda bulunmak, gerektiğinde ilgili kooperatifleri idarî, malî ve hukukî yönden denetlemek, 

b) Köylerde istihdam imkânlarını geliştirmek amacıyla, el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve ta
nıtılmasını sağlayıcı, el sanatları mamullerinin pazarlamasını kolaylaştırıcı tedbirler almak, 

c) Millî kooperatifçiliğin gelişmesine temel olacak politika ve ilkelerin tespit edilmesine ve düzenleme
lerin yapılmasına yardımcı olacak her türlü araştırma, planlama, dokümantasyon ve eğitim hizmetlerini yap
mak, 

d) Gerekli yayınları ile eğitim araç ve gereçlerini temin etmek,: 
e) Kooperatifçilik konusunda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, 

Su Ürünleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 17. — Su Ürünleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılacak su ürünleri üretiminin, kanun ve tüzük hükümlerine uy

gun 'Olarak yapılması için genel esasları tespit etmek ve kontrolünü sağlamak, 

b) Su ürünleri üretim sahalarının, kanuna uygun şekilde kiralanmalarını, işletilmelerini ve verimlerinin 
artırılmasını sağlayacak tedbirleri almak, 

c) Su ürünleri istihsal edilen kaynaklarla, bu kaynakların sulama ve enerji üretimi gibi amaçlarla kul
lanılmalarında, su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri, kanunda belirlenen şekilde almak ve aldırmak-, 

d) Su ürünleri ile ilgili her türlü teknik etüt ve araştırmaları yapmak ve yaptırmak, faydalı sonuçları
nın uygulamaya geçirilmesini sağlamak, 

e) ı3u ürünleri ile ilgili meslek okullarının açılması için teklifte, 'bulunmak, bu konudaki eğitim ve 
öğretim için kurslar ve seminerler düzenlemek, 

f) Su ürünleri üreticileri için gerekli her türlü teşvik ve himaye tedbirlerinin alınmasını teklif etmek, 

g) Deniz ve iç sularda zararlı ve yasaklanmış avcılığı önlemek, üretim sahalarının kirletiknesini önleyi
ci tedbirleri almak, 

h) Su ürünleri üretiminde kullanılan ve kullanılacak olan üretim vasıtalarının asgarî vasıf ve şartlarım 
. belirlemek, 
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i) Su ürünleri hizmetlerine ait hedef, ilke ve politikaları, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa ve Bakan
lığın politikasına uygun olarak tespit etmek ve yürütmek, 

j) Bakanlıkça verilecek 'benzeri görevleri yapmak, 

Orman Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi Başkanlığı' 

MADDE 18. — ORKÖY Dairesii Başkanliğının görevleri şunlardır : 
a) Ormanların korunması, gdiştirilımesi, 'işletilmesi ve genişletilmesi 'amaçlarını gerçekleştirmek için; 
1. Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan köylülerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağla

mak malksadryla diğer kamu kuruluslan ile müştereken yapılacak etüt, araştırma, plan, proje ve programların 
hazırlanmasına iştirak etmek, gerekli olanları bizzat yapmak ve hizmetleriyle ilgili olanları uygulamak, 

2. Orman içi veya 'bitişiğinde oturan köylülerin kalkındırılması ile ilgili, özel mevzuatına göre mevcut 
ve ilerde tesis edilecek her çeşit kredi ve yardım kay naJklarım, kooperatif t köy tüzelkişiliği veya aile işlet
meleri kanalıyla en iyi şekilde 'bu hizmetlere yöneltmek, 

b) 'Devlet ormanlarının korunması ve işletilimesin'de, Devletle köylülerin işbirliğini bağlayıcı tedbirleri al
mak, uygulamak ve yerlerinden nakledilecek orman içi köylerin yerleştirileceği arazilerin imar, ihya ve İfraz 
işlerini 6831 sayılı Orman Kanunu ek madde 3'e göre kurulmuş olan fondan yararlanarak yapmak veya yap
tırmak, . 

c) Yukarıdaki maddelerde belirtilenler ile Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri Orman Genel Müdür
lüğü ile müşterek olarak düzenlenecek yıllık üş programdan gereğince yürütmek, 

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 19. — Dış İlişikliler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık kuruluşlarının, yabancı, ülkelerle ve milletlerarası kuruluşlarla olan ilişkilerini mevzuat 

çerçevesinde yürütmek ve koordinasyonu sağlamak, 
b) Milletlerarası seviyede yapılacak toplantı, kongre, konferans ve seminerlerde gerekli organizasyonu 

ve koordinasyonu sağlamak, 
c) Diğer ülkelerde köy hizmetleri ile ilgili gelişme .'eri takip etmek ve elde edilen bilgileri ilgü birimlere 

aktarmak, 
d) 'Bakanlığa yurt dışından gelen ve Bakanlıktan yur dişraa gönderilenlerle ilgili hizmetleri, işleri yap

mak ve yabancılarla ilgili protokol işlerini yürütmek; 
e) Bakanlıkça verilecek 'benzeri görevleri yapmak, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Demtleme Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 20. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakan 1ığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimle
ri şunlardır : 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırıma, Geliştirme, Planlama ve Koordinas yon Kurulu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık Müşavirleri, 
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(Tariflu, Orman ve Köy îşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 12. — Tarım Orman ve Köy îşleri Ba
kanlığı merkez kuruluşlarındaki danışma ve denetim 
birimleri şunlardır : 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Ku
rulu Başkanlığı, v 

c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık müşavirleri, 
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 12. — Tarım, Orman ve Köy îşleri Ko
misyonunun 12 nci maddesıi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 21. — Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Balkan \adina aşağıdaki gö
revleri yapar. 

a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili- kuruluşların her 'türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili 
olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 

b) Bakanlığın almaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin 
elimek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 

c) özel kanunlarla ve Balkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak, 
Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorum tuluktan ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. 

Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

MADDE 22. — Araştırma, geliştirme, planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şun
lardır : 

a) Bakanlığa; hükümet programı, kalkınma planlan, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve 
millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit 
etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı ol
mak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görü
len hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağla
mak, hakanın onayım aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, 
d) Kalkınma plan ve programlan ile bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulamaları 

sırasında, bakanlık kuruluşlarında ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları 
bakanlık veya 'bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve me
tot hizmetlerini yürütmek, 

e) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin bakanlık görüşünün tespitine yardım
cı olmak, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, 
g) Tarım üretiminin planlamasının gerektirdiği genel fiyat politikaları, üretim, tüketim, iç, dış fiyat den

geleri ve ürünler arası pâriteleri dikkate alarak tanm ürünlerinin destekleme fiyatlarımn tespitine yardımcı 
olacak çalışmaları yapmak, 

h) Tarım ürünleriyle ilgili pazarlama organizasyonu ve idaresi için gerekli araştırma ve incelemeleri yap
mak, 

i) Tarım sektörünün kredi ihtiyacı, kredi plasman ve uygulamaları konusunda araştırmalar yapmak ve 
ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak, 

j) Bakanlığa bağlı, il ve ilçe kuruluşlarından gelecek her türlü teklif ve istekleri inceleyerek bakanlığın 
imkân ve kaynaklarının dengeli bir şekilde dağılımı, hizmetlerin ortak bir plan ve program çerçevesi içinde yü
rütülmesi, araç, gereç, bina ve personel israfının önlenmesi için bakan ve müsteşarın vereceği emirlere göre 
bakanlık kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayıcı hizmetleri yürütmek, 

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, 
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(Tarım, Onrrtan ve Köy İşleri Komisyonunum Kabul 
Ettiği Metin) 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 13, — Teftiş Kurulu Başkanlığı Baka
nın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 
görevleri yapar. 

a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgi
li kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili 
olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürüt
mek, 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışma
sını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırla
mak ve Bakana sunmak, 

c) özel kanunlarla ve Balkan tarafından verilen 
benzeri görevleri yapmak. 

Araştırma, Planlama ve 
Başkanlığı 

Koordinasyon Kurulu 

MADDE 14. — Araştırma, Planlama ve Koordi
nasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 

Tarım, orman, hayvancılık ve su ürünleri ile kır
sal kesimin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, tarım üre
tim kaynaklarının korunması ve verimlilik esaslarına 
göre kullanılması ve bu kaynaklardan en iyi şekilde 
faydalanılması amacı ile : 

a) istatistik ve envanter çalışmaları yapmak, 

b) Tarım ve kırsal kalkınma strateji ve politi
kalarını geliştirmek, uzun vadeli planlarla, kalkınma 
planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer al
ması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunun
la ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına 
göre tespitini yapmak ve Bakan onayını aldıktan 
sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili hedefleri, 
planlan ve yıllık programları hazırlamak ve hazır* 
latmak, entegre tarım ve kırsal kalkınma projelerini 
teknik ve ekonomik esaslara göre hazırlamak, hazır
latmak ve bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak, 

d) Bakanlık bütçesini hazırlamak, bakanlık faa
liyetlerinin, bütçe ve program uygulamalarının taki
bini, değerlendirilmesini ve koordinasyonunu sağla
mak, 

e) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma plan
ları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve 
millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve 
görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarım 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 13. — Tarım, Orman ve Köy işleri Ko
misyonunun 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Araştırma Planlama 
Başkanlığı 

ve Koordinasyon Kurulu 

MADDE 14. — Tarım, Orman ve Köy işleri Ko
misyonunun 14 üncü maddesi aynen kaıbul edilmiş
tin 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 23. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak iş

lemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaş

ma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri ha

zırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda bakanlığı temsil etmek, 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmalarını temin 
etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve bakana sunmak, 

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderi
len kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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Ettiği Metin) 

tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın 
anahizmet politikasının ve iş programlarının hazır
lanmasına yardımcı olmak, 

f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ka
nun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine 
yardımcı olmak, 

g) Bakanlığın dış kaynaklı projeleri, programla
rı ve diğer dış ilişkiler ile ilgili hizmet ve faaliyetle
rine ait çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağ
lamak, 

h) Üretimin yönlendirilmesine yardımcı olan 
mahsul tahminleri, destekleme fiyatları ve diğer teş
vik unsurlarının tespitine yardımcı olmak, çalışma
lar yapmak, 

i) Kredi ihtiyacı, plasmanı ve uygulamaları ko
nusunda çalışmalar yapmak ve uygulamada ilgili ku
ruluşlarla işbirliğinde bulunmak, 

j) Ülkenin olağanüstü hallerdeki temel gıda 
maddesi stoklarının tespit ve gerçekleştirilmesi için 
gerekli tedbirleri belirlemek, 

k) Bakanlığa gelecek her türlü teklif ve istek
leri inceleyerek, Bakanlığın imkân ve kaynaklarının 
anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ara
sında dengeli bir şekilde dağılması, hizmetlerin ortak 
bir plan ve program çerçevesi içinde yürütülmesi, 
araç, gereç, bina ve personel israfının önlenmesi için 
çalışmalar yapmak, 

1) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 15. — 183 sayılı Kanun. Hükmün de Ka
rarnamenin 23 üncü maddesi 15 inci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir,, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 15. — 183 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 23 üncü maddesi 15 inci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bakanlık Müşavirleri 

MADDE 24. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana yardımcı olmak üzere otuz 
bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. 

Bakanlık müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 25. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığındaki yardımcı birimler şunlardır : 
a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) İşveren ve İşçi İlişkileri Daire Başkanlığı, 
c) Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı, 
d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
e) Genel Sekreterlik, 
f) Savunma Sekreterliği, 
g) Özel Kalem Müdürlüğü. 

Personel Genel Müdürlüğü 

MADDE 26. — Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sistemi

nin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, 
c) Eğitim planım hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 
d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 
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(Tanım, Ortalan ve Köy İşleri Komisyonunun. Kabul 
Ettiiği Metün) 

Bakanlık müşavirleri 

MADDE 16. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik 
taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere 
otuz Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık 
müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

MADDE 17. — Bakanlıkta basın ve halkla iliş
kilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetle
rin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini 
sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
teşkil edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 18. — Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığındaki yardımcı birimler şunlardır : 

a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Yayın Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Sekreterliği, 
e) özel Kalem Müdürlüğü. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) 

Bakanlık müşavirleri 

MADDE 16. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 16.ncı maddesi aynen kabul ediilmiştıir. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

MADDE 17. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 18. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Personel Genel Müdürlüğü 

MADDE 19. — Personel Genel Müdürlüğünün 
görevleri şunlarlır : 

a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel 
politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sis
teminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 

b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emek
lilik işlerini yapmak, 

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uy
gulamak, 

d) Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak hazır
lık, müzakere ve âkit safhalarında İşverence gerekli 
hazırlıkları yapmak ve işlemleri yürütmek, anlaş
mazlıkları önleyici uygun tedbiderin alınması ve 
toplu iş sözleşmelerinin mevzuata, plan ve program 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Personel Genel Müdürlüğü 

MADDE 19. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiş
tir., 
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İşveren ve İşçi İlişkileri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 27. — işveren ve tşçi ilişkileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Toplu tş Sözleşmeleri ile ilgili olarak işverence yapılması gerekli hazırlıkları yapmak, anlaşmazlıkları 

önleyici uygun tedbirlerin alınması ve toplu iş sözleşmelerinin mevzuata, plan ve program ilkelerine uygun 
olarak ve bakanlık anahizmet birimleri arasında idarî ve malî yönlerden birlik ve beraberliği sağlayacak şe
kilde yapılması hususunda makama tekliflerde bulunmak, 

b) Bakanlığa bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin mevzuat v^ yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde 
belirtilen esaslar çerçevesinde ve uyumlu olarak yürütülmesine yardımcı olmak, 

c) İşveren işçi ilişkileri bakımından gerekli yönetmelik ve talimatları hazırlayıp makamın onayına sun
mak, 

d) tşçi teşekküllerinin ve işçilerin bakanlığa yaptıkları müracaatları incelemek ilgili birimlerin de görüşle
rini alarak konuyu değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak, 

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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{Tanım, Onman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metkı) 

îlkelerine uyguı olarak ve Bakanlık anahizmet bi
rimleri bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında idarî ve 
malî yönlerden birlik ve beraberliği sağlayacak şe
kilde yapılması ve uygulanması hususunda Bakanlık 
Makamına tekliflerde bulunmak, 

e) Bakanlığa bağlı işyerlerinde işveren işçi iliş
kilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleşme
lerinde belirtilen esaslar çerçevesinde ve uyumlu ola
rak yürütülmesine yardımcı olmak, 

f) işveren - işçi ilişkileri bakımından gerekli 
mevzuat tasarılarını hazırlayıp bu alanda araştırma, 
mukayese ve değerlendirmeler yapmak ve Bakanlık 
Makamının onayına sunmak, 

g) İşçi teşekkülleriiiin ve işçilerin Bakanlığa yap
tıkları müracaatları incelemek, ilgili birimlerin de 
görüşlerini alarak konuyu değerlendirmek ve gerekli 
işlemleri yapmak, 

h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

tdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır: 

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malze
menin temini ile ilgili hizmetleri.yürütmek, 

b) İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralanma, sa
tın alma işlemlerini yürütmek, 

c) Bakanlığın malî işlerle İlgili hizmetlerini yü
rütmek, 

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi il© il
gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek 

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hiz
metlerinden yararlanmalarını sağlamak, 

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gereken
lerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak, 

h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini 
ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakan
lığın iç ve dış protokol hizmetlerim yürütmek, 

i) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve gö
rüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tu
tanakları tutmak ve yaymak, 

j) Genel evrak ve arşiv ile ilgili hizmet ve faali
yetleri düzenlemek ve yürüımek, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı 

MADDE 28. — Komptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme 

gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere bakanlık bütçesini 
plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek, 

b) (a) bendinde öngörülen görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, 
c) Bütçe ve malî işler ile ilgili olarak bakanlıkça verilecek diğer hizmetleri yürütmek, 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 29. — Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
e) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak, 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Genel Sekreterlik 

MADDE 30. — Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri bakan veya müsteşara sunmak, 
b) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini izlemek, 
c) Süreli evrakın zamanında işleme konmasını sağlamak, 

d) Bakan ve müsteşara imzalatılması gerekli evrakın zamanında ve yazı işleri talimatına uygun olarak su
nulmasını sağlamak, 

e) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanak
ları tutmak ve yaymak, 

f) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
g) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 
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k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yayın Dairesi Başkanlığı 

MADDE 21. — Yayın Dairesi Başkanlığının gö
revleri şunlardır : 

a) Ülkemizin toprak, su, orman, iklim gibi ta
biî kaynaklarını bitki, hayvan, su, orman ürünleri gi
bi konularını, köy hayatını, geleneksel ve bugünkü 
el sanatlarını, tabiî ve yabanî bitki ve hayvan türle
rini ve çiftçilerimizin ilgi alamna giren diğer konula
rını araştırmak, derlemek, basımını yapmak ve yap
tırmak, 

b) Bu konuları araştıran ve derleyenlere basımı 
ve dağıtılması konularında yardımcı olmak, 

c) Yukarıdaki konuları tanıtacak, benimsetecek, 
film, slayt ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlat
mak, 

d) Ziraî arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hiz
metlerini yürütmek, 

e) Eğitim kurumları, çiftçi kuruluşları ve tarım
la ilgili kamu ve özel diğer teşekküller ile ziraî yayın 
konusunda işbirliği yapmak, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

Yayın Dairesi Başkanlığı 

MADDE 21. — Tarım, Orman ve Köy işleri Ko
misyonunun 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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h) Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek, 
i) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, yıllık çalışma programımn yürütülmesini takip etmek, 
j) Bakan ve müsteşarca verilen benzeri görevleri yapmak, 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 31. — Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 32. — özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ile ilgili hizmetleri dü

zenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sürekli Kurullar 

Sürekli kurullar 

MADDE 33. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır : 
a) Sağlık Müşavere Kurulu, 
b) Hayvanları Islah Merkez Komisyonu, 
c) Yüksek Komiserler Kurulu, 
d) Ziraî Mücadele İlaçları İstişare Komitesi, 
e) Ziraî Karantina Merkez Komitesi, 
f) Merkez Av Komisyonu, 
g) Millî Gıda Yüksek Kurulu, 
h) Millî Kooperatifçilik Danışma Yüksek Kurulu, 
i) Köy Hizmetleri Koordinasyon Kurulu. 

Sağlık Müşavere Kurulu 

MADDE 34. — 3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanunun 39 uncu 
maddesine göre kurulan bu kurul, salgın hayvan hastalıklarının söndürülmesi, hayvan hareketlerinin ve na
killerinin düzenlenmesi konularında kararlar almaya yetkilidir. 
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Savunma Sekreterliği 

MADDE 22. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 31 inci maddesi 22 nci madde olarak Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 23. — özel Kalem Müdürlüğünün gö
revleri şunlardır : 

a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürüt
mek, 

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini 
düzenlemek ve yürütmek, 

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, 
ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ilgili hizmetleri
ni düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koor-
dine etmek, 

d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sürekli Kurullar 

Sürekli kurullar 

MADDE 24. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığındaki sürekli kurullar şunlardır : 

a) Yüksek Komiserler Kurulu, 
b) Merkez Av Komisyonu. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 22. — 183 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 31 inci maddesi 22 noi madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 23. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir, 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sürekli Kurullar 

Sürekli kurullar 

MADDE 24. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir, 
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Hayvanları Islah Merkez Komisyonu 

MADDE 35. — 7.6.1926 tarih ve 904 sayılı Islah-ı Hayvanat Kanununun 8 inci maddesi uyarınca kurulan 
bu komisyon, damızlıkta kullanılacak hayvanların ırklarının, ıslah ve yetiştirme usullerinin tayininde yetki
lidir. 

Yüksek Komiserler Kurulu . -

MADDE 36. — 10.7.1953 tarih ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan Yük
sek Komiserler Kurulu, yarış otoritesinin at yarışlan ile ilgili olarak verdiği görev ve yetkileri ifa eden mer
ciidir. 

Zirai Mücadele İlaçları istişare Komitesi 

MADDE 37. — 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karartfcine Kanununa göre kurulan bu komite, ziraî 
karantina 'ile ilgili mevzuat tasarılarının teknik esaslarını hazırlamak, iç ve dış karantinaya ilişkin düzenle
meler konusunda istişarî mahiyette kararlar almakla görevlidir. 

Ziraî Karantina Merkez Komitesi 

MADDE 38. —6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununa göre kurulan bu komite, ziraî 
karantina ile ilgili mevzuat tasarılarının teknik esaslarını hazırlamak, iç ve dış karantinaya ilişkin düzenle
meler konusunda istişarî mahiyette kararlar almakla görevlidir, 

Merkez Av Komisyonu 

MADDE 39. — 5 Mayıs 1937 tarih ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 16 mcı maddesine göre ku
rulan bu komisyon, avlanma zamanı, yerleri ve vasıtalarının tespiti, soyu azalmış veya tükenmiş av hayvan
larının çoğaltılmaları ve üretimlerinin sağlanması, sürek, avı düzenlenmesi konularında yetkilidir. 

Millî Gıda Yüksek Kurulu 

MADDE 40.— Gıda ve beslenme ile iÜgiM mevzuat düzenlemeleri ve uygulamalarını incelemek, yardımcı 
olmak ve plan ilke ve tedbirleri ile uygulama etkinliğini artırıcı tavsiyelerde bulunmak, gıda maddelerinin üreti
minden tüketimine kadar ortaya çıkan ve çıkması muhtemel meseleleri araştırmak, çözümlerini ilgililere teklif 
etmek, kuruluşlararası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, millî güvenlik gıda stok planını hazırlamak ve uy
gulamaları takip etmekle görevlidir. 

Kurulun teşekkülü ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Millî Kooperatifçilik Danışma Yüksek Kurulu 

MADDE 41. — Millî Kooperatifçilik Danışma Yüksek Kurulu, kooperatifçiliğin Anayasaya, kalkınma 
planlarına ve yurdumuzun gerçeklerine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere kooperatifler Genel Mü
dürlüğünce yapılan eğitim ve araştırma çalışmalarının hedefleri ve teknikleri üzerinde tekliflerde bulunmakla 
görevlidir, 

İKurulun teşekkülü ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Köy Hizmetleri Koordinasyon Kumlu 

MADDE 42. — Köy Hizmetleri Koordinasyon Kurulu; kalkınma planları, yıllık uygulama programları, 
icra planları ve hükümet programı doğrultusunda Bakanlık hizmetlerinin ve özellikle köye yönelmiş hizmet-
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Yüksek Komiserler Kurulu 

MADDE 25. — Bu Kurul, 10.7.1953 tarih ve 6132 
sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunda belirtilen 
görevleri yapar. 

Merkez Av Komisyonu 

MADDE 26. — Bu Komisyon 5 Mayıs 1937 ta
rih ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununda belirti
len görevleri yapar. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) 

Yüksek Komiserler Kurulu 

MADDE 25. — Tarım, Orman ve Köy tşleri Ko
misyonunun 25 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Merkez Av Komisyonu 

MADDE 26. — Tarım, Orman ve Köy tşleri Ko
misyonunun 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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lerMn ve köylüler tarafından girişilen teşebbüslerin verimini ve etkinliğini artırmak amacıyla ve bu hizmet
lerin bütün halinde köye götürülmesi için igili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla her kademe ve safhada 
koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, uygulama sonuç larmı takip etmek ve değerlendirmektir. 

Kurulun teşekkülü ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar 

T aşra teşkilatı 

'MADDE 43. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, Bölge Valiliği, Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde kararnameler ve ti İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşki
latı kurmaya yetkilidir. 

Bakanlık bölge, İl ve 'İlçe seviyesinde bakanlığı temsİlen taşra teşkilatı kurabileceği gibi, anahizmet birim
leri ve bağlı kuruluşları her bölge, ti ve İlçede ayrı birimler halinde 'teşkilatlanabilir. Ancak bu teşkilattan 
bölge müdürlükleri bölge, il müdürlükleri il valisine Bölge Valiliği hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
belirlenen esas ve usullere göre bağlanırlar, 

Bölge müdürlükleri ile il ve ilçe kuruluşlarındı görev, yetki ve sorumlulukları ve birbiriyle olan ilişkileri 
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konacak kuruluş ve görev yönetmeliğiyle belirlenir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı, Yurt Dışı Teşkilatı ve Bağlı 

Kuruluşlar 

Taşra teşkilatı 

MADDE 27. — 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı 
Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve U İdaresi Kanunu hüküm
lerine uygun olarak; Bakanlığı temsilen Bakanlık Böl
ge Müdürlükleri, il ve ilçe seviyesinde taşra teşkilatı 
kurulabileceği gibi, bağlı kuruluşları da her bölge, 
il ve ilçede gerektiği hallerde ayrı birimler halinde 
teşkilatlanabilir. 

Bakanlık Bölge Müdürlükleri doğrudan Bakanlık 
makamına bağlıdır ve Bakanlık makamına karşı so
rumludur. 

Bakanlık Bölge Müdürlükleri 

MADDE 28. — Bakanlık görev alanlarına giren 
hizmetler yönünden ekolojik şartlar, havza bütünlü
ğü, sevk ve idare kolaylıkları dikkate alınarak kuru
lacak Bakanlık Bölge Müdürlüklerinin görevleri şun
lardır : 

a) Bakanlığın her türlü faaliyetlerinin yapılması, 
plan, program ve projelerin uygulamaya konulması 
amacıyla bölgesindeki Bakanlık taşra teşkilat birim
lerini sevk ve idare etmek, bu maksatla birimler ara
sındaki görev ve yetkilerin dağıtılması ve düzenlen
mesini sağlamak, bölge içi çalışmaları yatay ve dikey 
olarak köordine etmek, diğer bölgeler ile işbirliğinde 
bulunmak, 

b) Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
taşradaki birimleri arasında koordinasyon ve işbirli
ğini sağlamak, 

c) Uygulamaların neticelerini bir rapor sistemi 
içinde devamlı olarak takip ve kontrol etmek, bu de-

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı, Yurt Dışı Teşkilatı ve Bağlı. 

Kuruluşlar 

Taşra teşkilatı 

MADDE 27. — «Bakanlıkların Kuruluş ve Gö
rev Esasları Hakkındaki 27.9.1984 tarih ve 3046 sa
yılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu Hüküm
lerine uygun olarak; Bakanlığı temsilen 11 ve İlçe se
viyesinde taşra teşkilatı kurulabileceği gibi, bağlı ku
ruluşları da her bölge, il ve ilçe de gerektiği hallerde 
ayrı birimler halinde teşkilatlanabilir. Bakanlığı; 11 
İdare Kurullarında Bakanlık 11 Müdürleri, İlçe İdare 
Kurullarında Bakanlık İlçe Müdürleri temsil eder. 

Bakanlık 11 ve İlçe kuruluşlarının çalışma usul ve 
esasları ile bunların birbirleriyle olan ilişkileri Bakan
lıkça hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.» 
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Bağlı kuruluşlar 

MADDE 44. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır: 
a) 3204 sayih Kanunla kurulmuş bulunan tüzelkişiliğe sahip ve Katma Bütçeli Orman Genel Müdürlüğü, 
'b) Toprak ve iskân Genel Müdürlüğü, 
c) 5659 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Atatük Orman Çiftliği Müdürlüğü, 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 45. — Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneti
cileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, 
plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve y'irütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 46. — Ba'kanılılk anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum 
ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak 'belirlemekte, kaynak israfım önleye
cek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlik, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirle
nen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorum
ludur. » 
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ğerlendirmelere göre gelecek dönemlerle ilgili faali
yetleri gözden geçirmek ve yeniden düzenlemek, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları 

MADDE 29. — Bölge, II ve İlçe kuruluşlarının 
çalışma usul ve esasları ile bunların birbirleriyle olan 
ilişkileri Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle 
belirlenir. 

Yurt dışı teşkilatı 

MADDE 30. — Bakanlık, Kamu Kurum ve Ku
ruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak, yurt 
dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Bağlı kuruluşlar 

MADDE 31. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığının bağlı kuruluşları şunlardır : 

a) Orman Genel Müdürlüğü, 
b) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
c) Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 
d) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 32. — 183 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 45 imci maddesi 32 nci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen^ kabul edilmiştir. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın 
görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 33. — Bakanlık anahizmet ve görevleriyle 
ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum 
ve kuruluşlanmn uyacakları esasları yürürlükteki 
mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak isra
fım önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri 
almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıklarım hizmet alanına gi
ren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça be-

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yurt dışı teşkilatı 

MADDE 28. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 30 uncu maddesi 28 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Bağlı kuruluşlar 

MADDE 29. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 31 inci maddesi 29 uncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 30. — 183 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 45 inci maddesi 30 uncu madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın 
görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 31. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 33 üncü maddesi 31 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. . 
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Mahallî idarelerde koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 47, — 'Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan 
sorumludur. 

Bakanlığın düzenleme, görev ve yetkisi 

MADDE 48. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, 
genelge ve diğer metinlerle düzenlemekle^ görevli ve yetkilidir. 

Yetki devri 

MADDE 49. — Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça be
lirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumlu
luğunu kaldırmaz. 

BEŞtNCt KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Görev ve yetki bütünlüğü 

MADDE 50. — Görev ve yetki bütünlüğünü •• ağlamak üzere; 
a) 7116 sayılı imar ve iskân Vekâleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesi ile 

bu Bakanlığa bağlı olan Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü, Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığının 
bağlı kuruluşu haline getirilmiş ve adı ise Toprak ve iskân Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 

b) 25ılO sayılı iskân Kanunu ile bu Kanunu değiştiren Kanunlarda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanına 
ve Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkiler Tarım Orman ve Köy işleri Bakanına ve Bakanlığına devro-
lunmuştur. 

c) llı63 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamına giren köy kalkınma kooperatifleri, orman köyleri kalkın
ma kooperatifleri, balıkçılık kooperatifleri, çay istihsal ve satış kooperatifleri, pancar istihsal1 ve satış koope
ratifleri, hayvan üreticileri tedarik ve pazarlama kooperatifleri, elektrik üretim kooperatifleri, toprak - su koope
ratifleri, toprak ve tarım reformu kooperatifleri ve üst kuruluşlaraıın kuruluş ve denetimleri ile ilgili olarak 
mezkûr kanunda' Ticaret Bakanlığına ve Bakanına verilmiş olan görev ve yetkiler Tarım Orman ve Köy işle
ri Bakanlığına ve Bakanına devrolunmuştur. 

d) Bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmeden önce çeşitli mevzuatla Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanı ve Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanı ve Bakanlığına verilen görev, yetki, sorumluluk, hak 
ve muafiyetler Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı ve Bakanlığına intikal etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 
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(Tarım, Orman ve Köy îşleri Komisyonunun Kabul 
EtCiği Metin) 

lirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danış
mak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
tan sorumludur. 

Mahallî idareler ile koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 34. — Bakanlık, hizmet alanına giren 
konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağla
maktan sorumludur. 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 

, MADDE 35. — Bakanlık, kanunla yerine getir
mekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, 
tebliğ, genelge ve diğer metinlerle düzenlemekle gö
revli ve yetkilidir. 

Yetki devri 

MADDE 36. — Bakan, müsteşar ve her kade
medeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde, 
sınırlarını yazılı olarak açıkça (belirlemek şartıyla 
yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yet
ki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kal
dırmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Görev ve yetki bütünlüğü 

MADDE 37. — Görev ve yetki 'bütünlüğünü sağ
lamak üzere; 

a) 2510 sayılı İskân Kanunu ile bu Kanunu de
ğiştiren kanunlarda Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nına ve Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkiler 
Tarım Orman ve Köy îşleri Balkanına ve Bakanlığına 
devrolunmuştur. 

Ib) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamına 
giren klöy kalkınma kooperatifleri, orman köyleri 
kalkınma kooperatifleri, balıkçılık kooperatifleri, çay 
istihsal ve satış kooperatifleri, pancar istihsal ve sa
tış kooperatifleri, hayvan üreticileri tedarik ve pa
zarlama kooperatifleri, elektrik üretim kooperatifle
ri ve üst kuruluşlarının kuruluş ve denetimleri ile il
gili olarak mezkûr kanunda Ticaret Bakanına ve 
Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetökiler Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanına ve Bakanlığına dev
rolunmuştur, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Mahallî idareler ile koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 32. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 34 üncü maddesi 32 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 33. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 35 incü maddesi 33 üncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Yetki devri 

MADDE 34. — Bakan, Müsteşar ve her kademe
deki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde, sı
nırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yet
kilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak 
yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu 
kaldırmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Görev ve yetki bütünlüğü 

MADDE 35. 
mak üzere; 

Görev ve yetki bütünlüğü sağla-

a) 2510 sayılı İskân Kanunu ile bu Kanunu de
ğiştiren kanunlarda Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nına ve Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkiler 
Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanına ve Bakanlığı
na devrolunmuştur. 

b) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamına 
giren köy kalkınma kooperatifleri, orman köyleri kal
kınma kooperatifleri, balıkçılık kooperatifleri, çay is
tihsal ve satış kooperatifleri, pancar istihsal ve satış 
kooperatifleri, hayvan üreticileri tedarik ve pazarla
ma kooperatifleri, elektrik üretim kooperatifleri ve 
üst kuruluşlarının kuruluş ve denetimleri ile ilgili ola
rak mezkûr kanunda Ticaret Bakanına ve Bakanlığı
na verilmiş olan görev ve yetkiler Tarım, Orman ve 
Köy işleri Bakanına ve Bakanlığına devrolunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Atama 

MADDE 51. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları 
Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır. 

Kadrolar 

MADDE 52. — Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 53. — 4 Haziran 1937 tarih ve 3203 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilatı Kanunu ile bu Ka
nunun bazı maddelerini değiştiren 17 Ocak 1938 tarih ve 3326 sayılı Kanun ile 13 Haziran 1938 tarih ve 
3446 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 



(Tarım, Onman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

c) Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce çeşitli 
mevzuatla Köy işleri ve Kooperaıtifler Bakanı ve 
Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanı ve Bakanlığı
na verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafi
yetler Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı ve Bakan
lığına intikal, etmiştir. 

d) 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatif ve Bir
likleri Kanununun ilgili hükümlerine göre, söz ko
nusu kooperatiflerin kurulması, işleyişi, denetimi ve 
diğer hususlarla ilgili olarak çeşitli mevzuatla Ticaret 
Bakanı ve 'Bakanlığına 8.1.1985 tarih ve 3143 sayılı 
Kanun ile Sanayi ve Ticaret Bakanına ve Bakanlığına 
verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler 
Tarım Orman ve Köy îşleri Bakanına ve Bakanlığı
na devredilmiştir. 

Atama 

MADDE 38. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Ka
mun hükümleri dışında kalan memurların atanmala
rı Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetki
sini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait mevzuat
ta yer alan atamaya ilişkin hükümler saklıdır. 

Kadrolar 
MADDE 39. — 183 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 52 nci maddesi 39 uncu madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Araştırma, etüt ve proje hizmetleri 
MAIDDE 40. — Bakanlık, görev alanına giren 

. konularda hertürlü araştırma, etüt ve proje hizmet
lerimi gerçek ve tüzelkişilere sözleşme ile yaptıra
bilir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 41. — 4 Haziran 1937 /tarih ve 3203 sa
yılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilatı Kanunu ile 
bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 17 Ocak 
1938 tarih ve 3326 sayılı Kanun ile 13 Haziran 1938 
tarih ve 3446 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu 
Kanuna aykırı hükümleri ile 7.6.1926 tarihli ve 904 
sayılı, 3.5.1928 tarihli ve 1234 sayılı, 15.5.1957 tarih
li ve 6968 sayılı kanunlarla teşkil edilmesi öngörü
len kurullara müteallik hükümler yürürlükten kaldı
rılmıştır! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

c) Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce çeşitli 
mevzuatla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı ve Ba
kanlığı ile Tarım ve Orman Bakanı ve Bakanlığına 
verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler 
Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanı ve Bakanlığına 
intikal etmiştir. 

d) 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatif ve Bir
likleri Kanununun ilgili hükümlerine göre, söz konu
su kooperatiflerin kurulması, işleyişi, denetimi ve di
ğer hususlarla ilgili olarak çeşitli mevzuatla Ticaret 
Bakanı ve Bakanlığına 8.1.1985 tarih ve 3143 sayılı 
Kanun ile Sanayi ve Ticaret Bakanına ve Bakanlığı
na verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafi
yetler Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanına ve Ba
kanlığına devredilmiştir. 

Atama 

MADDE 36. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 38 inci maddesi 36 ncı madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Kadrolar 
MADDE 37. — 183 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 52 nci maddesi 37 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Araştırma, etüt ve proje hizmetleri 
MADDE 38. — Tarım, Orman ve Köy işleri Ko

misyonunun 40 inci maddesi 38 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 39. — Tarım, Orman ve Köy işleri Ko

misyonunun 41 inci maddesi 39 uncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 255) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bakanlığın teşkilat ve kumlusu bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına 
göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas 
edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut 
kadroların kullanımına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararnaman'in yürürlüğe girdiği tarihten önce, Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığında istihdam edilen 'bağlı ve ilgili kuruluş per
soneli ilgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir, 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanüğma ait kadrolar personeli ile ıbirlikte Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığına devredilmiştir. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile gerek Tarım ve Orman Bakanlığı 
ve gerekse Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı memurlarından kadro ve görev unvanları değişmeyenler 
yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Ancak, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına devredilen bu kadrolardan Müsteşar ve Müsteşar yar
dımcıları, Tarım ve Orman ile Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlıklarının Danışma ve Denetim birimleri ile 
yardımcı hizmet birimlerinin Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurul Başkanı, ve bunların yardımcılarına ait 
ıkadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aym mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı 
kadrolar olup her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakam geçici 6 ncı madde gereğince yeni kadrolar ıtespit ve ihdas edilerek gerekli 
atama işlemleri, yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan "birini görevli oldukları birim hiz
metlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa Ibağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın 
merkez veya taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü malî ve sosyal haklarıyla durum
larına uygun işlerde görevlendirilirler. 

Ancak bunların, balkanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun görevlere atanmaları ha
linde, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının ibu yeni görevlerinde kaldıkları sü
rece ödenmesine devam olunurg 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 



(Tarım, Orman ve Köy îşleri Komisyonunun, Kabul 
Ettiği Metin) 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇtCt MADDE 1. — Bakanlığın teşkilat ve 
kuruluşu bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenle
ninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere 
göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta 
olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce Tarım Orman ve Köy işleri Ba
kanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş per
soneli ilgili oldukları kuruluşlara en geç 18.6.1985 
tarihine kadar iade edilir. 

GEÇtCt MADDE 3. — 13.12.1983 Tarih, ve 
183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe 
girdiği tarihte, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına ait kadrolar per
soneli ile birlikte Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığına devredilmiştir. 

Adı geçen Kanun Hükmümde Kararname ile ya
pılan yeni düzenleme sebebi ile gerek Tarım ve Or
man Bakanlığı ve gerekse Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığı memurlarından kadro ve görev unvan
ları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Ancak, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına 
devredilen bu kadrolardan Müsteşar ve Müsteşar yar
dımcıları, Tarım ve Orman ile Köy İşleri ve Koope
ratifler bakanlıklarının Anahizmet, Danışma ve De
netim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin Ge
nel Müdür, Daire Başkanı, Kurul Başkanı ve bun
ların yardımcılarına ait kadrolardan aynı unvanları 
taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yö
nelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup her ne sebeple 
olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere gö
re iptal edilmiş sayılır. Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanı geçici 6 ncı madde gereğince yeni kadrolar 
tespit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapı
lıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan 
birini görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütül
mesini tedvirle görevlendirebilir.-

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırı
lanlarla şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın 
Merkez veya Taşra teşkilatında yeni 'bir kadroya ata
nıncaya kadar her türlü malî ve sosyal haklarıyla 
durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇtCt MADDE 1. — Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonunun Geçici 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonunun Geçici 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonunun Geçici 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 4, — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlana
cak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmün
de Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇtCÎ MADDE 5. — Bakanlık taşra teşkilatı ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü mad-
definde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra teşkilatı 
tarafından yürütülmeye devam olunur. 

Bakanlık taşra teşkilatım ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uy
gun hale getirir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar 
Bakanlık merkez teşkilatında değişen veya yeniden kınalan birimlere verilen görevlere daha önce bu görev
leri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya dc.ram edilir. 

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun ha
le getirir. Bu süre içerisinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat 
yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın teklifi Maliye ve Gümrük Bakanlığının Devlet Personel Da
iresi ile görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sımf, unvan ve derece de
ğişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

GEÇlCI MADDE 7. — Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğünün görev ve yetki kanunu çıkıncaya kadar 
bu Genel Müdürlükçe; 

a) İçme sulan yapımında, 7478 sayılı Köy tçme Sulan Hakkındaki Kanunun, 178 sayılı Askerî Garni
zonların İçme ve Kullanma Sularının Temini Hakkında Kanunun ve 6200 sayılı Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer yetki ye 
işlemleri ile ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun yapım; bakım, satın alma, harcama ve diğer yetki ve işlemleri ile ilgili hükümlerinin, 

c) Köy Elektrifikasyonu yapımında, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri Hakkındaki Kanunun ve 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun yapım, bakım, satın alma, 
harcama ve diğer yetki ve işlemleri ile ilgili hükümlerinin, 
uygulanmasına devam olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 
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(Taran, Onmlan ve Köy îşleri Komisyonumuın Kabul 
Ettiği Metin) 

Ancak bunların, bakanlığın merkez veya taşra 
teşkilatında durumlarına uygun görevlere atanmaları 
halinde, eski kadrolarıma ait aylık, ek gösterge ve 
her türlü haklarının bu yeni görevlerinde kaldıkları 
sürece ödenmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygulan
masını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yö
netmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük 
ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hüküm

lerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇlCl MADDE 5. — Bakanlık taşra teşkilatı, 
bu Kanunun 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde be
lirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar 
görev ve hizmetler, mevcut taşra teşkilatı tarafından 
yürütülmeye devam olunur, 

Bakanlık, taşra teşkilatını ve kadrolarını en geç 
18.6.1985 tarihine kadar bu Kanuna uygun hale ge
tirir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanuna göre yeni
den düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez 
teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere 
verilen görevlere daha önce bu görevleri yapmakta 
olan birimler tarafından devam edilir. 

Bakanlık; teşkilatını ve kadrolarını en geç 
18.6.1985 tarihine kadar bu Kanuna uygun hale ge
tirir. ıBu amaçla kadro ihdas ve iptal etmeye, mev
cut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği 
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkında Ka
mun çıkıncaya kadar bu Genel Müdürlükçe; 

a) İçme suları yapımında, 7478 sayılı Köy. İçme-
suları Hakkındaki Kanunun, 178 sayılı Askerî Gar
nizonların İçme ve Kullanma' Sularının Temini Hak
kında Kanunun ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer 
yetki ve işlemleri ile ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında 5539 sayılı Karayolları 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun yapım, bakım, satınalma, harcama ve diğer 
yetki ve işlemleri ile ilgili hükümlerinin, 

c) Köy elektrifikasyonu yapımında, 6200 sayılı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkındaki Kanunun ve 1312 sayılı Türkiye 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tarım, Orman ve Köy 
işleri Komisyonunun Geçici 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bakanlık taşra teşkilatı, 
bu Kanunun 27 nci maddesinde belirlenen esaslara 
göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmet
ler, mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye de
vam olunur. 

Bakanlık, taşra teşkilatını ve kadrolarını en geç 
18.6.1985 tarihine kadar bu Kanuna uygun hale ge
tirir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tarım, Orman ve Köy 
işleri Komisyonunun Geçici 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Tarım, Orman ve Köy 
işleri Komisyonunun Geçici 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Tarım ve Orman 
ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlıklarına ait her türlü mal ve haklar Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığına devredilmiştir^ 

Yürürlük 

MADDE 54, — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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{Tarım', Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Elektrik Kurumu Kanununun yapım, bakım, satın 
alma, harcama ve diğer yetki ve işlemleri ile ilgili 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 8, — 18.6.1984 tarih ve 212 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan 
Ziiraat İşleri, Ziraî ıMücadele ve Ziraî Karantina, 
Gıda İşleri, Veteriner İşleri Hayvancılığı Geliştirme, 
Kooperatifler Genel Müdürlükleri ile Dış İlişkiler, Or-
köy ve Su Ürünleri Daire Başkanlıklarının personel 
ile araç, gereç, bütün taşınır ve taşınmaz varlığı, hak 
vecibe ve muafiyetleri 'Bakanlıkça tayin ve tespit edi
lecek esaslar çerçevesinde yeni teşkil edilen merkez 
ve taşra teşkilatına intikal eder, 

GEÇİCİ MADDE 9. — (Bakaniik merkez ve taşra 
teşkilatı bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirlenen 
esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve 
hizmetler, harcama ve ödemelerin uygulanmasına de
vam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bakanlık makamınca uy
gun görülecek esaslar dahilinde, Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğüne ait arazi, bina, hizmet evi gibi gayri 
menkûller ile araç, gereç ve diğer menkûllerden bir 
kısmı Bakanlık taşra teşkilatına bedelsiz olarak dev
redilebilir.. 

Yürürlük 

'MADDE 42. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

{Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 8. — Tarım^ Orman ve Köy 
İşleri Komisyonunun Geçici 8 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonunun Geçici 9 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonunun Geçici 10 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 40. — Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonunun 42 nci maddesi 40 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürütme 

MADDE 55. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

r. özM 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
İ. Kaya Erdem 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
M. Aydın 

Tarım ve Orman Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakamı 
C. Büyükbaş 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
/. özdağlar 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık Bakam 
/. S. Giray 

Gümrük ve Tekel Bakam 
A. M. Yılmaz 

Çalışma Bakam 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Tenekeci 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye Bakamı 
V._ Arıkan 

Ticaret Balkanı 
K. Oksay 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
H. C. Aral 

İmar ve İskân Bakanı 
S. N. Türel 

Sosyal Güvenlik Bakam 
A. K. Alptemoçin 
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(Tarım, Onman ve Köy îşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Yürütme 

MADDE 43. 
Kurulu yürütür. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürütme 

MADDE 41. — Tarım, Orman ve Köy işleri Ko
misyonunun 43 üncü maddesi 41 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
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Ziraat İşleri Genel Müdürü 
Gıda İşleri Gn. Md. 
Ziraî Mücadele ve Ziraî 
Karantina Gn. Md. 
Veteriner İşleri Gn. Md. 
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Md. 
Yol, Su, Elektrik Gn. Md. 
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Topraksu Genel Md. 
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Su Ürünleri D. Bşk. 
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3. Hukuk Müşavirliği 
4. Bakanlık Müşavirleri 
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TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI 

CETVEL 

183 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvel Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
CETVEL 
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