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229 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halefoiğlu* 

nun, Romanya'ya yaptığı resmî ziyaret hak
kında gündem dışı açıklaması 229:231 

2. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tay
yar Sadiklar'ın, Türkiye'nin dış itibarını 
zedeleyen son hadiseler hakkında gündem' 
dışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı 231:233 

3. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram' 
m, Ortadoğu ülekelerine sefer yapan kam
yoncu ve şoför esnafının sorunları hakkında 
gündem dışı konuşması 233:235 

4. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan 
Ergüder'in, işkence iddiaları konusunda gün
dem dışı konuşması 235:237 

B) Çeşitli İşler 237 
1. — İzmir Milletvekili Durcan Emirba-

yer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin

den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/761) 
(S. Sayısı : 296) 

2, — Eskişehir Milletvekili Münir Se-
vinç'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/760) 

Sayfa 

237 

<S. Sayısı : 297) 237:238 

3. — İsparta Milletvekili Metin Ataman* 
in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/759) (S. Sayısı : 
298) 238 

4. —Kırşehir Milletvekili Tevfik Güneş'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Baş/bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/758) (S. Sayısı : 
299) 238:239 

5. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut 
Oltan Sungurlu'nun Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon-
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Sayfa 
lan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/734) (S. Sayısı : 300) 239:240 

6. — Mardin Milletvekili Abdülkerim 
Yılmaz Erdem'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/709) (S. Sayısı: 301) 240 

7. ^- 'Mardin 'Milletvekili Abdülkerim 
Yılmaz Erdem'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
•(3/708) (S. Sayısı : 302) 240:241 

8. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/694) (IS. Sayısı : 
303) 241 

9. — Ağrı Milletvekili Mehmet Yaşar'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/693) (S. Sayısı : 
304) 241:242 

10. — İzmir .Milletvekili özdemir Pehli-
vanoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Baş/bakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/686) 
•(S. Sayısı : 305) 242 

C) Tezkereler ve Önergeler 243 
1. — Uşak Milletvekili Mehmet Topaç 

ve iki arkadaşının «765 sayılı Türk Geza 
Kanununun 2 nc'i Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi»ni geri aldığına dair 
önergesi (2/1G8, 4/109) 243 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 243,279 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 243 
1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 

öğünç'ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/308) 243 

2. — tstaribül Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, memur ve işçi emeklilerinin maaş
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309) 243 

Sayfa 
3. — tstaribül Milletvekili Feridun Şakir 

Öğünç'ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/312) 243 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/317) 243 
5. — Malatya Milletvekili Aythan Fırat' 

in, Malatya İlinin bazı köylerinde vatan
daşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi ı(6/318) 243 

6. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, " 
tasfiye halindeki bazı bankaların eski yö
netim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/3'25) 243 

7. — Ankara Milletvekili S'eyfi Oktay'ın, 
sıkıyönetimce işlerine son verilen kamu per
soneline ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi '(6/3216̂  243 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in," 
Türkiye'de F - 116 uçaklarının yapılması pro
jesine ortak olan bir firmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/32'8) 243 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı id
dialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 243 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/336) 243 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Çukurova Elektrik Anonim Şirketine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/340) 244 

1'2. — Bursa Milletvekili Ahmet Saba
hattin Özbek'in, soğuk nedeniyle zarara uğ
rayan çiftçilerin zararlarının tespitine ilişkin 
Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/341) 244 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
verln,, cezaevlerinde bulunan fikir suçlula-

, rina ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) 244 

14. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek'in, Atatürk Barajı göl alanında kala
cak olan Samsat İlçesine İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/344) 244 

— 226 — 
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Sayfa 
il 5. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 

Özbek'in, Adıyaman ili Gölbaşı İlçesinde 
kurulacağı iddia edilen termik santrala ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/345) 

16. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcı-
oğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere uy
gulanacak teşvik tedbirlerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/346) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, yeminli özel teknik bürolara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/348) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantdğüu'nun, prefabrik öğrenci yurtları iha
lesine ilişkin' Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önefgesi (6/349) 
• 19. —- Balıkesir Milletvekili Cahit Tu-
tum'un, Anavatan Partisi büyük kongresinde 
bazı Devlet memurlarının parti çalışmalarına 
alet edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/350) 

20. — Çanakkale Milletvekili Onural Şe
ref Bozkurt'un, Katma Değer Vergisinden 
elde edilen gelirlere ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

'21. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
ermeni soykırımı iddialarına karşı alınacak 

244 

244 

244 

244 

244 

244 

Sayfa 
tedbirlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/352) 245 

22. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Türkiye Sakatlan Koruma 
Millî Koordinasyon Kuruluna ait paranın 
amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 245 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 279 
1. — Erzincan Milletvekili Veysel Va-

rofun, Erzincan İline bağlı bazı ilçe ve köy
lerin deprem evlerine ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sudi Türerin yazılı ce
vabı (7/494) 279:282 

'2. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı* 
nın, Şanlıurfa tl'i Siverek İlçesine bağlı bazı 
köylerin elektrik sorununa ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü
rerin yazılı cevabı (7/501) 283 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 245 

i. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve 
Köyişleri ^Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 287) 245:278,284:287 

! > » • < • ••»" 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Avustralya ve 

Yeni Zelanda'ya yaptığı resmî ziyaret ve Cidde'de 
katıldığı İslam Konferansı örgütü Barış Komitesinin 
toplantısı hakkında Genel Kurula bilgi yerdi. 

'Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk de, ABD' 
ne yaptığı resmî ziyaret hakkında Genel Kurula bilgi 
verdi; aynı konuda Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, 
MDP Grubu adına görüşlerini açıkladı. 

Devlet Bakanı Kâzım Oksay, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenöğlu'nun geçen birleşimde 
yapmış olduğu «Laikliğe aykırı-bir kitap» konusun
daki gündem dışı konuşmasına cevap verdi. 

Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal, Çanakkale 
gezileri ile ilgili bir gazete haberi, 

Amasya Milletvekili Kâzım İpek de, Sosyo - eko
nomik durum ve hayat pahalılığı, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Hakkâri Milletvekili LeZgin önal'a Başkanlık tez
keresinde belirtilen sebep ve sürede izin verilmesi ka
bul edildi. 

SSCB Yüksek Sovyeti Meclis Başkam ile SSCB 
Yüksek Sovyeti Milletler Meclisi Başkanının davetine 
TB'M'M Başkanının refakatinde icabet edecek heyete 
katılmak üzere siyasî parti gruplarınca gösterilen aday-
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lara' dair Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, basında yer 
alan Ordu - Hükümet işlbirliği seminerine ilişkin 
(6/294) sözlü soru önergesine, Millî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk cevap verdi; soru sahibi de cevaba 
karşı görüşlerini açıkladı. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/318) ve 
tfstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 

(6/308), (6/309), (fi/312), 
Sözlü soru önergeleri, mehilli olduklarından; 
İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (6/325) ve 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 

(6/317), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk

larından; 
Sinop Milletvekili Hilmi f içer'in (6/328) ve 
îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın. (6/331), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri görevli bu

lunduklarından; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, (6/340) ve 

(6/342) sözlü soru önergeleri, soru sahibinin aynı bir
leşimde görüşülmüş bir başka sorusu bulunduğundan; 

Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın (6/326), 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/336), 
Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Özbek'in 

(6/341), ' . . 
EMîş Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun (6/346) ve 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/348), (6/349), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/350), 
Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'un 

(6/351), 
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Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın (6/352) ve 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in 

(6/344), ı(6/345), 
Sözlü soru önergeleri de, soru sahipleri ve ilgili 

bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Ertelendiler. 
(Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil

letvekili Ali Dizdarolğlu'nun Türk Ceza Kanununun 
175,176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek), Komisyondan gelmediğinden görüş
meleri ertelendi. 

25.8.1971 Tarihli ve 1475 sayılı tş Kanununun 84 
üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Hüküm Ek
lenmesi Hakkında (1/655) (S. Sayısı : 293), 

iDevlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine ve Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun Ek 3 üncü Maddesinin Yürülükten Kal
dırılmasına Dair (1/674) (S. Sayısı : 295) ve 

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt 
Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakı
mından Değerlendirilmesi Hakkında (1/623) (S. Sa
yısı : 292), 

Kanun taşanları görüşülerek kanunlaştılar. 
9 Mayıs 1985 Perşembe günü saat 15.00'te topla

nılmak üzere birleşime saat 19.10'da son verildi. 

Başkan ö 

Başkanvekiîi 
Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çankırı: Adana 

Saffet Sakarya Cüneyt Canver 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Baskanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt Canver (Adana), Saffet Sakarya (Çankırı) 

' BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 
nci Ririefimini açıyorum. 

Yeterli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun, Ro
manya'ya yaptığı resmi ziyaret hakkında gündem dı
şı açıklaması 

BAŞKAN — Sayın Halefoğlu gündem dışı söz 
istemişlerdir. Kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Halefoğlu. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU - . 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Romanya 
Dışişleri Bakanı Stefan Andrei'nin davetlisi olarak 
4 - 7 Mayıs 1985 tarihleri arasında Romanya'ya yap
tığım resmî ziyaret hakkında yüce Meclise bilgi ver
mek için huzurunuzda bulunuyorum. 

Son yıllarda devlet başkanları düzeyinde yapılan 
karşılıklı ziyaretler ve diğer yüksek seviyeli temaslar, 
Türkiye ile Romanya arasındaki dostluk ve iyi kom
şuluk ilişkilerini daha da güçlendirmiştir. Bu defaki 
ziyaretim sırasında cereyan eden görüşmeler de, fark
lı sistemlere sahip iki ülke arasındaki bu dostluk iliş-
küerinin yeniden ifadesine imkân vermiştir. 

7 Mayıs günü beni kabul eden Romanya Devlet 
Başkanı Nicolae Ceaşescu ile yaklaşık 1 saat süren 
bir görüşme yaptım. Kendisine, Sayın Cumhurbaşka
nımızın selamlarını ve iyi dileklerini ifade ettim. Ro
manya Devlet Başkam Ceauşescu, Sayın Cumhur-
başkanımızı en yakın zamanda Romanya'da ağırla
maktan büyük bir memnunluk duyacağım ifade etti 
ve her alandaki ilişkilerin geliştirilmesi konusuyla 
bizzat ilgilendiğini belirtti. 

Romanya Devlet Başkam, iki ülke arasında uzun 
vadeli ekonomik ve ticarî işbirliği antlaşmaları yapıl
masını arzu ettiklerini söyledi, özellikle deniz ulaş
tırma imkânlarının artırılması için her türlü tedbiri 
vakit geçirmeden almaya hazır olduklarını kaydeden 
Romanya Devlet Başkanı, iki ülke arasındaki ticaret 

hacmini Sayın Cumhurbaşkanımızla 1983 yılında tes
pit ettikleri müşterek hedef istikametinde karşılıklı 
olarak yılda 250'şer milyon dolarlık ihracat düzeyine 
ulaştırmak için hiçbir gayreti esirgemeyeceklerini be
yan etti. 

Dışişleri Bakanları başkanlığındaki heyetler ara
sında yapılan görüşmelerde de gerek bu konularda, 
gerek bölge ve dünya sorunları hakkında etraflı ve 
yararlı görüş alışverişinde bulunduk. Siyasî alanda 
Türkiye ile Romanya arasında herhangi bir mesele
nin mevcut olmadığı memnuniyetle kaydedildi. 

Ben, Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkileri hak
kında ayrıntılı bilgi verdim. Kuzey komşumuz Sov
yetler Birliğiyle, özellikle ekonomik ve ticarî alanlar
da kaydettiğimiz gelişmeleri, uzun vadeli ekonomik 
işbirliği anlaşmamızı ve Sovyetler Birliğinden Türki
ye'ye doğal gaz nakline imkân verecek boru hattı 
projesini anlattım. İran ve Irak ile dostane ilişkiler 
sürdürdüğümüzü söyledim. Bu ülkelerle iktisadî ve 
ticarî alanlarda kaydettiğimiz gelişmeleri örnekler 
vererek anlattım. 

Suriye ile münasebetlerimizi arzu ettiğimiz düze
ye yükseltmek için çaba harcadığımızı kaydettim. 
Daha sonra Türk - Yunan ilişkileri ve Kıbrıs hak
kında bilgi verdim ve Türkiye'nin aynı zamanda bir 
Balkan ülkesi olan Yunanistan ile mevcut meselele
rini ve özellikle Ege sorununu müzakereler yoluyla 
çözmeyi arzu ettiğini ve Yunanistan'a dostluk elini 
uzattığını; ancak bu olumlu ve yapıcı davranışımıza 
müspet bir karşılık görmediğimizi vurguladım. 

Bulgaristan ile ilişkilerimiz konusuna da değine
rek, Türkiye'nin son yıllarda bu ülkeyle dostluk ve 
iyi komşuluk münasebetlerini geliştirmek için hiçbir 
gayreti esirgemediğini, ancak Bulgaristan'ın ülkesin
de yaşayan 1 milyonu aşkın Türk'e son aylarda yap
tığı baskılar ve uyguladığı zorla isim değiştirme kam
panya» karşısında, Türkiye'nin kayıtsız kalmasının 
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mümkün olmadığını belirttim. Türk Hükümetinin, 
Bulgaristan'ın ikili ve Uluslararası anlaşmalarla üst
lendiği taahhütleri yerine getirmesini beklediğini 
kaydettim ve Türkiye'nin Bulgaristan'dan göç etmek 
isteyecek bütün soydaşlarımızı kabule hazır olduğu
nu, esasen geçmişte de ikili anlaşmalar çerçevesinde 
yüzbinlerce soydaşımızın Türkiye'ye göç ettiğini vur
guladım. Bütün bu konuları görüşmek üzere, Bulga
ristan'a yüksek düzeyde müzakere için çağrıda bulun
duğumuzu, ancak defalarca tekrarladığımız bu çağ
rıya, maalesef henüz müspet bir cevap alamadığımı
zı ifade ettim. 

Sayın milletvekilleri, gerek Yunanistan'ın, gerek 
Bulgaristan'ın Uluslararası alanda ihtilafları hallet
menin en tabiî çaresi olarak kabul edilen müzakere 
yoluna yanaşmamaları yalnız ikili ilişkileri olumsuz 
yönde etkilemekle kalmamakta, aynı zamanda Balkan 
ülkeleri arasında çok taraflı işbirliğini de imkânsız 
hale getirmektedir, tkili düzeyde bir masanın etra
fında oturamayanların, birbirinin elini sıkamayanla-
rın çok taraflı işbirliğinde bulunmaları imkânı her
halde mevcut değildir. Bu hususları Balkan işbirliği 
alanında yıllardan beri samimî ve yoğun bir çaba 
içinde olan Romanya'nın yüksek düzeydeki yetkilile
rine açıklıkla ifade ettim. 

Bu hususlardaki görüşlerimizin muhataplarımızca 
anlaşıldığını zannediyorum. Romanya Dışişleri Ba
kanı, Balkan işbirliğine ve Balkan ülkeleri arasında 
iyi ilişkilerin mevcudiyetine* önem verdiklerini kay
detti ve ikili ilişkilerdeki ihtilafların bölge ülkeleri 
arasındaki çok yönlü işbirliği üzerinde olumsuz tesir
ler icra ettiği görüşünde olduklarını söyledi. Roman
ya Dışişleri Bakanı Andrei, ülkesinin komşularıyla 
ilişkileri hakkında da bilgi verdi, dünya sorunları ve 
bölge meseleleri hakkında görüşlerini anlattı. 

îkili ekonomik ilişkiler konusunu da ele aldık. 
Türkiye'nin son yıllarda iktisadî alanda sağladığı so
nuçları, dış ticarette ulaştığı neticeleri, sanayi ürün
lerinin ihracatımız içinde gittikçe artan ölçüde pay 
aldığını anlattım. Romanya ile ikili ticarî ilişkilerin, 
mevcut potansiyelin çok altında kalmasından ve son 
yıllarda gelişme gösterememesinden üzüntü duyduğu
muzu belirttim. Karşılıklı ticaret hacminin iki devlet 
başkanı tarafından 1983 yılında tespit edilen hedefe 
ulaştırılması, ayrıca dengeli bir yapıya kavuşturulma
sı İçin iki tarafın da gayret göstermesi gerektiğini 
vurguladım. 

Romanya ile işbirliği halinde, inşa edilmekte olan 
Orta Anadolu Rafineri Projesinin başarı ile gerçek-
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leşmekte olduğunu memnuniyetle müşahede ettiğimi
zi, diğer ortak projelerin de zamanında tamamlan
masını temenni ettiğimizi söyledim. . 

Romanya Dışişleri Bakanı, iktisadî ve ticarî iliş
kilerin geliştirilmesiyle ilgili görüşlerimizi paylaştık
larını, Devlet Başkanı Ceauşescu'nun bu konu ile 
bizzat ilgilendiğini, Orta Anadolu Rafinerisini Romen 
kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştiren Türk firmaları
nın çalışmalarından son derece memnun kaldıklarını 
ve kendileriyle üçüncü ülkelerde de müştereken ra
fineriler inşa etmeyi ve benzeri projeler gerçekleştir
meyi arzu ettiklerini söyledi. Stefan Andrei, Roman
ya'nın, dünyanın birçok ülkesinde petrol arama ala
nında başarılı sonuçlar aldığını, ülkemizde de bu ko
nuda faaliyet göstermek istediklerini belirtti. 

Görüşmelerde, deniz ulaşımı ve deniz - kara kom
bine taşımacılığı konularını da ele aldık. 

Romanya'nın kısa bir süre önce inşaatını tamam
ladığı Tuna Nehrini Karadenize bağlayan 64 kilo
metrelik kanal, Türkiye ve bütün bölge ülkeleri ile 
orta Avrupa arasında ithal ve ihraç mallarının bir 
bölümünü nehir gemileri ile nakletmek gibi, yeni ve 
ilgi çekici bir ulaşım imkânı sağlamaktadır. Bu ko
nuda yararlı bir bilgi alışverişi yaptık. 

Ayrıca, Köstence - Trabzon ve Köstence - Sam
sun hatlarına ilaveten Köstence ile İstanbul arasında 
bir Ro - Ro ve feribot seferi başlatılması hususunda 
ilke mutabakatına vardık. Bu hat, iki ülkenin iktisa
dî ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine ve turizme 
önemli katkılarda bulunacaktır. " * 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ile Romanya ara
sındaki ilişkilerin bildiğiniz gibi, uzun bir mazisi var
dır.: Ziyaretim sırasında karşılaştığım Romenler, mü
zelerde izahat veren yetkililer, Osmanlı İmparatorlu
ğunun, Romen halkının diline, edebiyatına, kültürü
ne saygı gösterdiğini Örnekler vererek belirttiler. 

Tarihî ilişkilerimizin son halkalarından birini de, 
Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya Cephesinde 
çarpışan askerlerimiz teşkil etmektedir. Bunlardan 5 
bin kadarı Romen topraklarında şehit düşmüştür. 
Bükreş'teki şehitliğimizde 935 Türk askerî yatmak
tadır. Bu şehitliği ziyaret ettim. Şehitliğimizin bir bö
lümünde de, soydaşlarımızın kabirleri bulunmakta
dır. Halen Romanya'da yaşayan 50 binin üzerinde 
soydaşımız, iki ülke arasında bir dostluk köprüsü 
oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Roman
ya'ya yaptığım resmî ziyaret, yararlı olmuş ve iki 
ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin 
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ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. 
Aynı tarihlerde Romanya Başbakan Yardımcısı Ion 
Avram'm Ankara'da hükümetimiz mensuplarıyla 
yaptığı temaslar da bu işbirliğinin somut bir muh
teva kazanmasına yardım etmiştir. 

Türk * Romen ilişkileri farklı sistemlere mensup 
ülkeler arasındaki ilişkilere örnek olacak, bir nitelik 
taşımaktadır. Diğer komşularımızın da Türk - Ro
men ilişkilerinin oluşturduğu bu güzel örnekten yarar
lanacaklarım umuyoruz. Devlet başkanları düzeyinde 
gerçekleştirilecek ziyaretler, 2 ülke arasındaki işbirli
ğine yeni bir hız kazandıracaktır. 

Bu vesileyle yüce heyetinize en derin saygılarımı 
sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Bir soru sormama 

müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Soru mümkün değil efendim, grup 

adına konuşma hakkı vardır; milletvekillerinin gün
dem dışı konuşmalara karşın soru sorma hakları 
yoktur efendim. 

2. -^ Çanakkale Miltetvekili Cafer Tayyar Sadık
lar'm, Türkiye'nin dış itbarmı zedeleyen son hadise
ler hakkında gündem dışı konuşması ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
cevabı 

BAŞKAN — Sayın Tayyar Sadıklar, Türkiye'nin 
' dış itibarını zedeleyen son hadiseler sebebiyle gündem 

dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 
Sayın Sadıklar, süreye itibar edilmesini ve süre 

içerisinde konuşmanızı tamamlamanızı rica ediyorum, 
Buyurun efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın 
Başbakan geçen hafta içinde mecliste yaptığı konuş
malarda, dış itibarımızın eski hükümet dönemlerine 
kıyasla arttığına dair bendenizi şahit göstermişlerdi. 
Bugünü kurtarmak için dünü ve dünkü hükümetleri 
suçlamak fevkalade yanlış bir yoldur. 

Türk Devletinin Atatürk doğrultularından sap-
madıkça, stratejik ve coğrafî konumu, askerî gücü 
ve ekonomik.potansiyeli her devirde yeterli dış itiba-

% rı sağlamıştır. Misal olarak verilen 1978 ve 1979 yıl
larına hangi şartlarda ve hangi şekilde gelindiğini, bu 
tarihlerden önce Devlet Planlama Teşkilatı başında 
müsteşar olarak çalışmış olan Teknisyen özal ben
den daha çok iyi bilecektir. 

Dış kredi itibarımızın arttığına dair paralı ilan
larla beslenen bir yabancı mecmuadaki haberler de

lil gösterilmektedir. Bu mecmuaya nasıl yazı yazdı-
nidıgını Saj'in özal'm propoganda ekibi çok iyi bil
mektedir. 

Dış kredi itibarımızın arttığına dair gösterilen di
ğer delil de, sağlanan 500 milyon dolarlık kredidir. 
İtibarımızın az olduğu iddia edileû 1978 yılında sağ
lanan o günün şartlarına göre önemli bir miktarı olan 
100 milyon dolarlık kredinin şartları, son sağlanan 
kredinin şartlarından çok daha iyidir. 500 milyonun 
sağlanması aylar almış, Uluslararası piyasada uzun 
süre kalmanın sıkıntıları çekilmiştir. 100 milyon do
lar ise, çok süratli bir şekilde sağlanmıştır. Bu da gös
teriyor ki, sağlanan kredi şartları bakımından itibar-. 
da dikkate değer bir yükselme olmamıştır. 

Altın ve döviz rezervleri konusundaki iddialara 
gerekirse, aynca cevap vereceğim. 

Dış itibarımızın arttığı iddia edilen özal dönemin
de karşılaştıklarımızdan bazılarını satır başları ola-

; rak arz ediyorum. 

Türkiye Başbakanı Amerika'da iken, Amerika' 
nın Türkiye'ye sağladığı dış yardım kısıtlanmıştır. 
Türk dostu bilinen eski Hariciye Bakanı ile ancak 
para ödenerek kahvaltı yapılabilmiştir. (HP sırala
rından alkışlar). 

Türkiye Millî Savunma Bakanı. Amerika'da iken 
Washington'daki Arlington Devlet Mezarlığına Er
meni anıtları dikilmeye çalışılmıştır. 

Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı hakkımız iken, 
bu elimizden alınmıştır. 

Avrupa Parlamentosunda Türkiye aleyhine şim
diye kadar alınan kararların en ağırlarından biri alın
mıştır. Bu kararda Türkiye'deki aynlıkcı gruplarm 
haklarından pervasızca bahsedilebilmektedir. 

AET'deki tekstil görüşmelerinden bir anlaşma 
beklenmemektedir. 

Bulgaristan'daki olaylar çığrından çıkarılmıştır. 
önceleri Türkiye'nin yanında gözüken Batı, desteği
ni birdenbire çekmiş, intibaını vermektedir ve bu ge
lişmeler «Ya Türkiye'dekiler?..» denmesi imkânını 
hazırlamıştır. Bu fevkalade ciddiyetle üzerinde durul
ması gereken bir husustur. 

Dünyada bu olaylar cereyan ederken, Doğu ve 
Güneydoğu bölgemizdeki kimin tarafından silahlan
dırıldığı bilinen eşkiyalar, birbiri ardına karakollar 
basmaya devam etmektedir. Bu olaylar ve zamanla
masını tesadüfî kabul etmek mümkün değildir. Dışiş
leri Bakanımız son seyahatini, adeta harp içindeymiş-

. cesine büyük bir koruma tedbiri içinde gerçekleştire
bilmiştir. 
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Sevr Anlaşmasının hasretini çeken güçler, birbiri 
ardına olaylar yaratırken, Türkiye aleyhine teröre 
birkaç ülkeden yeşil # ışık yakılmaktadır. NATO için* 
deki müttefiklerimiz birçok ülke, suskunluğunu ter
cih eder gözükmektedir. Her şey Türk devletinin bü
yük bir komplo karşısında olduğuna işaret eder bir 
yöndedir. Buna karşılık Sayın Başbakan, bir İngiliz 
gazetesinde paralı ilanlarla yazdırılan yazısında, «Tür
kiye'nin, 15 yıl sonra 70 milyon nüfusa sahip ve 10 
yıl içinde Avrupa'nın en müreffeh ülkesi olacağını» 
müjdelemektedir. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — 10 ülkesinden biri. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Bu manzara içerisinde itibarı artırmak için olacak 
Sayın Başbakan, bu arada davetsiz misafir olarak Al
manya'yı ziyaret etmiştir. Hiçbir Türk Başbakanının 
fuarda pavyon açmak için bir ülkeyi ziyaret ettiğini 
hatırlamıyoruz. (HP, MDP ve Bağımsızlar sıraların
dan alkışlar). , 

F. REZAN ŞAHÎNKAYA (Ankara) — Daha ne
ler göreceksiniz. 

CAFER TAYYAR SADİKLAR (Devamla) — 
Bir Türk Başbakanının bunu yapmaya hakkı yoktur. 

Ayrıca, tanıtma seferberliği olarak, Başbakan baş
kanlığında düzenlenen geziler çok yadırganmaktadır. 

' Başbakan seviyesinde temaslar belirli kişilerle yapı
labilir. Bu kişilerin de Türkiye'yi tanımaları lazım
dır. Eğer tanımıyorlarsa, bu onların ayıbıdır. Tür
kiye'yi tanıtmak için başka kuruluşlarımız ve baş
ka imkânlarımız vardır veya otoalıdır. Türkiye'nin 
ekonomik gelişmesiyle ilgili olarak, ilanlarla atatıla
rak dünyaya verilmek istemen görünüm Türkiye'nin 
aleyhine gelişmelere ortam hazırlamaktadır, Türkiye' 
nin fazla g: elenmesini istemeyen güçler âdeta taih-
rik edilmektedir. Türkiye'yi bölmek için fırsat bek
leyenlere daha fazla güçlenmeden elimizi çabuk tu
talım heyecanı elbette istenmeyerek verilmektedir. 
Türkiye'nin dış itibarını ve ekonomik gücünü ne 
dün, ne bugün için lüzumsuz derecede abartmayalım 
ve küçümsemeyelim. Bugünkü gelişmeleri çok cid
diye almaya mecburuz. 

Dış politikada emek vermiş olan bütün tecrübe
li devlet adamlarını toplayıp tarihî olayları da göz 
önünde tutarak bir devlet politikası oluşturmaya mec
buruz. Mazimizi kötülemeyi, kendimizi aldatmayı 
bir tarafa bırakarak Türk Devleti bu olumsuz geliş
melere karşı kesin vaziyet aldığını dünyaya göster-
melidlir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sadıklar. 
Buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar) 
Sayın Bakana, gündem dışı konuşmaya cevap 

vermek üzere söz ıverdjim. 
Buyurun efendim. (MDP sıralarından «Başbakan 

cevap versin» sesleri) 
DEVLET BAKANI VE BAS/BAKAN YARDIM

CISI İSMET ıKAYA ERDEM (İzmiir) — Evet Sa
yın Başbakanıa anlatırız, herhalde kendileri de ce
vap verirler. 

Sayın Başkan, sayın miılleflvefcileri; Sayın Sa-
diklar'ın kokuşmasını üzüntü l e üzülerek dinlediği
mi açıklamak içlin söz almış bulunuyorum. Hadi
selerin ne kadar saptırıldığına belirli bir • iki misal 
venip bırakacağım. Herhalde cevabı ileride ilgililer 
daha geniş olarak verirler. 

Kendisi, 1978 yılında alınan 100 milyon dolar
la, bu sene Merkez Bankasının aldığı 500 milyon 
dölaon şartlarını karşılaştırarak, bunun itibarımızın 
yükseldiği konusunda Ibir delil olmayacağını ve o za
man daha iyi şartlarla kredi alındığını ve Türkiye' 
nin itibarı arttığı mevzuundaki yazıların dla paralı 
olarak yazdirıldığını lortaya koydu. Bu iki konuya 
bir 3 üncü olarak dla, ı(çofc yaltoinen bildiğim) Hanno-
ver Fuarı ile alakalı bir görüş 'ortayla koydular. Ben, 
çok (kusa olarak bir açıklama yapmak suretiyle ha
disenin nasıl saptırıldığını göstereceğim. 

Sayın Sadıklar'ın bahsettiği dönemde, 1978'de 
Hazine Genel ıSefcreterli olarak sorumlu bir mevkii-
deydim. O dönemin hangi şartlarla idare edildiğini 
çök yakinen bildiğim kadar, Sayın Sadıklar da çok 
iyi bilirler. Bir örnek anlatmak istiyorum. Bu çok 
acıdır; fakat hepimiz tarafından bilinmesinde de ya
rar vardır; itibarın ne olduğunu o zaman kendileri 
çok daha iyti talkdür edeceklerdir. 

Türkiye'de petrol kuyrukları var, herkes petrol 
almak için sunada, thracalt yapamıyoruz, maüanmızı 
saıvk edemiyoruz; çünkü petrol yok. Peşin para ya
tırmadan kimse bize bir gram petrol vermiyor. Bir 
hafta uğraştık, bir geminin dolması içimi 33 milyon 
dolar lazım. 30 milyon doları bulduk, İsviçre'de o 
ülkenin hesabınla yatırdık ve istedik ki doluma baş
lansın, 3 gün içinde 3 milyon doları daha bulur, bir 
an evvel zaman kazanırız. «Bunun üzerine ilgili dev
letin büyükelçisine mıüracaıalt elittik, aldığımız cevap 
aynen şöyle «3'3 milyon tamamlanmadan 1 gram 
petrol 'vermeyiz» oldu. Türkiye, açtırdığı1 akreditifin 
karşılığını yüzde 100 yatırmadan mal sevk edilmi
yordu. O dönemlerde kabul kredili mal; verilmiyordu. 

232 — 
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CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Hazine Genel Müdürü olarak sen sorumlusun o hal
den. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Gayet 
talbiî, anlatıyorum. (ANAP sıpalarından alkışlar) 

içinde yaşadığımız dönemlin sıkıntısını anlatıyo
rum. 100 bin doladılk hayatî bir âlaç için dövizin 
ne kadar sıkıntıyla temini edildiği dönemi ben fiilen 
yaşadım ve Türkiye'nin bir daha aynı duruma düş
memesi için, hepimizin aynı gayreti hükümet olaraik 
da, bürokrat olaraik da gödteıranemiz lazım. Bugün 
Türkiye'min, elinde değil 100 bin dolar, 33 milyon 
dolar; heptiniz biliyoruz, bankalar da dahili, 3 mil
yar dolara yalkın dövizi ve istediği kadar ıkrediıyle 
mal alma imkânı var. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Değil akreditifi yüzde 100, yüzde 
25'le, hatta mal sevk edildiği zamanı parası ödenmek 
üzere diye, mal almak için kuyrukta herkes. 

Şimdi, bütün bu hadiseleri bir tarafa bırakacak
sınız, 1978\fcki alınan kredi ilie karşılaşbırma yapıla-
calk ve «Efendim, kredi itibarımız yoktur» diyecek
siniz. Hadiseyi, bu derece dejenere etmekten, üzüldü
ğümü tekradamıalkla yetineceğim. 

İkinci husus, bugün değil peşlin parayla, hükü
metlerim başbakanları, devlet bakanları, İlgili bakan
ları Türkiye ye birtakım başka imkânlar vermek su
retiyle diğer devletlerin verdikleri imkânların üstün* 
de imkân göstermek suretiyle malarını satmiak is
tiyorlar. 

Gelelim parayla yapıldığı iddia elline, Türkiye'nin 
fcredli İtibarının arttığını gösteren dergiye. Bu dergi, 
Amerika'nla ekonomik (konularda en ileri bir eko
nomi dergİsİıdir. Bu derginin i tai înlstâitıons Invefstor' 
dir, kendisi de gayet iyi bilir. Bu dergi her 6 ayda 
bir bütün ülkelerin kredi İtibarlarını sıralayarak değer
lendirir. Bu değerlendirmeyi yaparken ilk 6 ay içeri
sinde en iyü duruma geçmiş olan 10 ülkenin ismini ve 
en kötü duruma gitmiş olan 10 ülkenin de ismini ve
rir. Bu sıralamayı çok teknik bir şekilde yapar ve bu
nunla da kendi İtibarını ortaya kor ve bunu para için 
dö yapimaz. 

Türkiye, bahsedilen dönemlerde bu liistenin en so
nunda yer alonıştı. Bu sıralamada Türkiye'yi üst sı
ralarda göstermek için para verseniz bile mümkün 
değildi. Şimdi, hangi ülke para vererek kendini bir 
üste çıkarır? Böyle ciddî bir derginin', para ile kredi 
itibarının arttığını yazdığı ifadesini, bakanlık yap
mış, Merkez Bankası Başkanlığında bulunmuş bir ar-
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kadaş için -tekrariıyorum- yadırgadığımı! belirtmek 
istiyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Diğer bir kbnü, HannoVer Fuarı Almanların en 
meşhur fuarlarından biridir. Her sene bir ülkeyi kar
deş ülke ilan edenler. İlan edilen ülkenin 'başbakanı 
bu fuarın açılıışımı yapar, Türk pavyonunun açılışını 
değil. Bir evvelki sene de Portekiz, Almanlar tarafın
dan kardeş ülke ilan edilmiş ve Portekiz Başbakanı o 
bahsettiğimiz fuarı bizzat gelip, açmıştır. «Hiçbir ül
kenin başbakanı gidip fuar açamaz» diyen Sayın Sa-
diklar'a bu konuyu da belhtaek işitiyorum. Bundan 
evvelki dönemlerde de kardeş ülke ilan edilen ülkenin 
başbakanı tarafından bu fuarın açılışı yapılmıştır, 
özellikle başbakan tarafından açılmıştır. 

Hepinize saygı ile arz ederim. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sösleri, alkışlar; HP, MDP ve Bağım
sızlar sırlarından «Sataşma var» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'Müsaade buyurun efendim. 
CAFER TAYYjAR SADİKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, sataşma var, söz istiyorum. 

IBAŞKAlN — Efendim, gündem dnşı konuşmalar 
söz düellosu olamaz. Tarafınıza bir sataşma vaki ol
mamıştır; konuşmanızda Türkiye'nin dış itibarının 
yükselmediğini, bilakis zedelendiğini ifade ettiniz; 
Sayın bakan da, kendi hükümetlerinin Türkiye'nin 
itibarını yükselttiği konusunda müdafaada bulundu. 
Bu itibajrla konu kapanmıştır. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Söylemediğim sözleri siöyledi efendim. 

IBAiŞKAN — Buyurun oturunuz efendim. (ANAP 
sıralarından «iBravO» sesleri, alkışlar) 

3. — Adana {Milletvekili Coşkun Bayram'ın, Orta
doğu ülkelerine tsefer yapan kamyoncu ve şoför es
nafının sorunları hakkında {gündem dışı konuşması 

IBAŞKAN — Sayın Coşkun Bayram, Ortadoğu 
'ülkelerine sefer yapan kamyoncu ve şoför esnafının 
bazı sorunlarını dile getirmek üzere söz istemişler
dir, kendilerine söz veriyorum. 

'Buyurun ISayıni Bayram. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli mlilleitlvekilleri; bugünkü hükümetin uyguladığı 
ekonomik modelde, en çok değer verildiği iddia olu
nan ihracat sektöründe, büyük fedakârlıklara katlana
rak çok değerli hizmetler veren 1 milyonu aşkın kam-
yioneu ve şoför esnafının bazı sorunlarını dile getir-
nrek üzere soz almış- bulunuyorum. 
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(Bundan birkaç yıl önce, 1.ürkiye üzerinden Or
tadoğu ülkelerine yapılan transit taşımacılığın önem 
kazanmaya başladığı sıralarda bu salhaidalki mevzuat
ta yapılan bir değiışikliikle nakliyat firmalarına 200 
tonluk taşıma kapasiteli araç sahibi olma mecburiye
ti getirilince, birçok firma kapandı ve bu saha bugün 
«sayıları 51i, 6'yı geçmeyen büyük şirketlerin hâkimiyeti 
altına girdi. Bu alanda kamyoncuya karşı tam mana
sıyla bir taban fiyat uygulaması başladı. Bu taban fi
yatın tespitindeki ölçü ise, tamamen büyük patronla
rın vicdanına kalmıştır; serbest rekabetin sözü bile 
olamaz. Her halükârda, masa başında oturan patro
nun kârı; günlerce, haftalarca çeşitli zorluklara gö
ğüs gererek gece-gündüz direksiyon sallayan kam
yoncunun kazancından fazladır. Zira dülzen böyle ku
rulmuştur ve halen de aynı tempoda devam etaek-
'tedir, 

\Aynca hükümet, bu şirketlere büyük hizmetlerin
den dolayı teşvik uygulaması, vergi iadesü ve düşük 
faizli kredi vermek gibi bazı kolaylıklar da sağlamak
tadır. Bunun yanında bir de işin en zor kısmını ger
çekleştiren, günlerini haftalarını yollarda geçiren kam
yoncuların karşılaştıkları sorunlara ve bu sorunlarla 
ilgili uygulamalara bir göz atalım. 

Ancalk, dalha önce işin ehemlm'iyetin'i belirtmek yö
nlünden kusa bir açıklama yapmak istiyorum. Bugün 
Doğubeyazıt Gürbulak sınır kaplısından her gün, gece 
ve gündüz olmak üzere, 1200 kamyon giriş - çıkış 
yapmakta, buna rağmen, yine de '20 - 30 kilometrelik 
sıralar oluşmaktadır. Habur ve CilVegözü'nde ise, 
bunun 2 - 3 misli bir hareketlilik vardır. 

İskenderun ve Mersin Limanları Batı iç'in çok 
önemli olmuştur. Bölgedeki savaş bitse dahi, bura
larda büyük bir ekonomik patlama olacaktır. Çünkü 
Irak ve Iran ekonomisi yen'iden inşa edilecek, dola
yısıyla transit taşımacılık devam edecektir. Hazırla
nan bir rapora göre, İran ve Irak 100 milyar dolar
lık yatırım yapmak zorundadırlar. 

'Bu değerlendirmeden sonra asıl konuya geçiyo
rum : 

1* Bugün Ortadoğu ülkelerinde bas'it de olsa tra
fik kazasına karışan bir şoför arkadaşımızın ilk dü
şündüğü ve. yaptığı şey, dalha önceki acı tecrübelerden 
dolayı, kamyonunu olduğu yerde bırakıp bir yolunu 
bularak ne pahasına olursa olsun kendini sınırdan içe
ri atmaktır. Bunun sebebi ister bilgis'izlik, ister ilgi
sizlik olsun, gerçek odur ki, bu yüzden 100 milyon
larca liralık millî servet heba olmakta, ayrıca da bazı 
kişiler için üzüritlü vesıilesli olmaktadır. Bu bakımdan 

burada yetkililere düşen görev, direksiyon başına ge
çen bu arkadaşlara o ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin birer temiiilciliğin'in bulunduğu ve temsil-' 
çilerin kendilerine her konuda yardımcı olacakları 
hususunda bilgi verilmesi, bu konuda güvence sağ
lanması, şayet gerekiyorsa bu gibi yerlerdeki perso
nel sayısının artırılmasıdır. 

iBana şoför arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre, 
Musul ve Irak tem'siilciliklerimizin kapısında «Bura
dan Türk şoförü içeri giremez» diye bir yazı olduğu 
söylenmektedir. 

IBA1ŞK1AN — Sayın Bayram, metni okursanız ko
nuşmanız ancak yetişebilir. Bu itibarla metin dışına 
çıkmayınız efendim, 

COŞKUN BAYRAM (Devamla) — Olur Sayın 
Başkan. 

2. Iran ve Irak'a çalışan kamyoneula'rnmız, biz
dekinden ucuz olduğu için kendi ihtiyaçları olan ma
zotu bu ülkelerden temin etmektedirler. Ancak bugün
kü mevzuatımıza göre, mazota ödenen bu paranın 
masraf olarak vergiden düşülmesi söz konusu değil
dir ve kamyoncu nakliye şirketine kestiği faturadaki 
yazılı miktarı net kâr olarak defterine işlemek zo
rundadır; ama bu parayı kazanabilmek için bir ücret 
karşılığında mazot aldığı da bir vakıadır. O halde bu 
bedeli de masraf olarak def terine işlemek hakkıdır; 
fakat bu hakkını meşru yoldan, yasal yoldan nasıl kul
lanacağını bilememıektedir. Konu her ne kadar istis
mara müsa'it gibi görünmekte ise de, bu konuda iş
lerliği olabilecek bir uygulamayı ortaya koymak ve 
ilgililere öğretmek de sayın Maliye yetkililerinin bir 
görevidir, 

(3. Limanlarımızın sorunları, yükleme ve boşalt
mada görülen zorluklar : 

Limanlarımızın çağdaş düzeyden yoksun olu
şu; vinç vesaire gibi donanımların yetersizliği yüzün
den iskenderun ve Mersin'in caddeleri, sokakları, ma
halle araları ve parkları ham petrol, fuel - oil, neft 
gibi tehlikeli maddelerle dolu olan tankerlerle dolu
dur; âdeta barut fıçısı giibidir. Allalh korusun, bir 
yangın ibJtümalirii bile düşünmek işitemiyorum,. Kam
yoncular günlerce kamyonlarının içinde boşaltma sı
ralarının kendilerine gelmesini beklerler; sıra gelince
ye kadar kamyonun şoför mahalli onun mecburî ika-
meitgâhıdır, 

4, Yalların durumu : 
IBu kadar aracın çalıştığı E-5 karayolunun Gazi

antep'ten sonraki kısmına yol demek için binbir şa
hit ister. Her gün yüzlerce araç aks keser, makas kı-
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rar; ama bütfün bunlara rağmen, kamyoncunun yola 
devam ecmek mecburiyeti vardır. ÇünHoii taksit ödeye-
cdktir, Motorlu Taşılt Vergisü ödeyecektir, Katma De
ğer Vergisi ödeyecektir, Akaryakıt Tüketim Vergisi 
ödeyecektir, Gelir Vergisi Ödeyecektir, Meslek: Vergisi 
Ödeyecektir, Bağ - Kur primi veya sosyal sigorta pri
mi. ödeyece'ktir, trafik cezası ödeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, trafik cezası deyince son 
olarak bir konuya değinmek istiyorum : Kafası bin-
bir problemlerle dolu olarak yorgun argın bir vazi
yette, ancak buna rağmen, yurda ulaşmış olmanın 
sevinici içerisinde yola devam eden kamyon sürücüsü
nün gözleri birdenbire ışıldar. Çünkü az ileride ken
disine ısiüriüoülerin en büyük; dtoısltu ve yardımcısı oldu
ğu öğretifcriiş bulunan trafik dkibini görmüştür. Bu 
ekibin kendisini ne kadar çok düşündüğünü ve mut
laka durdurup halini hatırını, bir ihtiyacı olup olma
dığım soracağım bildiği için yavaşlar, durur ve ara
basından iner. Kendisini güleryüzle karşılayan trafik 
polisleri ile kısa bir sohbetten sonra yoluna devam 
eder. Bu kusa sdhpetten o kadar memnun ve muitlu 
olmuışjtur ki, türkü 'söyleyerek sigaranın birini yakar 
Ibiirim* söndürür. 

ISayın İçişleri Balkanım, şayet vaktiniz müsait olur
sa, bir pazar günü İçişleri Bakam Yıldırım Akbulüt 
olarak maJkam aralbası ile değil de vatandaş, avukat 
hatta milletvekili Yıldırım Akbulut olarak özel dft*-
ırsobilinizle Şerefllkoçlh'isar veya Aksaray'a kadar gidlip 
gelebilirseniz yol kenarlarında bu mutluluk tablolarına 
silk sık rastlayabilirisiniz ve bu arada hiç şüphem yok, 
bu mutluluğu bizzat kendiniz de yaşarsınız. Trafik 
kontrolü 'esnasında göreceksiniiz, trafik polisleri kamu 
hizmeti yaptığının ve orada devleti temlsil ettiğinin bi
linçli içerisinde disiplin ve hizmet aşkının en güzel ör-
neklerinli vererek, size önce hayırlı yolculuklar dile
yecek, evraklarınızı sioracak ve hele miilleitivek'ili oldu
ğunuzu da anlayınca hemen selama duracaktır ve işte 
o zaman mutluluğunuz bir kat daha artacaktır. Eğer 
zaman olur da bu kısa seyahati gerçdkleştöirebilirs'enîz 
bütün sürüldüler adına, şahsım adına ve bu mutluluğu 
tatmış bazı (milletvekili arkadaşlarım adına ben de 
size selama duracağım. 

Gerçi hukuk sistemimizde, idare sis'temim'izde ma
sa başında müşavirlerce hazırlanan raporlara göre ge
nelge yayınlamak diye de bir müessese vardır; tercih 
ve takdir Sizindir Sayın Bakanım. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (MDP ve HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
4. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 

in, işkence iddiaları, konusunda gündem dışı konuş-
masu ı 

iBtAŞKAN — îstanbul Milletvekili Sayın Orhan Er
güder işkence iddiaları ile ilgili gündem dışı konuşma 
talebinde bulunmuştur, kendilerine gündem dışı söz 
veriyorum-

Buyurun Sayın Ergüder, 
Sayın Ergüder,- 5 dakika içinde görüşlerinizi bil

dirmenizi rica ediyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üye
leri; 7 Mayıs 1985 günü 3 kanunun nihayete ermesi 
sırasında çok sayın bir milletvekili arkadaşım bura
da konuşmalarım yaparken, maalesef zapta «Türkiye' 
de işkence vardır» cümlesi geçti. 

Uluslararası bütün temaslarda 5 milyonluk Dani
marka'nın, 13 milyonluk Hollanda'nın, arkadaşlarımı
za sorduğu suallerden bir tanesi de şudur : «Türkiye' 
de işkence var mıdır, yok mudur?» Bu konu nedense, 
gerek Avrupa Konseyinde, gerekse parlamentosunda 
bizim uluslararası toplantılara giden arkadaşlarımızı 
çok üzen sorunlardan bir tanesidir. Orada savunma
lar tam manasıyla yapılmakta; fakat Brüksel'de Tür
kiye'nin aleyhine bir paket devamlı olarak evrak ve 
karar suretiyle toplanmaktadır. Dış güçler, bu evrak 
ve kararları yavaş yavaş öyle büyük hale getirmişler
dir ki, Brüksel'de tamamen hilafı hakikat bulunan 
Türkiye aleyhindeki paketin içinde işkence ve eziyet 
meselesi de vardır. 

Bunlar muhtelif yerlerden kaynaklanmakta ve bi
rer argüman olarak Avrupa'ya gitmektedir. Maalesef 
- belki arkadaşım o niyetle söylememiştir, tenzih 
ederim - Türkiye Cumhuriyetinin en yetkili kürsüsün
de, en yetkili bir milletvekili tarafından «Türkiye'de 
işkence vardır» denildiği zaman, öyle zannediyorum 
ki, bu argüman Meclis zabıtlarından veya sayın ba
sının yazdığı gazetelerden fotokopi yapıldı ve şu da
kikada bizim paketin içine girmek üzere Pan - Ame
rican, Lufthansa ile veyahut da KLM ile Brüksel yo
lundadır. 

Arkadaşlar, şimdi bu bendenizi, sade bir milletve
kili olarak fevkalade üzüyor. Bu kürsüde Allah'ın izni 
ile milletin sayesinde her milletvekili istediği şekilde 
konuşabilir, onun sözünü kesmek hiç kimsenin hakkı 
değildir, çünkü milletin temsilcisidir. Ancak, gerçeği 
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ve millî menfaatleri de göz önüne almak mecburi
yeti vardır. Anayasanın 2 nci kısım 2 nci bölümünün 
17 nci maddesinin ikinci fıkrası; «Kimseye işkence ve 
eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaş
mayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz» 
diyor. . . 

O halde Anayasanın bu sarih' hükmüne rağmen, Sa
yın içişleri Bakanı, Sayın Adalet Bakanı, emir kuman
dası altında bulunan organize ettiği hapishanelerde, 
eğer işkence için bir emir vermişse, bu arkadaşımızın 
sözü doğrudur. 

Bir toplumda sapıklar olabilir, alkolikler olabilir, 
hatta kötü uyuşturucu maddeleri kullananlar olabilir; 
bir toplumda iyiler olabilir, kötüler olabilir, hatta bir 
toplumda yakında bir mecmuada okudum, bir askerî 
savcının 117 seneye giden ithamıyla bir rüşvet olayı 
var; olabilir; ama bunlar ferdî birer olaydır. 

Şimdi, bu kürsüden, bir sayın milletvekili «Türki
ye'de işkence ve eziyet var» diye söyleyince, o za
man çoğul manasına gelir ve bizim düşmanlarımız 
bunu bir vesika olarak alır. Ferdî olarak olabilir; fer
dî olduğu zaman, Sayın Adalet Bakanı ve Sayın İçiş
leri Bakanı ve hatta hükümetin başı, eğer konuya el 
almamışsa» ihmal ve terahi göstermişse, onun da ce
zalanması gerekir. 

Değerli arkadaşımın bu konuşmasından sonra fev
kalade üzüldüm, 20 nci asırda modern Türkiye'de kos
koca Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünden 
bu söz söylendiği zaman, bunun mutlak suretle id
dia, müdafaa ve kararı yapılması lazım, işte sizler 
Türkiye'yi temsü eden Türkiye'nin en büyük kurulu
şusunuz. İşte burada hükümet, bendeniz de bir fert, 
milletvekili. Adalet Bakanı burada. «Beyşehir'de olay
lar cereyan etti» diyor arkadaşım. Bunu lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Ergüder... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

hükümet adına cevap vermeye hakkı var mı? Hakkı 
yok... 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın milletve-

kilînin bana cevap vermeye içtüzük gereği hakkı yok. 

BAŞKAN — Şimdi ben ne diyecektim?.. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Salondan çıkarsın

lar bu adamı. Ne biçim konuşuyor, ne kadar şımarmış 
bu adam. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim, Sayın 
Üğdül... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Senden 
başka milletvekili yok mu burada konuşacak? . 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ben istediğim za
man konuşurum. Şen de çık konuş sıkıyorsa. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Başkanınızın ne ce
vap vereceğini, arkadaşımızın sözünü neden kestiğimi 
biliyor musunuz? Lütfen oturun efendim. 

Şimdi kimse kimseyi bu Meclisten atamaz. Bu çok 
çirkin bir şey. Ancak, İçtüzük, gereği oylarınıza müra
caat ederim, onun şartları varsa. 

Sayın Ergüder, burada arkadaşımıza cevap verme 
hakkınız yoktur. Arkadaşımızı muhatap alarak ko
nuşmayınız. Siz, Avrupa Konseyinde işkence iddiala
rının çok kötü neticeler irad ettiğini ifade ediyorsu
nuz. Bu istikamette konuşun ve arkadaşımızın konuş
malarına cevap vermeyin ve arkadaşımızın konuş
malarını muhatap almayın. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Baş-
üstüne efendim. 

Şimdi o halde, Sayın Adalet Bakanı burada. Bu
rada söylenilen Beyşehir'deki olaya lütfen cevap ver
sin yüksek huzurunuzda. 

Teşekkür ederim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

bana lütfen söz veriniz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi arkadaşımız... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

bir itham var. Bu ithama cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bir dinleyin efendim. Arkada
şımız... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
sıkıyönetim askerî savcıları veya sivil savcılar, işkence 
iddiasıyla dava açtıklarında, Avrupa Konseyine karşı 
özçıkarlanmızı zedelemiş imi oluyorlar? 

BAŞKAN — Şimdi sayın arkadaşım, sizi arkada
şımız itham etmedi. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Beyşehir olayı 
doğrudur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlarınız... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ben bu kürsüde 
görevimi yapabilirim, kimse engel olamaz. Engel olan 
gelsin, göreyim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Canver, muhatabınız Başkan
lıktır, arkadaşlar değildir. O itibarla... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Orhan bey çıka
cak, bakan çıkacak, eleştirecekler. Bana cevap hakkı 
vermezseniz haksızlıktır. Demokratik kuralları işleti
niz, 

— 236 — 



T. B. M. M, B: 97 9 . 5 ,1985 O: 1 

BAŞKAN — Şimdi dinleyiniz efendim neticesini 
bir kere. Biz, zatı âlinize bir sataşma vaki olduğu ka
naatinde değiliz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, hükümet adına söz istemiştim 
efendim. 

B) ÇEŞÎTLt İŞLER 
1. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/761) (S. Sayısı:296) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, bü tarafa bakmıyorsunuz efen
dim. 

BAŞKAN — «Gündeme geçiyoruz» dedik efen
dim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEN (Mar
din) — Söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim şimdi sözümüzü geri ala
mayız, «Gündeme geçiyoruz» dedik. (ANAP sırala
rından «Oylayalım efendim» sesleri. 

BAŞKAN — Efendim, oylama olmaz bu konuda. 
Gündemin «Sunuşlar» kısmında Anayasa ve Ada

let Komisyonlarından kurulu Karma Komisyonun 
296 ila 305 sayılı raporlarını okutup, bilgilerinize su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 1.4.1985 tarihinde Komisyonumu

za gönderilen, tzmir Milletvekili Durcan Emirbayer' 
in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve hazırlık komisyonu raporu, 
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komis
yonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında incelen
miştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevini kötüye 
kullanmak suçu isnat edilen tzmir Milletvekili Dur
can Emirbayer'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuş
turmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliği
ne göre tzmir Milletvekii Durcan Emribayer hakkın-

(1) 296 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek, Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Kâmil T. Coşkunoğlu Münir Fuat Yazıcı 

Ankara Manisa 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye J 

Orhan Otoğ 
Kocaeli 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

üye . 
Hasan Altay 

Samsun 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Selâhattin Taflıoğlu 

Yozgat 

BAŞKAN — Bilgüerinize sunulur. 10 gün içerisin
de İtiraz edilmediği takdirde kesinleşecektir. 

2. — Eskişehir Milletvekili Mürur Sevinç'in Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/760) (S. Sayısı : 297) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 1.4.1985 tarihinde Komisyonumu
za gönderilen Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Rapo
ru, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Ko
misyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında incelen
miştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında sahte varaka kul
lanmak suçu isnad edilen Eskişehir Milletvekili Münir 
Sevinç'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına 

(1) 297 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliği
ne göre Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgüfleriıne arz edlil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sıaıygı ile sunulur. 

Başkan • Başıkanvekili 
Kâmil T. Coşkunoğhı Münir Fuat Yazıcı 

Ankara Manıisa 
Üye Üye 

Nurettin Yağanoğlu Mustafa Çakaloğlu 
Adana Antalya 

Üye Üye 
Mustafa Çelebi Rıfat Bayazıt 

Hatay Kahramanmaraş 
Üye Üye 

Orhan Otağ Mustafa Sabri Güvenç 
Kocaeli Niğde 

Üye Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu Şevki Taştan 

Sivas Sivas 
Üye Üye 

Osman Bahadır Ali Ayhan Çetin 
Trabzon Çorum 

Üye Üye 
Özgür Barutçu Hasan Altay 

Diyarbakır Samsun 
Üye 

Selahattin Taflıoğlü 
Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — İsparta Milletvekili Metin Ataman'in Yasa 

ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma komisyon Raporu 
(3/759) (S. Sayısı : 298) (!) 

BAŞKAN — Diğer rapoıu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 1.4.1985 tarihinde Komisyonumu
za gönderilen İsparta Milletvekili Metin Ataman'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Rapo-

(1) 298 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

ru, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Ko
misyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında incelen
miştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli memura 
hakaret suçu isnad edilen İsparta Milletvekili Metin 
Ataman'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine ka
rar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliği
ne göre İsparta Milletvekili Metin Ataman hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar ver
miştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edlil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunudur. 

Başkan Başkanvekili 
Kâmil T. Coşkunoğlü Münir Fuat Yazıcı 

. Ankara Manisa 
Üye Üye 

Nurettin Yağanoğlu Mustafa Çakaloğlu 
Adana Antalya 

Üye Üye 
Mustafa Çelebi Rıfat Bayazıt 

Hatay Kahramanmaraş 
Üye Üye 

Orhan Otağ Mustafa Sabri Güvenç 
Kocaeli Niğde 

Üye Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu Şevki Taştan 

Sivas Suvas 
Üye Üye 

Osman Bahadır Ali Ayhan Çetin 
Trabzon Çorum 

Üye Üye 
Özgür Barutçu Hasan Altay 

Diyarbakır Samsun 
Üye 

Selahattin Taflıoğlü 
Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Kırşehir Milletvekili Tevfik Güneş'in Yasa

ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/758) (S. Sayısı : 299) (1) 

(1) 299 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 1.4.1985 tarihinde Komisyonumu

za gönderilen Kırşehir Milletvekili Tevfik Güneş'in 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Rapo
ru, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Ko
misyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında incelen
miştir. N 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tehdit ve hakaret 
suçu isnat edilen Kırşehir Milletvekili Tevfik Güneş' 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bu
lunmadığına ye hakkındaki kovuşturmanın üyelik sı
fatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar ver
miştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliği-
ne göre Kırşehir Milletvekili Tevfik Güneş hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar ver
miştir, 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz ediil-
mek üzere Yüksek Baştoaınhğa sıaygı l e sunuilür. 

Başkan Başkanvekill 
Kâmil T. Ccüşkunoğlllu Münir Fuat Yazıcı 

Ankara Mamlisa 

Üye . Üye 
Nurettin Yağanoğlu Mustafa Çakaloğlu 

Adana Antalya 

Üye Üye 
Mustafa Çelebi Rıfat Bayazıt 

Hatay Kahramanmaraş 

Üye Üye 
Orhan Otağ Mustafa Sabri Güvenç 

Kocaeli Niğde 

Üye Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu Şevkli Taştan 

Sivas Sivas 

Üye Üye 
Osman Bahadır Ali Ayhan Çetin 

Trabzon Çorum 

Üye Üye 
özgür Barutçu Hasan A'ltay 

Diyarbakır Samsun 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — • Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan 

Sungurlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Sasbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/734) (S. Sayısı : 300) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 18.3.1985 tarihinde Komisyonu

muza gönderilen Gümüşhane Milletvekili Mahmut 
Oltan Sungurlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık 
Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine 
göre Karma Komisyonumuzun 25.4.1985 tarihli top
lantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tehlikeli surette 
vasıta kullanmak suçu isnat edilen Gümüşhane Mil
letvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve 
hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteli
ğine göre Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan 
Sungurlu Hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine oy birli
ğiyle karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgierine arz ediil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sıaygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Kâmil T. CoşkunoğUu Münir Fuat Yazıcı 

Ankara Manasa 

Üye Üye 
Nurettin Yağanoğlu Mustafa Çakaloğlu 

Adana Antalya 

Üye Üye 
Mustafa Çelebi Rıfat Bayazıt 

Hatay Kahramanmaraş 

Üye Üye 
Orhan Otağ . Mustafa Sabri Güvenç 

Kocaeli Niğde 

Üye, Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu Şevki Taştan 

Sivas Sivas 

(1) 300 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Er-

dem'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/709) (S. Sayısı : 301) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 4.3.1985 tarihinde Komisyonumu

za gönderilen Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz 
Erdem'in Yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Hazırlık Komis
yonu raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre 
Karma Komisyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantı
sında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında karşılıksız çek dü
zenlemek suçu isnat edilen Mardin Milletvekili Ab
dülkerim Yılmaz Erdem'in yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkında
ki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem 
hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur . 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Kâmil T. Coşkunoğllıu 
Ankara 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

(1) 301 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 
Üye 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 
Üye 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Üye 
özgür Barutçu 
• Diyarbakır 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
Üye 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 

Üye 
Şevki Taştan 

Sııvas 
Üye 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

İmzada bulunmadı 
Üye 

Hasan Altay 
Samsun 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Er

dem'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/708) (S. Sayısı : 302) (1) -

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 4.3.1985 tarihinde Komisyonumu

za gönderilen Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz 
Erdem'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu 
Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma 
Komisyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında ince
lenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu hakkında karşılıksız çek dü
zenlemek suçu isnat edilen Mardin Milletvekili Ab
dülkerim Yılmaz Erdem'in, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkın
daki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteli
ğine göre Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz 
Erdem hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfa
tının sona ermesine kadar ertelenmesine oy birliğiyle 
karar vermiştir. 

(1) 302 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunullur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
• Üye 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 
Üye 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 
Üye 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
Üye 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas 
Üye 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 
Üye 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
8. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in Yasa

ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş-
bakanltk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/694) (S. Sayısı : 303) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 18.2.1985 tarihinde Komisyonu

muza gönderilen, Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Rapo
ru, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Ko
misyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında ince
lenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında karşılıksız çek ver
mek suçu isnat edilen Adana Milletvekili Metin Üs
tünel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ge
rek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 

(1) 303 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine ka
rar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliği
ne göre Adana Milletvekili Metin Üstünel hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar ver
miştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilglil'ertine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunullur, 

Başkan Başkanvekili 
Kâmil T. Coşkunoğkı Münir Fuat Yazıcı 

Ankara Manisa 
Üye Üye 

Nurettin Yağanoğlu Mustafa Çakaloğlu 
Adana Antalya 

Üye Üye 
Mustafa Çelebi Rıfat Bayazıt 

Hatay Kahramanmaraş 
Üye Üye 

Orhan Otağ Mustafa Sabri Güvenç 
Kocaeli Niğde 

Üye Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu Şevki Taştan 

Sivas Sivas 
Üye . Üye 

Osman Bahadır Ali Ayhan Çetin 
Trabzon Çorum 

Üye Üye 
özgür Barutçu Hasan Altay 

Diyarbakır Samsun 
Üye 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — Ağrı Milletvekili Mehmet Yaşar'ın Yasa

ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3\693) (S. Sayısı : 304) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 14.2.1.985 tarihinde komisyonumu-

7a gönderilen, Ağrı Milletvekili Mehmet Yaşar'ın 
vasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş-
Sakanlık tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, 

(1) 304 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komis
yonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında incelen
miştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında karşılıksız çek ver
mek suçu isnat edilen Ağrı Milletvekili Mehmet Ya-
şar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ge
rek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üye
lik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliği
ne göre Ağrı Milletvekili Mehmet Yaşar hakkındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgfilbrfiıne arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunullür. 

'Başkan Başkanvekili 
Kâmil T. Coşkunoğlu Münir Fuat Yazıcı 

Ankara1 Manlisa 
Üye Üye 

Nurettin Yağanoğlu Mustafa Çakaloğlu 
Adana Antalya 

Üye Üye 
Mustafa Çelebi Rıfat Bayazıt 

Hatay Kahramanmaraş 
Üye Üye 

Orhan Otağ Mustafa Sabri Güvenç 
Kocaeli Niğde 

Üye Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu Şevki Taştan 

Sivas Sivas 
Üye Üye 

Osman Bahadır Ali Ayhan Çetin 
Trabzon Çorum 

Üye Üye 
Özgür Barutçu Hasan Altay 

Diyarbakır Samsun 
Üye 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

10. — İzmir Milletvekili özdemir Pehlivanoğlu' 
nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/686) (S.. Sayısı : 305) (1) 

(1) 305 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 8.2.1985 tarihinde Komisyonu
muza gönderilen, izmir Milletvekili Özdemir Pehli-
vanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komis
yonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre 
Karma Komisyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantı
sında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevini ihmal et
mek suçu isnat edilen İzmir Milletvekili Özdemir 
Pehlivanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuştur
manın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar vermiştir . 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu Raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteli
ğine göre İzmir Milletvekili Özdemir Pehlivanoğlu 
hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Daşkıaınıhğa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Kâmil T. Coşkunoğlu Münir Fuat Yazıcı 

Ankara Manlisa 
Üye Üye 

Nurettin Yağanoğlu • Mustafa Çakaloğlu 
Adana Antalya 

Üye Üye 
Mustafa Çelebi Rıfat Bayazıt 

Hatay Kahramanmaraş 
Üye Üye 

Orhan Otağ Mustafa Sabri Güvenç 
Kocaeli Niğde 

Üye Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu Şevkli Taştan 

-Sivas Sivas 
Üye Üye 

Osman Bahadır Ali Ayhan Çetin 
Trabzon Çorum 

Üye Üye 
Özgür Barutçu Hasan Altay 

Diyarbakır Samsun 
Üye 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Okunan 10 adet Anayasa ve Adalet Kömisyonla-
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rıridan Kurulu Karma Komisyon raporları üzerinde 
10 gün ''çeriBinıdıe itiraz va'ki olmadığı ta'kdirde ke-
sinleşeceMr. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Uşak Milletvekili Mehmet (Topaç ve iki ar

kadaşının \«765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» 
ni geri aldığına dair önergesi (2/168, 4/109) 

'BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri verilmesi 
hakkında bir önerge vafdır, okutuyorum: 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci Maddesi

nin Değiştirilmesi Ha'kkında Kanun Teklifimiz ile 

III. — SORULAR VE 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. •— İstanbul Milletvekili Feridun Sakir Öğünç' 

ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma !ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

2. ı—: İstanbul Milletvekili Feridun Sakir Öğünç' 
ün, [memur ve işçi emeklilerinin {maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal ıGüvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

3. ı— istanbul Milletvekili Feridun Sakir Öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Sakir Öğünç7 

ün, çarşı .ve^mahalle ıbekçtlerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

IBAŞ'KAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

'1, 2, 3, ve 4 üncü sıralarda İstanbul Milletvekili 
Sayın Feridun Şakir öğünç'ün sözlü soruları, sayın 
milletvekilinin izinli bulunmaları sebebiyle ertelenmiş
tir. 

5. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü poru öner
gesi (6/318) 

BAŞKAN — 5 indi sıradaki Sayın Ayhan Fırat'a 
alt sözlü soru, verilen mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, eğer sayın milletvekili burada 
iseler ben cevap verdbilirim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat burada mı? Yok
lar. 

Soru ertelenmiştir. 
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getirilen hüküm, Komisyonumuzca kabul edilen 1567 
sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
ve Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun 
Tasarısı içinde yer almış olduğundan, söz konusu 
kanun teklifimizi geri çekiyoruz. 

Gereğini saygı ile arz ödleriz. 2.5.1985 
İMehmet Topaç Mümtaz Güler 

Uşak Uşak 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan tek
lif geri verilmiştir. 

CEVAPLAR 

6. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elginin, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

BAŞKAN— 6 nci sıradaki İçel Milletvekili Sayın 
Ali İhsan Elgin'in siözlü sorusu, izinli bulunması se
bebiyle ertelenmiştir. 

7. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktaydın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Ankara Milletvekili' 
Sayın Seyfi Oktay'ın Başlba'kandan sözlü sorusu var. 

Sayın Oktay?,. Buradalar. 
Ceyap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. '— Sinop Milletvekili Hilmi Biçenin, Türkiye' 

de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

9. <— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik \ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Sayın Hilmi Bi
çer ve İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar, 
görevli olduklarından, 8 ve 9 uncu sıradaki soruları 
ertelenmiştir, 

10. — Konya Milletvekili Salim Ereî'in, üst düzey 
yöneticilerinin \ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

'BAŞKAN — 10 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in Başbakandan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yok. 



T, B< M. M« B : 97 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Çu
kurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin 'Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) • 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Cüneyt Canıver?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. '— Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Öz
bek'in, soğuk nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin za
rarlarının tespitine İlişkin Tarım Orman Ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (61341) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Bursa Milletvekili 
Ahmet Sabahattin Özbek'in, Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanımdan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Ahmet Sabahattin Özbek.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canveftn, ceza
evlerinde [bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, Başbakandan sözlü sorusu 
vardır. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Yok, 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek1 

in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Samsat 
İlçesine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Adıyaman Millet
vekili Sayın Ahmet Sırrı Özbek'in, Başbakandan söz
lü sorusu vardır. 

Sayın Ahmet Sırrı Özbek?.. Burada. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı ûzbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı ilçesinde {kurulacağı iddia 
edilen termik şantraîa Miskin {Enerji 've Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Adıyaman Milletveki-> 
li Sayın Ahmet Sırrı Özbek'in, Enerji ve Tabiî Kay-' 
naklar Balkanından sözlü sorusu var. 
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Sayın Ahmdt Sırrı Özbek?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sora ertelenmiştir. 
i 6. ^_ \BMis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 

kalkınmada öncelikli yörelere uygulanacak teşvik 
tedbirlerine Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/346) 

'BAŞKAN — 16 ncı sırada, BitI's MilletvekiM 
Faik Tarımcıoğlu'nun, Başbakandan sözlü sorusu var
dır. 

Sayın Faik Tarımcıoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

27. ı_ \Erzumm MMetvekiM Hilmi Nalbantoğlu1 

nun, iyeminli özel teknik bürolara Miskin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hiknıi Nalbaritoğlu'nun, Bayındırlık ve İskân. 
Bakanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Hilmi Nalbanıtoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmişltir. 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, prefabrik öğrenci yurtları ihalesine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından , sözlü $pru önergesi 
(6/349) 

'BAŞKAN — 18 inci sırada, Erzurum. Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, sözlü sorusu vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?., Ydk. 
Sora ertelenmiştir. 

19. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ana
vatan Partisi büyük kongresinde bazı \Pevlet {memur
larının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/350) 

BAŞKAN — Balıkesir MilletvekiM Sayın Cahit 
Tutum'un izinli bulunması sebebiyle 19 uncu sıradaki' 
sözlü sorusu ertelenmiştir. 

20. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurfun, Katma iDeğer Vergisinden elde edilen gelir
lere ilişkin Maliye ve {Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/351) 

'BAŞKAN — 20 nci sırada, Çanakkale Milletvekil
li Onural Şeref Bozkurt'un Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Onural Şeref Bozfcurt?,, Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sora ertelenmiştir. 
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21. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Ermeni 
soykırımı iddialarına karşı alınacak tedbirlere Miskin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Konya Milletvekilli 
Sayın Sa'bri Irmak'ın, Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu vardır. 

Sayın Salbri Irmak?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada, 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu 01528) (S. Sayısı : 287) (1) \ 

«BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs- ; 
mına geçiyoruz, 

1 inci sırada, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu yer almaktadır. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum: Komisyon raporunun 
okunmasını kalbul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kararlaştırılmıştır, 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. 

Söz sırası, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına Sayın Ertuğrul Gökgünlde; buyurun efendim. 

MIDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÖKGÜN 
{Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ait 
Milliyetçi Demokrasi Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime 
•başlarken hepinizi saygıyla selamlarım. 

Yalnız, her ne kadar Başkanlık Divanını ilgilendi
riyorsa da, Meclisin bomboş ^olması karşısında üzün
tülerimi de belirtmeden geçemeyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, müzakereleri takip 
edecek yetersayımız vardır. Bu itibârla sözünüzü dü
zelterek konuşmanıza devam edin. 

(1) 287 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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22. — Zongıddak {Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yüceî'in, Türkiye Sakatlan Koruma Mfflî Koordinas
yon Kuruluna ait paranın amaç dışı kullanıldığı iddi
asına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/353) 

'BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın Muh
teşem Vasıf YüceFin izinli bulunması sebebiyle 22 nci 
sıradaki soru önergesi ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Buyurun. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Efendim 

Mecliste kaç kişinin olduğu buradan gözüküyor. 

'BAŞKAN — Kulisteki arkadaşlar da Meclis otu
rumunda sayılırlar. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Düzelti
yorum efendim. 

• (BAŞKAN — O sebeple Meclisin itibarını zede
leyici zapta geçecek sözlerden sakının. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Estağfu
rullah efendim, 

Bilindiği üzere, ekonomik potansiyeli yüksek do
ğal kaynakların yer aldığı ve nüfus çoğunluğunun 
yaşadığı köylerimizin hızla kalkındırılması, köylünün 
daha iyi yaşama şartlarına kavuşturulması, onu yurt 
kalkunmasına daha çok hizmet edebilecek duruma 
getirilmesi amacıyla kurulan Köyişleri Bakanlığı, ku
rulduğu gündenlberi alt yapı hizmetlerinin uygulayı
cısı, köye giden diğer hizmetlerin de koordinatörü 
olarak başarılı hizmetler vermiştir. Bu bakanlık 6 
Kasımı müteakip kırtasiyecilikle mücadele ve zaman 
ve kaynak tasarrufu gerekçesiyle iktidar tarafından 
lağvedilmiş; yerine, bu bakanlığın hizmet birimleri 
küçültülüp sembolik hale getirilerek Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Köyişleri Bakanlığı
mın lağvedilmesini, yerine sembolik bir genel müdür
lük konularak yeni reorganizasyon neticesinde bütün 
fonksiyonlarını yitiren, büyük bir hizmet kopukluğu 
ve kargaşa ortamına sürüklenen Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı içinde eritilmesini; tarım, köylü 
ve çiftçinin geri plana itilmesini Milliyetçi Demokrasi 
Partisi olarak tasvip etmiyoruz. Bu tarz bir kuruluşu 
millî ekonomimiz, tarım sektörü ve köye giden hiz
metler yönünden son derece sakıncalı buluyoruz. Bu 
görüşlümüzü daha açık bir şekilde izah edebilmek için 
hükümet programının tarım sektörü ve köylü ve çiftçi 
ile ilgili bölümlerinin uygulama sonuçlarıyla, köye 
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ve tarıma hizmet götüren, Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığının son dürurnılarını göz önüne serme
nin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın Başbakan hükümet programını okurken, 
tarım sektörüyle ilgili olarak şu konuşmaları yap
mıştır : «Köylü memleketin efendisidir. Köylümüz 
sosyal yapının ana istikrar unsurudur. Tarımsal üre
tim ise, 'iktisadî gelişmenin, özellikle sanayi sektörü
nün başlıca kaynağıdır» diyerek köylü ve çiftçileri-
rrMe, tarım sektörünün önemini belirtmiş ve «Halen 
nüfusumuzun yarısı tarımla iştigal etmektedir. Millî 
gelirin dağılışı bakımından şehirlerde ve köylerde ya
şayanlar arasında 'büyük fark görülmektedir. Muhte
lif sebeplerle köyden şehre akının devam edeceğine 
muhakkak gözüyle bakılabilir» demiştir. Bu suretle 
önemli gerçekleri dile getirmiştir. Bu gerçeklerin ışığı 
altında da tarım ve köy hizmetlerinde hızlı bir ge
lişmenin «ağlanması için : 

il. Çiftçimizin istikrarlı, gittikçe artan bir gelire 
kavuşturulmasının en önemli 2 unsuru, enflasyonun 
çok düşük seviyelerde tutulması, ihracatın artırılması, 

2. Tarım ürünleri destekleme politikasında, çift
çimizin alinterinin karşılığı olan fiyatların verilmesi 
kadar, ödemelerin zamanında yapılması, 

3. Başta yol, su, elektrik olmak üzere, köy île 
şehir arasındaki altyapı ve medenî imkân farklılıkla
rının giderilmesi, 

4. 'Kırtasiyecilik, zaman ve kaynak israfı konu
ları önemle ele alınmış, programın 34 üncü sayfa
sında da, «Devletin köye ve tarıma hizmet veren ku
ruluşları ayni çatı altında toplanmıştır. Bununla gu
rur duyuyorum» tarzında konuşulmak suretiyle bu 
konunun önemi belirtilmiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının fcurulıma-
sıyla, çiftçimize, köylümüze ve tarıma daha iyi hiz
met götürüleceğine inanıldığı belirtilmişse de, 1,5 yıl
lık icraat sonunda tarım sektörü ile köylü ve çiftçi 
için söylenenlerin tamamen aksi, taban tabana zıt so
nuçlar elde edildiği görülmüştür. 

Şöyle k i : . 
\i. Köylü memleketin efendisidir, denildiği halde 

bu sözün gereği yerine getirilmemiş, köylü ve çiftçi 
teslim ettiği malın parasını dahi alabilmek için gün
lerce kooperatif ve banka kapılarına gidip gelerek 
canından usanmış ve sonunda kendisine bu nasıl efen
dilik sorusunu sormak zorunda kalmıştır. Efendilik 
de kitaplar ve çerçeveler içerisinde asılı yerinde dur
muştur.. 
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2. Tarım ürünleri destekleme konularında vaat 
edilen husus yerine getirilememiş, taban fiyatları de
vamlı maliyetin altında tespit edilmiş... 

BAŞKAN '— Sayın Göfcgün, (burada teşkilat ka
nunu görüşüyoruz. 

(ERTUĞRUL GOKGÜN (Devamla) — Ben de 
teşkilat hakkında konuşuyorum. 

IBAŞKAN — Teşkilat kanunuyla ilgisi yok ki, söy
lediğiniz sözlerin. 

ERTUĞRUL GöKGÜN (Devamla) — Tarım 
teşkilatı hakkında konuşuyorum Sayın Başkanım; lüt
fen, o halde siz verin ben «burada okuyayım efendüım. 

BAŞKAN — Anlıyorum da teşkilat kanunuyla il
gisi ne? 

ERTUĞRUL GOKGÜN (Devamla) — «Muhale
fet Mecliste yok» deniliyor. Basın söz söylemez, TRT 
söylemez... 

'BAŞKAN — Ama onu... 
ERTUĞRUL GOKGÜN <(Devatnla) — Bundan 

sonra lütfen siz hazırlayın metni, onu da ben bura
dan okuyayım ve ineyim efendim. 

IBAŞKAN — Ama, gündemin muhtevası içerisin
de konuşmak durumundasınız efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Efendim, 
ben fikirlerimi izah edebilmek için (Bu teşkilat Ta
rım Bakanlığına bağlanacak) Tarım Bakanlığının du
rumunu izah etmek, zorundayım. Bu ortam içerisinde 
bu genel müdürlük nasıl eritilecek bu bakanlığın içe
risinde ve bu millî çıkarlarımıza uygun mudur, değil 
midir diye meydana gelen ortamı izah etmek zorun
dayım Sayın Başkanım. 

• Çiftçilerin istikrarlı, gittikçe artan bir gelire ka
vuşturulmasının en önemli iki unsurundan enflasyon 
aşağı çekilememiş, aksine yüzde 30'lafdan yüzde 53' 
lere ulaşmış, neticede köylü ve çiftçi artan gelir* ye
rine gittikeç azalan bir gelirle fukaralığın ve sefaletin 
derin kuyusuna doğru itilmeye başlanmış, akşam sa
bah yapılan, ilan edilen zamlarla şaşkına dönmüş ve 
bu durumdan nasıl kurtulacağını düşünceye başlamış
tır. İhracat yerine tarımsal ürün ithalatı yapılmış, top
lumumuz için lüks olan ve ortadireğin alım gücünün 
üzerinde bulunan lüks maddeler ithal edilmek sure
tiyle dövizler heder edilm'iştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının kurulma
sıyla çiftçilerimize, tarımımıza daha iyi hizmet götüre
ceğine inanıyoruz dendiği halde, Tarım Orman ve 

246 — 



T, B< M. M, B : 97 9 . 5 , 1985 O : 1 

Köyişleri Bakanlığının yeni reorganizasyonu ile de 
'beklenen sonuç elde edilememiştir. 

Bugün yeni yapılan reorganizasyon sonucu orta
ya çıkan teşkilatın çalışamaz faali karşısında, hizmet
lerin durması karşısında hayret etmemek mümkün de
ğildir. Hâlen bakanlık çatısı altında hiçbir görevli 
görev ve sorumluluğunu bilememekte; köylüye ve çift
çiye hizmet götüren birimler bir çatı altında topla
nacağı yerde, yeni mevzuatla elleri, kolları bağlanmak 
suretiyle âdeta bir ipe çatılarak ıhizmet edemez hale 
'getirilmişlerdir. v 

Tarıırrida ve 'hayvancılıkta bilen, çalışan ihtisas ve 
tecrübe sahibi idareciler ve teknik elemanlar bilme
yen şeflerin; amirlerin ellerinde, onların insafına terk 
edilmişlerdir. Neticede, biraz sonra misallerini vere
ceğim 'boşluklar, hizmet kopuklukları, kırtasiyecilik, 
kaynak ve zaman sarfına neden olan karışık bir or
tam meydana gelmiştir, önceden bakanlıkta il ve ilçe
lerde bilgisi, çalışkanlığı ve başarısıyla çeşitli kademe
lerde görev yapmış, unvan sahibi olmuş tecrübeli ida
reciler ve (görevliler kendilerinden daha aşağı kademe
lerde çalışanların emirlerine verilmişlerdir. Bakanlık 
içerisinde onur ve haysiyetleri zedeleyen bir ortam 
içinde küskün, morali bozuk, hizmet aşkı sönmüş, ça
lışma gücü kırılmış görevli kitleler meydana gelmiş
tir. Bunları, hizmet kopukluğu hakkında bir-iki mi
salle izaha çalışacağım. 

Şimdi, insan sağlığını çok yakından ilgilendiren 
Brucellosis hastalığını, birkaç defa bu kürsüde Yüce 
Meclise arz etmiştim, şimdi zamanı geldi tekrar arz 
edeceğim. 

ıBakanlık 'bu konuya önem vermiş, ve bir de prog
ram yapmış; teşekkür ediyorum. Bu projenin uygu
lanması için 700 bilyon lirayı... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Şimdi köy hizmetlerini görüşü-
yoruz.ı ' * ' 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Görüşe
ceğiz Sayın Bakanım, merak etmeyin oraya da geli
yorum. 

APK kuruluşu, yani bakanlık içinde koordinasyo
nu, planı yapacak kuruluş, 700 milyonun 2 milyon 
lirasını Pendik Laboratuvarına gönderiyor. Halbuki bu
nun en az 200 milyon lirasının o laboratuvara gön
derilmesi lazımdı. Çünkü aşı olmadan mücadele olmaz. 
C-19 Aşısının../ 

(BAŞKAN — Sayın Gökgün, sözünüzü kesmiş te
lakki etmeyin, şayet bu sözlerle asıl konunuza geldiği
nizde vaktiniz dolarsa, bu kayba siz sebebiyet vermiş 
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olurdunuz. Çünkü bahsettiğiniz şeylerin 'bu teşkilat ka
nunu ile bir bağlantısı yok. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Oraya ge
liyorum efendim. 

(BAŞKAN — Ama konuşmalarınız 20 dakikayı 
aşarsa, 'buna siz sebebiyet vermiş olursunuz. O zaman 
sözlerinizi keserim efendim. Buyurun devam edin. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Müsaade 
edin de konuşsun efendim. 

BAŞKAN — Efendim, onları biliyoruz, arkadaşı
mızın müdafaaya ihtiyacı yok. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN {Devanda) — Teşekkür 
ederim efendim. 

Şimdi görülmemiş bir kırtasiyecilik hüküm sürmek
tedir. Bu hususta bir örnek vermek istiyorum. Bir 
ilçede veteriner hekimin elinden mühür alınmış, ilçe 
müdürüne verilmiştir. İlçe müdürü çıkan herhangi bir 
hastalığı yazı ile il müdürüne, il müdürü laboratuvara 
bildirmek üzere, komşu ildeki taboratuvarın bulun
duğu il müdürüne yazı yazıyor; komşu ilin müdürü, 
oradaki hastalık şube müdürüne yazı yazıyor; hastalık 
şube müdürü il müdürünün imzasıyla laboratuvara ya
zı yazıyor. Bu gerçek bir vakıadır, elimde belge var
dır, isteyene de gösterebilirim. Bir hastalık ihbarı tam 
13 günde komşu ildeki laboratuvara duyurulabiliyor. 
Bu kırtasiyeciliğin daniskasıdır. Bu kırtasiyecüik ön-
lenmedikçe, salgın hayvan hastalıklarının insafıyla ya
şarız, 

IBugün «Sığır Vebası» hastalığı Irak'ta, kapıları
mıza dayanmış vaziyettedir. Doğuda yeterince vete
riner hekim mevcut değildir. Bu hastalık karşısında ale
lacele Ege 'bölgesinde bulunen veteriner hekimler, sağ
lık memurları bu ekonomik darlık içinde yerlerinden, 
yurtlarından edilmişlerdir. Verilen harcırahın da ma
hiyeti belli, bu harcırahla Doğuda Diyarbakır bölge
sinde mücadeleye sevk edilmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, lütfen bunları geçi
niz, Bunlar Veteriner Genel Müdürlüğü ile ilgili bir 
konudur. Biz burada Köy Hizmetleriyle ilgili bir konu
yu 'görüşüyoruz, lütfen efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Şimdi ge
liyorum efendim. 

IBöyle bir ortamın içerisinde, koskocaman Köyişleri 
Bakanlığı lağvedilerek, sembolik hale getirilen Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu pota içerisinde eri
tilmesi ve başarılı olması mümkün değildir. Bu ba
kanlık lağvedilmemelidir. Köyişleri Bakanlığının lağve
dilerek sembolik ihale getirilmesi ve bu ortama itilmiş 
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bir bakanlığın bünyesinde eritilmesi millî menfaatları-
mıza aykırı olduğu 'gilbi, çiftçimizin menfaaltına da ay
kırıdır ve tarım sektörünün geri plana itildiğinin de 
açık ifadesidir. 

Burada takdire. şayan bir madde var; bu genel 
müdürlüğün bünyesinde APK Daire Başkanlığı kurul-
ımuştur. Bu başkanlığın ıgörevlerinden bir tanesi genel 
müdürlüğün tarihini yazmak. Bu görev çok güzel, ho
şuma gitti; ta.biî 'bugün meydana gelen bu durum 40-50 
sene sonra nasıl öğretilecekti? işte bunlar, o tarihte 
yazılacak ve bizden sonraki nesiller bu yolla öğre
neceklerdir. 

Şimdi, yeni getirilen genel müdürlüğün teşkilat ta
sarısında, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 
görevleriyle çelişen maddeler de var. Bunlar yarın 
bu çatı altında, eskiden olduğu gibi, birbirinin saçını 
başını yolmaya başlayacaklar. Bunu da şu şekilde izah 
ediyorum: Mesela; Koruma ve Kontrol Genel Mü
dürlüğünün 'görevleri liçtin; «Tarım alanlarının gaye
sine uygun bir şekilde kullanılması için prensip ve 
esasları belirlemek, bu konuda 'bakanlık dışındaki il
gili kuruluşlarla işbirliği yapmak» demiyor. Köy Hiz
metleri Gene-. Müdürlüğünün 'bir maddesinde de, 
«Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kulla-. 
nıımıaısını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile ilgili 
diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak» deniyor. Bu iki 
görev de aynı mahiyettedir; ama bu görevi hangisi 
yerine getirecek, burada hangisi yetkili; bu beli de
ğil. Köy Hizmetleri Genel 'Müdürlüğü de bakanlığın 
çatısı altına girdiği zamanı doğacak durum şimdiden 
ortadadır. 

Nüfus patlaması ve gıda maddelerindeki eksiklik
ler 'dikkate a'hnarak, Tarım Bakanlığının aslında çok 
işi, yüklü görevleri vardır ve gıda üretimi iıle tarım-
'sıal ürün artışıyla ilgilenmesi lazım gelen bir bakan
lığın ve bakanlığın başında bulunan görevlinin, bir 
bayındırlık baıkanıymış gilbi makinelerin başında poz 
poz resimler vermesi, ve her ay «icraatın İçinden» 
dizisi içerisinde yer alması hakikaten düşündürücü
dür. 

Burada, köylü ve çiftçilerimizle ilgili Tarım Satış 
Kooperatifleri Kanunu görüşülüyor; sayın bakanı
mız 'burada yoklar. Ondan sonra, Köy Muhtarları 
Federasyonunun toplantısı var; sayın bakanımız ora
da yoklar. Fakat bdediyeleriın toplantısında makine
ler hakkında güzel 'bilgiler veriyorlar. Bu durum kar
şısında Itarım ne Olacaktır, hayvancılık ne olacaktır, 
hayvanını besleyemeyen vatandaş inim 'inim inlemek
tedir, Avrupa'dan hayvan ithal eden vatandaş bor

cunun faizini dahi ödeyemeyecek hale gelmiştir; ma
lı, mülkü ipoteklidir, 'hayvanlarının bazıları ölmüş
tür, bu paraları nasıl ödeyecektir? 

Sorun çok, problem çok; fakat bununla ilgile
nen yok. Bû bunları blir tarafa bırakacağız, tarımsal 
ürünlerin üretimini ibir tarafa bırakacağız; ondan 
sonra köyün yolunu, elektriğini, suyunu bu bakan
lık yapacak, götürecek. Buna inanımak mümkün de
ğildir, bu hatalıdır, yanlıştır. Çünkü devletin köye 
elektrik götürecek TEK 'teşkilattı vardır; bir emir 
verilir, - eğer, mutlaka Kövişteri Bakanlığı kaldırı-
hcafcsa - TEK köye elektriği götürür; Tarım Bakan
lığının görevi değildir 'bu. Yol işini yapan, devletin 
vol işini takip eden, makine parkıma sahip Karayoia-
n teşkilatı vardır; «bir emirle, bur dlüzenlieme ile kö
yün yolunu da yapar. Köyün suyunu götüren Dev
let Su İşleri. Genel Müdürlüğü vardır; bir emirle 
köyün suyunu götürür. Bir emirle köyün yolunu da, 
suyunu da, elektriğini de götürecek olan teşkilatlar 
vardır. Bu bir duplikasyondur, ikırtastiyedliktir; kay
mak ve zaıman kaybına sebep olan bi olaydır. Yüce 
Meclise arz ediyorum; lütfen bu Köylişleri Bakanlı
ğı ya yeniden kurulsun veyahut 'bir devlet bakanılığı-
nın uhdeskıs verilsin. Bu kadar ağır görevlerle yük
lü ibir bakanlık bunu yürütemez; bunu buradan söy-
temeklıe millî görevimizi yerine getirmiş oluyorum. 
Birkaç yıl sonra bu konunun acısı çıkacaktır. Fa
turasını yine bizim köylü ve çift$leriımiz ödeyecek
lerdir. 

Köylü ve çiftçilerimizin bütün konuları, bir çatı 
altında toplanacağı yerde 'bugün darmadağınık hafte 
getirilmiştir. Tarım Satış Kooperatifleriyle köylü ve 
çîftçinlin malları değer kazanacak, 'bir yılda dde et
miş olduğu ürün 25 yılda elde ettiği ürüne karşılık 
ımra ve gelir sağlayacak fabrikaları ve işletmeleri 
bugün köylü ve çiftçinin elinden atamıştır. Bu da 
tarımın, köylü ve çiftçinin geri plana Mdiğinü'n işa
retidir. 

Bugün dünya üzerinde Kuzey Afrika ve nüfus 
patlamasına nıaınıız ülkeler dikkate alındığı zaman, 
ortaya çıkan açlık ve perişanlık, insanlık haysiyetini 
rencide eden durum, yarını her ülkenin başına gele
bilir. Bunun en iyi silalhı tarımdır. Tarım sektörünü 
geri plana atamazsınız ve hiçbir ekonomik model 
içerisinde tarım geri plana atılarnaz.j 

Fikirlerimi bu «tarzda özetledikten sonra huzu
runuzdan saygıyla ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Göfcgün. 
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birisi, toprak erozyonu; ötekisi de, çevre sorunlarıdır. 
Bugün hepimizin gözlemleriyle de doğrulanacağı gibi, 
lürkiye'de tarım kesimini kemiren 2 büyük dev sı-, 

nırlayıcı faktörle karşı 'karşıya bulunuyoruz. Bunlar
dan toprak erozyonunda, bugüne kadar teknisyenler, 
mühendisler görevlerini envanter ve plan hazırlama 
bakımından yaptılar, ama ne yazık ki bu alanda biz 
birçok gelişmiş ülkelerden gittikçe geriye kalıyoruz. 
Aslında bu demeti açmak, çok mümkün, ama kısıtlı 
zaman içerisinde şu kadarını arz edeyim. Türkiye'de 
toprak erozyon haritasını önümüze alıp çok sade bir 
analiz yaptığımız zaman, bu kaynağın çok büyük ka
yıplara uğradığını görürüz. Sadece ben bir - iki tarih
sel örnek arz edeyim : 

Bunlardan birisini belki hatırlarsınız, 40 yıl önce 
bir profesör milletvekili her yıl Türkiye'nin bir Kıbrıs 
Adası kaybettiğini söylemişti. 

Birleşmiş Milletlerde çalıştığım zaman, Iraklı bir 
yetkili, «Biz Türkiye Hükümetine başvurduk, ne olur 
artık kanallarımızı tıkayacak kadar toprak gelmesin, 
bu sedimantasyondan bıktık» dedi. Muhterem huzu
runuzda gerçekten üzülerek arz ediyorum ki, bugün 
Güney Mezopotamya'nın toprak fizyografisini incele
diğiniz zaman 9 metre Türk toprağını üzüntü ile mü
şahede edersiniz. İnşallah bugün GAP Projesi ve bu
nu izleyecek daha başka projeler gelir de biz artık 
Türk topraklarını, sel sebebiyle gelişigüzel diğer ülke
lere hediye etmek gafletinden kurtuluruz. 

Saıyım Mehmet Kemali Gökçora; 'buyurun. 
HP GRUBU ADINA MEHMET KEMAL GÖK-

ÇÖRA (©ursa) — Sayın Başkan, sayım rnıiilfetıvekille-
ri; Halkçı Parti Grubu adına Yüce Meclise saygı
lar sunanım. 

Ben konuşmamı uzun tutacak dıeğiim. Sadece 
bugün Yüce Meclise sunulmuş bulunan kanun tasa
rlısının fonksiyonılan üzerimde durmakla yetinece
ğim. 

»Hatırlayacağımız gibi, 'bundan önce Tarım Ba
kanlığınım yenliden teşlkilaltlammıaısı, reorganizasyonu 
'konusu önümüze 'gelmişti. O zaman, doğal olarak 
organizasyonu fomksiyonlardam ayırma mümkün ol
madığına göre, hem fodksiyoniları 'hem de bünyesi 
bakımından Halkçı Parti olarak eleştirilerimizi ve gö
rüşlerimizi sunmuştuk. Şimdi bu konglomeranın bi
zim görüşümüze göre Tarım Bakanlığının yeniden reor-
ganizasyonu, organik ve domenleri arasında birbiriy
le mafsallaşması, eklemleşmesi, organik bir biçimde 
oluşmayan bir bünye ortaya çıkarmıştır. Onun için 
bunu bu konglomeradan, şu altyapı hizmetlerini ayı
rarak bu fonksiyonlar üzerinde durmak istiyorum kı
saca. 

Aslında bu demet içerisinde toplanan Devleı Su 
İşleri, Toprak Su Genel Müdürlüğü ve Yol Su Elek
trik, gerçekten bu ülkeye iftihar edilecek hizmet ver
miş birimlerdir. Bunu muhterem huzurunuzda işaret 
etmeyi bir görev sayıyorum. Şimdi bu gruplar içeri
sinde yol, su, köy elektrifikasyonu, altyapının enfras-
trüktürün anaelemanları olan köy yollarına, elektri
fikasyona, elektrifikasyon üretiminde çeşitli kaynakla
rın kullanılmasında gerçekten iyi hizmet sıralaması 
yapılmış, bunlara önem verilmiştir. Bü arada bizim 
eksik bulduğumuz, özellikle büyük bir kesimi temsil 
eden tarım kesimindeki eksiklerdir. Bu bakımdan biz 
sadece bu getirilmiş olan tasarıyı eleştiri yoluna git
meden, muhterem huzurunuza, eksik bulduğumuz ya
hut tamamlayıcı konuları getirerek, önergelerimizi sun
muş bulunuyoruz. Umarız ki sayın komisyon ve ba
kanlıkça bunlar tasarıya eklenmek suretiyle, inancımı
za göre bir ölçüde de daha güçlenmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bugün sadece ülkemizde de
ğil her ülkede, bugünün teknolojik düzeyinde tarım 
kesiminde bütün plan ve programların temeli tarım
sal altyapı üzerine, enfrastrüktür üzerine oturuyor. Ben 
bir noktada şunu belirtmek isterim, sanmayın ki ben bir 
bilgi hazinesini size sunmaya çalışıyorum, sayın mil
letvekillerinin çoğu zaten bunu biliyor, yalnız bu fonk
siyonların oluşumunda 2 yönetici, 2 sınırlayıcı fak
tör üzerinde özellikle durmak istiyoruz : Bunlardan 

Sayın milletvekilleri, bu erozyon konusunda yü
reğim o kadar yanık ki, onun için zamanınızı almak 
istemiyorum; çünkü problem üzerine problem ekle
mek durumundayım. Yalnız, bir de çevre sorunları 
üzerine gerçekten eğilmemiz gerekiyor. Bugün «Tür-
kiyemizin 100 milyon nüfusunu besleyeceğiz» diye ko
nuşursak, en azından bugün huzurunuzda konuşuyor
sam, dil edebiyatı yapıyorum sayılır bu Mecliste ve 
beni kınayın. Çünkü, tarımsal kalkınma her şeyden 
önce doğal kaynak bazına oturur. Bugün tarımda ge
nel olarak teknolojiyi ilerleten ülkeler, ilk aşama ola
rak doğal kaynaklarını nasıl daha etkin değerlendire
ceği bazı üzerinden başlamıştır meseleye ve ondan 
sonra da üstyapı programlarını, araştırmasını ve ya
yımını getirmişlerdir. Ama, ben yüksek dikkatlerinize 
özellikle şunu arz etmek istiyorum ki, Türkiye artık 
şu kadar nüfusu besler lafını bir köşeye itip, aklımızı 

I başımıza devşirip, topraklarımız ne oluyor, doğal kay
naklarımız ne oluyor diye düşünme zamanımız gelmiş-

' tir. Onun için, sayın bakanın, bundan sonra bu do
ğal toprak ve su kaynakları üzerinde daha etkin pro
leter getirmesi temennisiyle bu tenkidi yapıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, çevre sorunlarının birçok çev
rede gerçekten gittikçe büyüyen bir problem olduğu 
gözlenmektedir. Biz Türkiye'yi Orta Anadolu gibi 
problem bir alana gittikçe sıkıştırıyoruz. Bizim, Bur
sa Ovası, Gökova, Kütahya Ovası gibi birçok illerimi
zin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü sınıf çok değerli ova
ları vardır. Bugün İzmir'e gittiğiniz zaman bağların 
arasındaki beton ormanları, biteviye tarımı problem
li alana itiyor, Orta Anadolu'ya itiyor; ama bizim yük
sek potansiyeli olan topraklarımız Ege'de, Güneyde 
Karadenizde geriliyor, kayboluyor. Ben sadece bir ör
nekle size arz edeyim, bunun matematiksel izahı şu
dur : Siz yılda 2 - 3 defa ürün aldığınız ovaları kü
çültüyor; ama yılda 1 veya 2 yılda 1 defa ürün aldı 
ğınız tarım alanlarını Orta Anadolu'ya sıkıştırıyorsu
nuz. Artık bunun hesabını çok ciddî olarak yapmamız 
gerekiyor. Hatta uçakia Orta Anadolu'yu şöyle bir göz
lediğiniz zaman, toprak erozyonunu, su erozyonunu, 
suyun ve rüzgârın neden olduğu erozyonu üzülerek 
görebilirsiniz. Hatta - ben size bir tek misal vererek 
sözümü kapatıyorum - öyle yerler var ki Orta Ana
dolu'da, bir çiftçinin oraya ekim yapmasıyla yapma
ması arasında ekonomik olarak hiçbir fark yoktur; 
çünkü ancak attığı tohumu alır, iki yılda bir ve on
dan sonra tabiî şehre akın başlar, göç başlar. 

Şimdi bu çevre sorunları konusunda ve erozyon 
konusunda bizim sunduğumuz önergelerde, o madde
leri güçlendirici hükümler var. Çevre sorunları bugü
nün aktüel konusu. Çünkü, biyoteknoloji (Genetik 
mühendisliği) bugün o kadar ilerledi ki, endüstride 
ikinci aşamaya mı, üçüncü aşamaya mı geçmeye ça
lışıyor gelişmiş ülkeler belli değil; fakat hayretle bu
gün izliyoruz ki, programlarında ve literatüründe tarı
mı bizden daha çok koruyucu durumdalar. Ben sade
ce bir örnek arz edeyim size : Son yayınlanan AET 
raporunda, bu endüstrileşmiş ülkeler, nüfusu tarımda 
tutabilmek için prim vermeye başladılar. Alplerde ve 
benzeri yerlerde bitki örtüsü kaybolduğu için toprak 
erozyona uğruyor ve özellikle çevrenin, peyzajın, me
sire yerlerinin, yaban hayatın tahrip edilmesi yüzün
den, Hollanda başta olmak üzere, ingiltere, Belçika 
ve Fransa'da özel kanunlarla bugün çiftçiyi kırsal 
alana yerleştirmeye çalışıyorlar ki, doğa küçülmesin, 
doğa tahribata uğramasın, doğa kendisinden bir şey
ler kaybetmesin. Şimdi, talihsiz bir çağrışım oldu; Gök-
ova'ya da işaret etmek istiyordum, vazgeçiyorum. 

Şimdi bu çevre sorunlarının güncelliği, bizim üye 
olmaya çalıştığımız AET ülkelerinde karar haline gel
di ve bütün ülkeler elele vermek suretiyle bu çevre 
sorunlarım ele aldılar. Çevre sorunlarını geniş anlam

da ve geniş çapta almak benim haddimin dışında. Yal
nız, ben kendi mesleğimle ilgili olarak size bir iki mi
sal arz etmek istiyorum : Bugün Avrupa'da, örneğin 
ingiltere'deki fabrikaların bacalarından çıkan kükürt-
dioksit veya azot gazlarından Norveç şikâyetçi. Çünkü, 
denizi aşarak oraya gidiyor ve hepimizin bildiği asit 
yağmuru oranın başına bela oluyor. Çekoslovakya ile 
Almanya arasında 100 bin hektarlık arazi tamamen 
kurumuştur. Televizyonda belki görmüşsünüzdür, top
rağa yeni elemanlar vermek yoluyla bunun rehabili
tasyonuna çalışıyorlar. 

Bizde, özellikle kentlerdeki altyapı ve kentsel yer
leşimdeki çarpıklıklar, bu sorunları (Irmaklarımızın ve 
nehirlerimizin isimlerini sayarak zamanınızı almak is
temiyorum) bizim topraklarımızda geriye dönülemez 
zararlar ortaya getiriyor. Bugün, birçok uluslararası 
kuruluşlar ve özellikle tarım ve tarımın bioteknoloji 
bazı üzerinde yaptıkları araştırmalarda, erozyonu ta
mamen kontrol altına almış olan Amerika gibi, bu
nun dışında yeni bir atılım daha getirmiş bulunuyor
lar 1960 yılından sonra. Bunu literatür bilgisi olarak 
değil, bizim Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ça
tısı altında ele alınacak bir sorun olduğu için arz 
ediyorum : Topraktaki bozulma, bitki örtülerindeki 
bozulma, yerine konulamayacak karakterde. Bu ba
kımdan, hükümetlerin programında bu çevre sorun
ları hem biyoteknoloji, hem turizm, hem de peyzaj 
ve mesire yerleri bakımından, doğayı saklama bakı
mından önem kazanıyor. 

Sayın milletvekilleri, şimdi ben bu fonksiyonlar 
içerisinde iki sınırlayıcı faktörün karşı karşıya eleşti
risini yaptığım zaman, bir noktada bağlamak istiyo
rum. Bugün arazi planlaması yapılmadan ve bölgeler
de, havzalarda zonlaıma bölgeleri ayırmadan, sistem
lere göre ekolojileri kurmadan tarımsal planlama ya
pılmasına ve tarımın geliştirilmesine olanak yok. Ja
ponya böyle başladı ve böyle bitirdi. Amerika yıllar 
yılı bu işi devam ettiriyor, son aşamasına getirdi; fa
kat bizde hâlâ hepimizin yüreği yanarak yakındığımız 
bir konu güncelliğini muhafaza ediyor. Bu da sanayiin 
pervasızca teşvik belgeleri almak suretiyle birinci sı
nıf topraklara yerleşmesi şeklinde oluyor. Oysaki ara
zi planlamasını bütün ülke çapında tamamlamış plan 
ülkeler, artık nerede tarım yapılabilecek, nerede en
düstri yapılabilecek, birbirleri arasındaki bağlantıyı ta
mamen fiziksel planlama ile çözümlemiş oluyor. 

Ben sözlerimi burada bitirirken, sayın komisyona 
ve dolayısıyla sayın bakana, sunduğumuz önergele
rin tamamen ekleme yapılmak suretiyle tasarıya ko
nulabileceği kanısında olduğumuzu arz ederim. 
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Kısaca aldığım notlara göre düşüncelerimi grubum 
adına arz etmiş bulunuyorum. Yüce Meclis üyelerine, 
grubum adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gökçora. 
Sayın Hüseyin Aydemir, buyurun. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın Başka

nım, yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı üze
rinde benden önce konuşan iki grup sözcüsü arka
daşımız, kurumun merkez teşkilatı hakkındaki görüş
lerini grupları adına açıklamış bulunuyorlar. Ben, yük
sek müsaadelerinizle, çok önemli gördüğüm taşra teş
kilatı üzerindeki şahsî görüşlerimi arz etmek istiyo
rum. Bu vesileyle yüce Meclisinize en derin hürmet
lerimi arz ederim. 

Kanaatimce kanun tasarısıyla getirilmekte olan 
taşra teşkilatı, çok vahim bir hatayı uygulamaya koy
maktadır. Esasen bu Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
;ründe Kararname bir yıl kadar önce yürürlüğe gir-
ıniş ve bugün kanun halini almak üzeredir. Ancak bu 
taşra teşkilatıyla getirilmek istenen yeni hükümlerde 
geleneksel köylü ile mahallî teşkilatlardaki vali ve kay
makamın geleneksel işbirliği tamamen ekarte edil
mekte, vali ve kaymakamlar yıllardan, asırlardan beri 
yapmış oldukları köylerimize devlet hizmetlerini gö
türme görevinden ayrılmakta, fonksiyonlarını yitir
mekte ve tamamen ekarte edilmiş bir vaziyete geti
rilmiş bulunmaktadırlar. 

Bu tehlikeli durumu, 1 seneden beri muhtelif de
falar. bu kutsal kürsüde vesileler oldukça yüksek he
yetinize, kendi görüşüme göre arz etmeye çalıştım. 
Gerek Tarım Bakanlığının kanunu görüşülürken ve 
gerekse bu kanunun komisyon görüşmelerindeki ko
nuşmalarımızdan da etkilenerek gelen metinlerinde 
kısmen olsun vahim hatalardan kaçınılmak için dü
zenlemeler yapıldığını memnuniyetle gördüm. Ama bu
na rağmen, bugün yüksek huzurunuzda görüşülmek
te olan kanun tasarısıyla, taşra teşkilatındaki vali ve 
kaymakamlar köy hizmetleriyle alakalarını, fonksi
yonlarını kaybetmekte ve tamamen merkeze bağlı 
- sanki köy hizmetlerinde bölge valiliği kuruyormu-
şuz gibi - bölge müdürlükleri kurularak, köye yöne
lik hizmetler bölge müdürlüklerine verilen vasi sala
hiyetlerle valilerin dışında idare edilmeye çalışılmak
tadır. 

Böyle bir espri içinde getirilen bu kanun üzerinde, 
bütün milletvekillerinin en büyük hassasiyetle dura-
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caklarına ve kendilerinin gerek meslek hayatlarında, 
gerek yaşamlarında müşahede ettikleri köy ve köylü 
sorunlarına ve köy hizmetlerine karşı, bu yeni getiri
len düzenlemenin ne derece memleket gerçeklerine 
aykırı olduğunun muhasebesini yapacaklarına ve mut
laka sorumluluklarının bilinci içerisinde taşra teşki
latıyla ilgili düzenlemeyi geri göndererek tekrar üze
rinde duracaklarına eminim. 

Bana ayrılan bu kısa süre içerisinde, konuyu bü
tün boyutları içerisinde arz etmek mümkün değil. 
Ancak ben bu' konu ile ilgili 3 - 4 maddelik ayrı ayrı 
önergeler verdim ve o değişiklik önergeleri görüşül
dükçe, buraya çıkıp yüksek heyetinize o önergeleri 
arz etmeye, açıklamaya çalışacağım. 

Ancak Sayın Başkanımızın müsaadesiyle, konu
nun niçin önemli olduğuna dair umumî mülahazala
rımı özet olarak tasarının maddelerine geçilmeden 
önce arz etmek istiyor ve bu kanunun, maddelerine 
geçilmeden önce mutlaka reddedilmesi gerektiğine 
inanıyorum. 

Şimdi bu tasarıyla Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanağına bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ku
ruluyor. Bu kurulan teşkilat katma bütçelidir, tüzel
kişiliğe haizdir. Bir idarî yapı içerisinde bir hizmet 
ademî merkeziyet idaresidir. Bu vasıflarıyla kurul
muş olan bu teşkilatın taşra teşkilatı ayrı bir önem 
arz etmektedir. Bu teşkilatta «Köy hizmetlerinin özel
liğinin bir gereği olarak bölge teşkilatları kurulur» de
niyor. Daha evvel komisyonlardan geçmeden yürür
lüğe giren kanun gücündeki kararnamede de, illerin 
yetki genişliği ilkesine uygun olarak, köy hizmetleri
nin özelliği icabı ve yetki genişliği ilkesinin gereği ola
rak taşrada bölge kuruluşları kuruluyordu; aynen böl
ge valilikleri gibi. Daha evvel bölge valiliklerini red
detmiştik, çünkü yeni bir kademeydi vilayetler üze
rinde. Burada il genel idaresini tamamen dışlayan, 
il genel idaresinin dışında, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığında özel, yeni bir nevi şahsına münhasır teş
kilat kurulmaktadır. Köy Hizmetleri Genel Müdürü, 
bakanlıktan ve vilayetler kuruluşundan azade olarak, 
onların idarî vesayeti altında genel müdürden bölge 
müdürüne, bölge müdüründen il müdürüne, il müdü
ründen ilgi müdürüne uzayan bir sorumluluk ve sevk 
ve idare zinciri içerisinde köy hizmetlerini yürütme 
sorumluluğunu üzerine almaktadır. İşte hatalı olan 
taraf-budur. 

Dikkatinize arz etmek istediğim husus şudur : 
Hükümetin programı vardır, hükümetin seçim beyan
namesi vardır; gerek seçim beyannamesinde, gerek 
programında Sayın özal Hükümeti bütün topluma, 
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köylümüze, çiftçimize, Türk Milletine bu Meclis hu
zurunda vaatte bulunmuş; «idare etkinleştirilecek, so
rumluluk boşlukta kalmayacak, bürokrasi önlenecek 
ve özellikle bütün hizmetlerin mahallî kademede, taş
ra kademesinde vali ve kaymakamlar seviyesinde il 
sistemi güçlendirilmek suretiyle vatandaşın ayağında 
hizmetler gerçekleştirilecek, vatandaş beyhude yere vi
layetlerle Ankara arasında gelip giderek bakanlıkların 
kapılarında bekletilmeyecek, il sistemi valilik sistemi, 
kaymakamlık sistemi en azamî boyutlarda güçlendiri
lecektir» diyerek bu yönde çalışmaya girmişlerdir.-
Şimdi bir senedir İçişleri Bakanlığında devam eden ça
lışmalarla; 11 İdaresi Kanunu genişletilmiş, yeni bazı 
yetkilerle teçhiz edilmiş, güçlendirilmiş bir şekilde önü
müzdeki aylarda Meclise gelecektir. 

Şimdi 11 İdaresi Kanunu esprisi içerisinde vali ve 
kaymakamlara hükümet programına uygun olarak 
verlecek olan bu kadar muazzam yetkiler, bugün ka
bul edeceğiniz Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ka
nunu karşısında ne hüküm ifade eder, neye yarar, ne 
yazar? 

Şunu arz etmek istiyorum; Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı layen-azl bir teşkilat mıdır ki, bir ta
raftan 11 İdaresi Kanununun dışında bir kanun tanı
maz, diğer taraftan daha evvel yüksek Meclisimizce 
kabul edilmiş olan Bakanlıkların Kuruluş Görev ve 
Esasları Hakkındaki Kanuna hiçbir surette uymaz? 
Haddi zatında bundan 1,5 yıl evvel özal Hükümeti 
iktidara gelir gelmez Bakanlıkların Merkez ve Taşra 
Kuruluşları... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen tamamlayın. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş

kanım, toparlayıp bitiriyorum; maddelerde de ayrı
ca konuşacağım. 

Şimdi daha evvel Bakanlıkların Merkez ve Taşra 
Kuruluşları Hakkındaki Kanun Gücündeki kararna
meler kanun haline getirildi. Her bakanlık kendi teşki
latını kurarken, o kanunundaki esaslara uymakla mü
kellefti, İçişleri Bakanlığı Teşkilatı Kanunu buradan 
geçerken bağırdık, dedik ki, İçişleri Bakanlığının özel 
durumu vardır, bazı özellikleri vardır; birazcık mü
samaha edin de şu ilkeleri koyalım teşkilatına dedik; 
Devlet Personel Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere, 
«Olmaz» dediler. «Biz Bakanlıkların Merkez ve Taş
ra Kuruluşları Hakkındaki Kanuna, bütün bakanlık 
teşkilatlarını kurarken uymak zorundayız» dediler; 
«Bir tek virgülüne dahi dokunamazsınız, Adalet Ba
kanlığındaki teşkilat ne ise, İçişleri Bakanlığında da 
aynı teşkilatı kurmaya mecbursunuz» dediler; virgül 
oynatamadık ve teşkilat kanunu çıktı, yürürlüğe girdi. 

Fakat sıra Tarım Bakanlığı Teşkilat Kanununa gel
diğinde, derhal 11 İdaresi Kanununu bir tarafa attı
lar, hatta açık açık, «11 İdaresi Kanununa uygun ola
rak Tarım Bakanlığı teşkilatı kurulur» denilmesine 
rağmen, vilayet sistemini dışlayacak yöntem getirildi; 
ama nispeten o mahzurlar Anayasa Komisyonunda 
önlendi ve ben, de burada o komisyona şükranlarımı 
arz ettim, fakat bugün huzurunuza getirilen bu Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı ile il
gili yeni düzenlemesi, hem o ana kanuna, çerçeve 
kanuna aykırıdır, hem 11 idaresi Kanununa aykırıdır, 
hem de memleket gerçeklerine aykırıdır. Eğer bu ka
nuna olumlu oy verirseniz, tarih huzurunda manevî 
sorumluluktan kurtulamazsınız. Çünkü, hepimiz köy
den geldik, köylünün sorunlarını biliyoruz. 

Eğer, kaymakam ve vali, devletin yapıcı gücünü, 
temsil ettiği devlet otoritesini, bulunduğu bölgede hiz
met yaparak, icraat yaparak gösteremezse, vali ve 
kaymakamdan bu şerefli misyonu esirgerseniz, asır
lardır köylü ile işbirliği yaparak su getiren, elektrik 
getiren, köprü yapan, köye binbir hizmeti, devletin 
yapıcı otoritesiyle götüren vali ve kaymakamı fonk
siyonundan mahrum ederseniz, tarihî misyonunuz siz
leri affetmeyecek, kendi vicdanınıza karşı sorumlulu
ğunuzu mutlaka acı acı hissedeceksiniz. Yüksek Mec
lis buna imkân vermemelidir. 

Bu taşra teşkilatı ile ilgili 5 adet önerge verdim, 
her birinde çıkıp 5'er dakika konuşacağım. Mümkün
se kanunun maddelerine geçmeden komisyona iade 
edelim; lütfen, ısrarla arzu ediyorum, tekrar incelen
sin. 

Hürmetlerimle arz ©derim. («Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Tasarının rüknü üzerinde başkaca söz 
isteyen?.. Yok. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamam
lanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının maddelerine (geçilmesi hususu kalbul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanım Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasana 

'BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev ve Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Tarım Or

man ve Köyişleri Bakanlığına 'bağlı katma 'bütçeli ve 
tüzelkişiliği haiz Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
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kurulması, teşkilat, görev ve yetkileri ile ilgili esasları 
düzenlemektir. 

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

1 inci maddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Görev 
MADDE 2. — Klöy Hizmetleri Genel Müdürlü

ğünün görevleri şunlardır : 
a) Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler 

ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yol
larının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu 
yolları, köprüleri, sanat yapılarım, köy içi yollarım 
yapmak, mevcutları geliştürmek, trafik güvenliği yö
nünden gerekli istikâmet ve kilometre levhaları ile 
diğer işaretleri düzenlemek, 

Ib) Kalkınma plan ve programlarında yer alan 
ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su 
kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, ge
liştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek 
üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara 
ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bun
lardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak, 

c) (Baraj, havaalanı, falbrika, savunma ile ilgili 
tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve taibiat kıy
metlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamu
laştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle 
yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkân
larını küsmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göç
men ve göçebeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi 
mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun 
çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin ma
halle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini ye
ni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım 
dışı sabalarda iskân etmek, 

d) Klöy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, 
elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, ona
rımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek 
üzere gerelcli tedbirleri almak, bakım, onarım, işletme 
ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve 
yürütmek, 

e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askerî gar
nizonlara sağlıklı, yeterli içmesuyu ve kullanma suyu 
tesislerini yapmak, 'geliştirmek ve yapımına destek ol
mak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait 
sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis 
edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifa
mda bulunmuş olan sulan; köylerin ve bağlı yerleşme | 
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birimlefinin, askerî garnizonların ihtiyacına göre tevzi 
etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, 
bağlı yerleşme birimlerine, askerî garnizonlara tahsis 
etmek; ve tahsis şeklini değiştirmek, 

Sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği 
sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 sayılı Kamulaş
tırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayri
menkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek, 

Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yolları
nın geçirilmesine lüzumlu olan arazi, Devlet hüküm ve 
tasarrufu altında veya köyün ve köylerin ve bağlı yer
leşme birimlerinin umumî yerleri içinde bulunuyorsa o 
araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

f) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel 
mülkiyetinde bulunan yabanî fıstıklık, zeytinlik, sakız-
lı'k, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve meraların, 
alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için ge
rekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlat
mak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak, 

g) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde 
kullanılmasını sağlamalk, denetlemek ve bu konu ile 
ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel 
mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer 
topraklan ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale 
getirmek, 

ı) Devletçe ikmal edilmiş sufama tesislerinden alı
nan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında 
bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tes
viyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj 
tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konular
da ıgerekli diğer işleri yapmak, 

(Ekonomik üretime imkân vermeyecek derecede 
parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım ara
zilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkânları ölçü
sünde toplulaştırılmasını yapmak, 

j) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye ka
dar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini 
sağlamak, aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ik
mal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak, 
(Baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu 
hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden 
fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet 
Su tşleri Genel Müdürlüğünün muvafakati gerekir.) 

k) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi 
faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner 
sermayeli ve tüzelkişiliği haiz işletmeler kurmak veya 
döner (sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birim
leri, şirketlere veya işletmelere ortak etmek, bunlarla 
ilgili her türlü anlaşmalar yapmak, 
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1) Küçük akarsular ile güneş, rüzgâr ve diğer ener
ji kaynakları ve tesislerinden faydalanılarak köylerin 
elektriklendirilmesi için •tesisler yapmak, yaptırmak, 

m) 1306 sayılı İskân Kanununa göre nakledilen 
veya toplulaştırılaca'k köyler için arsa tefrik etmek, di
ğer kasaba ve köylerin imar planlarını ve ihtiyaç sa
hiplerine fkonut ve tarımsal işletme tesisleri için tip pro
jeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana 
yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri ver
mek, köy içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam ya
ratacak ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak, yı
lık harcama planlan yaparak özel İskân Fonunu kul
lanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile ya
tırımları gerçekleştirmek, 

n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif dep
rem. kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve 
tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek 
maksadıyla kredi vermek, 

to) Serbest göçmen işlerini yürütmek, özel Ka
nunlar gereğince iskânlı göçmen kabul etmek, 

p) Kiraya verilecek hazine, arazisi genişliğini, ki
ra bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli 
toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hü
küm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve 
her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil 
işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde 
tashih, ıslah, ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yay
lak ve 'kışlakların tespit, tahdit ve tahsisini yapmak, 
ayrıca lüzumlu hallerde 'bunlardan ihtiyaç fazlaları
nın tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak, 

r) Hizmet ve görevleri için lüzumlu her türlü ha
rita, istikşaf, araştırma, etüt, proje, rasat, istatistik, en
vanter, 'birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yap
tırmak, 

s) Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, 
onarım, balkım ve emniyetle işletilmesi için gerekli 
tesis, atölye, bakımevi, la/boratuvar, araştırma ve veri
ci telsiz istasyonu, idarî ve sosyal diğer tesislerin plan 
ve projelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, onar
mak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, 
tesislerin kullanılmasına emniyet ve korunmasına esas 
olan 'kaideleri tespit etmek, yürütmek ve kontrol et
mek, 

t) Her türlü alet - edavat, taşıt ve makineler ile 
donatımlarını, bunların işletilmesi, tamiri için gerekli 
bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, 
icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dahil bina ve 
taşınmaz malları geçici olarak kullanmak, kamulaş-
çalışayım. 

u) Diğer kanunlarla ve Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?. 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyo
rum :• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemdeki 287 sıra sayılı Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün Teşikilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Da
ir Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (g) fıkrasında 
«Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kulla
nılması» ibaresinden sonra «ve korunmasını» sözcük
lerinin ilavesini arz ve teklif ederiz, 
Mehmet Kemal Gökçora İhsan Gürbüz 

Bursa Hatay 
M. Hayri Osmanlıoğlu M. Seyfi Oktay 

Gaziantep Ankara 
O. Şeref Blozkurt 

Çanakkale 
IBAŞKAN — Hükümet ve komisyon öneriye ka

tılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, «Gayesine uygun» ibaresi zaten koruma ted
birini de içine almıştır. Bu nedenle katılmıyoruz. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim, 

IBAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılmıyor,' 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. • 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tegkilat 
MADDE 3. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü: 

merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. 
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var müg 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KrSIM 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 
MADDE 4. — Genel Müdürlük merîkez teşkilatı, 

anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri 
ve yardımcı birimlerden müteşekkildir. 
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Genel Müdürlük merkez teşkilatı ek - Vde gös- i 
terimiştir. 

BAŞKAN. — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

4 üncü maddeyi ek cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.,. 4 üncü 
madde ek cetveliyle birlikte kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Müdürlük 

Genel Müdür 
MADDE 5. — Genel Müdür, genel müdürlük ku

ruluşunun en üst amiridir. Genel müdürlük hizmetle
rinin mevzuata, Bakanlığın amaç ve politikalarına ve 
millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık 
programlara uygun olarak yürütülmesini ve genel mü
dürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonunu 
sağlamakla' görevlidir. | 

Genel Müdür, emri altındakilerin faaliyet ve işlem
lerinden sorumlu olup, genel müdürlük merkez ve taş
ra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarım 
denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... j 
Etmeyenler.. 5 inci madde kabul edilmiştir^ i 

6 ncı maddeyi okutuyorum : ı 
Genel müdür yardımcıları 
MADDE 6. •— Genel müdür yardımcıları; Genel I 

Müdürün emrinde, onun yardımcısı olup, genel mü- i 
düdük hizmetlerini Genel Müdür adına ve onun ya
pacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve emir- 1 
leri yönünde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak 
düzenler ve yürütür. Bu amaçla Teftiş Kurulu Baş
kanlığı hafiç Genel Müdürlüğün bütün birim ve ku- | 
ıruluşlarma gereken emirleri verir ve bunların uygu
lanmasını temin, takip ve kontrol ederler. 

Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere dört 
genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir^ 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

Anahizmet! Birimleri 
AnaJhizmet birimleri 
MADDE 7. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

nün anahizmet birimleri şunlardır: 

a) Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı, 
b) Arazi ve İskân Dairesi Başkanlığı, 
c) Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığı, 
d) Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığı, 
e) Sulama Dairesi Başkanlığı, 
f) Köy İçmesuları Dairesi Başkanlığı, 
g) Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığı, 
h) Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlığı, 
i) İşletme Dairesi Başkanlığı, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 7 nci madde kabul edîlmiş'tir. 
8 inci maddeyi 'okutuyorum : 
Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı 
MADDE 8. — Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı

nın görevleri şunlardır : 
a) Köylerin; yol, köprü, içme ve kullanma su

ları ile askerî garnizonların içme ve kullanma suları
nın etüt ve proje işlerini, 

b) Yol, köprü ve içmesuyu tesislerine ait sanat 
yapılarının tip projelerini, 

c) Merkez ve taşra kuruluşlarında kurulacak çe
şitli tesislerin plan ve projelerini, 

d) Merkez ve taşra kuruluşlarının tesis sahalarınla 
imar planlarını ve imar planı değişikliklerini, 

e) Dere, göl ve barajlardan su almak ve su tas
fiye tesislerinin özel projelerini* 

f) İçmesuyu tahlilleri ile toprak ve bitum deney
lerini; yapmak ve yaptırmak, 

g) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, 
sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak 
ve yaptırmak, 

h) Genel Müdürlük hizmet ve görevleri ile ilgili 
olarak fiyat analizlerini yapmak ve birim fiyatlarını 
hazırlamak, 

i) Genel. Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — 8 -indi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Arazi ve Is'kân Dairesi Başkanlığı 
MADDTi 9. — Arazi ve İskân . Daliresıi Başkan

lığının görevJerd şunlardır: 
a) Genel Müdürlük hizmetleri için; ihtiyaç du

yulan arsa ve araziyi satın alma, kamulaştırma veya 
Hazineden tahsis yoluyla temin etmek, 
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b) Devittin hüküm ve tasarrufu altımda bulu
nan veya özel mülkiyetimde bulunup «da kamu hizmet
lerinde kullanılmayan, orta mallı olup ilhtiyaç fazlası 
olarak tespit edilen, Devletçe ıslah edilen göl, ne
hir ve batakhfclardan kazanılan aırazi ve arsaları Ha
zine adına tescilli ettirmek, belediyelere devredilen 
veya devredilecek olup da kuşanılmayan arsa ve ara
zilerden uygulama, gelişme ve rezerv sahalar dahil, 
belde İmar uygulamaları nazara alınarak bedeli mu-
kabilinde satın allimak ve talhsis işlemlerini yürütmek, 

c) Arazi İle ilgili mülkiyet tespiti, ölçü ve harita 
yapılması, köy imar planı uygulaımıası âe Hazine 
adıma tescil ve mülkiîyet devrine esas iifirazen tescil 
işlemini yapmak, 

d) Köy ve belde halkınım mevcut hayvan varlı
ğı İhtiyacı için müştereken kulanmıaları amacıyla 
aırazi kullanma kabiliyeti lile İlkim özellikleri ve üze
rindeki bitki örtüsü dikkate alınarak tarım arazisinden 
uygun görülenlerin bu Kanun ve bu Kanuna göre çı
karılacak Yönetmieik hükümleri uyarınca mera, yay
lak, kışlak, çayır ve benzerli arazi olarak tespit, tah
dit ve talhsis etmelk, talhsiısi olanların tahsis 'amacını 
değiştirmek veya yenilemekle igili 'işleri yürütmek, 

e) İskân kanunları ile lilgli alarak, yatırım uy-
guSamrasıma alınacak hizmetlerin uygulama öncesi her 
türlü ön 'etüt ve kesin etüt çalışmalarını yapmak, 

f) Yurdumuza gelen göçmenlerin yurda fcabutle-
r.i ile ilgili işlemlerinin yapılacağı süre içerisinde iaşe 
ve ibadelerinı sağlamak, ibu göçmenlerim ve yurt için
de islkân edileceklerin özel mevzuatına göre iskân
larının sağlanmasınla ilişkin bütün işlemleri yürütmek, 

g) Devletçe yapılacak baraj, havaalanı, fabrika 
ıglbi ekonomik ve savunma ile ilgili tesislerim kurul
ması, tarih ve talbiait kıymetlerinin korunması ama
cıyla yapılacak kamulaştırmaliar veya özel kanunların 
uygulanması dolayısıyla taşınmaz mıalrımı kısmen 
vey tamamen terketimek zorunda kalanlarım iskânla-
ranı sağlamak, 

h) Köylerde ve kırsal alanda iç iskânın düzen
lenmesi ve köy 'gelişme merkezlerinin kurulması ama
cıyla, ilgili mevzuata göre toplulaştırma, nakil ve is
kân gelişme alanı tefriki ile ilgili çalışmalarını yürüt
mek, 

i) Ülkemizin muhtelif (bölgelerinde yaşayan gö
çebe ve gezgindlerin iskânlarını sağlamak, 

j) Arazi ve mera talepleri ile ilgili hususların İn
celenmesi ve sonuçlandırılması işlerini yapmak, 

Ik) (Evvelce dağıtılan arazilerde Danıştay,-mahke
me ve lildaıre kararlan gereğince yapılması lüzumlu tas- | 
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hin ve İslah işlemlerini dağıtımı tarihindeki meri hü
kümlere göre yürütmek, 

1) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihin
di meri mevzuat hükümlerine uygun olarak işletil

meyenlerinin geri alınması ile iıllgü işlemleri yürüt
mek, 

m) Genel müdürlükçe verilecek benzeri görev-
'eri yapmak 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste-
yan?.,. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Sayın Başkanlığına 
Gündemdeki 287 sıra sayılı Köy Hizmetleri Ge-

ıel Müdürlüğünün Teşlklilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değitşirilerek Ka-
^ülüme Dair Kanun Tasansımn 9 uncu maddesine 
'n) fıkrası olarak aşağıda yazılı fıkramın eklenme-
n;;ni arz ve teklif ederiz. 

M. Kemal Gökçora Seyfi Oktay 
Bursa Ankara 

, Yusuf Demir Onura! Şeref Bozkurt 
Uşak Çanakkale 

İhsan Gürbüz Hayrı Osmuaniıoğlu 
Hatay Gaziantep 

Özer Gürbüz 
Slinap 

n) Çevr?. Sorunları Genel Müdürlüğü ile işbir-
,i;ği yapılmak suretiyle su, toprak ve bitki örtüle-
riınin kirlenmesi, bozulması ve ıdeğer kayıplarına uğ
ramasını önleyici tedbirleri tespit etmek, uygulamak 
veya uygulanmasına katıiknak; 

BAŞKAN — 9 uncu maddeye bir fıkra lavesimi 
ihtiva eden önergeye komisyon katılıyor mu? 

TARIM, ORMAN VE KÖY1ŞLER1 KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim, zira 
bu hüküm, daha ilerideki maddelerde «Genel Koor
dinasyon» hükmü olarak vardır. 

BAŞKAN — önerge sahibi önergesi üzerinde ko
nuşacaklar; buyurun Sayın Gökçora. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa
yın Başkan, sayın Milletvekilleri; bu önergemin kabul 
edilmeyeceğini önceden kestirmeliydim. Yalnız bu 
konudaki tezime, anti-tezle mukabele edildi, şahsen 
görevimi yaptım sanıyorum. 
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Hepinizin takdir buyuracağı gibi, bugün bilimsel 
olarak çevre sorunları disiplinler arası bir olaydır. 
Çevre Sorunları Müsteşarlığı veya Genel Müdürlüğü 
allame-i cihan olsa, yine işlerin üstesinden gelemez. 
Bütün resmî ve gayri resmî kuruluşlar, hatta gönüllü 
kuruluşlar bu örgütün çalışmasına yardım etmeliler 

- ki, her dalda disiplinli bir şekilde katkılarını getire
rek bu kuruluşa yardım etmelilerki çevre sorunları
nın üstesinden-gelebilelim. 

îşte arkadaşlarımla beraber bu öneriyi getirme
mizin nedeni; bütün diğer kuruluşlar içinde belki bir 
atlama taşı olabilir diye düşündük. Bugün ben sayın 
Bakanı Ulubat Gölüne, Bursa Ovasına kanaletlerden 
akan suların yaptığı tahribata veya a,b,c ovasında, 
tepesinde bir ekskürsiyon teklif etsem göreceğimiz 
gibi, samimiyetle arz etmek isterim ki, bugün bu 
•konularla ilgilenen yoktur. Çünkü çevre sorunları sa
dece yağmur vermeyen bir bulut gibi atmosferde 
asılıdır. Eğer biz bu teşekküllerle kendi disiplinleri
miz çevresinde bu şemsiyenin altında toplanır da, 
katkıda bulunursak, işte o zaman Türkiye'de çevre 
sorunları müsteşarlığı veya genel müdürlüğü ve 
hatta bakanlığı bu fonksiyonları yerine getirebilir. 

Saygılarımla arz ederim. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gökçora. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığı 

MADDE 10. — Köy ve Orman Yollan Dairesi 
Başkanlığının görevleri şunlardır. 

Devlet ve il yollan ağı dışında kalan köyler ile 
köy belediyelerinin ve bunlara bağlı yerleşme bi
rimlerinin yolları, orman yolları, orman içi yolla
rım 

a) önceden tespit edilen yol ağlarının yapımını, 
onarımım, bakımını, 

b) Gerektiğinde asfalt yapımını, 
c) Sanat yapılarım ve köprülerini, 
d) Her türlü bina ve tesislerini, 
e) Her türlü protokolü işleri, 

' f) Trafik Kanunu ile verilen görevleri, 
g) Konuları ile ilgili eğitim hizmetlerinin ihtiyaç 

programlarını hazırlamak, keşiflerini yapmak ve bu 
işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve idarî 

işlerin yürütülmesi, takibi ve sonuçlandırılmasını, 
kontrolünü; 

Yapmak ve yaptırmak. 
h) Genel müdürlükçe verilen benzeri görevleri 

yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 11. — Havza Islahı ve Göletler Dairesi 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Yağışların ve sel sularının zararlarını önle

yici ve depolayıcı, tarım arazileri için sulama suyu ve 
hayvanlar, için içme suyu teminine matuf gölet ve 
diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak, 

b) Toprak erozyonunu azaltıcı, toprak ve su den
gesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbir
leri almak, gerekli tesisleri yapmak ve yaptırmak, 

c) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 İt.'ye kadar 
olan sulatma tesislerinin kurukhası, ıslahı ve tevsii ile 
alakalı «tüt, planlama, proje ve programlan yapmak, 
yaptırmak, ve uygulamasını sağlamak, 

d) Genel müdürlükçe verilecek benzeri görev
leri yapmak. 

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

11 inci madde üzerinde Wr önerge vardır okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemdeki 287 sıra sayılı Köy Hizmetleri Gş-

nel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek 
kabulüne dair kanun tasarısının 11 inci maddesinin 
(b) fıkrasına küçük bir ilavede bulunarak, aşağıdaki 
gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Kemal Gökçora Onural Şeref Bozkurt 

Bursa Çanakkale 

M. Seyfi Oktay # Yusuf Demir 
Ankara Uşak 

özer Gürbüz M. Hayri Osmanlıoğlu 
Sinop Gaziantep 

thsan Gürbüz 
Hatay 

b) Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azal
tıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korun
masını sağlayıcı tedbirleri almak, gerekli tesisleri 
yapmak ve yaptırmak, 
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BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) 
— Efendim aynı anlama geliyor; ama daha kuvvet
lendirici olduğundan katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
11 inci madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 

Sulama Dairesi Başkanlığı 
MADDE 12. — Sulama Dairesi Başkanlığının 

görevleri şunlardır : 

a) Devlet arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uy
gun hale getirilmesi, 

b) Devlet sulama şebekelerinde ve diğer sula
ma planlarında sulama işleri ile ilgili hizmetleri yap
mak ve yaptırmak, 

c) ISuilu ve kuru tarım arazilerinde toplulaştır-
maya uygun arazi sahipleri çoğunluğunun isteğine 
bağlı arazi toplulaşıtınlırnası için; etüt, planlama, 
program ve projelerini hazırlamak, hazırlatmak, tas
dikini yapmak, uygulama işlerini yapmak, yaptırmak 

Toplulaştırma sonucunda verilen yeni parselleri 
maliklerin adına tescil ettirmek, ifraz işlerine konu 
olmasını önlemek için tapu siciline şerh vermek 've 
uygulamada gerekli görüldüğü zarurî hallerde kamu
laştırma yapmak. 

Toplulaştırma esas ve usullerinin nasıl yapılaca
ğını yönetmlikle belirlemek. 

d) Genel Müdürlükçe'verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz lisiteyen?.. 
Yok. 

12 noi madde üzerinde bir önerge vardır, okutu
yorum: 

Türkiye Büyük IMiMet ıMeclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemdeki 287 sıra sayılı Köy Hizmetleri Ge

nel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka

bulüne Dair Kanun Tasarısının 12 nci (maddesine 
aşağıda yazılı (d) fıkrasının eklenmesini arz ve tteklif 
ederiz. 
Mehmet Kemal Gökçora Mehmet Seyfıi Oktay 

Bursa Ankara 
Yusuf Demir 'İhsan Gürbüz 

Uşak Hatay 
M. Hayri Osmanlıoğlu Onural Şeref Bozkurt 

Gaziantep Çanakkale 
d) Toprak ve su ilişkileri bakımından topraklar

da tuzluluk ve alkali gibi soranlarla erozyonun önlen
mesini ve . suyun ökonomik kullanılmasını sağlamak 
için çiftçilere hizmet götüren kuruluşlarla işbirliği 
yapmak. 

ıBAŞlKA'N — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendıim? 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) 
—• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ ©AKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katimıyoraz. 
BAŞKAIN — Önergeye komisyon ve hükümet ika-

çalışaytm. 
önerge üzerinde Sayın Gökçora, buyurun. 
MEHMET IKBMIAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa

yın .'Başkan, sayın milletvekilleri; ben huzurunuzu faz
la işgal etmeyeceğim, sadece gerekçemi beMemeye 
çalışayım 

IBu asllınida diğer metinlerde bulunmadığı İçin 
konulmuş değil, özellikle bugün sulamayı, sulama 
normlarını, toprağın sıbrüfctürünü, eğer sulanırsa alkali 
mi olur, çorak mı olur, yoksa ne kadar su vereyim, 
ekonomik su muiikıtan nedir, norm nedir; bunları el
bet çiftçiden bekleyemeyiz. Bu kuruluşlarımız zaten 
laboratuvarlarında ve kendi mühendislik dalların
da bunları saptıyorlar. Ben acizane, bunu söylediğim 
liçin özür dilerim muhterem huzurunuzda; bir rehabi
litasyon projesinde çalıştım. Bugün sulamada; sula
mayı drenajla ve sulamayı toprak tuzluluğu ile al
kali ve çoraklığıyla birilikte mütalaa etmediğiniz 
'takdirde, o sulama bazen Tanrı korusun Çuımra'da-
ki eski sulamaya dönüşebilir ve topraklar elden gide
bilir; çoraklaşahilir. Burada her ne kadar madde 
•fuzuli gibi gözüküyorsa da, bu iki teşkilatın binbiriy-
le işbirliği yaparak, laboratuvar bdlgüerinin pratiğe 
aktarılması amacını gütmektedir. 

Teşekkür ederim, 
'BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka

tılmıyor.' 
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önergeyi oylarınıza, sunuyorum: Kabul edenler.. . 
Btoıeyenler... Önerge kabul editaıemiştıir. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 12 mci madde kabul edilmiş
tir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: . 
Köy llçmesulları Dairesi Başkanlığı 
MADDE 13. — Köy İçmesuları Dairesi Başkan

lığının görevleri şunlardır: 
a) Köy ve bağlı yerleşme birimleriyle askerî gar

nizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek, 
b) Bu maksatla sondaj kuyuları açmak, gerekti

ğinde baraj, gölet gibi tesislerden su almak amacıyla 
arııtaıa su alma tesislerini yapmak ve yaptırmak, 

c) îkmal edilmiş köy içmesuyu tesislerinin bakım 
ve lişletaıeslni yapmak ve yaptırmak, 

d) Mevcut tesislerin- onarım ve ıslah çalışmala
rını yapmak, gerektiğinde 'tesisleri geMştıirmek için her 
türlü tedbiri almak, 

e) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet 
ve düzenlemelerini gerçekleştirmek, 

f) Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu 'tüzel
kişileri, dernekler, kooperatifler, kurum ve gerçek ki
şiler tarafından vaki olacak içmesuyu ve sondaj ta
leplerini imkânlar ölçüsünde protokol düzenleyecek 
bedeli mukabili yapmak, 

Ig) Gendi müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. . 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul 
edenler... Etmeyenler... T3 üncü madde kabul edillmiş-
ItİT. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 14. — Köy Elektrifikasyon Dairesi Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
Köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin elektrifi

kasyonu için; 
a) (Hidroelektrik santrallarının etüt, proje, şebe

ke ve 'teslislerini, 
b) Güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynak ve tesis

lerini araştırmak, etüdü ve projelendirümesi ile ge
rekli tesislerimi, 

c) Terfili içme, kullanıma ve sulama suyu insaat-
iarının enerji besleme teslislerini, 

d) Genel Müdürlüğün hizmetleriyle ilgili bütün 
bina, ıtesis ve sahaların elektrik, telsiz ve telefon pro
je ve ıtesiisatlarını, 

.e) Her türlü protokollu işleri, yapmak ve yap
tırmak, 

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

'BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz İste
yen?.. Yok. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlığı 
MADDE 15. — Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlı

ğının görevleri şunlardır: 
a) Köylerin ve kasabalar ile nakli ve topîulaş-

tırılıması gereken köy, mahalle, mezra, kam. vb, yer
leşme üniteleri diğer iskân hizmetleri için fizikî yer
leşmenin düzenlenmesi ile ilgili gerekli imar planla
rının ekonomik, sosyal ve fizikî altyapı teslislerinin 
projelerini, yerleşme yerini iklim ve fizikî özellikle
rine uygun olarak hazırlamak ve hazırlanan bu pro
jelere göre bütün inşaat uygulamalarını yapmak ve 
yaptırmak, , 

b) NıaJkli ve toplulaştırılması gerekmeyen köyler-
- de vatandaşları konut ve tarım işletme tesisi ihtiyaç

larını kendisinin karşılayamaması halinde proje ye 
teknik yardım desteğinde bulunmak, 

e) Konut, tarımsal işletime ile ilgili tesislerin kre
dili inşaat uygulamalarını denetlemek, 

d) Genel Müdürlüğün her ıtürlü bina ve (tesisle
rini yapmak ve yaptırmak, 

e) Genel İMüdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul 
edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
İşletme Dairesi Başkanlığı 
MADDE 16. — İşletme Dairesi Başkanlığının 

görevleri şunlardır: 
a) İskân Kanunu ile Fonun malî konularla il

gili uygulamalarını yürütmek ve günün şartlarına 
göre tadil tekliflerini yapmak, 

b) Yıllık harcama planları yaparak özel İskân 
Fonu mevcutlarını en verimli şekilde değerlendirmek 
ve yatırımlarını gerçekleştirmek, 

c) Harcama planı ve çalışma programına uygun 
plasman gönderilmesini sağlamak, uygulamalarla, 
nakdî gerçekleşmelerini izlemek, 
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d) Merkez ve taşrada yapılan harcamaların 
mevzuata uygunluğunu sağlamak, 

e) Merkezde ve taşrada özel 'İskân Fonundan 
yapılacak satın almalar için gerekli talimatları ver
mek, tahakkukunu tamamlayıp mahsubunu yapmak, 

f) Fonun para, mal ve kıymetli evrakını muha
faza etmek, bununla ilgili kayıtları tutmak, 

g) Diğer kuruluş formlarından kaynaklanan ve 
Genel Müdürlükçe yerine getirilmesi istenen hiz
metler için Fona yatırılacak paraların kayıtlarını 
tutmak, harcamalarını yapmak veya yaptırmak, hiz
met sonunda kayıtlarım kapatmak, 

h) Yıllık program ile projelerden tasvip edilen
lere özel İskân Fonundan konut, ıtaom işletme te
sisleri inşaatı kredisi açmak, borçlandırmak ve geri 
ödemelerini takip etmek, 

i) Yıl sonlarında blanço çıkartmak ve bilanço
ya esas muhasebe kayıtlarını tutmak, Merkez İhale 
Komisyonunun çalışmalarına katılmak ve ihale iş
lemlerini tamamlamak, 

f) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev ala
nına giren konularda kontrollü Ziraî Kredi özel 
Proje Fonu için teknik yardım projeleri hazırlamak 
ve hazırlatmak, tasdik etmek, uygulamalarına yar
dım edilmesini ve kontrolünü sağlamak, 

k) Ziraî sulama, toprak muhafaza ve arazi ıs
lahı çalışmalarıyla ilgili tesisleri işletmek üzere çift
çilerin birlikler, kooperatifler halinde teşkilatlandırıl
masını teşvik etmek ve yardımcı olmak, 

1) köylerde ve kırsal alanda Genel Müdürlük
çe yapılan tesislerin; yapım, bakım, onarım, işletme 
ve geliştirme hizmetlerine ait bu tesislerden yararla
nanlar tarafından yapılacak geri ödeme işlemlerini, 
yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde yürütmek, 

m) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görev
leri yapmak. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Danışma ve Denetim Birimleri 
Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 17. — Genel Müdürlüğün danışma ve 

denetim birimleri şunlardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire

si Başkanlığı, 

c) Hukuk Müşavirliği. 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul- edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 18. — Teftiş Kurulu, Genel Müdürün 

emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağı
daki görevleri yapar. 

Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarının 
her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak; 

a) Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak, 
b) Kontrol ve denetleme işlerini yapmak, 
c) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi ger

çekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun ça
lışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri ha
zırlamak ve Genel Müdüre sunmak, 

d) özel kanunlarla ve Genel Müdür tarafından 
verilen benzeri görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiş
tir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Baş

kanlığı 
MADDE 19. — Araştırma, Planlama ve Koordi

nasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Genel Müdürlüğe Hükümet programı, kalkın
ma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Ka
rarları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen 
emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esas
larını tespit etmek ve bu esaslara uygun olarak genel 
müdürlüğün anahizmet politikasının ve planlarının 
hazırlanmasına yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve 
yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli gö
rülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel po
litikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağ
lamak, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ye etkin bir 
şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme 
gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şe
kilde kullanılmasını sağlamak üzere genel müdürlük 
bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak 
ve uygulamasını takip etmek, 
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d) Genel Müdürlüğün yıllık çalışma programla
rım hazırlamak, gerekli istatistikleri toplamak ve de
ğerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile genel mü
dürlük yıllık çalışma programlarının uygulanmaları 
sırasında genel müdürlük teşkilatında ortaya çıkan, çö
zümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıka
nıklıkları Bakanlık ve Bakanlıklararası seviyede gide
rici tedbirleri tespit ederek makama • sunmak, orga
nizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen 
diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma prog
ramlarının yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ka
nun teklifleri hakkında genel müdürlük görüşünün tes
pitine yardımcı olmak, 

h) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak, 
i) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve 

verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili araştırma ça
lışmaları yapmak ve yaptırmak, 

j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

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

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
' edenler... Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edil
miştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 20. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 

şunlardır : 
a) Genel Müdürlük merkez teşkilatının düzenle

dikleri sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek 
ve bunların Kanun ve hukuka uygunlukları ile uygu
lamadan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tespit et
mek, 

b) Genel Müdürlük memurları hakkında düzenle
nip gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını in
celeyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla İlgili işlem
leri yapmak, 

c) Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel 
Müdürlükçe hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik 
taslakları ile diğer iş ve işlemler hakkında hukukî 
yönden görüş bildirmek, 

d) Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki dava ve 
icra takip işlerini merkezden veya yerinde denetle
mek, 

e) Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili 
merkez teşkilatının görüşlerini de alarak ihbarname, 

ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazır
lamak, 

f) Adlî ve idarî davalarla her türlü icra takip
lerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adlî, idarî dava
ları ile icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra 
daireleri dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nez-
dinde Genel Müdürlüğü temsil etmek, 

Bu hizmetleri yürütmek amacıyla Genel Müdür
lükçe istihdam edilecek avukatlara, avukat sıfatına 
haiz hukuk müşavirleri ile bu hizmette çalışan me
murlara mahkemelerce takdir edilecek vekâlet ücret
leri hakkında 2 Şubat 1929 tarih ve 1389Jlayilı Dev
let Davalarını intaç Eden Avukat Vesaireye Verile
cek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas 
yolu ile uygulanır. 

g) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 
yapmaki 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 20 nci madde kabul edilmiş
tir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yardımcı Birimler 
Yardımcı birimler 
MADDE 21. — Köy Hizmetleri Genel Müdür

lüğünün yardımcı birimleri şunlardır : 
a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Makine ikmal Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Uzmanlığı. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?,. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
MADDE 22. — Personel ve Eğitim Dairesi Baş

kanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve 

personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, per
sonel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bu
lunmak, 

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, 
emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak, 

c) Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren - iş
çi ilişkilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş söz
leşmelerinde belirtilen esaslarla ilgili olarak Bakan
lık işveren - işçi İlişkileri Dairesi Başkanlığınca yü-
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rütülecek çalışmalarda gerekli koordinasyon ve işbir
liğini sağlamak, 

d) Genel Müdürlük merkez personeli ile gerek
tiğinde taşra personeline ait tahakkukla ilgili bütün 
işlemleri yapmak, 

e) Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını 
hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim prog
ramlarını düzenlemek ve uygulamak, 

f) Her türlü yayın ve tanıtma faaliyetlerini yü
rütmek, baskı ihtiyacını karşılamak, telif ve tercüme 
hakları ile ilgili işlemleri yürütmek, 

g) Dış ilişkilerle ilgili başta personel olmak üze
re diğer iş ve işlemleri yürütmek, 

h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 235 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 
Tasarısının 22 nci maddesinin (c) bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Metin Balıbey Hazım Kutay 
Afyonkarahisar Ankara 

Ahmet Şevket Gedik Mümtaz Güler 
Adana Uşak 

Osman Işık ismail Üğdül 
Ankara Edirne 

Ahmet Özkan 
Çankırı 

Madde 22. — (c) bendinin değişik şekli : 

c) Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren -
işçi ilişkilerinin, mevzuat ve yürürlükteki toplu iş 
sözleşmelerinde belirtilen esaslarıyla ilgili olarak Ba
kardık Personel Genel Müdürlüğünce yürütülecek ça
lışmalarda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağla
mak-

Gerekçe : Bakanlıkta işveren - işçi ilişkileri dairesi 
başkanlığı kurulmamış bulunduğundan ve konu dle 
ilgili koordinasyon ve işbirliğinin Bakanlık Personel 
Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiğinden, 22/c 
bendinin değiştirilmesi gerekli görülmektedir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı? 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka
tılıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon 
katılıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi kabul edilen önergeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
22 nci madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 23. — idarî ve Malî işler Dairesi Baş

kanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve 

malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
h) ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 

satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Genel Müdürlüğün malî işlerle ilgili hizmetle

rini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma,' bakım, onarım 

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

hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin 

sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 

g) Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgilile
re duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Mü
dürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

h) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak, 

i) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing 
ve görüşmeler düzenlemek, bunlara ait önemli not ve 
tutanakları tutmak ve yaymak, 

j) Genel evrak, arşiv ve dokümantasyon hizmet 
ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

k) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 

Makine tkmal Dairesi Başkanlığı 
MADDE 24. — Makine ikmal Dairesi Başkanlı

ğının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği iş 

makineleri, ekipman ve yedek parçaların anateknik 
özelliklerini ve miktarlarını tespit etmek, satın alın
ması için teklifte bulunmak, 
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b) Makine, ekipman ve yedek parçaların dağıtı
mı ile transferini yapmak ve ikmal sistemini ihtiyacı 
karşılayacak şekilde geliştirmek, 

c) Teşkilat atölyelerinde malzeme, yedek parça 
ve teçhizat üretimini planlama ve gerçekleşmesini sağ
lamak, 

d) Makine, ekipman ve yedek parçalarda mey
dana gelen karakteristik arızaların giderilmesi için 
gerekli etüt ve tadilatları yapmak, yaptırmak, 

e) Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir ve 
terkin işlemlerini denetim ve iora etmek, satış ve de
ğerlendirilmesini sağlamak, 

f) Maikine parkı ile ilgili yıllık bütçe tekliflerini 
hazırlamak, 

g) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 24 üncü madde kabul edil
miştir. 

Savunma Uzmanlığı 
MADDE 25. — Savunma Uzmanlığı, özel ka

nunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri ya
par. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 25 inci madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : * 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 
MADDE 26. — Genel Müdürlük taşra teşkilatı; 

köy hizmetlerinin özelliğinin bir gereği olarak bölge 
seviyesinde kurulacak bölge müdürlükleri ile müdür
lüklerden teşekkül eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; şu anda müzakere ettiğimiz, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün köye dönük çalış
malardaki önemi ve değeri gerçekten çok büyüktür. 
Çünkü Türkiye nüfusunun yüzde 55'i hâlâ kırsal böl
gelerde oturmaktadır, yaşamaktadır ve kırsal bölge
lerde karşılanmayan ihtiyaçlardan ve diğer sebepler
den dolayı da büyük şehirlere göç devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin milletvekili olarak 
dolaşmalarımız sırasında köylülerimizin bizden en çok 

istedikleri üç ihtiyaç maddesi vardır. Bunlardan bir 
tanesi elektriktir, bir tanesi sudur, bir tanesi de yol
dur. Yakında Doğu bölgemizden geldim; Yol Su Elek
trik, Topra - Su ve İskân şimdi birleştirilmiştir. Yal
nız bunu sayın bakanın ve arkadaşlarımın dikkatine 
sunmak istiyorum; bunlar birleşip bir araya geldik
lerinden şu anda yeteri derecede makine parkları var
dır, ellerinde yeterli bütçe imkânları vardır, fakat en 
çok sıkıntı çektikleri husus, şu anda yetişmiş perso
nel sorunudur, personel konusudur. Çünkü arkadaşla
rımdan edindiğim bilgilere göre, verilen teşvik tedbir
leriyle veya vergi indirimiyle o bölgelerde bizim iste
diğimiz hizmetlerin yürütülmesi - personeli orada tut
madıkça - mümkün değildir. Misal olarak bana söyle
diklerine göre, bir arkadaşımızın teşvik tedbirlerinden 
dolayı eline geçecek para beş altı bin lira civarında
dır. Fakat kışın o bölgelerde, yakacaktan yiyeceğe 
kadar her şey, bizim burada aldığımızdan çok daha 
farklı şekilde artarak önlerine gelmektedir, bu itibar
la onların burada bir kazancı yoktur. 

Eğer buralara bir hizmet götürmek istiyorsak, 
oradaki personeli yalnız bu teşvik tedbiıîeriyle değil, 
düşünülecek başka tedbirlerle de ödüllendirmek la
zımdır. Erzurum dahü diğer bölgelerle de konuştum, 
ellerinde gerçekten her türlü imkân olmasına rağmen 
personel yokluğundan bu seneki çalışmalarının eksik 
kapasiteyle olduğunu da ifade ettiler. 

O itibarla, sayın bakan da buradadır ve zanne
diyorum ki tetkik ettiklerinde göreceklerdir, sadece 
belli kadroların verilmesi yeterli değildir. Şahsen şa
hit oldum, 2 sene önce seçim sırasında bir köprü ya
pılmış, fakat iki başı doldurulmamış vaziyette duru
yor. Yeterli derecede personel kontrolü olmadığı için, 
köprü yapılmış ama, iki tarafı boş bırakılmış. Biz de 
dereden geçerek gittik ve köylüler şikâyet ettiler. 

Şimdi bunun eksikliği şuradan doğuyor : Kontrol 
yoktur, personel yoktur, yeterli derecede araç veril
memiştir. O itibarla, eğer bu hizmetlerin bütün bu 
imkânlara rağmen, - makine parkına ve verilen tah
sisata rağmen - yerine getirilmesini istiyorsak, perso
neli takviye etmemiz gereklidir. Çünkü özellikle vur
gulamak istiyorum, - bunu ayrı.bir konu olarak ge
tirmek istiyordum, fakat yukarıda Maden Kanunu gö
rüşüldüğü için, oradaydım, fırsatı kaçırdım - içme su
ları yönünden, ben, bir köyde 10 tane çeşmeden sade
ce birisinin aiktığını gördüm değerli arkadaşlarım. 

Dolaştığımız yerlerde en çok üzerinde durulan ve 
bizden istenilen husus, içme suyu meselesidir. Sayın 
bakan bunu kontrol ettirmelidir. Her sene vilayetler 
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belli köyleri programa almaktadırlar, fakat yapılan iş
ler denetimsizlikten, kontrolsüzlükten. çalışmamakta
dır. içme suyu için birçok yerlerde isale hattı yapıl
mış olmasına rağmen, bunlar da çalışır durumda de
ğildir ve çok uzak mesafelerden kışın hariç sırtların
da su getirmektedirler arkadaşlar; gözümle gördüm. 
Bizim memleketimizin her tarafından sular akmakta
dır. Sayın Başbakan ile Ağrı Şeker Fabrikasının açılı
şına gittiğimizde şikâyet ettiler, en üzücü olanı geçen
lerde uğradığımızda, her tarafı sular kaplamış, evler 
bile suların içerisinde fakat bir ay sonra da o bölge
de içme suyu bulamıyorsunuz. Şimdi bu bir paradoks. 
Onun için içme suları büyük bir sorundur; elektrik 
bir ölçüde yerine getirilmektedir, bir program dahi
linde gitmektedir. Yine bana bir köyde çay yapmak 
istediler. Suya gidince baktım aşağıda bir dere, bir ta
rafında hayvanlar içerisinde oradan su getirmek iste
diler ve biz buna razı olduk, bir şey de diyemedik. 
Çünkü vatandaşın içtiği sudan biz de içmek mecbu
riyetindeydik. Onun için, bunu sıkı bir şekilde deneti
me tabi tutmak lazım ve içme sularının mutlaka o 

* bölgelerde vatandaşa yeteri derecede götürülmesi ge
rekmektedir. ' I 

Benim etütlerimden 86 bin .yerleşim biriminden 
sadece 19 bininde yeteri derecede su vardır. Bu 86 bi
nin içerisine mezralar falan dar girmektedir, köylerin 
sayısı biliyorsunuz 36 ile 40 bindir, 15 bininde şöyle 
böyle su var, gerisinde de su yoktur. Bu kendi rapor
larında vardır, daha önceki bütçe raporları tetkik edil
diği zaman görüleceği gibi, bu rakamlar orada da var
dır. Onun için köylerimizde bilhassa bu hizmetlerin 
yerine getirilmesine çok önem verilmesini ve kendile
rinin denetime tabi tutulmasını, vatandaşın bu ihtiya
cına cevap verilmesini rica ediyorum. Bu hepimiz adı-
nadır. Çünkü vatandaşlarımızın en çok sıkıntı çektik
leri su meselesidir. Bunu bu vesile ile dikkatlerinize 
sunmak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydemir, süreniz 5 
dakikadır. 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın Başkan, 
pek muhterem milletvekilleri; 26 ncı maddede «Ge
nel Müdüra'k taşıra teşkilatı; hizmetLerirain özeliği
nin bir gereği olarak bölge seviyesinde kurulacak böl
ge müdürlükleri l e müdürlüklerden) teşekkül eder» 
denilmektedir. Halbuki bu maddenin gerek Ana
yasamıza göre, gerek diğer çerçeve kanununa göre 
böyle olmaması lazım. Bütün bakamlhlkların ve di
ğer umum müdürlüklerin taşra teşkilatı kurulurken, 
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özellikle 3 ıkonu üzerinde duruldu. Bu şekilde değil 
o maddeler. Orada diyor ki, «Bakanlığın veyahut ge
nel müdürlüğün taşra teşkilatı çerçeve kanununa gö
re»; yani Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkındaki Kanuna göre, kadro hakkındaki karar
nameye göre ve 11 İdaresi Kanununa göre kurulur. 

Halbuki burada o hükümler yok, onu kaldırmış 
buradan. Niye toaidiıranış; kaldırabilir mi? Kaldıra
maz. Anayasanın 126 ncı maddesinde hüküm var; 
& seviyesindeki merkez teşkilatları Anayasanın 126 
ncı maddesine göre M seviyesinde kurulur, bölge se
viyesinde ye^ki genişletilemez ve bölge seviyesinde 
merkez kuruluşuna ait teşkilat kurulamaz. 11 teşkila
tının i seviyesinde kurulması elzemdir, bu da 11 ida
resi Kanunuyla kurlur ve il seviyesinde kurulan teş-
kil'altlar mutlaka 'vaiye bağlıdır. Çünkü yine Anayasa
mızın ibir bagtoa maddesinde idare, kuruluş ve görev
leriyle 'bir bütündür denilmiş. Taşra teşkilatı, iller
de ili seviyttfinde kurulur, bölllge seviyesinde kurula
maz. Ancak ve ancak valiler bakanlığın yetki geniş
liğine göre, İllerde il seviyesinde temsil görevini ye
rine getirir. Bölge valisi bu yetkiye haiz değildir, 
binaenaleyh bölge valilikleri kurulamaz dedik, kaldır
dık. Şimdi bölge valilikleri kuramıyoruz. Dikkat edin, 
11 idaresi Kanununa göre il sistemini,- Anayasaya 
göre kurmamız gereken il sistemlini, bık tarafa bıra
kıyoruz, yetki genişliği daha evvel vardı, o yetkiyi 
bölge müdürüne veriyordu, anladılar ve komisyonda 
yetki* genişliğini kaldırdılar, ama netice değişmez. 
Yetki genişlğM fiilen gerçekleştirecek şekilde, şim
di, okuyacağım şu maddeyi koydular, dediler ki; 
«Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait taşra teş
kilatı, köy hizmetlerinin özelliğinin bir gereği ola
rak.» Eskiden bir de, «11 yetkisi genişliği ilkesine uy
gun oDaraik'» ibaresi vardı, onu çıkardılar, «Bölge 
müdürlükler! kurulur» ve yine ibir madde var, 32 nci 
madde 'birazdan gelecek, o maddede «Bölge müdür
leri kendilerine bağlı kuruluşların amiri ve genel 
müdürü, bakanlığın en yetkili temsilcisi, denmiş. Ya
ni aynen Anayasada valilere verilen yetkiler bölge 
müdürlerine verilmiş, ili ve ilce müdürleri bölige mü
dürlerine 'bağlanmışlar. Genel müdüre karşı sorum
lu makam bölge müdürü. Yani, bir nevi Tarım Ba
kanlığına- çünkü Tarım Bakanlığı teşkilatı bir de
rece düzeltildi - bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü ibir nevî ıbölge valiliği gilbi köy hizmetlerinde, 
valinin kontıofü dışında müstakil bir ademi hizmet 
merkezi olarak kurulmuş oluyor. Tıpkı, daha evvel 
gayet iyi tanıdığımız üç teşkilat vardı vilayetlerde, 
vali ile vilayet ile hiçbir ilgisi yoktu; bunlardan bi-
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dişi Karayolları ıBölge Müdürlüğü, İkincisi Devlet 
Su İşleri Bölge Müdürlüğü, üçüncüsü de Orman İda
resi Bölge Müdürlüğü âdi. Bu üç teşkilat, birer ade
mi merkeziyet iMaresiidir, bölge kuruluşudur, tüzelfcişji-
ligi haizdir, kaıtma 'bütçelidir ve il idare sisteminin 
dışındadır, sadece hizmetin önselliği gereği kurulmuş
tur, vali veya ifcaymalkamla ibik alakası yoktur. Her 
ne kadar b..ı üç teşkilat bugüne kadar hepimizi se
vindiren hizmetler yapmışlarsa da, bu- yapılan hiz
metler devle', parası ile yapılmıştır; köylünün, hal
kın, mahalli idarelerin hiçbir katkısı olmamıştır bu 
hizmetlerde, köylüye yabancı Ibk kuruluştur; tama
men kendi çapında merkeze bağlı olarak, merkezi 
temsil ederek hizmeltleri yürötmüşjlerdık. 

Fakat, köy hizmeltleri dödiğimüz zaman iş deği
şiyor. Anayasa, bölge kuruluşu kurulmasına müsaade 
ediyor, ama özeliğin gereği değil. Çünkü, köy hiz
metlerimin ne özellilklerii olacak kıi bölge seviyesine 
taşıoyorsun? Nihayet bk köy, iki köy, on köy, yüz 
köy, bin köy, vilayet hududunu geçmez. Sen kalk, 
üç tane vilayeti bir araya getk; «Bölge hizmetleri
nin özelliği» de... Olmaz böyle şey. Her ne kadar, 
Yol, Su, Elektrik bölge müdürlükleri vardı; ama 
onların bu şekilde yetkileri yoktu, onlar sadece ma
kine parkı ve teknik hizmetlerde bakana yardıma 
oluyordu, nihayet bir ditin kuruluştu. Burada kuru
lan bölge teşkilatı, artık vali ve kaymakamı, il ida
resini devre dışı bırakıyor. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, toparlayınız efen
dim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz önergem okunduktan son
ra tekrar söz almak istiyorum^ 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAM — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Balkan. 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
mlletvekllleri;: baştan 'beri üzerinde en fazla müna
kaşa edilen kısma geldik. Bu bakımdan, «Taşra teş
kilatı» kısmına (basılarken bir liki hususa değinmeyi 
faydalı buluyorum. 

Birinci husus şudur efendim: Anayasanın 126 ncı 
maddesi üç paragraftan ibarettk. Bunlardan birinci 

paragraf, ülkenin illere bölündüğünü, illerin de kade
meli olarak bölümlere ayrıldığını ifade eder,. İkinci pa
ragrafında, «İlerin idaresi yetki genişliği esasına da
yanır» der. Üçüncü paragrafında ise, «Kamu hizmet-
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Jetinin gömülmesinde verim ve uyum sağlamak ama
cıyla, birden çok ili içline alan merkezî idare teşki
latı kurulabilik. Bu teşkilatın görev ve yetkileri ka
nunla düzenlenir» denilmektedir. 

Muhterem miletvekilfleri, Anayasamız, burada 
getirdiğimiz sisteme ıbk kere bütünüyle cevaz ver
mektedir. İkincisi; getirdiğimiz sistem, Bakanlıkların 
Kuruluşu Hakkındaki 2046 sayılı Kanunun genel 
muhtevasına da her şeyi l e başından sonuna kadar 
uygundur. Sayın Aydemir neresinin uygun olmadı
ğını bk türlü ibelıirtmiyorlar. Bu noktanın bilhassa 
açıklanması gerektiğini belirtmek isterim^ 

Diğer taraftan, bk önemli nokta da şudur efen
dim1: »Biz, bölge müdürlüklerimi geçmişten farklı bir 
sistemde kurduk; fiilen kurduğumuz bölge müdür
lükleri geçmişten çok farklıdır. Bıir süre evvel ya
yımladığımız Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
Taşra Teşkilatının Kurulusu ile İlgili Yönetmelikte 
bölge müdüılüklerini sadece 3 şubeden teşekkül et
tirdik. Buna mukabil her lilde i teşkilatını, il mü
dürlüğünü 5'er şube olarak kurduk. Bölgelerin ana-
görevini de daha ziyade takip ve koordinasyon ola
rak tarif ettik. 

Ayrıca, yine geçmişten çok farklı «olarak, il mü
dürlüklerine önemli yetkiler verdik.. Bunu daha da 
fazla 'artıracağız, önümüzdeki günlerde değerlendiir-
me yapacağız. İşlerin mümkün olduğu kadar bizzat 
ilinde bitmesi için de bakanlık olarak, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğü olarak bütün tedbirleri almak
tayız. 

Sayın Sarıoğhılnıun 'belirttiği bk hususta değinmek 
istiyorum, özelikle bu grup liçme sularında köylü
müzün zorluk çektiği yerlerde, kalkınmada öncelik
li yörelerimdide vatandaşlarımıza daha fazla yardım
cı olmak bakımından, zannediyorum 1,5 milyar ka
dar ilave bir kaynak ayrılmıştır. Bu grup köylerimin 
işletilmesini de bundan böyle Köy Hizmetleri Ge
neli Müdürlüğü, sadece gerti kalmış- bölgelerimizde ol
mak üzere üstelenecefctk. 

Yüce heyetinize arz eder, saygılar sunarım efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde verimiş bk önerge vardır, oku

tuyorum: 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 287 sıra sayılı «Köy Hizmet

leri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Tükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
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Kabulüme Dalir Kanun Tasarısı» mm 26 ncı madde- . 
simim aşağıdaki şekilde değiştirilmesini atız ve teklif 
ederiz. 

Taşıra teşkilatı! 
Madde 2o. — Genel Müdürlük; Bakanlıkların 

Kuruluş ve Görev Esasları, Gend Kadro ye Usulü 
Hakkında Kanun ve 5442 sayılı H İdaresi Kanun 
hükümlerime uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya 
yetkilidir. 

Köy hizmdtleıüinim görütonesıinde verini ve uyum 
sağliamıalk amacıyla ibiırden çok ıii içlime alan Genel 
Müdürlüğe bağlı bölge müdürlülklerıi kurulabilir. 

Onuıral Şeref Bozkutft Hüseyin Aydemir 
Çanakkale Izımtir 

Özer Gürbüz iM.< Seyfi Oktay 
Sinop Ankara 

(Mehmet Kaf kasligil 
İstanbul 

'BAŞKAN — 'Komisyon ve hükümelt bu önerge
ye katılıyor mu? 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞUERİ KOMİSYO
NU SÖZCÜSÜ SAIBRI ARAŞ -(Kaim) — Katıümı-
yoruz. 

TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkam, gerekçesini 
Ibiraz evvel açıkladım; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olanak Sayın Ayde-
mir'e söz veriyorumı; buyurum. 

HÜSEYİN AYbE'M'lR (İzmir) — Sayın Başka
nım, pek değerli milletvekilleri; değişiklik önergemiz
le fazla bir şey eklemedik. Bugüne kadar bütün ba
kanlıkların teşkilat kanunlarında taşra kuruluşlarıy
la ilgili maddeyi buraya aynen yazdık. Yani, kurula
cak taşra teşkilatı Genel Kadro Kanununa uygun 
olacak, 11 idaresi Kanunu hükümlerine uygun ola
cak, bir de çerçeve kanuna uygun olacak. Yani hü
kümetin getirdiği ve büyük Meclisimizin çıkardığı 
kanunların bir lazımesini, Anayasanın bir icabı ola-. 
rak ifade ettik; fazla bir şey demedik. Ancak, yine 
Tarım Bakanlığının görüşüne uygun olarak bir mad
de daha koyduk oraya; bölge müdürlüklerine cevaz 
verdik. Ama, bölge, kuruluşuna Anayasanın müsaade 
ettiği çerçevede; «"Birden ziyade illerde köy hizmet
leriyle ilgili verim ve uyum sağlamak üzere bölge 
müdürlükleri kurulabilir, dedik. Fazladan yazdığımız 
madde bu kadar; bu da Tarım Bakanlığının lehine. 

Şimdi bunu kabul etmiyorlar. Neden? Çünkü, 
Anayasaya uygun, çerçeve kanuna uygun, 11 idaresi 
Kanununa uygun, il sistemine uygun bizim getirdiği-
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miz bu Önerge. Bunu kabul etmiyor; il sisteminin 
dışında tamamen bir ademî merkeziyet idaresi ku
ruluyor. Çünkü, burada bakanın dahi yetkisi yok. 
Nihayet bir idarî vesayet var; bakana ve valilere 
kanunda yetki açıkça verilirse, idarî vesayet yetkisini 
kullanabilir; belediyeler üzerinde olduğu gibi. Bir hiz
met ademî merkeziyet idaresidir. Binaenaleyh, hiye-
rarşik, Tarım Bakanlığına bağlı herhangi bir kuru
luşta, bakan icabında karar verilirken müdahale eder, 
kendi onayını verir, murakabe, gözetim ve denetim 
devamlı olarak işler; vali anında hizmete müdahale 
eder, hatalı işlemi bozar, kalkar müdüre emir verir. 
Şimdi bakan da emir veremiyor, vekil de emir vere
miyor; ama bunu kanuna koyarsak (ki, biz şimdi 
koyduk, Valilere, daha sonraki maddelerde valilerin 
idarî vesayet yetkisi olarak, bu kurulacak bölge 
müdürleri üzerinde veyahut da il müdürleri üzerinde 
'bazı hususlarda emir verme gibi yetkiler tanıdık)1 eğer 
kabul ederseniz, valiler o yetkiyi kullanabilecek; ama 
her halükârda bu maddeyi bu şekliyle düzeltmemiz 
lazım. 

Eğer bu şekilde düzeltmezsek ne olacak, fiiliyatta 
nesini göreceğiz? Bir vali tek bir grayderi dahi bir 
köy idaresine veremeyecek, herhangi bir programı 
yapamayacak. Bölge müdürü il müdürüne, il müdürü 
ilçe müdürüne emir verecek; bunlar. Köy Hizmetleri 
Genel Müdürüne karşı sorumlu olacak. Biz herhangi 
bir köyün yolunu, suyunu, elektriğini, göletinİ veya 
toprak su hizmetleriyle ilgili talebini veya .bir köye 
götürülecek hizmetle ilgili bir talebimiz varsa Köy 
Hizmetleri Genel Müdürünü bulacağız. Çünkü, ba
kanın da yetkisi yok. Var da, tayin yetkisi var. O 
teşkilatı kurabiliyor; ama ondan sonra karışmıyor. 
Genel müdürjük müstakil, katma bütçeli ve tüzelki
şiliği haiz bir teşkilat olarak kuruluyor. Artık bütün 
köye yönelik hizmetleri (köy okulları hariç; çünkü o 
millî eğitimin görevleri arasındadır) bir tek umum 
müdür; 20 tane bakandan daha güçlü bir umum 
müdür yönlendirecek. Zaten sıra bulamazsanız görüş
mek için; ne telefonla, ne de bizzat giderek. Daire 
'başkanlarını bulursunuz; ama onun da vereceği ce
vap uzuyor. Çünkü 1 senedir uygulama yapıyoruz; 
{Ben şimdi sayın bakandan sual de soracağım) bir 
köyün küçük bir yol işini, küçük bir sorununu daire 
başkanına telefonla anlatıyoruz. Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürüne bağlı daire başkanı bize, «'Ben bölge 
müdürünü arayıp bulayım, talimat vereyim» diyor 
ve telefonu açıp bölge müdürüne talimat veriyor. 
Bölge müdürü il müdürüne talimat veriyor. Onlar 
inceliyor ve nihayet yine daire başkanına konu ge-
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liyor; biz umum müdürden netice alacağız... Yürü
mez bu hizmet. Bürokrasiyi önleyeceğiz diye geldik, 
bürokrasi hani nasıl önleniyor? öyle bir bürokrasi 
de çakılıyoruzki, artık bundan sonra hiçbir hizmet 
yerine getirilemez. 

Asıl önemli olan cilhet de şu : Karayolları, Devlet 
Su İşleri, Orman -Genel Müdürlüğü gi'bi teşkilatlar 
'hizmetin özelliği ica'bı bugüne kadar olumlu işler 
yaptılar; ama hepsi de devlet bütçesinden harcaya
rak yaptılar. Hiçbir surette mahallî idarelerin, köy
lünün katkısı, işgücü devreye girmedi; ama bugüne 
kadar köy hizmetlerinin, vali ve kaymakamların sa
yesinde, il sistemi sayesinde, yapılan hizmetlerin ma
lî portresinin yarısı köy katkısıdır, köy gücüdür, köy 
imece gücüdür, mahallî katkılardır. Şimdi, il sistemi
nin dışına çıkılır ve bakanlık, bu hizmetleri tek ba
şıma yürüteceğim derse, bundan sonra köy katkısını 
bulamazsınız. O zaman 500 milyon liralık; bir hizmet 
1 milyar liraya mal olacaktır; iki misli olacaktır. Dev
let bütçesinden bu paralar nasıl karşılanacak, hizmet
ler nasıl yürütülecek? • 

Dahası var; ma'hallî idareler olarak özel idareleri 
kurduk, özel İdareler de aynen köye yol, su, elektrik 
hizmeti götürüyor. Bu hizmetler şimdiye kadar mev
cut Yol Su Elektrik Teşkilatı kanalı ile yürütülüyor
du. Onların makine parkları özel' idare bütçesinden 
alınıyordu, onların memurlarının maaşı özel idare 
bütçesinden ödeniyordu. Şimdi, özel idare bütçesini 
ayırıyorsunuz; valiyi kaymakamı ayırıyorsunuz, özel 
idare bütçesinin başı validir. O bütçenin imkânlarını 
vali daha evvel köy hizmetlerine vermiş; memurunu, 
amirini, parasını, hademesini vermiş, makinesini, 
grayderini, dozerlerini vermiş. Şimdi o mallarını özel 
idareye geri mi vereceksiniz? özel idare bütçesine 
yüzde 10'a kadar yardım yapılıyor, özel idare bu 
hizmetleri hangi teşkilatla yapacak? Kopuyor. 

Binaenaleyh, Anayasaya göre eğer mutlaka böl
ge müdürlüğü kuracaksak. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir... 
•HÜSEYİN AYDEMİR ((Devamla) — Sayın Baş

kanım, bir kelimeyle toparlıyorum. 
Eğer mütlak'a bölge müdürlüğü kuracaksak, Ana

yasanın cevaz verdiği şekilde kuralım. Yoksa uyum 
ve verim vermez. Uyum ve verimi sağlamak maksa
dıyla bölge müdürlükleri kurulabilir. O hükmü getir-

_ dik, buraya öyle koyduk. Eğer onu koymaz da, sa
yın bakanlüğın koyduğu gibi, sadece, köy hizmetleri
nin özelliği icabı bölge müdürlükleri kurulur, dersek, 
Anayasaya göre kurulamaz. Anayasa Mahkemesine 

de gideceğiz, bırakmayacağız. Çünkü, köy hizmeti
nin özelliği bölgeye lüzum göstermez; bin tane köy 
bir vilayetimiz hududunda olur. 

Efendim, hürmetlerimi arz ederim. 

IBAŞKA'N — Sayın Aydemir, tümü üzerindeki 
görüşmelerde de 10 dakika aynı konulara değindiniz; 
5 dakika da madde üzerinde görüştünüz, 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

2)6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

127 nci maddeyi okutuyorum : 
Taşra teşkilatı kuruluşu 
'MADDE 27. — Genel Müdürlük taşra teşkilatı 

kuruluşlarından : 
a) 'Bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulma

sına ve kaldırılmasına Bakanlığın teklifi ve Bakanlar 
Kurulu, 

• foj Şefliklerin ve memurlukların kurulmasına, 
kaldırılmasına ve bunların iç hizmet birimlerinin be
lirlenmesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Ba
kanlık yetkilidir. 

c) Genel Müdürlük her ilde kesinhesap şubesini 
ve saymanlığını kurmakla görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
YIUMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

gerekli çoğunluk yoktur, yoklama yapılmasını istiyo
ruz. Kalkın arkadaşlar ayağa. 

'BAŞKAN — Siz emir veremezsiniz, arkadaşları
mıza 10 kişi ayağa kalkarsa yoklama yaparız. 

İsimlerinizi alalım arkadaşlar. 
Yalnız Meclis adabına uygun hareket ediniz efen

dim, lütfen. 
YIUMAZ DEM'İR ('Bilecik) — Estağfurullah, ba

ğışlayın efendim. 
10 kişi ayağa ka'îksın arkadaşlar... (ANAP sıra

larından «Zorla kaldıramazsın» sesleri) 

BALKAN — 10 kişi ayağa kalkmadığı için tale
binizi reddediyorum. (Alkışlar) 

27 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
•Her ba'kanlığın uyması zorunlu olan «Taşra Teş

kilatının Kuruluş Esasları» 3046 sayılı Bakanlıkların 
(Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun 17 
nci maddesinde belirtilmiştir. 
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Görüşülmekte olan 287 sıra sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun Tasarısının 27 nci maddesi ile, bahis konusu 
kanun hükmüne aykırı olarak, taşra teşkilatı kuruluş 
esasları tespit edilmekte olduğundan, 27 nci madde
nin kanun tasarısı metninden tamamen çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir Onural Şeref Bozkurt 
İzmir Çanakkale 

M. Seyfi Oktay Mehmet Kafkaslıgil 
Ankara tstaribul 

özer Gürbüz 
Sinop 

BAŞKAN — Diğer önergeyi de okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
IKöy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında 235 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 
Tasarısının 27 nci maddesinin (c) bendinin kaldırıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Hazım Kutay Metin Balıbey 
Ankara Afyon 

Pertev Aşçıoğlu Ahmet Şevket Gedik 
Zonguldak Adana 

Osman Işık Mümtaz Güler 
Ankara Uşak 

Gerekçe : 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşki
latının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esas
ları Hakkındaki Yönetmehğe göre etüt, planlama, 
proje ve uygulama faaliyetleriyle ilgili ana hizmet 
birimlerine konularında kesinhesap yapma görevi de 
verilmiştir. Bu görev sebebiyle illerdeki her şube mü
dürlüğü, çalışma sahası dahilindeki hizmetin kesin-
hesabını yapmakla mükelleftir. 

Bu itibarla, ayrı bir kesinhesap şubesinin teşki
line îhtîyaç yoktur. 

Saymanlıkların kurulması ve kaldırılması ise, 
1050 sayılı Mulhasdbe-i Umumiye Kanununun 16 nci 
maddesine göre Maliye ve Gümrük Bakanlığının yet
kisinde bulunması sebebiyle Genel Müdürlüğün Teş
kilat ve Görevleri Kanununda ayrıca yer alması uy
gun değildir. 

Nitekim, malumları olduğu üzere, 18 Haziran 
1984 tarih ve 235 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile teşkil edilen Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 
16 nci maddesi hükmüne göre saymanlıkta teşkil edil

mektedir. Bu itibarla, teşkilat kanunlarında sayman
lık teşkil tarzına dair bir hükme yer verilmemektedir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık durumuna göre 
yeniden okutuyorum. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Bir sualim var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, mümkün değil. Müzakere 
bitmiştir. ^Madde üzerinde söz isteyen var mı?» de
dim, yok olduğu görüldü. Bu itibarla önergeleri okut
ma işlemine geçtik efendim. 

Buyurun efendim, devam edin. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, maddeyle ilgili soru soramaz mıyız? 

BAŞKAN — Efendim önergeyi okuyun. 
27 nci maddenin kanun tasarısı metninden tama

men çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir ve arkadaş

ları. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? . 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS
YONU SÖZCÜSÜ SABRI ARAŞ (Kars) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN -r Katılmıyoruz. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Söz istemiyo

rum efendim, suâl soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, usul hükümlerine 
göre bu mümkün değil. 27 nci madde üzerindeki 
müzakereler tamamlanmıştır, önergelerin okunması iş
lemine geçtik. 

Efendim, önergeye komisyon ve hükümet katıl
mamıştır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
27 nci maddenin (c) bendinin kaldırılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
Ankara Milletvekili Hazım Kutay ve arkadaşları 

IBAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS

YONU SÖZCÜSÜ SABRI ARAŞ (Kars) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeeynler... önerge kabul edilmiştir. 

'27 nci maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
27 nci madde kabul edilmiştir. 

'27 nci maddeden sonra yeni bir madde eklenmesi 
ve 28 inci madde olarak numara alması konusunda 
bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 287 sıra sayılı «Kanun Hük

münde Kararnamenin Değiştirîlerek Kabulüne Dair 
Kanun Tasarısı»nın taşra teşkilatını düzenleyen hü
kümlerine göre; 

Bir hizmet ademî merkeziyet idaresi olarak ku
rulmuş olup, il genel idaresi dışına çıkarılmış bulu
nan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı il. ve 
bölge kuruluşları üzerinde, il valilerinin vesait de
netimlerine imkân sağlamak maksadıyla, bahis ko
nusu kanun tasarısının 27 nci maddesinden sonra yeni 
bir madde açılarak aşağıdaki «Valilerin gözetim ve 
denetimi» ile ilgili düzenlemenin madde metnine ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir Mehmet Kafkaslıgil 
ilzmir* İstanbul 

Önural' Şeref Bozkurt M. Seyfi Oktay 
Çanakkale Ankara 

Özer Gürbüz! 
Sinop 

'(27 nci maddeden sonra kanun metnine yeniden 
eklenecek madde) 
. Valilerin Gözetim ve Denetimi : 

MADDE 28. — a) İti valileri; köy hizmetleri il 
müdürünün birinci derecede, diğer memurların da 
ikinci derecede sicil amiridir. 

b) 111 İdaresi Kanunun valilere tanıdığı memur 
atama ve yer değiştirme yetkisi ile, disiplin cezası 
verme yetkisi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
il teşkilatındaki memurları içinde aynen uygulanır. 

c) Köy hizmetleri teşkilatının il hudutları içeri
sindeki gerçekleştireceği yatırım programları il vali
lerinin başkanlığında ilçe kaymakamları ve il müdür
lüğü teknik elemanlarının katılacağı toplantıda sap
tanarak, bakanlık onayına sunulur. 

d) Köy hizmetleri bölge müdürleri, iller progra
mına alınan hizmet ve yatırımlarının gerçekleştiril
mesinden o ilin valisine karşı sorumludur. 

e) '11 özel idarelerinin köye yönelik hizmet ve ya

tırımları, köy hizmetleri il teşkilatı tarafından yürü
tülür. 

Yürütme ile ilgili esaslar tüzükle tespit edilir. 
BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka

tılıyor mu efendim? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
TARIM, ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon 
katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları1 

MADDE 28. — Genel Müdürlük merkez ve taşra 
teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla 
yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel 
Müdürlük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, 
plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve 
yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorum
ludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 28 inci madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Mü

dürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 29. — Genel Müdürlük anahizmet ve 

görevleriyle ilgili konularda Bakanlıkça belirlenen 
esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları 
ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan 
görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 30. — Genel Müdürlük, hizmet alanına 
ıgiren konularda mahallî idarelerle koordinasyon sağ
lamaktan sorumludur. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 30 uncu madde kabul edilmiştir. 

269 — 



T, B< M. M< B : 97 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 31. — Genel Müdürlük kanunla yerine 

getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, Bakanın di
rektifi istikametinde tüzük, yönetmelik, te'bliğ ve ge
nelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Buyurun, Sayın Bayazıt. 
'RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, kıymetli milletvekilleri; 31 inci maddeyi bir 
defa da bendeniz okuyacağım, «Genel Müdürlük 
kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmet
leri, Bakanın direktifi istikametinde tüzük, yönet
melik,, te'bliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve 
yetkilidir.» 

Şimdi bunların içerisinde genel müdürlük acaba 
yönetmeliği, bilhassa tüzüğü ne şekilde düzenleyecek
tir? Esasen Anayasamızın 115 inci maddecinde,. «Ba
kanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek 
veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara ay
kırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirmek 
şartıyla tüzükler çıkarabilir» hükmü vardır. Bu,, Ba
kanlar Kuruluna aittir ve aynı zamanda Danıştayın 
da tasdiki gerekir. 

Bu düzenlemeyi madde başka şekilde getirselerdi 
her halde daha uygun. olurdu. Yani «Tüzük» keli
mesinden sonra, «tüzük hazırlamak, yönetmelik, teb
liğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkili
dir» denilse, maddenin manası daha yerinde olurdu. 

'Ben bu konu için söz aldım. Sayın 'bakanım 
'bunu açıklarsa memnun oluruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
DEVLET BAKAM KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet üyesi olarak? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Boîu) — 

Hayır milletvekili olarak soracağım. 

BAŞKAN — Hayhay, buyurun. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Bu maddede geçen «Bakanlık» mıdır, yoksa «Bakan» 
mıdır? Açıklanmasını rica ediyorum. 

TARTM VE ORMAN KÖYfŞLERÎ BAKANI 
H. HÜlSNiÜ DOĞAN — «Bakanın»dır efendim. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde başkaca söz 
isteyen? Yok. 
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31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

bakandan sualimiz vardı efendim; cevap versinler 
ondan sonra... 

iBAŞKATSf — Efendim, cevap verip vermemek ken
disine ait bir hadise. Siz sordunuz; cevap verirse 
verir, vermezse biz zorlayamayız. 

31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... 

TARIM ORMAN VE KöYİSLERl BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Bir talebiniz mi var efendim? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLER't BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Cevap vermek istiyorum 
efendim. (ANAP sıralarından «'Oylamaya geçtik» ses
leri) 

MBAŞKAN — Oylamayı tamamlamadık «fen
dim. 

IBuyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; maddenin bu şekilde tedvin edilme
sinde biz mahzur görmüyoruz. Şöyle ki : 

Zaten genel müdürlük (Tüzükten bahsediliyor) 
tüzük çıkaramaz; ama tüzük düzenlemekle mükellef 
ölür. Bildiğiniz gibi, bir tüzük çıkarılırken çeşitli ba
kanlıkların görüşleri alınır, Danıştay'dan geçirilir, bü
tün o prosedürden geçer; fakat bu şekilde tedvin edil
mesi, tüzükle ilgili prosedürü ortadan kaldırmaz ki 
efendim. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler..; Etmeeynler... 31 inci madde kabul edil
miştir. . 

312 nci maddeyi okutuyorum : 
Yetki devri 
MADDE 32. — Genel Müdür sınırlarını açıkça 

belirlemek şartıyla -yetkilerinin bir kısmını astlarına 
devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden ami
rin sorumluluğunu kaldırmaz. 

Bölge müdürleri, kendilerine bağlı kuruluşların 
amiri ve Genel Müdürlüğün taşra teşkilatındaki en 
yetkili temsilcîsi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerin
den dolayı Genel Müdüre karşı sorumludur. 

Genel Müdür; avukat bulunmaması halinde, Ge
nel Müdürlük leh ve aleyhine açılmış ve açılacak da
valarda ve icra işlerini takipte, görevlendireceği bir 
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memuru yargı mercilerinde ve ilgili dairelerde ken
disini temsile yetkili kılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 287 sıra sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin yetki devrini düzenleyen 32 
nci maddesinin 2 nci bendinde yer alan «'Bölge mü
dürleri, kendilerine bağlı kuruluşların amiri ve Genel 
Müdürlüğün taşra teşkilatındaki en yetkili temsilcisi 
olup, bölgesindeki iş ve işlemlerinden dolayı Genel 
Müdüre karşı sorumludur» hükmü; 11 İdaresi Ka
nununa aykırı olduğundan madde metninden tama
men çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir Onural Şeref Bozkurt 
İzmir Çanakkale 

•M. SSeyfi Oktay özer Gürbüz 
Ankara' Sinop 

Mehmet Ka-îkaslıgil 
İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor mu? 

TARIM, ORMAN VE KÖYIŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) 
— Efendim, bölge kuruluşlu pek çok teşkilat vardır 
ülkemizde; Karayolları var, Orman eşkilatı var, Dev
let Su İşleri var. Onlar 11 İdaresi Kanununa karşı 
olmuyor da, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu mu karşı oluyor? 

Katılmıyoruz efendim. 

, [BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
(HÜSEYİN AYDEMİR. (İzmir) — Soru sorabilir 

miyiz Sayın Başkan? 

(BAŞKAN — Efendim müzakere tamamlandı. Mü
zakere esnasında sorabilirdiniz. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Şimdi dinledi
ğimiz ifadesiyle sayın komisyon başkanı, ti İdaresi 
Kanununa uygun olduğunu mu söylemek istiyor? 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

3'2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler' 

Atama 
MADDE 33. — 23.4.1981 gün ye 2451 sayılı Ka

nun hükümleri dışında kalan Genel Müdürlük mer
kez ve tşara teşkilatı memurlarından kadro derece
leri; 

a) 1 - 4 derece olanlar Genel Müdürün teklifi ve 
Bakanın onayı ile, 

b) 5 - 15 derece olanlar Genel Müdürün onayı 
ile, 

Atanırlar. 
Ancak Bakan ve Genel Müdür bu yetkilerini ge

rekli gördüğü kademelere devredebilirler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Yok?. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 33 üncü madde ka'bul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kadrolar 

MADDE 34. — Kadroların tespit, ihdas, kulla
nılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 
Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Mevzuat hüküm
lerine göre düzenlenir. T 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
iPlan ve programlar 
MADDE 35. — Genel Müdürlük, kalkınma-plan 

ve yıllık programlar çerçevesindeki esaslar dah'ilinde 
yatırım program ve projelerini hazırlar. Tarım Or
man ve KÖyişleri Bakanlığı kanalıyla Devlet Plan
lama Teşkilatına gönderir. Yıllık bütçenin kanunlaş
masını müteakip, yıllık yatırım ve çalışma programı
nı hazırlar ve Bakanın onayı ile programları uygular. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeeynler... 35 inci madde kabul edilmiş
tir. 

'36 nci maddeyi okutuyorum : 
Köy ve orman yolları ağı 
MADDE 36. — Devlet ve il yolları ağı dışında 

kalan köylerin, köy belediyelerinin ve bunlara bağlı 
yerleşme birimlerinin içindeki yollar ile köyleri, köy 
belediyelerini ve bunlara bağlı yerleşme birimlerini 
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11 ve ilçe Merkezlerine bağlayan yollar, orman yol
ları ile orman içi yollar, köy ve orman yolları ağını 
teşkil eder. 

Buna göre, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
ıgörev alanında bulunan yollar dört sınıfa ayrılmıştır. 

a) Köy ve Köy Belediyesi Merkezlerine ait yol
lar, 

b) Bunlara bağlı yerleşim birimlerine ait yollar, 
c) Köyleri ve Köy Belediyelerini Devlet ve ti 

yollarına bağlayan yollar, 
d) Orman yolları ve orman içi yollar. 
Bunlardan a, b, c bentlerinde belirtilen yol ağı; 

kamu yararı, millî savunma ihtiyaçları, bu yolların 
gelişmesine etki eden ekonomik unsurlar göz önünde 
tutularak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafın
dan tespit edil'ir. Bakanın onayı ile uygulanır, gerek
tiğinde aynı usulle değiştirilir. 

Üretim ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile 
ilgili orman ve orman içi yollan ağının tespiti ve 
etüt-proje çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğünce 
yapılır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Orman 
Genel Müdürlüğü arasında orman ve orman içi yol
lar konusunda diğer işbirliği esasları, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 36 ncı madde kabul edilmiş
tir. 
' 37 nci maddeyi okutuyorum : 

Etüt ve projelerin tetkik ve tasdiki 

MADDE 37. — Köy Hizmetleri. Genel Müdür
lüğü : 

a) Kamu kuruluşları ile bağlı kuruluşlar ve di
ğer gerçek ve tüzelkişiler tarafından «Kamu Yararı
na» yapılan işlere ait proje ve keşif evrakını tetkik 
ve tasdik etmek, 

b) İnşaatların proje ve teknik gereklere uygun
luğunu denetlemek, 

c) Bu işlerin etüt ve projelerini uygun görüle
cek ücret karşılığında yapmak, yaptırmak, konula
rında yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 37 nci madde kabul edilmiştir. 
3'8 inci maddeyi okutuyorum :' 
Hazineye ait arazilerin tafaisisi 
MADDE 38. — Köy Hizmetleri Genel Müdür

lüğünün ihtiyacı olup da üzerinde sabit tesisi bulun
mayan millî emlake ait arazi, Genel Müdürlüğün is-
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teği üzerine Hazinece bedelsiz olarak Genel Müdür
lüğe tahsis olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
38 inci madeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Anlaşmazlıkların halli1 

-IMADDE 39. — Bir sözleşme olsun olmasın Ge
nel Müdürlük ile devlet daireleri, müessese ve teşek
külleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve 
henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya inti
kal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla 
hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesin
de veya bozulmasında, maddî ve hukukî sebeplerle 
dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve 
icra takibine devam edilmesinde veya aleyhte neti
celenenlerin yüksek dereceli merci ve mahkemelerce 
incelenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde 
bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra ta
kiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar görüldüğü tak
dirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin ta-
zammun ettiği menfaatlerin; 

1 500 000,— liraya kadar olanları Genel Müdü
rün kararı, 

1 500 000,— liradan 10 000 000,— liraya kadar 
olanları Bakanın kararı, 

10 000 000,— liradan fazla olanların Danıştayın 
görüşü üzerine müşterek karar ile halledilir. 

Yukarıda belirtilen parasal- sınırlar, her yıl Bütçe 
Kanunları ile tespit edilir. 

IMevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anla
şılan Veya Gerçel Müdürlüğe ait hak ve menfaati 
muhtevi bulunmayan davalarla, icra takipleri miktar' 
veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi 
olarak iptal edilerek dava ve icra kayıtları terkin 
olunur. 

Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen karar
lara karşı yüksek dereceli merci ve mahkemelere baş
vurmadan vazgeçilmedi ile idarece müdahale olunan 
ceza davalarında suçun sabit olmaması failinin tu
tulan şahıs olmadığının subut 'bulması sebebiyle veri
len beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yu
karıdaki fıkra ıhükmü uygulanır. 

Tashihi tarar veya iadei muhakeme veya 3533 
sayriı Kanuna ıgöre hakemlerce verilmiş olan karar
lara karşı, itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin tak
diri davayı takip eden daire amirine veya avukata 
aittir. 
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'Zaman aşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini 
önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yu
karıdaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alın
mış olmadıkça, dava ve icra Rakiplerinin açılması ve 
tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla, 
icra takiplerinde yüksek dereceli mercilerde incelen
mesi mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gi
dilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirme
mek suretiyle hukukî veya maddî sebeplerle bozul
ması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir 
hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla, daire 
amirleri hakkında kanunî takibat yapılmakla bera
ber, meydana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 39 uncu madde kabul edil
miştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum : 
İçme suyu sondaj kuyuları 

MADDE 40. — Köy ve bağlı yerleşme birimleri 
ile askerî garnizonlara içme ve kullanma suyu temi
ni amacıyla açılacak sondajlar, • tahdidi bölgelerde 
açılacak olanlar dışında, V61 sayılı Yeraltı Suları 
Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

40 mcı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 40 mcı madde kabul edilmiş
tir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel ve gerçek 

kişilerle hizmet ilişkileri 
MADDE 41. — Köy Hizmetleri Genel Müdür

lüğü, Devlet Kurum ve Müesseseleri ile Kamu Tüzel
kişileri, kooperatifler .kurumlar ve gerçek kişiler ta
rafından vâki olacak görevleri ile ilgilî hizmet talep
lerini, kendi imkânları ölçüsünde, yapılacak anlaşma 
esasları çerçevesinde ve karşılıkları, adı geçen kuru
luş ve kişilerden karşılanmak şartı ile yerine getir
meye, tesislerin emniyeti bakımından gerekl düzen
lemeleri yapmaya yukarıdaki esaslar dahilinde yetki
lidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum :. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 41 inci madde kabul edilmiş
tir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tesis mal 

ve kıymetleri 

MADDE 42. — Köy yatırım Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün bütün malları ve döner sermayeye 
ait bütün kıymetler devlet malı hükmündedir. 

Bu mallar ve kıymetler aleyhine suç işleyenler, 
Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi ceza gö
rürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
42 nci madde üzerinde bir önerge vardır, oku

tuyorum i 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 235 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 
Tasarısının 42 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Hazım Kutay Metin Balıbey 
Ankara Afyon 

Ahmet Şevket Gedik Mümtaz Güler 
Adana Uşak 

Osman Işık1 îsmail Üğdül 
Ankara Edirne 

42 nci maddenin değişik şekli : 
MADDE 42. — Köy Hizmetleri Genel Müdür

lüğünün bütün malları ve döner sermayeye ait bütün 
kıymetler Devlet malı hükmündedir. 

Bu mallar ve kıymetler aleyhine suç işleyenler, 
Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi ceza görür
ler. 

Gerekçe : 
42 nci maddenin (birinci fıkrasında sehven yazıl

mış (bulunan «Köy Yatırım Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün» ifadesinin «Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün» olarak değiştirilmesini ve 235 «ayılı Kanun 
(Hükmündeki Kararnamenin 43 üncü maddesi, 42 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiş bulunduğundan 
komisyonun kabul eftiği metinde yine sehven yer al
mış (bulunan aynı maddenin ikinci fıkrasının müker
rer olarak yer almamasının temini bakımından mad
denin değiştirilmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

TARİM, ORMAN VE KÖYÎŞLEIRÎ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılıyoruz efendim. 

TARİM, ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katıhyoruz efendim. ' 
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BAŞKAN — önergeye 'komisyon ve hükümet katı
lıyor. 

Önergeyi 'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi, kabul ettiğiniz önergeyi okutmak 
suretiyle oylayacağım. 

önergeyi okutuyorum : 
MADDE 42. — (Köy Hizmetleri Genel Müdür

lüğünün bütün malları ve döner sermayeye ait bütün 
kıymetler Devlet malı 'hükmündedir. 

Bu mallar ve 'kıymetler aleyhine suç işleyenler, 
Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi ceza gö
rürler, 

IBAŞKAN —Maddeyi 'bu şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 42 nci mad
de 'bu şekliyle kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelirler ve muafiyetler 
MADDE 43. — Genel Müdürlüğün gelirleri şun

lardır : 
a) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar, 
Ib) 'Her türlü gönüllü kaJtkı, Ibağış, faiz ve diğer 

gelirler, 
c) Genel Müdürlükçe kurulan şanitrallardan elde 

edilen gelirler, 
d) Döner sermayeden irad kaydedilen gelirler, 
e) Ekonomik ve teknik yönlerden verimli olma

yan ve hurdalaşan makine ve atölyeleri, alet ve eda-
vatm, eşyanın ve toşınmaz malların satışlarından elde 
edilen gelirler, 

ıf) Muhtelif fonlardan hizmet ve faaliyetlerden 
sağlanan gelirler, 

g) Müteahhitlere (sözleşmeleri gereği verilecek 
malzeme bedeli ile alet, edevat, makine, teçhizat, de
po, arazi vs. terin kira bedelleri» 

h) Genel 'Müdürlüğün görevleri İle ilgili her tür
lü hizmet ve tesisin yapıım, bakımı, onarım,, ıslah, iş
letime ve geliştirilmesinden elde edilecek gelirler, 

ı) Taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine ge
tirmeyen 'müteahhitlerden alınacak gecikme ve diğer 
tazminat ile müteahhitlerin irad kaiydolünan teminat 
akçeleri, 

j) İller (Bankasından 851 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesi gereğince alınacak gaz paraları, 

k) Diğer kanunların, köy yolları, köy içmesuları 
ve köy elektrifikasyonu için ayrılmasını ömgördüğü 
fon ve payları, 

î) Orman yolları ve orman içi yolların, köprüle
rin, sanat yapılarının yapım, ıbakıım, onarım, ıslah ve 
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'işletmesi için Orman Genel 'Müdürlüğü döner ser
mayesinden Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca 
tayin ve tespit edilecek esaslara göre yapılacak öde
meler, 

m) Muhtelif şekilde temin edilen gelirler, 

Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili hizmetlerde 
kullanılmak üzere bir taraftan Genel Müdürlük büt
çesinde açılacak özel bir tertibe gelir kaydedilir, di
ğer taraftan da bütçe cetvellerinin ilgili projelerine 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

IBu maddenin (h) bendinde belirtilen, Genel Mü
dürlükçe yapılan ve yaptırılan tesislerin yapım, bakım, 
onarımı, ıslah, işletime ve geliştirme bedellerinin ve fa
izlerinin faydalananılar tarafından geri ödenmesli İle il
gili usul ve esaslar; Tarım Orman ve Köyişileri Ba
kanlığının .teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar
laştırılır. Uygulama ile ilgili hususlar ise Ylöne'tmeMklle 
belirlenir. 

Genel Müdürlüğün gelirleri ve ithal edeceği her 
ıfiüırl'ü hammadde, malzeme, malk'ine, cihaz, vasıta, alet, 
edavat ve bunların yedek parçaları her türlü vergi, re
sim ve harçtan muaftır. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun İSayın Melen. 
FERİT MEDEN <Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaışılarım; tasarıyı başından beri takip ettim; fa
kat bir hususta doğrusu mütereddit kaldım, aydınlan
mak istiyorum. O da; bu İdare genel bütçeye dahil 
bir idare midir, yoksa tüzelkişiliği var da katma büt
çeli bir idare midir, yoksa hususî bütçeli bir idare 
olarak mı düşünmüşlerdir? Tasarının hiçbir tarafında 
buna ait tek işaret göremedim. Evvela bu noktanın 
aydınlanması lazım. 

Eğer genel bütçeye dahil ıbir idareyse, foü gelirle
rin genel bütçe gelirleri arasına girmesi lazım; yani 
umum müdürlüğün özel geliri olamaz. Ytak eğer bu
nu, mlü'tedavıl sermayeye gelir olarak düşünüyorlarsa, 
onu da sarahaten burada kaydeHmeleri lazımdır. Hiç
bir kayıt yok. Yani, bir idare kuruluyor; ama bu ida
re hakkında, 'tüzelkişiliği var mı, yok mu, genel büt
çe içinde midir, katma bütçeli midir, yoksa özel büt
çeli midir, belli edilmemiştir. 

IBu hususu lütfen aydınlatsınlar. Bunu tamamlamak 
lazım. Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmediği için 
maalesef noksan olarak çıkıyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM, 'ORMAN VE KÖYtŞUERI BAKANI H. 

HÜSNÜ 'DOĞAN — Sayın Başkan, Sayın Melen'in 
sorusunu hemen cevaplandırmak istiyorum. 

Efendim tasarının 1 inci maddesinde, bu genel mü
dürlüğün katma 'bütçeli ve tüzelkişiliği haiz olduğu 
ifade edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bvet. 
43 üncü madde üzerinde 'başka söz isteyen?.. Yok. 
43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
44 4incü maddeyi okutuyorum : 
Döner sermaye 
MADDE 44. — Köy Hizmetleri Genel Müdür

lüğü İhtiyaç duyduğu ve lüzumlu gördüğü merkezler
de Bakanlığın onayı ile görev ve hizmetleriyle ilgili 
olarak beşyüz milyon liraya kadar döner sermayeli 
işletmeler kurabilir. Bu istetmeler dışarıdan da iş ala
bilir. 

'Bu miktar, Bakanlar Kurulu Kararı ile yükseltile
bilir. 

İşletmelerin kadro iş ve işlemleri ve diğer husus-
latf yönetmelik ile düzenlenir. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 
Gelirlerin devri 
MADDE* 45. —Genel Müdürlük gelirlerinin, yılı 

içinde sarfedil'dmeyen kısımları, bir sonraki yıd bütçe
sine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Görev alanına giren Iher Cürlü proje, inşaat ve 
(benzeri hizmetleri ve bu (hizmetlerin gerektirdiği ma
kine ve malzeme için her yıl ödenecek miktarı o yıl 
gelir tutarının % 50 sini geçmemek şartıyla 5 yıla ka
dar gelecek yıllara sâri taahhüde Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanının onayı ile girilebilir. 

BAŞKAN! — 45 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

;45 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 46. — 20.3.1950 tarih ve 5613 sayılı Top

rak - tskân Genel Müdürlüğü Kanunu ve tadilleri, 
27.24960 tarih ve 7457 sayılı Kanun ile diğer kanun
ların; bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 
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IBAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde süz isteyen?.. 
Yok. 

46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 
İntikal eden 'hükümler 
(MADDE 47. — Bu Kanun yürürlüğe girmeden ön

ce kaldırılan Yol Su Elektrik, Toprakşu ile Toprak -
tskân Genel Müdürlüklerine muhtelif mevzuatla veri
len «görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Genel Müdürüne. 
intikal eder. 

(BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

47 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
Geçici hükümler 
IGEÇİÜI MADDE 1. — 1'8.6.1984 tarih ve 235 sa

yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdi
ği tarihte Toprak - tskân Genel Müdürlüğünün kad
roları ile, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığının 
Yol Su Eleketrik ve Toprakşu Genel Müdürlüklerin
de kullanılan kadrolar, personeli ile birlikte Klöy Hiz
metleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Geçici 1 inci madde kalbul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİDİ MADDE 2. — Yol Su Elektrik, Top

rakşu ve Toprak İskân Genel Müdürlüklerinin genel 
müdür, daire başkanları ile bunların yardımcılarının 
kadroları şahsa bağlı olup her ne sebeple olursa ol
sun boşalmaları halinde hiç bir işleme gerek kalmak
sızın genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yeni kadrolar 
tespit ve ihdas edilinceye kadar daha önce genel mü
dür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı olan
ları aynı görev unvanlarını taşıyan hizmetleri yürüt
mekle tedviren görevlendirebilir. •-

IBAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇttDÎ MADDE 3. — 18.6.1984 tarih ve 235 sa

vdı Kanun Hükmünde Kararname gereğince yapılan 
yeni düzenleme sebebi ile; Toprakşu, Toprak - İs
kân ve Yol Su Elektrik Genel Müdürlükler memur-
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larından kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni I 
'kadrolarına atanmış sayılırlar. I 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldın- I 
lanlarla şahsa ıbağlı kadrolarda bulunanlar, Bakanlı- I 
ğın merkez ve taşra teşkilatında yeni (bir 'kadroya ata- I 
nıncaya kadar her türlü malî ve sosyal haklarıyla du- I 
rumlarına uygun işlerde görevlendirilir. I 

Bunların, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında I 
durumlarına uygun görevlere atanmaları halinde eski I 
kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hak- I 
larının,.bu yeni görevde kaldıkları sürece ödenmesi- I 
ne devam olunur. I 

IBAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz I 
isteyen?.. Yok. I 

Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : I 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : I 
GEÇİCİ MADDE 4. — Yol Su Elektrik, Toprak-

su ve Toprak * İskân Genel Müdürlüklerine ait her I 
türlü menkul ve gayrimenkul mallarla diğer mevcut- I 
lar ve kıymetler bütün hak ve vecibeleri ile birlikte I 
herhangii bir işleme lüzum kalmaksızın Köy Hizmetle^ I 
ri Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır. I 

'BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz I 
isteyen?.. Yok. I 

Geçici 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : I 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir., I 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum : I 
GEÇİCİ MADDE 5. — Orman Genel Müdürlü- I 

günün orman yollan ve onman içi yollarının yapımı, I 
bakımı, onarımı ve tamirhanelerin işletmesi görevle- I 
riyle ilgili personel kadroları ile söz konusu hizmet- I 
îerle ilgili her 'türlü araç, gereç, iş makineleri ve ta- I 
mirhaneler ile bunlara bağlı menkul ve gayrimenkul- I 
ler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Tarım Or- I 
man ve Köyişleri Bakanının tasvibi ile Köy Hizmet- | 
leri Genel Müdürlüğüne devrolunur. I 

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

Geçici 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : I 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. [ 

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum : I 
GEÇİCİ MADDE 6. — 'Bu Kanunun öngördüğü 

yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tü- I 
zük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur. I 

(BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde söz [ 
İsteyen?.. Yok. 

Geçici 6 ncı maddeyi oylarınıza «unuyorum : I 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişjtirs I 

I Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum : 
I GEÇİCİ MADDE 7. — Genel Müdürlük ve mer-
I kez ve taşra teşkilatı bu Kanunun ilgili hükümlerin-
I de belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye 
I kadar görev ve hizmetler, harcama ve ödemeler, mev-
I cüt hükümler ve mevcut taşra teşkilatları tarafından 
I yürürlükteki esas ve usullere göre yürütülmeye de-
I vam olunur. 

I 'BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde söz is-
I teyen?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Geçici 7 nci madde kalbul edilmiştir. 

I Geçici 8 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 8. — Genel Müdürlük, teşkila-

I tını ve kadrolarını en geç 18.6.1985 tarihine kadar bu 
I Kanuna uygun hale getirir. Bu maksatla Bakanlığın 

teklifi Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet 
I Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro 
I ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, un^ 

van ye derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu 
I yetkilidir. 

IBAŞKAN —-Geçici 8 inci madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

I 'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
I Btimeyenler... Geçici 8 inci madde kabul edilmiştir, 

I (Geçici 9 uncu maddeye geçmeden evvel bir hu-
I susu oylamak durumun'dayızH 

I Çalışma süremiz dolmak üzeredir; ancak çok az 
I madde kalmıştır. 2 sayın milletvekili de oyunun ren-
I gini belirtmek üzere söz istemişlerdir. Bu sebeple 
I vaktin biraz geçmesi imkân dahilindedir. 

I Bu itibarla kanun tasarısının müzakeresinin biti-
1 mine kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyo-
I rum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş

tir, 

I Geçici 9 uncu maddeyi okuituyorum :, 

I GEÇİCİ MADDE 9. — Uygulama alanları ve uy-
| gulama alanları dışında bulunan ve mülga 4753 sa-
I yılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve 4486 sayılı 

Teknik Z'iraat ve Bahçıvanlık Okulları Hakkındaki 
I Kanun Hükümlerine göre dağıtılan taşınmazlar hak-
[ kında Hazine tarafından açılan geri alma davaları 
[ ile 1617 sayılı Tarım Reformu ön Tedbirler Kanu-
I nunun 8 inci maddesine aykırılıktan yine Hazine ta-
I rafından açılan iptal davaları her ne safhada olursa 
I olsun düşer< 

m-
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IBAŞKAN — Geçici 9 uncu madde üzerinde söz is
teyen?.. Yök. 

Geçici 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Geçici 9 uncu madde 
kabul edilmiştir, 

TARIM, ORMAN VE KÖYIŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 

Sayın Başkan, bu arada 12 nci. maddede, daha 
evvelki kuruluşlarda... 

BAŞKAN — Bitirelim de efendim; maddî hatayı 
düzeltme talebinde bulunuyorsunuz değil mi? 

TARIM, ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 

Evet Sayın Başkan, 

(BAŞKAN — Yalnız bir hususu sayın milletvekil
lerine hatırlatmak isterim; bu kanun tasarısı açık oy
lamaya tabidir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 48. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer, 
ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Bilmeyenler... 48 inci madde kalbul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 49. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
49 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Sayın komisyon, bahse konu maddî hata hangisi 

efendim? 
TARIM ORMAN VE KÖYİ§LERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkanım, bütün anaJhizmet birimleriyle ilgili 
maddeleılde en son fıkra olarak, «Genel Müdürlükçe 
verilecek benzeri görevleri yapmak» diye bir hüküm 
olduğu halde, 12 nci maddenin sonuna bir tab hatası 
olarak bu hüküm konmamıştır 

Bu ibarenin (d) fıkrası olarak 12 nci maddemin 
sonuna eklenmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — 12 nci.madenin sonduna (d) fık
rası olarak, «Genel Müdürlükçe verilecek benzeri 
görevleri yapmak» ibaresinin ilavesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi bu ilave ile birlikte tekrar oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Oyunun rengini belli etımek üzere üç arkadaş söz 
istemişlerdir Sayın İsmail Saruhan, lehte söz istemiş 
olduklarından önce kendilerine, bilahara Sayın Hü
seyin Aydemir'e, aleyhte söz istemiş oldukları için 
söz vereceğim. Sayın Mustafa Şahin'e, üçüncü sırada 
olduğu için, söz verme imkânım olamıyor. 

Buyurun Sayın Saruhan. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Türk köylüsünün hizmetine ko
şabilecek önemli bir kanun tasarısının müzakeresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 

Hizmete çok yatkın olan Türk köylüsünün, dev
letinden beklediği hizmeti çok daha iyi bir şekilde 
verecek bu kanun düzenlemesiyle köy hizmetleri der
lenip toparlanacak, dağınık olan makine parkı bir
leştirilecek. Her ilde ve ilçede devletin makineleri ça
lışır halde bulunacaktır. Bundan dolayı hükümetimizi 
ve özellikle bakanımı bu konudaki değerli çalışmala
rından dolayı bir kere daha tebrik ediyorum. 

Benim seçim bölgemdeki her kazada Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğüne ait makinelerin, kam
yonların köylümüze hizmet verdiğini gördükçe, hiz
mete layık köylümüzün bu hizmetten dolayı sevinç 
ve mutluluk duyduklarına, şahit oldum. 

Bu Kanunun, uygulamasıyla birkaç yıl içerisinde 
yolu olmayan köy kalmayacağı gibi, asfalt yol bek
leyen köylerimizin de bu çalışmalar sonunda asfalt 
yola kavuşacağına inanıyorum. 

'Bunun için kanun tasarısına beyaz oy vereceğimi 
ifade eder, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, buyurun. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; kanun 
tasarısının görüşmelerini bitirmiş oluyoruz. 

Türk köylüsü her türlü iyi ve güzel hizmete faz
lasıyla layıktır. Köylümüze en iyi hizmetin götürü-
lememesi kaygısı ve endişesiyle yüksek huzurunuza 
değişiklik önergeleri getirerek kendi düşüncelerimizi 
aksettirmeye çalıştık. Yüce Meclisin iradesi ve kararı 
şüphesiz ki berşeyin üstündedir ve mutlaka en isabet
lisi olacaktır. 

Benden önce konuşan ve olumlu oy vereceğini 
ifade eden arkadaşımın temennilerine yürekten ka
tılmakla beraber; yani kabul ettiğimiz bu Kanunun 
yüce milletimize ve köylümüze en güzel hizmetleri 
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götürmesini ve başarılı olmasını bütün samimiyeti
mizle içtenlikle istememize rağmen, benim, yine şahsî 
endişelerimin bir ifadesi olarak, burada oyumun, kır
mızı olacağını ifade ediyorum. 

Özet olarak ifade etmek istersek, bugüne kadar 
Türk taşra idaresi, vadisi ve kaymakamıyla, köye en 
güzel hizmetleri götürmüş, büyük başarı kazanmıştır. 
il idaresi sisteminin köylere yaptığı yol, su, elektrik 
ve diğer hizmetler, köylümüzün vefalı anlayışı ve ka-
dirlbilir işbirliğiyle, kaymakam, valinin devlet otorite-
siyie desteklenerek bugünkü başarılı ve verimli neti
celere ulaşmıştır. Biz, Türk idaresinin, taşradaki vali 
ve kaymakamı ile ananevi misyonunu, tarihsel görevini 
yine aynı anlayış içerisinde yerine getirmek için, bütün 
gücüyle çırpınacağına yürekten inanıyoruz. 

Hükümet programında bütün millete mal olan 
2 esaslı hedefe dikkatinizi çökmek isterim, ©irisi; bü
rokrasiyi önlemek, bürokratik engellerden uzaklaşarak 
hizmeti köylümüze götürmek, halkımızın ayağına gö
türmek. İkincisi; il sistemini güçlendirmek. Vali ve 
kaymakamların şahsında devlet otoritesini güçlü kıl
mak için, hizmet yönünden vali ve kaymakamları, il 
idaresi Kanununu* güçlendirme suretiyle takviye et
mek ve böylece bütün amme hizmetlerini köylüye, 
halka mahallinde, bürokratik engellerden sıyrılmış 
olarak, en bakir şekilde sunmak. 

Bu 2 endişe ile hükümet programına kaydedilen 
hedefleri gerçekleştirme yolunlda yürürken, bu köye 
hizmet götürecek kanunu bugün kabul etme duru
munda bulunuyoruz; fakat, her 2 noktada da en 
büyük hatayı burada özlet olarak arz etmeyi tarihî 
bir vazife telakki ediyorum. 

iBiraz evvel bir değişiklik önergesi vererek... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz 5 dakikadır 
ve kırmızı oyu ne sebeple vereceğinizi beyan ettiniz. 
ıBu itibarla toparlayınız. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Biraz önce 
verdiğim önergede valilene, denetim ve vesayet yetkisi 
olarak; mahallî bölge müdürleri, il müdürleri, mahallî 
köy hizmetleri teşkilatı üzerinde denetimin en asgarî 
şartını, bir ihtar verilmesini, bir sicil amirliği görevi 
verilmesini teklif etmiş ve önermiştim. O dahi kabul 
edilmedi; ancak buna rağmen biz yine ümitliyiz. Di
ğer birçok kanunlarda da vali ve kaymakamların 
yetkileri alabildiğine kısıtlanmıştır. Bugün valiler, bir 
odacısını, bir şoförünü dahi tayin edemez duruma 
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j gelmiştir. Bunun yanında, yine metropo belediye 
başlkanlarına koordinatörlük görevi verilerek, valilerin 
koordinasyon görevi de, bilhassa büyük belediyelerde 
elinden alınmıştır. Yine, Jandarma Teşkilatı Kanu
nunda daha evvel valilerin jandarma üzerindeki yetki
leri kısıtlanmıştır. Binaenaleyh, köy hizmetlerinden 
de il idaresi uzak kalırsa, artık valilere gelecek olan 
güçlendirme kanunu, acaba valileri mi. kaldırmak için 
geliyor? Ben bu endişedeyim ve bu endişeyle yüksek 
heyetinize endişelerimi, kaygılarımı sunuyorum. 

Oyumun kırmızı olacağını ifade ediyor ve her şeye 
rağmen en büyük ve yüce hizmete layık olan büyük 
milletimize ve Türk köylüsüne bugün kabul edilen 
kanunun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

iSağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Aydemir, henüz kabul edil

medi. 
Kanun tasarlısının tümü üzerindeki müzakereler 

tamamlanmıştır. Tasarının tümü açık oylamaya ta
bidir. 

Açık oylamanın kupaların sıralar arasında dolaş
tırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Açık oylamanın ku
paların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapıl-

I ması kabul edilmiştir. 
Kupalar sıralar arasımda dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
[BAŞKAN — Oylarını kullanmamış arkadaşlar, 

oylarını kullansınlar. 
Başka oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen

dim?.. Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır, kupalar kaldı

rılsın. 
ı(0yların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile ilgili Ka
nun Tasarısının oylamasına 3(13 milletvekili katılmış, 
222 kabul, 70 ret, 20 çekimser, 1 geçersiz oy kul
lanılmıştır. 

Tasarı kanunlaşmıştır. (Alkışlar) 
Çalışma süremiz dolmuş bulunduğundan, sözlü 

sorularla, gündemde bulunan ve gündeme girecek ka
nun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 14 
Mayııs 1985 Sah günü saat 15.00*te toplnmak üzere 

I birleşimi kapatıyorum. 

{ Kapanma Saati : 19.15 

**m ••*•-
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IU. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İline bağlı bazı ilçe ve köylerin deprem evle
rine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türelin 
yazılı cevabı (7/494) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Veysel Varol 

Erzincan Milletvekili 
Soru 1. Erzincan İli Tercan İlçesinin Altunkaya 

Köyü hem 1980 hem de 1983 yılında deprem felake
tine uğradığı halde, şimdiye kadar ancak hasar tes
piti ve yerleşim yeri tespiti yapılmış olup, köy halkı 
hala da çadırlarda oturmaktadırlar. 

Köy için afet konutları hangi yıl içinde yapıla
caktır? 

Soru 2. Erzincan'da depreme uğramış olan di
ğer köylerin deprem ya da afet evleri hangi yıllar 
programına alınıp yapılacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 8 . 5 . 1985 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : L-05-01/064/3727 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi •. 12.4.1985 gün ve 7/494-3293/13027 sayılı ya

zınız. 
İlgi yazı eki Erzincan Milletvekili Sayın Veysel 

Varol'un Erzincan - Tercan İlçesi Altunkaya Köyü 
ve Erzincan'ın diğer köylerinde meydana gelen dep
rem ve diğer afetlere ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verdiği soru önergesinde belir
tilen hususlar incelendi. 

1. Tercan İlçesinin Altunkaya Köyünde, 
18.10.1980 tarihinde meydana gelen depremde 8 ko
nut, 6.4.1983 tarihinde meydana gelen depremde 14 
konut olmak üzere 22 konut yıkık ve ağır derecede 
hasar görmüştür. Bunlardan 4'ü mükerrer olduğun
dan 18 konut yıkık ve ağır hasarlıdır. 1.8 afetzededen 
de 7269 -1051 sayılı Kanun hükümlerine göre 14'ü 
talep ve taahhütname verip hak sahibi kabul edilmiş
tir. Bu ailelere yeni yerleşim yeri olarak kendi köy 

hudutları içinde seçilen arazinin mülkiyeti köy tüzel
kişiliğine ait olup, kadastrosu yapılmıştır. 

Yeni yerleşim yerinde köy tüzelkişiliği adına ka
yıtlı taşınmazın 7269 -1051 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesine göre maliye hazinesi adına tescili ve Ba
kanlığımıza tahsisi için köy ihtiyar heyeti kararı alı
nıp Kaymakamlığına onaylatıldıktan sonra ilgili Ta
pu Sicil Muhafızlığına gerekli müracaatın yapılarak. 
maliye hazinesi adına kayıt ettirilmesi ve sonucundan 
Bakanlığımıza bilgi verilmesi, 18.2.1985 gün ve 1295 
sayılı yazımızla Valiliğinden (Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğü) istenmiştir. 

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına yazılarak Bakanlığımız adı
na tahsisi istenecektir. 

Söz konusu köydeki 14 hak sahibinden borçlan
masını yapacak olanlara konut yapımı yukarıda be
lirtilen işlemlerinden sonra 1985 yılı yatırım progra
mına ek olarak alınabilecektir. 

2. Erzincan ili ve çevresinde 1978 - 1979 - 1980 
ve 1983 yıllarında meydana gelen depremler nedeniy
le ekli I No. lu listede yerleri belirtilen Erzincan Mer
kez ve 15 köyünde toplam 37 konutun yapımına 
E. Y. Y. yöntemiyle 1984 yılında başlanmış 1985 yı
lı içerisinde bitirilmesi için gerekli ödeneği Valiliği 
emrine gönderilmiştir. (Ek : 1) 

Ayrıca II No. lu listedeki 7 yerde 1 inci kademe 
işlemleri tamam olan 66 konutun yapımı 1985 yılı ya
tırım programına alınmış olup, 66 hak sahibinden ge
rekli borçlanmasını yapacak olanların inşaatlarına 
da 1985 yılı içerisinde başlanabilecektir. (Ek : 2) 

Yine III No. lu listedeki depremler nedeniyle 13 
yerde 239 konut ve 6 işyeri ile diğer afetler nedeniy
le 22 yerde 487 konut 1985 yılı etüt-proje programı
na alınmış olup, bunlardan durumları acil olan ve 
etüt-proje çalışmaları (hak sahipliği, yer seçimi, ka
mulaştırma, kadastro, harita, plan gibi) tamamlana
cak olanlardan borçlandırmalarını yapanlar 1985 yılı 
yatırım programına ek olarak alınabilecektir. (Ek : 3) 

Yukarıda belirtilen hususlarda, 29.3.1985 gün ve 
2644 sayılı program genelgesiyle Valiliğine (Bayın
dırlık ve İskân Müdürlüğü) gerekli talimat verilmiş
tir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı ve Bayındırlık ve 

İskân Bakanı Vekili 
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Ek : 1 

YATIRIM PROGRAMI DEVAM EDEN KONUTLAR (Deprem) 

Konut 
İ l i İlçesi Köyü-Mah. Türü Sayısı 

incan 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
* 
» 
» 

Karaağaç Mah. 
Barış Mah. 
Kızılay Mah. 
Akyünlü 
Bahçeli 
Beşsaray 
Davarlı 
Demirkent 
Elmalı 
Gözeler 
Gümüştarla 
Karadeğin 
Keklikkayası 
Mahmutlu 
Mertekli 
Pınarözü 
Üçkonak 
Yoğurtlu 

YS 
» 
» 
» 
> 
'» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
2 

TOPLAM . 18 yerde 37 

Ek : 2 
YATIRIM PROGRAMI YENİ İŞLER (Deprem) 

Konut 
Köyü - Mah. Türü Sayısı 

Yazıören 
Gafurefendi 
Beykonak 
Yollarüstü 
Pmarlıkaya 
Üzümlü 
Sarıgüney 

YS 
» 
> 
» 
» 
> 
> 

17 
13 
4 
4 
2 

25 
1 

7 yerde 66 

İ l i İlçesi 

Erzincan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tercan 
> 
» 
> 

Merkez 
Merkez 
Çayırh 

TOPLAM 
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ETÜT - PROJE PROGRAMI 
(Diğer Afetler) 

Ek : 3. 

İ l i 

Erzincan 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
». 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
* 
» 
» 
» 

İlçesi 

Kemah 
iliç 
Çayırlı 
Çayırlı 
Merkez 
Kemah 

Kemaliye 
Tercan 
Tercan 
Tercan 
Kemaliye 
Kemaliye 
Uıç 
Refahiye 
Çayırlı 
Çayırlı 
Kemah 
Kemah 
Çayırlı 
Merkez 
Kemaliye 
Refahiye 

TOPLAM 

Köyü 

Çiğdemli 
Çayyaka 
Umurlu 
Çataksu 
Büyükköy 
încedere 
(Nadaroğlu Mah) 
Kavak 
Yaylım (Günük Mah.) 
Yenibuçak 
Balyayla 
Demirküp 
Bayıryolu 
Kuruçay 
Baloğlu 
Tosunlar 
Çaykara 
Merkez 
Gölkaynak 
Yapraklı 
Ahmetli (Ahmediye) 
Kuşak 
Kırıktaş 

22 yerde 

Türü 

YK 
YK-KD 
YK 
SB-YK 
YK 
YK 

YK-KD 
YK 
YK 
YS-SB 
YK 
SB 
KD 
KD-YK 
YK 
YK 
SB-YK-KD 
YK 
YK 
YK 
ÇD-KD 
YK 

Konut Sayısı 

34 
22 
25 
12 
* :+: 

17 

35 
13 
10 
14 .+;'• 
19 
19 
14 
37 
10 
7 

109 
S 

12 
41 
24 
7 

487 Konut 

- 2 8 1 -
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ETÜT - PROJE PROGRAMI (Deprem) 

ti İlçesi Köyü 

Erzincan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
Çayırlı 
Tercan 
Merkez 
Kemah 
Merkez 
Tercan 
Merkez 
Tercan 
Çayırlı 
Çayırlı 
Çayırlı 
Merkez 

TOPLAM 

Uluköy 
Çilhoroz 
Altınkaya 
Bulanık 
Merkez 
Otluk 
Kemercan 
Karacalar 
Beyendik 
Çaykent 
Y. Kartallı 
Gelinpınar 
Pelitli 

13 yerde 

Türü 

YS 
YS 
YS 
YS 
YS 
YS 
YS 
YS 
YS 
YS 
YS 
YS 
YS 

Konut J 

4 
10 
14 
1 
6 

14 
54 
3 

14 
24 
91 
7 
3 

239 
6 

Sayısı 

+ 
+ 
+ 
+ 
t§y. + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

Konut ve 
işyeri 

NOT : (+) işaretli olanlar hak sahibi sayılarını gösterir. 
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2. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa tli Siverek İlçesine bağlı bazı köylerin elektrik 
sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (71501) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa Milletvekili 

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesine bağlı 368 köyün bir 
kaçı dışında hiçbir köyünde elektrik mevcut değil
dir. 

1. Halen Siverek İlçesinin kaç köyünde elektrik 
mevcuttur? 

2. 1985 programına alınan köylerin miktarı ne
dir? ve bu köyler hangileridir? Büyük köyler bu 
programa dahil edilmiş midir? Edilmemişse sebebi 
nedir? 

3. Siverek İlçesinin tüm köyleri kaç yıl sonra 
elektriğe kavuşacaktır? Bitim tarihine kadar yapılmış 
bir planı var mıdır? Varsa tarihleri ile bildirilmesini 
arz ederim. 

4. Bu plan yapılırken az gelişmiş bölgeler için 
tespit edilen kıstaslar göz önünde tutulmuş mudur 
ve bunun kıstası nasıl tespit edilmiştir? 

T. Ç. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 8 . 5 .1985 

Bakanlığı 
Sayı : 131 (054) 947-517-8763 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 Nisan 1985 tarih ve Gen. Sek. 7/501-

3300/13040 sayılı yazınız. 

9 , 5 . 1985 O: 1 

İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen 
Şanlıurfa Milletvekili Sayın Vecihi Ataklı'nın Şanlı
urfa İli Siverek İlçesine bağlı bazı köylerin elektrik 
sorununa ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sudi Türel 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

Şanlıurfa İli Siverek İlçesine bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin cevapları; 

1. Şanlıurfa İli Siverek İlçesine bağlı 65 köy bu
lunmaktadır. Bunlardan 31.12.1984 sonu itibariyle 3 
köy elektriklidir. 

2. 1985 Yatırım Programına (Yeni İşler), Sive
rek İlçesinden Aslıca, Karacadağ, Karabahçe, Keçi-
kıran ve Soydan olmak üzere toplam 5 köy alınmış
tır. 

3. Daha önceki yıllarda Yatırım Programına 
girmiş bulunan Siverek İlçesine bağlı 17 köy ise 1985 
yılı içinde elektriklendirilecektir. Diğer köylerin ise, 
halen uygulanmakta olan program çerçevesi dahilin
de 1986 yılı sonuna kadar elektriğe kavuşturulmasına 
çalışılacaktır. 

4. Köylerin elektrifikasyonu ile ilgili 1985 yılı 
programı yapılırken az gelişmiş bölgeler için tespit 
edilen kıstaslar göz önüne alınmış ve köylerin % 
73,2'si Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen kalkın
mada öncelikli illerden seçilmiştir. 
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasansma Verilen Oylann Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Lçdin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçü 
Ahmet Şevket Gedik 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdıi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
îsmet özarslan 

A V T V ATJ A 
ANKARA 

Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Osman Işık 
H, İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaıloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neş'e Türel | 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler % 
Geçersiz Oy 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

400 
313' 
222 
70 
20 

1' 
82 
5 

(Kabul edenler) 

1 ARTVİN 
1 Nevzat Bıyıklı 

Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Necat Tunçsiper 

RİT FCÎK 1 J/X 1 «1 <V-/XJV 

Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
Fuat özteklin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
T^ Aİ_ ' S~\ 1*1.1-. — 
Fethi Çelıkbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunüş 

ÇANAKKALB 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal | 

- 2 8 

1 ÇANKIRI 
J Ahmet Özkan 

Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENlZIİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S, Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 1 
Sabahattin Araş 1 
Togay Gemalmaz 1 
Mustafa Rıfkı Yaylalı | 

4 — 

| ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

1 HATAY 
Abdurrahman Demürtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Meldk 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fataıa Mlhriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
îbralhüm Fevzi Yaman 

ÎÇEL 
Hİcmöt Bflcentöirk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

ÎSTANBUU 
BehSç Saidi Abbasoğlu 
B< Doğancan Akyürdk 
Yaşaır Albaıyrafc 
Sabit Bataımlu 
ölmıer Necati CengÜz 
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Mehmet Vehlbi Dinçerler 
İsmail Safa Giray 
Mehmet KafkaslıgU 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konıufcman 
Leyla Yeınliay Köseoğlu 
Turgut Özal 
İbrahim özdemir 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pohliivanoglu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Özbıyık 
Mustafa Şahin 

Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Baıtgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 

g Haydar Koyuncu 
İ Kemal Or 

Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Ayhan Fırat 
Ahmet llhami Kösem 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlü 
Gürbüz Şakranll 
Münir Fuat Yazıcı 

1 MARDİN 
| Süleyman Çelebi 

Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Tekin 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
(Mustafa Demir. 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıffcı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talât Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Reddedenler) 

ADANA 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Ali Bozer 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrui Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Yılmaz Demdr 

BİTLÎS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BURSA 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

— 2«5 — 
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ÇORUM 
AH Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil ibrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Hüseyin Avni Güler 
Doğan Kasaıpoğlu 
Günseli özkaya 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullaıh Olca 
Yılmaz önen 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
KARS 

Ömer Kuşhan 
Musa öğün 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

ı KONYA 
ı Vecihi Akın 
! Salim Erel 

Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdilek 

I KÜTAHYA 
S A. Necati Kara'a 
| MANİSA 
; Abdullah Çakırefe 

MUĞLA 
f îdris Gürpınar 

NİĞDE 
\ Arif Toprak 
! RİZE 

Fehmi Memişoğlu 
SAMSUN 

Hasan Altay 
SİİRT 

Nejdet Naci Mimaroğlu 
SİNOP 

I Halıt Barış Gan 
özer Gürbüz 

SİVAS 
I Ruşıan Işın 
! Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
{ Vecihi Ataklı 
B Bahri Karakeçili 

TOKAT 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya KazancıoğUu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

VAN 
î Ferit Melen 

YOZGAT 
i Selahattin Taflıoğlu 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent Öncel 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutukun (iz.) 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral (B.) 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

Cafer Tayyar Sadıklar 
DİYARBAKIR 

Maihmud ALtunakar 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
"~ ERZURUM 
Ebubekir Akay 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 

(Çekimserler) 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

İSTANBUL 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 

İZMİR 
Işılay Saygın 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

(Geçersiz Oylar) 

KASTAMONU 
Şaban küçükoğlu 

ADANA 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceûğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbasıoğlu (LA.) 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

— m — 
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Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Necdet CaJp 
Hüseyin Badas Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Nejat Abdullah Resuloğİu 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Ali Dizdaroğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURSA 
M. Memduh Gökçen 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇORUM 
thsan Tombuş 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Feyzullah Yıldırır 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

HAKKARİ 
Lezgin önal 

İÇEL 
tbraJhim Aydoğan 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Hayrettin Elmas 
HaliÜ Orhan Ergüder 
Yılmaz thsan Hastürk 
Ömer Ferruh tlter 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Kemal özel (iz.) 
Namık Kemal Şentürk 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Vural Arıkan 

İ Turgut Sunalp 

Rüştü Şardağ 
KAHRAMANMARAŞ 

Ülkü Söylemezoğlu 
KAYSERİ 

Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRŞBH1R 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Mustafa İzci 
ismail özdağlar 
ismet Turhangil 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

MUĞLA 
Muzaffer ilhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Hacı Turan öztürk 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Berati Erdoğan 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

'SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal PalaoğUu 

TEKtRDAÖ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Enver özcan 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL : 1 

BURDUR : 1 

İSTANBUL : 1 

İZMİR : i 

NIÖDE : t 

- 287 — 





> 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

97 NCt BİRLEŞİMİ 

9 . 5 . 1985 Perşembe 

Saat : 15.60 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

'SUNUŞLARİ 
1. — hamt MM&to&kM IDUKMI EmMteyerfin Ya-

samaf Etokutıuknıazllığıın.«ı HaMssrAomt Halkkında Baş-
tbaİBainlılk Tezkeresi ve Araayaisa ve Adalet Komisyon
ları ÜyeteEİndeo» Kumlu Klaınma Komüısyon Raporu 
(3/761) (S. Sayısı : 296) '(Defana lıariM : 7.5.1985) 

2. — Esldsehiir ıMtlletlvekiü Münir Sevinçlin Ya
sama DdkunulmaallığMiın Kaldırtması Halkıkımda Baş
bakanlık Tezikeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulsu Karıma Komisyon Raporu 
(3/760) (S. Sayısı : 297) (Dağıtana tarihi 17.5.1985) 

3. — İsparta Milletvekili Metin Atalman'ın Yaşa
nsa DokaHiuiknazdığınıuı Kaldıırılıması Hakkında Baş-
batonfak Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
lara Üyelerinden Kurulu Katrana Komlisyon Raporu 
(3/759) (S. Sayım : 298) (Dağıtma tarM : 7.5.1985) 

4. —Kırşehir Milletvekilli Tevfiük Güneş'tin Yasa
ma Ddkunutaazliiğının Kaldırtması Hakkında Baş-
ibatkaınîık Tezikeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden (Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/758) (S; Sayası : 299) (Dağıtma tarihi : 7.5.1985) 

5 / — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltam 
Sungurlu'nun Yasama Dokunulmazlığının KaMırıl-
mam fkMtmâa, Bâ baltoanMc Tezikeresi ve Anayasa 
ve Adiılöt Konıisyoûİarı ÜyeJertodten Kurulu Karma 
ıKamlâp» Raguam (3/734) '(S. Sayrsı : 300) ı(Bagrtma 
tarihi : 7.5.1985) 

6. — Mardin Mileüveklüi Abdüikerim Yutmaz Er-
deırfitn Yasaınm Dokıunutoaızlıgırıın Kaldırılması Hak
kında -Başbakanlık Tezikenesi: ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlara Üyeterinıdm Kurulu Karma Komisyon 
Raponr(3/709} < (S. Sayısı : 301) (Dağitrna tarihi : 
7.5.1985* 

7. —• Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Er
d e m i Yasama DökuhutoazJhğınstt Kaldırılması Halk-
Ikıtnda Başlbaikariılk Tezikeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurullıu Karma Kcmisyon 
Raporu (3/708) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma tarihi : 
7.5:1985) 

8. — Adana Milletvekilli Metin Üsitünel'in Yasa-
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkımda Baş-

'balkanlrtk - Tezkeresi ve Anıaiyasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu 'Karma Komisyon Raporu 
(3/694) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tarihi : 7.5.1985) 

9. — Ağn MıffletJvelciılıi Mehmet Yaşar'ın Yasa
ma Dokunuılımaızıliığıınaın Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon-
ları Üyderinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/693) (S. Sayısı : 304) (Dağıtana tarihli : 7.5.1985) 

10. — İzmıir Milletvekilli özıdemir PeMivanoğlu' 
nun Yasama (Dokunulmazlığının Kaldırıliması Hak
kında Baışlbaıkıatnlklk Tezikeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/686) (S, Saymı : 305) (Dağıtma tarihi : 
7.5.1985)) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
İSEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAÎR 
ÖNGÖR'ÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — î'Stıata'bul Miletvekili Feridun Salkır öğünç' 

ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

2. îs'bamJbuıl Milletvekili Feridun Salkir öğünç' 
ün» memur ve işjçli emeklilerintoı maaşlarına ilişkin 
Çalışma ive Sosyal Güvenlik 'Bakanından sözli soru 
önergesi (6/309> 

3. — İstanbul Mıiılıletiveküllli Feridun Şakıir öğünç' 
ün, asgarî ücrete üşkin Çalıışma ve Sosyal Güvenlik 
Balkanımdan SÖTMİ soru önergesi (6/312) 

4. — istanbul MiİletvekıiM Feridun Şakir öğünç' 
ün, çarşı >ve mahalle (bekçilerine liılişiklin İçişleri Baka
nından sözfflü soru önergesi (6/317) 

5. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma-
laiüyıa tenim bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı 'iddiasına ilişiktin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/318) 

(Devamı arkada) 



6. — İçel Milletvekili «Alili Kısan Ellgin'in, tasfiye 
'halindeki >bıaızı 'bankaların 'eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

7. — Ankara MıMılıetvelkıili tSeyfti Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personelline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak dıan 
bir firmaya ilişkin ıBaşIbalkandan sözlü soru önergesii 
(6/328) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nıalkiıl yapıldığı iddia'larma ilişiklin 
Millî Eğitim Gençlik 've Spor Baklanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

10. — Konya 'Milletvekili Salim Brel'ıin, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Çu
kurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin Eenerji ve 
Tabiî (Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

12. — Bursa Miletvekiıli Ahmet SalbalhaMn Öz
bek'in, soğulk nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin za
rarlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
lerti Balkanından sözlü soru Önergesi (6/341) 

13. — Adana MilDetvefcii Cüneyt Oanver^in, ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan- . 
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

14. — Adıyaman Milletvekilli Ahmet Sırrı Özbek' 
ün, Atatürk Barajı göl alanında Ikıalıacak odan Samsat 
İlçesine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344) 

15. — Adıyaman 'Milletvekili Afolmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı (İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala iiişkin Enerjli ve Tabiî Kay-
nak'lar Balkanından sözlü soru önergesi (6/345) 

16. — Bitlis M'ilüetveküli Faiilk Tarıımcıoğlü'nun, 
kalkınmada öncelikli yörelere uygulanacak teşvik 
tedbirlerine Miskin Başbakandan sözlü soru önergesii 
(6/346) 

'17. — Erzurum Milletvekili Hilmi: Nalbantoğlu' j 
inun, yeminli özel teknik bürolara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

18. — Erzurum Milletvekili Hitai Nalbanltoğlu' 
nun, prefabrik öğrenci yurtları ihalesine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanindan sözlü soru önergesii (6/349) 

19. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tütum'un, Ana
vatan 'Partisi büyük ıkonığresinde ıbazı Devlet memur
larının parti çalışmıatarına alet edildiği iddiasına iliş
kin Başlbalkanan sözlü soru önergesi (6/350) 

20. — Çanakkale Milletvekilli Onura! Şeref Boz-
kurt,ün, Katma Değer Vergisinden elde edilen gelir
lere iüşlkin Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/351) 

21. — Konya 'Milletvekili Saibri Irmak'ın, ermeni 
soykırımı iddialarına karşı ailnmacak tedbirlere IHştkin 
Dışişleri Balkanından sözHü soru önergesi (6/352) 

22. — Zonguldak Mıilletvekii Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Türkiye Sakatları Koruma Millî Koordinas
yon Kuruluna laffit paranın amaç dışı kullanıldığı iddi
asına (Miskin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözü soru önergesi (6/353) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

| KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 1.. — Köy Hizmetleri Genel' Müdürlüğünün 
| Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
i Kararname ve Tarım, Orman ve KöyişJeni Komis

yonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 287) (Dağıltma ta
rihi : 1.5.1985) 

2. — Antailya Mıilletvekii Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddeleriınin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifli 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 
82 ve 82'ye 1 inci ek) (Dağıtma Itarihi : 25.6.1984; 
9.10.1984) 

3. — 17.7.1964 Tarih -ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
Dalir Kanun Tasarısı, İstanbul Milletvekili Bilâl Şiş
man ve 2 Arkadaşının 506 Sayıik Sosyal Sigortalar 
Kanununun 80 inci Maddesinin 3 ve 4 üncü Fıkra
larının Değiştirilmesi ve 5 linçi' Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılması Hakkında ve Aynı Kanunun 140 
ma Maddesinin Değiştirilmesi ve »Bu Kanuna bir Ge
çici 'Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve 

: Sağlık ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/656, 2/134, 2/135) <& Sayısı : 308) (Da
ğıtma tarihi : 7.5.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 296 

İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3/761) 

Başbakanlık 29 , 3 , 1985 
Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 19-304-06671 

Konu : İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in yasama dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan izmir Milletvekili Durcan Emirbayer hakkında 
tanzim edilen dava dosyası ile Adalet Bakanlığının 26.3.1985 gün ve CİGM. 1.128.3.1985 - 19011 saydı yazı
sının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini emirlerinize arz ederim. 

/ Kaya ERDEM 
Başbakan. V. 

T, G 
Adalet Bakanlığı 

Ceza - îş - Gn. Müdürlüğü 
Sayı : CİGM, 1.128.3.1985 

Konu : İzmir Milletvekili Durcan Emin Bayer'in yasama dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Durcan Emirbayer hakkında İzmir 4 üncü Asliye 
Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin İzmir Hinden Milletvekili 
bulunduğunun anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığımn kaldırılması için muhakemenin durdurularak 
dosyanın Cumhuriyet Savcılığına tevdiine dair İzmir 4 üncü Asliye Ceza Mahkemesince ittihaz olunan 2.11.1984 
gün ve 1984/679 esas sayılı kararı havi evrak o yer Cumhuriyet Savcılığının 21.2.1985 gün, B. 2103 sayılı 
fezlekesiyle alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama DokunulmazUğmm kaldırılıp, kaldırılmaması 
hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakam 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu 
Esas No, : 3/761 
Karar No. : 36 

1,5, 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 1.4.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, izmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve hazırlık komisyonu raporu, İçtü
züğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevini kötüye kullanmak suçu isnat edilen İzmir Milletvekili Durcan 
Emirbayer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırhk Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine oy birliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üye 
Hasan Al t ay 

Samsun 

Başkanvdkili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğda 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Selâhattin Tafl; 

Yozgat 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas, 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

oğlu 

-«•M» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 296) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2&7 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

((3/760) 

TC 
Başbakanlık 29.3.1985 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-06674 

Konu : Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ' BAŞKANLIĞINA 

Sahte varaka kullanmak suçunu işJediğü iddia olunan Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç hakkında tan
zim edilen dava- dosyası ile Adalet Bakanlığının 25J. 1985 gün ve CİGM. 1.128.6.1985/18694 sayılı yazısının 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü mad desi uyarınca gereğini arz ederim. 

t Kaya- ERDEM 
Başbakan V. 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza. İs. G. Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1-128-6-1985 

Konu : Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

ıSahte varaka kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Münir Sevinç hakkında Eskişehir 2 nci Asliye Ce
za Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin Eskişehir İlinden Milletvekili 
seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için, davanın muvakkaten tatiline, 
dosyanın Cumhuriyet Savcılığına tevdiine dair Eskişehir 2 nci Asliye ceza mahkemesinin 19.2.1985 gün ve 
1983/632 esas sayılı müzekkeresini havi dosya anılan y«r Cumhuriyet Savcılığının 12.3.1985 gün, B. 1985/415 
sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Eskişehir Milletvekili 'Münir Sevinç hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmaması 
hususunda gereğini takdir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

M. Necat ELDEM 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet KomJsyonlaa Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonu 

Esas No. : 3/760 
Karar No. : 35 

1.5.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 1.4.1985 tarihinde Komisyonumıuza gönderilen Eskişehir Milletvekilli Münir Sevinç'in Ya
sama Dokunulmazlığının kaldırılması ha'kıkmda Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtü
züğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumu zun 25.4.1985 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında sahte varaka kullanmak suçu isnad edilen Eskişehir .Milletvekili Münir 
Sevinç'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üye
lik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliğine 
göre Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç hakkındaki kovuşturmanın milletveikilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

. Niğde 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üye 
Hasan Al tay 

Samsun 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

mmtm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 298 

İsparta Milletvekili Metin Ataman'm Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3 /759) 

T.C. 
Başbakanlık 29.3.1985 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : CÎGM 1.1228.9.1985 

Konu : İsparta. Milletvekili Metin Ataman 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevli memura hakaret suçunu işlediği iddia olunan İsparta Milletvekili Metin Ataman hakkında tan
zim edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 25.3.1985 gün ve CİGM-1-128.9.1985-18638 sayılı yazısının sureti ek
te gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim. 

t. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

r. c. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza-İş-Gn. Müdürlüğü 
Sayı : CİGM 1.128.9.1985 

Konu : İsparta Milletvekili Metin Ataman 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevli Memura Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Metin Ataman hakkında yapılan soruşturma sı
rasında, adı geçenin halen İsparta îl'inden Milletvekili bulunduğunun anlaşılması üzerine, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması için, İsparta Cumhuriyet Savcılığının 4.3.1985 gün ve 1562 sayılı yazısı ekinde alınan 
fezlefceli evrak, 'birlikte takdim kılınmıştır. 

İsparta Milletvekili Metin Ataman hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hu
susunda gereğinin takdir 'buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonu 

Esas No. : 3/759 
Karar No. : 34 

1.5.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 1.4.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İsparta Milletvekili 'Metin Ataman'm Ya
sama 'Dokunulmazlığının kaldırilması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, iç
tüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli memura hakaret suçu isnad edilen İsparta Milletvekili Metin Ata
man'm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliğine 
göre İsparta Milletvekili Metin Ataman hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Başfcanvekli 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üye 
Hasan Al tay 

Samsun 

Üye 
Nurettin Yağartoğlu 

Adana 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 298) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 299 

Kırşehir Milletvekili Tevfik Güneş'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3 /758) 

T.C. 
Başbakanlık 29.3.1985 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-06672 

Konu : Kırşehir Milletvekili 
Tevfik Güneş 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tehdit ve hakaret suçlarını işlediği iddia olunan Kırşehir Milletvekili Tevfik Güneş hakkında tanzim 
edilen dava dosyası ve Adalet Bakanlığının 25.3.1985 gün ve CİGM.l.128.7.1-85-18543 sayılı yazısının sure
ti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğim arz ederim. 

/. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 25.3.1985 

Ceza-lş-Gn. Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.l.128.7.1985 

Konu : Kırşehir Milletvekili 
Tevfik Güneş 

BAŞBAKANLIĞA 

Tehdit ve hakaret suçlarını işlediği iddia olunan Tevfik Güneş'in halen Kırşehir Milletvekili bulundu
ğunun anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Altındağ Cumhuriyet Savcılığının 
27.2.1985 gün ve Hz. 1985/234 sayılı yazısı ekinde alınan fezlekeli evrak, 'birlikte takdim kılınmıştır. 

Kırşehir Milletvekili Tevfik Güneş hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması husu
sunda gereğinin takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon RRaporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/758 
Karar No. : 33 

1.5.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK* MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 1.4.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Kırşehir Milletvekili Tevfik Güneş'in Ya
sama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtü
züğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tehdit ve hakaret suçu isnat edilen Kırşehir Milletvekili Tevfiik Güneş'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının 
sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre Kırşehir Milletvekili TeVfik Güneş hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Baışkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Maınisa 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabrı Güvenç 

Niğde 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üye 
Hasan Alt ay 

Samsun 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramıanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 299) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 300 

Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkmda Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komis

yon Raporu (3/734) 

T. c. 
Başbakanlık 14 . 3 * 1985 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-06262 

Konu: Gümüşhane Milletvekili Mahmut Olıtıan 
Sungurlu fak. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tehlikeli surette vasıta kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan 
Sungurlu hakkında tanzim edilen dava dosyası ile Adalet Bakanlığının 8.3.1985 gün ve CtGM - 1.128.4.1985-
15028 saydı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim. 

Turgut özd 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Sayı : CÎGM-1.128.4.1985 

Konu: Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan 
Sungunhı'nun Yasama dokunulmazlığı fak. 

BAŞBAKANLIĞA 

Tehlikeli surette vasıta kullanmak suçunu işlediği idıdia olunan Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan 
Sungurlu hakkında yapılan soruşturma sırasında, adı geçenin halen Milletvekili olduğunun anlaşılması üze
nine, yasama dokunulmazlığının kaldırılıması için, Ankara Cumhuriyet Savcılığının 25.2,1985 gün ve 3/1387-
hz: 1985/541 sayılı yazısı ekinde alman fezldceli evrak.'birlikte takdim kılınmıştır. 

Gümüşhane Milletvekili Mahmut 'Oltan Sungurlu hakkmda soruşturmaya devam olunabillmesini tetmi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığımn kaldırılıp 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakam 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

üyelerinden kurulu karma komisyon 
Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonu 
Esas No. : 3/734 
Karar No. .32 

l. . 5 B 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 18.3.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan 
Sungurlu'nun yasama dokunulmazlığının fcaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Ko
misyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantı
sında incelenmişti^ 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tehlikeli surette varıte kullanmak suçu isnat edilen Gümüşhane Milletve
kili Mahmut Oltan Sungurlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hak
kındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine-karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteli
ğine göre Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu Hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çdkaloğlu 

Antalya 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Şevki Tastan . 

Sivas 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Başfcanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

'Üye 
Hasan Alt ay 

Samsun 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Rıfat Bay azı t 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 300) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 361 

Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komis

yon Raporu (3/709) 

1.3. 1985 

Konu : Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Karşılıksız çek düzenlemek suçunu işlediği iddia olunan Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem 
hakkında tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 19.2.1985 gün ve 1.128.2.1985/10927 saydı yazısının su
reti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 Üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

T., C, 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.2.1985 

Konu : Abdülkerim Yılmaz Erdem. 

BAŞBAKANLIĞA 

Karşılıksız çek düzenlemek suçunu işlediği iddia olunan Abdülkerim Yılmaz Erdem hakkında yapılan so
ruşturma şurasında, adı geçenin Milletvekili bulunduğunun anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması için, Ankara Cumhuriyet Savcılığının 4.2.1985 gün ve hz: 1984/33594 sayılı yazısı ekinde alınan fez-
lekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen -
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarmca Yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakam 

T. C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304.04841 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/709 
Karar No. : 30 

21 . 5 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 4.3.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz 
Erdem'in Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu ra
poru. İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında incelen
miştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında karşılıksız çek düzenlemek suçu isnat edilen Mardin Milletvekili Abdülke
rim Yılmaz Erdem'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuş
turmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 

. Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Baş'kanvekii 
Münir Fuat Yazıcı 

Maınisa 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabrı Güvenç 

Niğde 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üye 
Hasan Al tay 

Samsun 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahıramanmaıraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

mm* 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 301) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 302 

Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem'in Yasama Do
kunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3 /708) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 1.3.1985 

Sayı : 19-304-04840 

Konu : Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Karşılıksız çek verme suçunu Ssiediği iddia olunan Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem hak
kında tanzim edilen dava dosyası ile Adalet Bakanlığının 25.2.1985 gün ve CİGM - 1.128.5.1985-11757 sa
ydı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü madde si uyarınca gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Sayı : CİGM - 1.128.5.1985 

Konu : Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem. 

BAŞBAKANLIĞA 

Karşılıksız çek verme suçunu işlediği iddia olunan Abdülkerim Yılmaz Erdem hakkında yapılan soruştur
ma sırasında, adı geçenin balen Mardin Milletvekili olduğunun anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması için, Ankara Cumhuriyet Savcılığının 14.2.1985 gün ve hz : 1984/31615 sayılı yazısı ekinde 
alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonu 

Esas No. : 3/708 
Karar No. : 30 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 4.3.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz 
Erdem'in yasanra dokunutaazlığınıın kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu 
Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında ince
lenmiştir. 

Hazırlık: Komisyonu, hakkında karşılıksız çek düzenlemek suçu isnat edilen Mardin Milletvekili Abdülke
rim Yılmaz Erdem'in, yasama 'dokunulmazlığımın kaldırılmasına gerek t>ulunmadığına ve hakkındaki kovuş
turmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat ©dilen fiilin niteliğine 
göre Mardin Milletvekili Abdülkerim Yılmaz Erdem haitokında'ki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı İle sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Başkanvekiili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üy© 
Hasan Altay 

Samsun 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş; 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 302) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 303 

Adana Milletvekili Metin Üstünel'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu %Karma Komisyon Raporu 

(3 /694) 

T. a 
Başbakanlık 14.2.1985 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-301-04386 

Konu : Adana Milletvekili Metin Üstünel'in yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Karşılıksız çek vermek suçunu işlediği iddia olunan Adana Milletvekili Metin Üstünel hakkında tanzim 
edilen dava dosyası ile Adalet Bakanlığının 6.2.1985 gün ve C1GM 1.128.1.1985-08101 sayılı yazısının sure
ti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim. 

Turgut özaî 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı / 6.2.1985 

Sayı : CİGM-1.128.1.1985 

Konu : Adana Milletvekili Metin Üstünel'in yadıma dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Karşılıksız çek vermek suçunu işlediği iddia olunan Metin Üstünel hakkında Adana 4. Asliye Ceza 'Mah
kemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adıgeçenin Adana ll'inden Milletvekili seçildi
ğinin anlaşılması Üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkındaki usulü muamelelerin dur
durularak dosyanın Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine dair, Adana 4 üncü Asliye Ceza Mahkemesinin 
19.12.1984 gün ve esas : 1983/994, Karar : 1984/942sayılı kararını havi dosya, anılan yer Cumhuriyet Sav
cılığının 28.1.1985 gün, Bakanlık : B-14/A-396 sayılı fezlekesiyle alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Adana •'Milletvekili Metin Üstünel hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83. üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmaması hu
susunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/694 

Karar No, : 29 

1.5.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 18.2.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Adana Milletvekili Metin ÜstüneTin 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, 
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında karşılıksız çek vermek suçu isnat edilen Adana Milletvekili Metin Üs-
"tünel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üye
lik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu ibenimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre Adana Milletvekili Metin Üstüne! hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli1 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
, Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niığde 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

... üye 
Hasan Altay 

Samsun 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana . 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 303) 



Dönem r 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 304 

Ağrı Milletvekili Mehmet Yaşar'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3/693) 

TC. 
Başbakanlık - 13 . 2 . 1985 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-04356 

Konu : Ağrı Milletvekili Mehmet Yaşar 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Karşılıksız çek vermek suçunu işlediği iddia olunan Ağrı MîHervekfli Mehmet Yaşar hakkında tanzim edi
len dava dosyası ile Adalet Bakanlığının 11.2.1985 gün ve 1.128.26.984/08876 sayılı yazısının sureti ekte gön
derilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğim arz ederini. 

Turgut özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza ts. Gen. Müdürlüğü 
Sayı :CÎGM. 1.128.26.1984 

Konu : Ağrı Milletvekili Mehmet Yaşar 

BAŞBAKANLIĞA 

Karşılıksız çek vermek suçunu işlediği iddia olunan Mehmet Yaşar hakkında yapılan soruşturma sırasın
da, adı geçenin Ağrı İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı için, Ağrı Cumhuriyet Savcılığının 22.1.1985 gün ve 1985/166 sayılı yazısı ekinde alınan fezlekeli evrak, 
birlikte takdim kılınmıştır. 

Ağrt Milletvekili Mehmet Yaşar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda 
gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonu 

Esas No. : 3/693 
Karar No. : 28 

1.5. 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 14.2.1985 tarihinde komisyonumuza gönderilen, Ağrı Milletvekili Mehmet Yaşar'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında karşılıksız çek vermek suçu isnaıt edilen Ağrı ıMilletvekıili Mehmet Yaşar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatımn 
sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre Ağrı Milletvekili Mehmet Yaşar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine oy birliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kumlun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

BaşkanvekiHi 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

NijgKte 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üye 
Hasan Alt ay 

Saımsun 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çoruım 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 304) 



Dönem t 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 305 

İzmir Milletvekili Özdemir Pehlivanoğlu'nun Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Raporlarından Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/686) 

TC 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 6.2. 1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-04150 

Konu : tz-mlir Milletvekili özdemir Pehlivanoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Alacaklı Ziya Demirsöken vekili sıfatı ile İzmir 1 inci ve 2 nci İcra memurluklarında yaptığı takiplerde 
görevini ihmal ettiği iddia olunan İzmir Milletvekili özdemir Pehlivanoğlu hakkında tanzim edilen dava 
dosyası ile Adalet Bakanlığının 31.1.1985 gün ve CİGM. 2.49.23.124.1983-6540 sayılı yazısının sureti ekte gön
derilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim, 
İ. Kaya Erdem 

Başbakan V. 

TC 
Adalet Bakanlığı 31 > 1 . 1985 

Sayı : CİGM-2.49.23. 
124.1983/6540 

Konu : İzmir Milletvekili özdemir Pehlivanoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

Alacaklı Ziya Demirsöken vekili sıfatı ile İzmir 1 inci ve 2 nci İcra Memurluklarında yaptıkları takip
lerde görevlerini ihmal ettikleri iddia edilen İzmir Barosunda kayıtlı Avukat Emin Çanpolat ve Avukat öz
demir Pehlivanoğlu haklarında yapılan ihzari soruşturma sırasında, adı geçenlerden özdemir Pehlivanoğlu' 
nun İzmir İlinden Milletvekili seçildiği anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için, 
İzmir Cumhuriyet Savcılığının 23.11.1984 gün ve B. 12336 sayılı yazısı ekinde alman fezlekeli evrak, birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Avukat Emin Çanpolat hakkındaki evrak tefrik ve gereğine tevessül edilmiş olup, İzmir Milletvekili 
özdemir Pehlivanoğlu hakkında, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58 inci maddesine tevfikan soruşturma 
izni verilebilmesini teminen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunul
mazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonu 

Esas No. : 3/686 
Karar No. : 27 

7 , 5 , 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 8.2.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İzmir Milletvekili özdemir Pehlivanoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, 
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 25.4.1985 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevini ihmal etmek suçu isnat ©dilen İzmıir Milletvekili özdemir PehM-
vanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu Raporunu 'benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre İzmir Milletvekili özdemir Pehlivanoğlu hakkındakj kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Başkaınvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çelebi. 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adama 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çoruım 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayışı ; 305) 



Dönem : 17 Toplanü Yılı: 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (S. Sayısı : 287) 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri 

Komisyonu Raporu (1 /528) 

TC 
Başbakanlık 18 . 6 . 1984 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 18/101 -1/247/04787 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» 
bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasa'nın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

KHK/235 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 

GENEL GEREKÇESİ 

Kalkınma plan ve programlarındaki ilke ve politikalar ile modern sevk ve İdarecilik prensipleri çerçeve
sinde köylerimize ve çiftçilerimize daha hızlı, verimli, rasyonel ve asgarî maliyetle daha fazla hizmet götürül
mesi maksadıyla; Bakanlık bünyesinde benzer ve birbirini tamamlayan hizmetleri ve yatırımları ayrı ayrı gö
türen Yol Su Elektrik, Toprak İskân ile Toprak Su Genel Müdürlükleri birleştirilerek katma bütçeli ve tü
zelkişiliği haiz Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu suretle, köylerimize ve çiftçilerimize götürü
lecek hizmet ve yatırımların bir otorite altında sevk ve idare edilmesi imkânı doğmuş, yatırım, ve hizmetlerin 
bölge ve havza projeleri çerçevesinde ve birbirleri ile koordineli şekilde hazırlanıp uygulanması hedef alın
mıştır. Buna ilave olarak halen Orman Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan orman ve orman içi yol ya
pım, bakım, onarım hizmetleri ile tamirhaneleri esas itibariyle kırsal alanın alt yapısını geliştiren bir fonk
siyon niteliğinde olması sebebiyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevleri içerisine dahil edilmiştir. Bu ilâve 
ile, köy ve kırsal kesime götürülen bütün altyapı yatırım ve hizmet fonksiyonları tek yönetim altına so
kulmuş olmaktadır. 

Devlet ve İl Yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve or
man içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, gerektiğinde köy içi yollarını 
yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işa
retleri düzenlemek, 



_ 2 — 

Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynakla
rının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli 
araştırma etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edi
lenleri uygulamak ve uygulattırmak, 

Baraj, hava alanı, fabrika, savunma ile ilgili tesisleri ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıymetlerinin 
korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar veya özel kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk 
etmek zorunda kalanlardan geçim imkânlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçe
beleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun çoğunluğu tara
fından istenmesi halinde köylerin mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme ye
rinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskân etmek, 

Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, ge
liştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım işletme ve geliştirme 
hizmetlerine ait geri ödeme şartları ile ilgili esasları tespit etmek ve yürütmek, 

Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askerî garnizonlara sağlıklı, yeterli içme suyu ve kullanma suyu tesis
lerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular 
ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifamda bu
lunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askerî garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, 
kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askerî garnizonlara tahsis etmek ve 
tahsis şeklini değiştirmek, 

Sahipli yeya köyün bedeli mukabili intisap ettiği sularla diğer gayrî menkulleri, 2492 sayılı Kamulaştır
ma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek; 

Suyun bir veya birkaç köye aidiyetinin evvelce ferman ve mahkeme ilamı gibi belgelerle bağlanmış olma
sı, bu fıkra hükkmünün uygulanmasına engel teşkil etmez. Bu hususta 2492 sayılı Kamulaştırma (İstimlâk) 
Kanunu Hükümleri uygulanmaz. 

Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, Devlet hüküm ve ta
sarrufu altında veya köyün ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumî yerleri içinde bulunuyorsa o 
araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabanî fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, 
harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve meraların, alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli 
projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak. 

Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile ilgili 
diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetindeki taşlı, asitli, alkali veya turbiyer topraklan 
ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek, 

Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bu
lunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj 
tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak. 

'Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağlamak, 
aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak, (Baraj ve 
elektrik istihsaline matuf regülatör inşaası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan 
sular üzerinde yapılacak tesisler için DSt'nin muvafakati gerekir.) 

Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner serma
yeli ve tüzelkişiliğe haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birimleri, şir
ketlere veya işletmelere ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak, 

Küçük akarsular ile güneş, rüzgar ve diğer enerji kaynakları ve tesislerinden faydalanılarak köylerin 
elektriklendirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak, 

1306 sayılı İskân Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, diğer 
kasaba ve köylerin imar planlarını ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler ha
zırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek, köy içi 
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altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomîk tesisleri yapmak ve yaptırmak, yıllık harcama 
planları yaparak özel tskân Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları ger
çekleştirmek, 

Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve tarım
sal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek maksadiyle kredi vermek, 

Serbest göçmen işlerini yürütmek, Özel Kanunlar gereğince iskanlı göçmen kabul etmek, 
Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan çift

çileri tespit etmek ve bu çiftlilere kiralama işlerini yapmak, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin 
tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan 
arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisini 
yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak, 

Hizmet ve görevleri için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt, proje, rasat, tecrübe, istatistik, 
envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak, 

Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işlenmesi için gerekli tesis, 
atölye, bakımevi, laböratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idarî ve sosyal diğer tesislerin plan ve pro
jelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, onarmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, tesislerin kul
lanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek, yürütmek ve kontrol etmek, 

Her türlü alet - edevat, taşıt ve makineler ile donatımlarını bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün 
malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dahil bina ve taşınmaz 
mallan geçici olarak kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak, 

Diğer Kanunlarla ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak üzere Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü kurulması öngörülmektedir. 

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAME 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin hazırlanmasındaki amaç ifade edilmiştir. 
Madde 2. — Genel Müdürlüğün görevleri belirtilmiştir. Görevler, bu genel müdürlüğün yönetimi altına 

giren YSE, Topraksu, Toprak İskân genel müdürlüklerinin görevleri ile Orman Genel Müdürlüğünün or
man ve orman içi yollarının yapım, bakım, onarım gibi hizmetlerini içine almaktadır. 

Madde 3. — Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatından meydana geldiğini ifade etmektedir. 
Madde 4. — Merkez teşkilatını meydana getiren birimleri izah etmektedir. 
Madde 5. — Genel Müdürün yetki ve görevleri açıklanmaktadır. 
Madde 6. — Genel Müdür Yardımcılarının görevleri belirtilmektedir. 
Madde 7. — Genel Müdürlüğün on adet ana hizmet 'birimlerini isimlendirmektedir. 
Madde 8. — Araştırma, Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığının görevleri 'belirtilmiştir. 
Madde SI. — Arazi İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 10. — Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 11. — Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 12. — Sulama İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri 'belirtilmiştir. 
Madde 13. — İskân Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 14. — Köy İçme Suları Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 15. — Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 16. — Köyiçi İnşaat Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 17. — Fon Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 18. — Genel Müdürlüğün Danışma ve Denetim birimleri isimlendirilmiş ve belirtilmiştir. 
Madde 19. — Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 20. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. . 
Madde 21. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri belirtilmiştir. 
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Madde 22. — Genel Müdürlüğün yardımcı birimleri isimlendirilmiş ve belirtilmiştir. 
Madde 23. — Yardımcı birim Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 24. — Yardımcı birim tdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı ile ilgili görevler belirtilmiştir. 
Madde 25. — Yardımcı birim Makine ve ikmal Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 26. — Savunma Uzmanlığının Kanunlarla verilen görevleri yapacağı belirtilmiştir, 
Madde 27. — Genel Müdürlüğün Taşra Teşkilatı kuruluş şeklini belirtmektedir. 
Madde 28. — Taşra Teşkilatının kuruluş ve kaldırılışında yetkilerin kimlerde olduğu belirtilmektedir. 
Madde 29. — Genel Müdürlüğün sorumluluk ve yetkisi arasında yöneticilerin sorumlulukları açıklanmıştır. 
Madde 30. — Genel Müdürlüğün diğer kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapması gereği getirilmiş ve 

temel ilkeler belirtilmiştir. 
Madde 31. — Genel Müdürlüğün Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluğu getirilmiştir. 
Madde 32. — Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi belirtilmiştir. 
Madde 33. — Genel- Müdürün astlarına yetki ve devri yapabileceğini ve bunun esaslarını belirtmektedir. 
Madde 34. — Atama esaslarını belirtmektedir. 
Madde 35. — Kadroların tespit, ihdas, kullanılma ve iptali gibi hususları belirtmektedir, 
Madde 36. — Hizmet ve yatırımlarda plan ve programların DPT'ye intikalini düzenlemektedir. 
Madde 37. — Köy ve orman yollarının tanımları yapılmaktadır. 
Madde 38. — Etüd, proje yapılması ve tetkik ve tasdik edilmesi görevlerinin ilkelerini belirtmektedir. 
Madde 39. — Hazineye ait arazilerin tahsis işini düzenlemektedir. 
Madde 40. — Anlaşmazlıkların hallinde hangi usulün takip edileceği getirilmiştir. 
Madde 41. — içme suyu sondaj kuyuları açılmasında uyulacak esasları belirtmiştir. 
Madde 42. — Kamu kurum ve kuruluşların tüzel ve gerçek kişilerle hizmet ilişkilerini düzenlemektedir. 
Madde 43. —Genel Müdürlüğün tesis mal ve kıymetlerinin korunması esasına getirmektedir. 
Madde 44. — Genel Müdürlüğün gelir kaynaklarını belirtmektedir. 
Madde 45. — Genel Müdürlüğün döner sermayesi ile ilgili işletmeler kurabilme yetkisini getirmektedir. 
Madde 46. — Hizmetlere karşı elde edilecek bedellerin gelir kaydı işini düzenlemektedir. 
Madde 47. — Gelirlerin devri esaslarını getirmektedir. 
'Madde 48. — Yürürlükten kaldırılan hükümler belirtilmiştir. 
Madde 49. — İntikal eden hükümler belirtilmiştir. 
Geçici Madde 1. — Birleştirilen genel müdürlüklerin kadro ve personelinin Köy Hizmetleri Genel Mü

dürlüğüne devri belirtilmiştir. 
Geçici Madde 2. — Mevcut kadroların şahsa bağlı olduğu hükme bağlanmış ve tedViren görevlendirme 

imkânı getirilmiştir, 
Geçici Madde 3. — Personelin kadro ve unvan bakımından mağduriyetlerinin önlenmesi hükme bağlan

mıştır. 
Geçici Madde 4. — Birleştirilmiş genel müdürlüklerin bütün mal varlıkları ve hak ve vecibelerinin Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devri yapılmaktadır. 
Geçici Madde 5. — Orman Genel Müdürlüğünün orman yolları ve orman içi yollarının yapım, bakım, 

onarım, işletme ve geliştirme görevleri ve bu işlerle ilgili makine parkı, tamirhane gfb'i her türlü menkul ve 
gayri menkullerinin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devir ve esasları belirtilmiştir. 

Geçici Madde 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler yürürlüğe girinceye ka
dar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam yetkisini vermektedir. 

Geçici Madde 7. — Bu K. H. K.'nin ilgili hükümlerinde belirlenen esaslara göre düzenlemeler yapılıncaya 
kadar, genel müdürlük merkez ve taşra teşkilatının yürürlükteki esas ve usullere göre göreve devam edeceğini 
belirtmektedir. 

Geçici Madde 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğün teşkilatını ve. kadroların en 
geç bir yıl içerisinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirmesi hükmü getirilmiştir. 

Madde 5Q. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe giriş zamanını belirtmektedir. 
Madde 51. — Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini belirt

mektedir. 
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Taran, Orman ve Köyisleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köyisleri 19. . 4 . 1985 

Komisyonu 
Esas No. : 1/528 
Karar No. : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
20.2.1985. ve 27.3.1985 tarihlerinde Tarım, Orman ve Köyisleri Bakanlığının temsilcilerinin iştirakiyle Ko
misyonumuzda görüşülmüştür. 

Kararnamenin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilerek, Komisyonu
muzca yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

Kararnamenin başlığı, kararnamenin kanunlaşacağı ve yapılan değişiklikler nedeniyle yeniden düzenlen
miştir.. 

1. Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesindeki «Kanun Hükmünde Kararnamenin» ibaresi 
«Kanun» şeklinde değiştirilmiştir. 

2. KHK'nin ikinci maddesinin 3 üncü fıkrası madde metninden çıkarılarak (ı) bendi (i) bendi olarak 
düzenlenmiş ve bentten sonra bir fıkra ilave edilerek arazi toplulaştırma hizmetlerinin yapılabilmesi sağlan
mıştır. Maddenin diğer bentlerinde de mevcut ifade hataları redakte edilerek yeniden düzenlenmiştir. 

3. KHK'nin 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
4. KHK'nin 7 nci maddesi, Genel .Müdürlüğün görevlerim birimler arasında daha uyumlu hale getirmek 

bakımından iki dairenin birleştirilmesi ve iki dairenin isminde değişiklik yapılması nedeniyle yeniden düzen
lenmiştir. 

5. KHK'nin 8 inci maddesinin (a) bendi metinden çıkarılmış ve madde yapılan redaksiyonlar ışığında ve 
maddedeki Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığına, Genel Müdürlüğün yatırım hizmetlerinin özelliği nedeniyle 
ihalelerin zamanında ve süratle yapılması için bu başkanlığa fiyat analizleri yapmak ve birim fiyatları ha
zırlamak yetkisi de verilmek suretiyle Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

6. KHK'nin 9 uncu maddesi verilen değişiklik önergeleri muvacehesinde yeniden düzenlenmiştir. 
7. 10 ve 11 inci maddeler redaksiyona tabi tutularak yeniden düzenlenmiştir. 
8. 12 nci maddenin (c) bendi; arazi toplulaştırma hizmetleri, 3083 sayılı Tarım Reformu Kanununda 

çiftçi rızasından çıkarılmış olduğundan ve zorunlu hale getirildiğinden değiştirilmiş ve yapılan diğer redaksi
yonlarla madde metni yeniden düzenlenmiştir. 

9. 7 nci maddenin değiştirilmesi nedeniyle İskân Dairesi Başkanlığı başlıklı 13 üncü madde metinden 
çıkarılmıştır. 

10. 14 üncü madde redaksiyona tabi tutularak 13 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
11. 15 inci maddenin (c) bendi, kullanma ve sulama suyu inşaatlarına ait enerji ve besleme tesislerini de 

yapabilmek bakımından değiştirilmiş ve bu daire başkanlığının, Genel Müdürlüğün hizmetleriyle ilgili bü
tün bina, tesis' ve sahaların elektrik, telsiz ve telefon proje ve tesisatlarım yapmasını sağlamak için de yeni 
bir bent eklenerek Komisyonumuzca 14 üncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

12. 16 ncı madde redaksiyona tabi tutulmuş ve yeni bir bent eklemek suretiyle Köy İçi İnşaat Dairesi 
Başkanlığının Genel Müdürlüğün her türlü bina ve tesislerinin bu daire tarafından yapılacağı veya yaptırı
labileceği sağlanmış ve madde Komisyonumuzca 15 inci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

13. Fon Dairesi Başkanlığının görevlerini tadat eden 17 nci madde, 7 nci maddede yapılan düzenleme ne
deniyle bu dairenin ismi değiştirilmiş ve Komisyonda kabul edilen önerge muvacehesinde yeniden düzenle
nerek 16 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

14. 18 inci madde 17 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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15. Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerini tadat eden 19 uncu maddenin (d) bendinden sonra gelen 
fıkra metinden çıkarılmış ve yeniden redakte edilen madde 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

16. Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevlerini gösteren 20 nci maddenin 
(f) bendi metinden çıkarılmış ve 8 inci maddenin (a) bendi ile Araştırma Etüt ve Proje Dairesi Başkan
lığına verilen görev 20 nci maddede yer alan Başkanlığa verilerek madde 19 uncu madde olarak Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

17. Hukuk Müşavirliğinin görevlerini belirten 21 inci maddemin (f) bendinden sonra yeni bir fıkra ekle
mek suretiyle madde 20 nci madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

18. KHK'nin 22 nci maddesindeki «yatırım» ibaresi çıkarılmış ve madde 21 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

19. KHK'nin 23 üncü maddesinin (h) bendi metinden çıkarılarak ve redaksiyona tabi tutularak 22 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

20. KHK'nin 24 üncü maddesinin (k) bendindeki «diğer» ibaresi «benzeri» olarak ve 25 inci maddesi
nin (g) bendindeki ibare de aynı şekilde değiştirilmiştir. Maddeler 23 ve 24 olarak Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

21. KHK'nin 26 nci maddesi 25 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
22. KHK'nin 27 nci maddesinin ikinci satırındaki «ve yetki genişliği ilkesine uygun» ibaresi çıkarılarak 

madde 26 nci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 
23. KHK'nin 28 inci maddesine (c) bendi eklenmiş ve madde 27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
24. KHK'nin 29 uncu maddesi 28 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
25. KHK'nıin 30 uncu maddesi verilen önerge doğrultusunda 29 uncu madde olarak düzenlenmiştir. 
26. KHK'nin 31 inci maddesi 30 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
27. KHK'nin 32 nci maddesi birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonraki hüküm metinden çıkarılması 

suretiyle 31 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
28. KHK'nin 33 üncü maddesine taşra teşkilatında Genel Müdürlük leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak 

dava ve icra takiplerinde, avukatın bulunmaması halinde işlerin takip edilmesi bakımından Genel Müdüre, 
mahkeme ve icra dairelerinde kendisini temsil ettirebilmesi için taşrada çalışan memurlardan birine yetki ver
me imkânını sağlamak için yeni bir fıkra eklenmiş ve madde 32 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

29. KHK'nin 34 üncü maddesi redaksiyona tabi tutularak 33 üncü madde, 35 inci maddesi 34 üncü 
madde ve 36 nci maddesi 35 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

30. KHK'nin 37 nci maddesi köy ve orman yolları ağına açıklık getirilmesi bakımından 36 nci madde 
olarak Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

31. KHK'nin 38 inci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
32. KHK'nin 39 uncu maddesindeki «parasız» ibaresi «bedelsiz» olarak değiştirilmiş ve madde 38 inci 

madde olarak kabul edilmiştir. 
33. KHK'nin 40 inci maddesi ile Genel Müdürlük ve Bakanlığa tanınan yetki hudutlarına giren işlerin 

hacmine göre günün şartlarına uygun ve ihtiyaca cevap verecek durumda olmadığından değiştirilmiş, ayrıca iş
lerin ve ihtilafların kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak bakımından yeni düzenlemeler yapılmıştır. 
Madde 39 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

34. KHK'nin 41 inci maddesi 40 inci madde ve 42 nci maddesi 41 inci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

35. KHK'nin 43 üncü maddesi Genel Müdürlüğün adı göz önünde tutularak düzenlenmiş ve 42 nci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

36. KHK'nin 44 üncü maddesine köylerde ve kırsal alanda Genel Müdürlükçe yapılan'tesislerin yararlanan
lar tarafından geri ödenmesine ait esas ve usullerin belirtilmesi ve Genel Müdürlük gelirleri ile her türlü itha
latın vergi, resim ve harçlardan muafiyetini sağlamak bakımından iki yeni fıkra ilavesi kabul edilmiş ve ya» 
pılan diğer redaksiyonlarla madde 43 üncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 
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37. KHK'nin 45 inci maddesi 44 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
38. KHK'nin 46 ncı maddesi Komisyonumuzca metinden çıkarılmıştır. 
39. KHK'nin 47 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak 45 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
40. KHK'nin 48 ve 49 uncu maddeleri, kararnamenin kanunlaşacağı göz önünde tutularak redaksiyona 

tabi tutulmuş ve maddeler 46 ve 47 nci maddeler olarak Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 
41. KHK'nin geçici hükümler başlıklı geçici 1, 3, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri Komisyonumuzca yeniden 

düzenlenmiştir. 
42. KHK'nin geçici 2 ve geçici 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
43. Komisyonumuzca metne yeni bir geçici 9 uncu madde eklenmiştir. 
44. KHK'nin yürürlük ve yürütmeye ilişkin bulunan 50 ve 51 inci maddelerindeki «hükmünde karar

name» ibareleri çıkarılmış ve maddeler 48 ve 49 uncu maddeler olarak Komisyonumuzca yeniden düzenlen
miştir. 

KHK'ye bağlı ek 1 sayılı cetvel, Komisyonumuzca metinlerde yapılan değişiklikler doğrultusunda yeni
den düzenlenmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 

Kâtip 
Arif Ağaoğlu 

Adıyaman 

Üye 
Yılmaz Demir 

Bilecik 
Esastan muhalifim. 

Üye 
Mehmet Azizoğlu 

Bursa 

Üye 
Ahmet Süter 

tzmıir 

Üye 
Haydar Koyuncu 

Konya 

BaşkamvekıM 
Hikmet Bioenıtürk 

tçdl 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Abdullah Cengiz D ağyar 

Antalya 

Üye 
Hakkı Artukarslan 

Bingöl 

Üye 
Kadir Narin 
Diyarbakır 

Üye 
Lezgin Önu* 

Hakkâri 

Üye 
Şükrü Babacan 

Kırklareli 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Selim Koçaker 

Tokat 

Sözcü 
Sabri Araş 

Kars 

Üye 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 

. Üye 
M. Ali Doğuşlu 

Bingöl 

Üye 
Muhittin Yıldırım 

Edime 
Tümüne muhalifim. 

Üye 
Erol Bülent Yalçınkaya 

Kastamonu 

Üye 
Gülami Erdoğan 

Samsun 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevlerinin düzenlenmesi; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sa
yılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev ve Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1."— Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı katma bütçeli ve tüzelkişiliği haiz Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulması, teşkilat, görev ve 
yetkileri ile ilgili esasları düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Devlet ve il yollan ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yolları

nın ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, gerektiğinde köy içi 
yollarını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları 
ile diğer işaretleri düzenlemek, 

b) Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kay
naklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere 
gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tas
vip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak, 

c) Baraj, havaalanı, fabrika, savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıy
metlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle 
yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkânlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göç
men ve göçebeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun 
çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir 
yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskân etmek, 

d) Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, 
geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım işletme ve geliş
tirme hizmetlerine ait geri ödeme şartlan ile ilgili esasları tespit etmek ve yürütmek, 

e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askerî garnizonlara sağlıklı, yeterli içme. suyu ve kullanma suyu 
tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait 
sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifam
da bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askerî garnizonların ihtiyacına göre tevzi 
etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askerî garnizonlara tahsis et
mek ve tahsis şeklini değiştirmek, 

Sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek; 

Suyun bir veya birkaç köye aidiyetinin evvelce ferman ve mahkeme ilamı gibi belgelerle bağlanmış ol
ması, bu fıkra hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez. Bu hususta 2492 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
hükümleri uygulanmaz. 

Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, Devlet hüküm ve ta
sarrufu altında veya köyün ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumî yerleri içinde bulunuyorsa o 
araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. 
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TARİM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Krarnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev ve Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Tarım, Orman ve Köyişleri 'Bakanlığına bağlı katma bütçeli ve tü
zelkişiliği haiz Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulması, teşkilat görev ve yetkileri ile ilgili esasları 
düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün görevleri şunlardır: 
a) Devlet ve İl Yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yol-

latıniın ve orman içi yolların yol ağını tespit et mek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yol
larını yapmak, mevcutları geliştirmek, 'trafik güvendiği yönünden gerekli istikâmet ve kilometre (levhaları ile 
diğer işaretleri düzenlemek, 

b) Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun ıbir şekilde, toprak ve su kay
naklarımın verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere 
gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait prog ram ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip 
edilenleri uygulamak ve uygulattırmak, 

c) Baraj, havaalanı, fabrika, savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıymetle
rinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle yerle
rini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkânlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen 
ve göçebeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy Nüfusunun çoğunluğu 
tarafından istenmesi hailinde köylerin mahalle, kom, mezra gabi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme 
yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda is kân etmek, 

d) Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarı
mı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım işletme ve ge
liştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek, 

e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askerî garnizonlara sağlıklı, yeterli içmesuyu ve kullanma suyu 
tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait 
sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edükniş vteya köyün veya köylerin eskiden beri intifam
da bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askerî garnizonların ihtiyacına ıgöre tevzi 
etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askerî garnizonlara tahsis etmek 
ve tahsis şeklini değiştirmek. 

Sahipli veya köyün bedeli muikabii iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul ü zerinde' irtifak hakkı tesis etmek; 

Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, Devlet hüküm ve 
tasarrufu altında veya köyün ve köylerün ve bağlı yerleşme birimlerinin umumî yerleri içinde bulunuyorsa o 
araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

f) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabanî fıstıklık, zeytinlik, sakız-
İık, harnuptuk, fundalık, makilik, çayır ve meraların, ait yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için ge
rekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak, 
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{Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

f) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakız-
lık, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve meraların, altyapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için ge
rekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak, 

g) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile il
gili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetindeki taşlı, asitli, alkali veya turbiyer top
rakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek, 

ı) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında 
bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarlabaşı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj 
tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak, 

j) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağla
mak, aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak, (Baraj 
ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla 
olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakati gerekir.) 

k) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner 
sermayeli ve tüzelkişiliği haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birim
leri, şirketlere veya işletmelere ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak, 

1) Küçük akarsular ile güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynakları ve tesislerinden faydalanılarak köylerin 
elektriklendirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak, 

m) 1306 sayılı İskân Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, di
ğer kasaba ve köylerin imar planlarını ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip pro
jeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri ver
mek, köy içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak, yıllık 
harcama planları yaparak özel İskân Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırım
ları gerçekleştirmek, 

n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut 
ve tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek maksadıyla kredi vermek, 

o) Serbest göçmen işlerini yürütmek, özel kanunlar gereğince iskânlı göçmen kabul etmek, 

p) Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan 
çiftçileri tespit etmek ve bu çiftçilere kiralama işlerini yapmak, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ara
zinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce 
dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve 
tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini 
sağlamak, 

r) Hizmet ve görevleri için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt, proje, rasat, tecrübe, ista
tistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işlemleri yapmak, yaptırmak, 

s) Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işlenmesi için gerekli te
sis, atölye, bakımevi, laboratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idarî ve sosyal diğer tesislerin plan 
ve projelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, onarmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, te
sislerin kullanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek, yürütmek ve kontrol etmek, 

t) Her türlü alet - edevat, taşıt ve makineler ile donatımlarını bunlarm işletilmesi, tamiri için gerekli 
bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dahil bina ve ta
şınmaz malları geçici olarak kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak, 

u) Diğer kanunlarla ve Taran Orman ve Köyişleri Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak, 
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(Tarım, Onman ve Köyişleri Komisyonunun Ka'bul Ettiği Metin) 

lg) Tarım alanlarının ıgayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile 
ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer 
toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek, 

ii) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alma n veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında 
bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyeSÜ, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj 
tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak, 

Ekonomik üretime imkân vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin 
teknik, ekonomük, ve işletme imkânları ölçüsünde toplulaştırılmasını yapmak, 

j) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağ
lamak, aynı mahiyette evvelce yapılmış teslisleri ikmal, ıslah ve tevsii etmek Ve işletilmelerini sağlamak, (Baraj 
ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla 
odan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakati gerekir.) 

k) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde binlikler, ortaklıklar, döner 
sermayeli ve tüzelkişiliği haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birim
leri, şirketlere veya işletmelere ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak, 

1) Küçük akarsular ile güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynakları ve tesislerinden faydalanılarak köylerin 
elektriklıenıdirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak, 

m) 1306 sayılı İskân Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, diğer 
kasaba ve köylerin imar planlannı ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler 
hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek, köy 
içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekono mik tesisleri yapmak ve yaptırmak, yıllık harcama plan
ları yaparak Özel İskân Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleş
tirmek, 

n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve 
tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek maksadıyla kredi vermek, 

o) Serbest göçmen işlerini yürütmek, Özel Kanunlar gereğince iskânlı göçmen kabul etmek, 

p) Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli 
toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazimin tespit, tayin ve 
her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde 
tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisini yapmak, 
ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak, 

ir) Hizmet ve görevleri için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt, proje, rasat, istatistik, envanter, 
birim fiyat ve analiz ıgibi işleri yapmak, yaptırmak, 

s) (Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işletilmesi için (gerekli tesis, 
atölye, bakımevi, laboratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idarî ve sosyal diğer tesislerin plan ve proje
lerini ve inşaatımı yapmak, yaptırmak, onarmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, tesislerin kul
lanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek, yürütmek ve kontrol etmek, 

t) Her türlü alet - edavat, taşıt ve makineler ile donatımlarını bunların işletilmesi, tamiri için gerekli 
bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazli dahil bina ve ta
şınmaz malları geçici olarak kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak, 

u) Diğer kanunlarla ve Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Teşkilat 

MADDE 3. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. 

İKİNCİ KISIM 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — Genel Müdürlük merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri 
ve yardımcı birimlerden müteşekkildir. 

Genel Müdürlük merkez teşkilatı ek - l'de gösterilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Müdürlük 

Genel Müdür 

MADDE 5. — Genel Müdür, genel müdürlük kuruluşunun en üst amiridir. Genel müdürlük hizmetle
rinin mevzuata, Bakanlığın amaç ve politikalarına ve millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık 
programlara uygun olarak yürütülmesini ve genel müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. 

Genel Müdür, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, genel müdürlük merkez ve taşra 
teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Genel müdür yardımcıları 

MADDE 6. — Genel müdür yardımcıları; Genel Müdürün emrinde, onun yardımcısı olup, genel mü
dürlük hizmetlerini Genel Müdür adına ve onun yapacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve emirleri 
yönünde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Teftiş Kurulu Başkanlığı ha
riç Genel Müdürlüğün bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını, te
min, takip ve kontrol ederler. 

Genel Müdüre karşı sorumlu olmak, üzere dört genel müdür yardımcı görevlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 7. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün anahizmet birimleri şunlardır: 
a) Araştırma, Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı, 
b) Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı, 
c) Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığı, 
d) Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığı, 
e) Sulama Dairesi Başkanlığı, 
f) İskân Dairesi Başkanlığı, 
g) Köy İçme Suları Dairesi Başkanlığı, 
h) Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığı 
ı) Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlığı, 
j) Fon Dairesi Başkanlığı. 
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(Tarım, Onman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Teşkilat 

MADDE 3. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonumuza aynen kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Genel Müdürlük Merkez Teşkidaıtı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Ka rarnameniin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Müdürlük 

Genel Müdür 

MADDE 5. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Genel Müdür yardımcıları 

'MADDE 6. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Anahizmet »Birimleri 

Anahizmet birimleri 

ıMADDE 7. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün anahizmet birimleri şunlardır: 
a) Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı, 
b) Arazi ve İskân Dairesi Başkanlığı, 
c) Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığı, 
d) Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığı, 
e) Sulama Dairesi Başkanlığı, 
f) Köy tçmesuları Daıiıresi Başkanlığı, 
Ig) Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığı, 
h) Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlığı, 
ı) İşletme Dairesi Başkanlığı. 
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Araştırma, Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı 

MADDE 8. — Araştırma, Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve ve imli bir şekilde kullanılması ile ilgili araştırma çalış

maları yapmak ve yaptırmak, 
b) Köylerin yol, köprü ve askerî garnizonların içme ve kullanma sularının etüt ve proje işlerini, 
c) Yol, köprü ve içmesuyu tesislerine ait sanat yapılarının tip projelerini, 
d) ' Merkez ve taşra kuruluşlarında kurulacak çe jitli tesislerin plan ve projelerini, 
e) Merkez ve taşra kuruluşlarının tesis sahalarının imar planlarını ve imar planı değişikliklerini, 
f) Dere, göl ve barajlardan su almak ve su tasfiye tesislerinin özel projelerini, 
g) içme suyu tahlilleri ile toprak ve bitum deneylerini; yapmak ve yaptırmak, 
h) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak 

ve yaptırmak, 
ı) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. 

Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 9. — Arazi îşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük hizmetleri için; ihtiyaç duyudan arsa ve-araziyi Hazineden satın alma, kamulaştırma 

veya tahsis yoluyla temin etmek, 
b) Devletin hüküm ve tasarruf altında bulunan veya özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetlerinde 

kullanılmayan orta malı olup ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen, belediyelere devredilip kullanılmayan, Dev
letçe ıslah edilip, göl, nehir ve bataklıklardan kazanılan arazi ve arsaları Hazine adına tescil ettirmek ve her 
türlü tahsis işlemlerini yürütmek, 

c) Arazi ile ilgili mülkiyet tespiti, ölçü ve harita alımı, imar planı aplikasyonu. Hazine adına tescil ve 
mülkiyet devrine esas ifrazen tescil işlemini yapmak, 

d) Evvelce dağıtılan arazilerde; Danıştay, mahkeme ve idare kararları gereğince yapılması lüzumlu tashih 
ve ıslah işlemlerini yürütmek, 

e) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilme
yenlerin geri alınması ile ilgili işleri yürütmek, 

f) Mera ve toprak etütleri ile mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisi ile tahsis amacının de
ğiştirme işlerini yapmak, 

g) Hazine arazilerinin kiralama çalışmalarını yapmak, 
h) Arazi ve mera talepleri ile ilgili hususların in :elettirilmesi ve sonuçlandırılması işlerini yapmak, 
ı) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. 
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CTarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Etüt ve Proje Dcdresi Başkanlığı 

MADDE 8. — Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Köylerin; yol, köprü, içme ve kullanma suları ile askerî garnizonların içme ve kullanma sularının 

etüt ve proje işlerini, 
b) Yol, köprü ve içmesuyu tesislerine ait sanat yapılarının itip projelerini, 
c) Merkez ve taşra kuruluşlarında kurulacak çeşitli tesislerin plan ve projelerini, 
d) Merkez ve taşra kuruluşlarının tesis sahalarının imar planlarını ve imar planı değişikliklerini, 
e) Dere, göl ve barajlardan su almak ve su tasfiye tesislerinin özel projelerini, 
f) îçmesuyu tahlilleri itte toprak ve bitum deneyle rini; yapmak ve yaptırmak, 
g) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sı nıflandırmalan ve toprak harita raporlaonı yapmak ve 

yaptırmak, 
h) Genel Müdürlük hizmet ve görevleri dle ilgili olarak fiyat analizlerini yapmak ve birim fiyatlarını 

. hazırlamak, 
i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.-

Arazi ve İskân Dairesi Başkanlığı 

MADDE 9. — Arazi ve İskân Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlük hizmetleri için; ihtiyaç duyulan arsa ve araziyi satın alma, kamulaştırma veya Hazine

den tahsis yoluyla temin etmek, 
b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetlerin

de kullanılmayan, orta inalı olup ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen, Devletçe ıslah edilen göl, nehir ve batak
lıklardan kazanılan arazi ve arsaları Hazine adına tescil ettirmek, belediyelere devredilen veya devredilecek olup 
da kuHanalmayan arsa ve arazilerden uygulama, gelişme ve rezerv sahalar dahil, belde imar uygulamaları 
nazara alınarak bedeli mukabilinde satın almak ve tahmis işlemlerini yürütmek, 

c) Arazi ile ilgili mülkiyet tespiti, ölçü ve harita yapılması, köy imar planı uygulaması ile Hazine adına 
tescil ve mülkiyet devrine esas ifrazen tescil işlemini yapmak, 

d) Köy ve belde halikının mevcut hayvan varlığı ihtiyacı için müştereken kullanmaları amacıyla arazi 
kullanma kabiliyeti ile iklim özellikleri ve üzerindeki bitki öritüsü dikkate alınarak tarım arazisinden uygun 
görülenlerin bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılacak Yönetmelik hükümleri uyarınca mera, yaylak, kışlak, 
çayır ve benzeri arazi alarak tespit, tahdit ve tahsis etmek, tahsisli olanların tahsis amacını değiştirmek veya 
yenilemekle ilgili işleri yürütmek, 

e) İskân kanunları ile ilgili olarak, yatırım uygulamasına alınacak hizmetlerin uygulama öncesi her türlü 
ön etüt ve kesin etüt çalışmalarını yapmak, 

f) Yurdumuza gelen göçmenlerin yurda kabulleri ile ilgili işlemlerinin yapılacağı süre içerisinde iaşe ve 
ibadetlerini sağlamak, bu göçmenlerin ve yurt içinde iskân edileceklerin özel mevzuatına göre iskânlarının 
sağlanmasına ilişkin bütün işlemleri yürütmek, 

g) Devletçe yapılacak baraj, havaalanı, fabrika gibi ekonomik ve savunma ile ilgili tesislerin kurulması, 
tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması amacıyla yapılacak kamulaştırmalar veya özel kanunların uygulan
ması dolayısıyla taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen terketmek zorunda kalanların iskânlarını sağlamak, 

h) Köylerde ve kırsal alanda iç iskânın düzenlenmesi ve köy gelişme merkezlerinin kurulması amacıyla, 
ilgili mevzuata göre toplulaştırma, nakil v» iskân gelişme alam tefriki İle ilgili çalışmalarını yürütmek, 

ı) Ülkemizin muhtelif bölgelerinde yaşayan göçebe ve gezgincilerin iskânlarını sağlamak, 
j) Arazi ve mera talepleri ile ilgili hususların incelenmesi ve sonuçlandırılması işlerini yapmak, 
k) Evvelce dağıtılan arazilerde Danıştay, mahkeme ve idare kararları gereğince yapılması lüzumlu tashih 

ve ıslah işlemlerini dağıtım tarihindeki meri hükümlere göre yürütmek, 
1) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki meri mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyen

lerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek, 
m) Genel müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak, 
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Pükürnetin Teklif Ettiği Metin) 

Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığı 

MADDE 10. — Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile köy belediyelerinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, 

orman yolları, orman içi yolların : 

a) önceden tespit edilen yol ağlarının yapımını, onarımını, bakımını, 
b) Gerektiğinde asfalt yapımını, 
c) Sanat yapılarını ve köprülerini, 
d) Her türlü bina ve tesislerini, 
e) Her türlü protokollü işleri, 
f) Trafik Kanunu ile verilen görevleri, 
g) Konuları ile ilgili eğitim hizmetlerinin ihtiyaç programlarını hazırlamak, keşiflerini yapmak ve bu 

işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve idarî iş'erin yürütülmesi, takibi ve sonuçlandırılmasını, kont
rolünü; 

Yapmak ve yaptırmak, 
h) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak. 

Havza İslahı ve Göletler Dairesi Başkanlığı : 

MADDE 11. — Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hav

zalar için içme suyu teminine matuf gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak, 
b) Toprak erozyonunu azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirleri 

almak, gerekli tesisleri yapmak ve yaptırmak, 
c) Sulama suyu ihtiyacı sanayide 500 İt. ye kadar olan sulama tesislerinin kurulması, ıslahı ve tevsii ile 

alakalı etüt, planlama, proje ve programları hazırlar, tasdik eder, inşaatlarını yürütür. 
d) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. 

Sulama Dairesi Başkanlığı 

MADDE 12. — Sulama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Devlete arazilerin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi, 
b) Devlet sulama şebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama işleri ile ilgili hizmetleri yapmak 

ve yaptırmak, 
c) Arazi toplulaştırması için etüt planlarına, program ve projelerini hazırlamak, hazırlatmak, tasdikini 

yapmak, uygulama işlerini yerine getirmek, 
d) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. 

İskân Dairesi Başkanlığı 

MADDE 13. — İskân Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) İskân kanunları ile ilgili olarak, yatırım uygulamasına alınacak hizmetlerin uygulama öncesi her türlü 

ön etüt ve kesin etüt çalışmalarını yapmak, plan ve projelerini hazırlamak, 
b) Devletçe vücuda getirilecek baraj, havaalanı, fabrika gibi ekonomik ve savunma ile ilgili tesislerin 

kurulması, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması amacıyla yapılacak kamulaştırmalar veya özel kanunların 
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'(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığı 

MADDE 10. — Köy ve Orman Yolları Dairesi Baş kanlığımın görevleri şunlardır: 
Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile köy 'belediyelerinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin 

yolları, orman yolları, orman içi yolların: 

a) önceden tespit edilen yol ağlarının yapımını, onarımını, bakımını, 
b) Gerektiğinde asfalt yapımını, 
c) Sanat yapılarını ve köprülerini, 
d) Her türlü bina ve teslislerini, 
e) Her türlü protokollü işleri, 
f) Trafik Kanunu ııle verilen görevleri, 
g) Konuları ile ilgili eğitim memelerinin ihtiyaç programlarını hazırlamak, keşiflerini yapmak ve bu 

liflerin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve idarî işlerin yürütülmesi, takibi ve sonuçlandırılmasını, kont
rolünü; 

Yapmak ve yaptırmak, 
h) Genel müdürlükçe verilen benzeni görevleri yapmak. * 

Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 11. — Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri »için sulama suyu ve hay

vanlar için İçme suyu teminine matuf gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak, 
b) Toprak erozyonunu azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirleri 

almak, gerekli tesisleri yapmak ve yaptırmak, 
c) Sulama suyu ihltiyaoı sanayide 500 it.'ye kadar olan sulama tesislerinin kurulması, ıslahı ve tevsii ile 

- alakalı «tüt, planlama, proje ve programları yapmak, yaptırmak ve uygulamasını sağlamak, 
d) Genel müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak, 

Sulama Dairesi Başkanlığı 

MADDE 12. — Sulama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Devlet arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi, 
b) Devlet sulama şebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama işleri lüle. ilgili hizmetleri yapmak ve 

yaptırmak, * 
c) Sulu ve kuru tarım arazilerinde toplulaştırmaya uygun arazi sahipleri çoğunluğunun isteğine bağlı arazi 

toplulaştırılması için; etüt, planlama, program ve projelerini hazırlamak, hazırlatmalk, tasüikini yapmak, uy
gulama işlerini yapmak, yaptırmak, 

Toplulaştırma sonucunda verilen yeni parselleri maliklerin adına tescil ettirmek, ifraz işlerine konu olmasını 
önlemek için tapu siciline şerh vermek ve uygulamada gerekli görüldüğü zarurî hallerde kamulaştırma yap
mak. 

Toplulaştırma esas ve usullerinin nasıl yapılacağını yönetmelikle belirlemek. 
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uygulanması dolayısıyla taşınmaz malları kısmen veya tamamen terketmek zorunda kalanların köy veya şe
hirde iskânlarını sağlamak, 

c) Köylerde ve kasabalarda alanda iç iskânın düzenlenmesi ve köy gelişme merkezlerinin kurulması 
amacıyla, 1306 sayılı Kanunun Ek - 2 nci maddesi gereğince toplulaştırma, nakil ve iskân gelişme alanı tef
riki ile ilgili çalışmaları yürütmek, 

d) ülkemizin muhtelif bölgelerinde yaşayan göçebe ve gezgincilerin köy yahut şehirlerde iskânlarını sağ
lamak, 

e) Türkiye'ye gelen iskânlı ve serbest göçmenlerin, mübadil ve mültecilerin iskânlarına ilişkin hizmetlerin 
ve gelecek serbest göçmenlerin kabulleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

f) Özel kanunlarla yurdumuza gelen veya gelecek olan göçmenlerin 2510 ve eki 1306 sayılı kanunlar çer
çevesinde iskânlarının sağlanmasına ilişkin bütün işlemleri yürütmek, 

g) Yurt içinden iskân edilenler ile yurt dışından gelip iskân edilen göçmenlerin tasfiye işlemlerini sağ
lamak, 

h) Yurdumuza gelen iskânlı ve serbest göçmenlerin, mübadil ve mültecilerle iç iskâna ilişkin her türlü 
hizmet ve işlemleri yürütmek, { 

ı) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. 

Köy İçme Suları Dairesi Başkanlığı 

MADDE 14. — Köy İçme Suları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Köy ve bağlı yerleşme birimleriyle askerî garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek, 
b) Bu maksatla sondaj kuyuları açmak, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su almak amacıyla arıtma 

su alma tesislerini yapmak ve yaptırmak, 
c) İkmal edilmiş köy içme suyu tesislerinin bakım ve işletmesini yapmak ve yaptırmak, 
d) Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için her türlü 

tedbiri almak, 
e) Hizmet götürülen yerleşme birimleriyle ilgili çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek, 
f) Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, dernekler, kurumlar ve gerçek kişiler tarafından 

vaki olacak içme suyu ve sondaj taleplerini imkânlar ölçüsünde protokol düzenleyerek bedeli mukabili yap
mak, 

g) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 

Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığı 

MADDE 15. — Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
Köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin elektrifikasyonu için; 
a) Hidroelektrik santrallarını etüt, proje ve tesislerini, 
b) Güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynak ve tesislerini araştırmak, etüdü ve projelendirilmesi ile gerekli 

tesisleri, 
c) Köy ve bağlı yerleşim birimleri şebeke tesislerini, 
d) Terfili içme suyu tesislerinin enerji beslenme tesislerini, 
e) Bütün bina, tesis ve sahalarının elektrik ve proje ve tesislerini, 
f) Telsiz ve telefon muhabere şebekelerini, 
g) Her türlü protokollü işleri, 
Yapmak ve yaptırmak. 
h) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak. 
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Köy îçmesuları Dairesi Başkanlığt 

MADDE 13. — Köy îçmesuları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Köy ve bağlı yerleşme birimleriyle askerî garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek, 
b) Bu maksatla sondaj kuyuları açmak, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su almak amacıyla arıtma 

su alma tesislerini yapmak ve yaptırmak, 
e) ikmal edilmiş köy içmesuyu tesislerinin bakım ve işletmesini yapmak ve yaptırmak, 
id) Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için her türlü 

tedbiri almak, 
e) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek, 
f) Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, dernekler, kooperatifler, kurum ve gerçek kişileri 

tarafından vaki olacaik içmesuyu ve sondaj taleplerini imkânlar ölçüsünde protokol düzenleyeerk bedeli mu
kabili yapmak, 

g) Genel müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Koy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığı 

ıMADDE 14. — Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
IKöylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin elektrifikasyonu için; 
a) Hidroelektrik santralarımın etüt, proje, şebeke ve tesislerini, 
b) Güneş, rüzgar ve diğer enerji kaynak ve tesislerini araştırmak, etüdü ve projelendirilmesi ile gerekli 

c) TerMi içme, kullanma ve sulama suyu inşaatlarının enerji 'besleme tesislerini, 
d) Genel Müdürlüğün hizmetleriyle iflgili bütün foina^ tesis ve sahaların elektrik, telsiz ve telefon proje 

ve tesıisatilarını, 
e) Her ıtürlü protokollu işleri, yapmak ve yaptırmak, 
ıf) Genel Müdürlükçe yerilecek benzeri görevleri yapmak, 
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Köy içi inşaat Dairesi Başkanlığı 

MADDE 16. — Köy içi İnşaat Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Köylerin ve kasabalar ile nakli ve toplulaştırılması gereken köy, mahalle, kom, mezra vb. yerleşme 

üniteleri diğer iskân hizmetleri için fizikî yerleşmenin düzenlenmesi ile ilgili gerekli imar planlarının ekono
mik, sosyal ve fizikî altyapı tesislerinin projelerini, yerleşme yerini, iklim ve fizikî özelliklerine Uygun olarak 
hazırlamak ve hazırlanan bu projelere göre bütün inşaat uygulamalarını yapmak ve yaptırmak, 

t>) • Nafcİ ve itopMaşjtırilması gerekmeyen köylerde vatandaşları konut ve tarım işletme tesisi ihtiyaçlarını 
kendisinin karşılayamaması halinde gücünü desteklemek üzere proje ve teknik yardımda bulunmak, 

c) Konut, tarımsal işletme ile ilgili tesislerin kredili inşaat uygulamalarını denetlemek, 
d) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. 

Fon Dairesi Başkanlığı 

MADDE 17. —Fon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) İskân Kanunu ile fonun malî konularla ilgili uygulamalarını yürütmek ve günün şartlarına göre ta

dil tekliflerini yapmak, 
b) Yıllık harcama planları yaparak özel iskân fonu mevcutlarını yatırımlarını gerçekleştirmek amacıyla 

en verimli şekilde değerlendirmek, 
c) Harcama planı ve çalışma programına uygun plasman gönderilmesini sağlamak, uygulamalarla nakdî 

gerçekleşmelerini izlemek, 
d) Merkez ve taşrada yapılan harcamaların mevzuata uygunluğunu sağlamak ve mahsup etmek, 
f) Merkezde ve taşrada özel iskân fonundan yapılacak satın almalar için gerekli talimatları vermek, ta

hakkukunu tamamlayıp mahsup etmek, 
ğ) Fonun para, mal ve kıymetli evrakını muhafaza etmek, bununla ilgili kayıtları tutmak, 
h) Diğer kuruluş fonlarından kaynaklanan ve Genel Müdürlükçe yerine getirilmesi istenen hizmetler için 

fona yatırılacak paraların kayıtlarını tutmak, harcamalarını yapmak veya yaptırmak, hizmet sonunda kayıt
larını kapatmak, 

ı) Yıllık program ile projelerden tasvip edilenlere özel iskân fonundan konut, tarım işletme tesisleri in
şaatı kredisi açmak, borçlandırmak ve geri ödemelerini takip etmek, 

i) Yıl sonlarında bilanço çıkartmak ve .bilançoya esas muhasebe kayıtlarını tutmak, merkez ihale komis
yonunun çalışmalarına katılmak ve ihale işlemlerini tamamlamak, 

j) Kontrollü toprak - su ve ziraî kredi, özel proje fonu için teknik yardım projeleri hazırlamak ve hazır
latmak, tasdik etmek, uygulamalarına yardım edilmesini ve kontrolünü sağlamak, 

k) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak, 
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'Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlığı 

'MADDE 15. — (Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlığının görevleri şunüardıır -: 
a) Köylerin ve kasabalar ile nakili ve toplulaştırılması gereken köy, mahalle, mezra, kam vb. yerleşme 

üniteleri diğer liskan hizmetleri ıiç$n fizikî yertlesmenlin düzenlenmesi ile ilgili gerekli limar planfllarınm ekono
mik ısosyal ve fizikî ailtyapı tesislerinin projelerini, yerleşme yerini iklim ve fizikî özeliklerine uygun ola
rak hazırlamak ve hazırlanan 'bu projelere göre bütün inşaat •uygulaımal'arını yapmak ve yaptırmak, 

b) Naklti ve toplulaştıırılıması gerekmeyen köylerde vatandaşları konut ve tarım işletme tesisi ihtiyaçlarını 
kendisinin karşılayamaması hailinde proje ve teknik yardım desteğinde bulunmak. 

c) Konut, tarımsal işletme ile ilgili tesislerin kredili inşaat uygulaımaltarını denetlemek, ' 
d) Genel Müdürlüğün her tünlü bina ve tesislerini yapmak ve yaptırmak, 
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak 

İşletme Dairesi Başkanlığı 

MADDE 16. — İşletime Dairesi Başkanlığının Görevleri şunlardır : 
a) İskan Kanunu, ile Fonun malî konularla Igİi uygulamalarını yürütmek ve günün şartlarına göre ta

dil teliflerini yapmak, 
b) "Yıllık harcama planları yaparak -özel İskan Fonu mevcutlarını en verimdi şekilde değerlendirmek 

ve yatırımlarını gerçeklleştirmek, 
c) Harcama plam ve çalışma programına uygun plasman gönderilmesini sağlamak, uygulamalarla, nak

di gerçekleşmelerini izlemek, 
d) Merkez ve taşrada yapılan harcamaların' mevzuata uygunluğunu sağlamak, 
e) Mrekezde ve taşrada özel ilskan Fonunda yapılacak satın almalar için gerekli ıtalirniaitHarı vermek, ta-

ihakkukunu tamamlayıp mahsubunu yapmak, 
f) Fonun paıra, mal ve kıymetli evrakını muhafaza etmek, bununla igili kayıtları tuıtmak, 
g) Diğer kuruluş fonlarından kaynaklanan ve Genel Müdürlükçe yerine getirilmesi istenen hizmetler 

İçin Fona yatırılacak paraların kayıtlarını tutmak, harcamalarını yapmak Veya yaptırmak, hizmet sonunda 
kayıtlarını kapatmak, 

h) Yıllık program ile projelerden (tasvip edilenlere özel İskan Fonundan konut* tarım işletime tesisleri 
inşaatı kredisi açmak, boşandırmak ve geri ödemelerini takip etmek, 

i) Yıl sonlarında bilanço çıkantmak ve bilançoya esas muhasebe kayıtlarını tutmak, Merkez İhale Ko
misyonunun çalışmalarına katıılmak ve ihale işlemlerini tamamlamak, 

j) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev alanına giren konularda kontrollü Zıirai Kredi Özel Pıroje 
Fonu için teknik yardım projeleri hazırlamak ve hazırlatmak, tasdik etmek, uygulamalarına yardım edil
mesini ve kontrolünü sağlanmak, 

k) Ziraî sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı Çalışmalarıyla ilgili tesisleri işletmek üzere çiftçilerin 
birlikler,' kooperatifler hallinde teşkilatlandırılmasını teşvik etmek ve yardımcı olmak, 

1) /Köylerde ve kırsal alanda Genel Müdürlükçe yapılan tesislerin; yapım, bakım, onarım, işletme ve 
geliştirme hizmetlerine alit bu tesislerden yararlananlar tarafından yapılacak geri ödeme işlemlerini, yönet 
meliğkıde belirtilen esaslar dahilinde yürütmek, 

m) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 18. — Genel Müdürlüğün danışma ve denetim birimleri şunlardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, ». 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 19. — Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki 
görevleri yapar. 

Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarını^ her türlü faaliyet ve işlemleri ile dlgilıi olarak:; 
a) Tetkjık, teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, 
b) Kontrol ve denetleme işlerini yürütmek, 
c) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışma

sını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, 
d) özel kanunlarla ve Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
Teftiş 'Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki, çalışma ve sorumlulukları ile müfettişliğe atanmada uygulana

cak esas ve usuller tüzükle düzenlenir.. 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
MADDE 20. — Araştırma, Planlama ve Koordinas yon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır. 
a) Genel Müdürlüğe Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararla

rı ve millî güvenlik siyasetti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını 
tespit etmek ve 'bu esaslara uygun olarak genel müdürlüğün anahizmet politikasının ve planlarının hazırlan
masına yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli gö
rülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel po litikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağ
lamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) 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 genel müdürlük 
bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, 

d) Genel Müdürlüğün yıllık çalışma programlarım hazırlamak, gerekli istatistikleri toplamak ve değer
lendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ale genel müdürlük yıllık çalışıma programlarının uygulanmaları sıra
sında genel müdürlük teşkilatında ortaya çıkan, çözüm lenmesii gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları 
Bakanlık ve Bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve 
metod hizmetlerim-yürütmek. 

f) Ziraî sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı çalışmalarıyla ilgili tesisleri İşletmek üzere çiftçilerin 
birlikler, kooperatifler halinde teşkilatlandırılmasını sa ğlamak ve yardıimcı olmak, 

g) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek yıllık çalışma program
larının yürütülmesini takip etmek, 

h) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında genel müdürlük görüşünün tes
pitine yardımcı olmak, 

ı) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak, 
j) Genel Müdür tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürüt

mek. t 
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(ÜtÇüNGÜ BİÖUÜM 
Danışıma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 17. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi Komisyonumuzca 17 nci 
madde olarak aynen kabul edimıiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

(MADDE İS. — Teftiş KuruDu, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki 
görevleri yapar. 

Genel Müdürlük merkez ve Hasra kuruluşlarının her 'türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak; 
a) Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak, 
b) Kontrol ve denememe işlerini yapmak. 
c) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışma

cını 'temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, 
d) Özel kanunlarla ve Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevlerıi yapmak. 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 

MADDE .19. — Araştırıma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlüğe Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Ka

rarları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve. görevlerin yenine getirilmesi için çalışma esas
larını tespit etmek ve bu esaslara uygun olarak genel müdürlüğün anahizmet poitikasınmn ve planlarının 
hazırlanmasına yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli gö
rülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırıma esaslarına göre tespitini sağ
lamak, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekillide yerine getirilımesd için linsan.-'para ve malzeme 
Igibıi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere genel müdürlük büt
çesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasuni taklip etmek, 

.d) Genel Müdürlüğün yılık çalışma programlarını hazırlamak, gerekli istatistikleri toplamak ve değer
lendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile genel müdürlük yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sıra
sında genel müdürlük teşkilatında ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksakllıklan ve tıkanıklıkları 
Bakanlık ve IBakanlıklararası seviyede giderici (tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve 
metot hizmetlerimi yürütmek. 

f) Puanlama ve koordinasyon konularında verien diğer görevleri yerine getirmek yılık çalışma program-
larnnıın ytlrütülmesini takip etmek, 

vg) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları dle kanun teklifleri hakkında genel müdürlük görüşünün tes-
bitine yardımcı olmak, 

h) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak, 
d) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve verimli bir şekilde kullanılması lile ilgili araştırma ça

lışmaları yapmak ve yaptırmak, 
j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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Hukuk Müşavirliği 

MADDE 21. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlük merkez teşkilatının düzenledik leri sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek ve bun

ların Kanun ve hukuka uygunlukları ile, uygulamadan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tespit etmek, 
b) Genel Müdürlük Memurları hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını ince

leyerek mevzuat gereği koşturmalarla ilgili işlemleri yapmak, 
c) Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tas

lakları ile diğer iş ve işlemler hakkında hukukî yönden görüş bildirmek, 
d) Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya yerinde denetlemek, 
e) Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilâtının görüşlerini de alarak ihbarname, 

ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak, 
f) Adlî ve idarî davalarla her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adlî, idarî davaları ile 

icra takiplerinde mahkemeler, hâkemler, icra daireleri dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Ge
nel Müdürlüğü temsil etmek, 

g) Genel müdürlükçe verilen 'benzeri görevleri yapmak.. 

DÖRDÜNCÜ aöLÜM 

Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 

MADDE 22. — Köy Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yardımcı Birimleri şunlardır : 
a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
b) idarî ve Malî.işler Dâiresi Başkanlığı 
c) Makine ikmal Dairesi Başkanlığı 
d) Savunma Uzmanlığı 

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 23. — Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel 

sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, -
b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, em ektilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak, 
c) Genel müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş söz

leşmelerinde belirtilen esaslarla ilgili olarak Bakanlık İşveren - işçi ilişkiler Dairesi Başlkanlığmca yürütü
lecek çalışmalarda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

d) Genel Müdürlük merkez personeli ile gerektiğinde taşra personeline ait tahakkukla ilgili Ibütün iş
lemleri yapmak, 

e) Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim program
larını düzenlemek ve uygulamak, 

f) Her türlü yayın ve tanıtma faaliyetlerini yürütmek, baskı ihtiyacını karşılamak, telif ve tercüme hak
ları ile ilgili işlemleri yürütmek, 

g) Dış ilişkilerle ilgili başta personel olmak üzere diğer iş ve işlemleri yürütmek, 
h) Genel evrak, arşiv ve dokümantasyon hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
i) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak, 
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(Tarım, Onman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul Ettiği 'Metin) 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 20. — Hukuk MüşavMıiğaniin görevleri şunlardır : 
a) Gend Müdürlük merkez teşkilatının düzenledikleri sözleşme ve şartname taslaklarını üncdemek ve 

bunların Kanun ve hukuka uygunlukları ile, uygulamadan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tespit etmek, 
b) Genel Müdürlük memurları hakkında düzenlenip gönderilen incdeme ve soruşıtuırma raporlarını ince

leyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili tfşilemleri yapmak. 
c) Genel Müdürlük görüşü datenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmdik 

taslakları ile diğer iş ve İşlemler hakkında hukukî yönden görüş bildirmek, 
d) Gend Müdürlük taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya yerinde denetlemek, 
e) Gend Müdürlükçe gerekÜ görüldüğünde ilgili merkez teşkilatının görüşlerini de alarak ihbarname, 

ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak, 
f) AdM ve lidarî davalarla her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adlî, idarî davaları İe 

icra 'takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra dairden dava ve icra işleriyle ilgili ısair merciler nezdinde Ge
nel Müdürlüğü temsil etımek, 

ıBu hizmetleri yörüıtmek amacıyla Gend Müdürlükçe istihdam edilecek avukatlara, avukat sıfatına haiz 
Hukuk müşavirleri i e bu hizmette çalışan memurlara mahkemelerce takdir edüeoek vekâlet ücretleri hak
kında 2 Şubat 1929 tarih ve 1389 (Sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden lAvukat Vesaireye Verilecek Ücreti 
Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyasyolu ile uygulanır. 

g) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak!. 

DÖRDÜNflCÜ BÖLÜM 

Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 21. — Köy Hizmetleri Gend Müdürlü günün Yardımcı Birimleri şunlardır : 
a) Persond ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
b) İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 
c) Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 
d) (Savunma Uzmanlığı 

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — Persond ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevfteni şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğün linsangücü planlaması ve persond politikasıyla (ilgili çalışmaları yapmak, perso

nd sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak, 
c) Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleş

melerinde belirtilen esaslarla ilgili olarak Bakanlık İşveren - İşçi İlişkileri Dairesi Başkanlığınca yürütülecek 
çalışmalarda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

d) Genel Müdürlük merkez personeli ile gerektiğinde taşra personeline ait tahakkukla ilgili bütün işlem
leri yapmak, 

e) Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim program
larını düzenlemek ve uygulamak, 

f) Her türlü yayın ve tanıtma faaliyetlerini yürütmek, baskı ihtiyacını karşılamak, telif ve tercüme hak
ları ile ilgili'işlemleri yürütmek, 

g) Dış ilişkilerle ilgili başta personel olmak üzere diğer iş ve işlemleri yürütmek, 
h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak, 
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Pükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 24. — İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve m alzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, -
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Genel Müdürlüğün malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgi li hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarımı .sağlamak, 
g) Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Müdürlü

ğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
h) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
ı) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeler düzenlemek, bunlara ait önemli not ve 

tutanakları tutmak ve yaymak, 
j) Genel evrak, arşiv ve dokümüntasyon hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
k) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. 

Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 

MADDE 25. — Makine İkmâl Dairesi .Başkanlığınm görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği iş makineleri, ekipman ve yedek parçaların anateknik 

özelliklerini ve miktarlarını tespit etmek, satın alınması için teklifte bulunmak, 
b) Makine, ekipman ve yedek parçaların dağıtımı ile transferini yapmak ve ikmal sistemini ihtiyacı kar-

, şılayacak şekilde geliştirmek, 
c) Teşkilât atölyelerinde malzeme, yedek parça ve teçhizat üretimini planlamak ve gerçekleşmesini sağ

lamak, 
d) Makine, ekipman ve yedek parçalarda meydana gelen karekteristik arızaların giderilmesi için gerekli 

etüt ve tadilatları yapmak, yaptırmak, 
e) Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir ve terkin işlemlerini denetim ve icra etmek, satış ve de

ğerlendirilmelerini sağlamak, 
f) Makine parkı ile ilgili yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak, 
g) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak, 

Savunma Uzmanlığı 

MADDE 26. — Savunma Uzmanlığı, özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra Teşkilatı 

MADDE 27. — Genel Müdürlük taşra teşkilatı; köy hizmetlerinin özelliğinin bir gereği ve yetki geniş
liği ilkesine uygun olarak bölge seviyesinde kurulacak Bölge Müdürlükleri ile Müdürlüklerden teşekkül eder. 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 'Kabul Ettiği Metin) 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 23. — İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Genel Müdürlüğün 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) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
g) Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Müdür

lüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
h) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
i) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeler düzenlemek, bunlara ait önemli not ve 

tutanakları tutmak ve yaymak, 
j) Genel evrak, arşiv ve dokümantasyon hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek, ve yürütmek, 
k) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 

MADDE 24. — Makine İkmal Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği iş makineleri, ekipman ve yedek parçaların anateknik özel

liklerini ve miktarlarını tespit etmek, satın alınması için teklifte bulunmak, 
b) Makine, ekipman ve yedek parçaların dağıtımı ile transferini yapmak ve ilcmal sistemini ihtiyacı kar

şılayacak şekilde geliştirmek, 
c) Teşkilat atölyelerinde malzeme, yedek parça ve teçhizat üretimini planlamak ve gerçekleşmesini sağ

lamak, 
d) Makine, ekipman ve yedek parçalarda meydana gelen karekteristik arızaların giderilmesi için gerekli 

etüt ve tadilatları yapmak, yaptırmak, 
e) Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir ve terkin işlemlerini denetim ve icra etmek, satış ve değer

lendirilmesini sağlamak, 
f) Makine parkı ile ilgili yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak, 
g) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Savunma Uzmanlığı 

MADDE 25. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi Komisyonumuzca 25 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. . 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 

MADDE 26. — Genel Müdürlük taşra teşkilatı; köy hizmetlerinin özelliğinin bir gereği olarak bölge se 
viyesdnde kurulacak bölge müdürlükleri ile müdürlüklerden teşekkül eder. 
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Taşra Teşkilatı Kuruluşu 

MADDE 28. — Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından : 
a) Bölge Müdürlüğü ve Müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Ku

rulu, 
b) Şefliklerin ve memurlukların kurulmasına, kaldırılmasına ve bunların iç hizmet birimlerinin belirlen

mesine Genel Müdürlüiün teklifi üzerine Bakanlık yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 29. — Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla 
yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel M üdürlük emir ve ^direktifleri yönünde mevzuata, plan 
ve- programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmek ten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 30. — Genel Müdürlük: anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu 
kurum ve ^kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak 'belirlemek, kaynak israfını 
önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri al makla görevli ve yetkilidir. 

Genel Müdürlük, diğer bakanlıkların hizmet ala nına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Baş'bakanlık-
ça 'belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara da nışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
tan sorumludur. 

Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 31. — Genel Müdürlük, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyon sağ
lamaktan sorumludur. 

Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 32.' — Genel Müdürlük Kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, Bakanın direk
tifi istikametinde tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. Kısmen veya 
tamamen daire_ başkanlarına,, genel müdürlüğe müstalcil birim amirlerine, bölge müdürlerine ve 11 müdür
lerine devreder. Ancak bu husus genel müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Yetki devri, 

MADDE 33. — Genel Müdür sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinin bir kısmını astlarına dev
redebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

Bölge Müdürleri, kendilerine ibağlı kuruluşların amiri ve Genel Müdürlüğün taşra teşkilatındaki en yet-
k ;li temsilcisi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerinden dolayı Genel Müdüre karşı sorumludur. 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Taşra teşkilatı kuruluşu -

MADDE 27. — Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından : 
a) Bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Ku

rulu, 
b) Şefliklerin ve memurlukların kurulmasına, kaldırılmasına ve bunların iç hizmet birimlerinin belirlenme

sine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık yetkilidir. 
c) Genel Müdürlük h«r ilde kesinhesap şubesini ve saymanlığını kurmakla görevlidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 28. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

. Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 29. — Genel Müdürlük anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda Bakanlıkça belirlenen esaslar 
dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan görevli ve yet
kilidir, 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 30. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi Komisyonumuzca 30 uncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 31, — Genel Müdürlük kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, Bakanın direk
tifi istikametinde tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki devri 

MADDE 32. — Genel Müdür sınırlarım açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinin bir kısmını astlarına dev
redebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

Bölge müdürleri, kendilerine bağlı kuruluşların amiri ve Genel Müdürlüğün taşra teşkilatındaki en yetkili 
temsücisi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerinden dolayı Genel Müdüre karşı sorumludur. 

Genel Müdür; avukat bulunmaması halinde, Genel Müdürlük leh ve aleyhine açılmış ve açılacak dava
larda ve icra işlerini takipte,, görevlendireceği bir memuru yargı mercilerinde ve ilgili dairelerde kendisini tem
sile yetkili kılabilir. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Çe#li Hükümler 

Atama . 

MADDE 34. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun bükümleri dışında kalan Genel Müdürlük merkez ve 
taşra teşkilatı memurlarından kadro dereceleri; 

a) 1-4 derece olanlar Genel Müdürün teklifi ve Bakanın Onayı ile, 
b) 5-15 derece olanlar Genel Müdürün onayı ile, 
Atanırlar-
Ancalk Bakan ve Genel Müdür 'bu yetkilerini 'gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

1 Kadrolar 

MADDE 35. — Kadroların tespit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkındaki 'Mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. 

Plan ve programlar 

MADDE 36. — Genel Müdürlük, kalkınma plan ve yıllik programlar çerçevesindeki esaslar dahilinde 
y a t a n program ve projelerini hazırlar. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı kanallıyla Devlet Planlama Teş
kilâtına gönderir. Yıllık bütçenin kanunlaşmasını müteakip, yillık yatırım ve çalışma programını hazırlar ve 
Bakanın bnayı ile programları uygular. . 

Köy ve orman yolları ağı 

MADDE 37. — Devlet ve il yolları ağı dışında kalan, bir köyün, köy belediyesinin ve 'bunlara 'bağlı yer
leşme 'birimlerinin içindeki yollar ile bir köyü, köy belediyesini ve bunlara bağlı yerleşme birimlerini il ve 
ilçe merkezlerine bağlayan yollar ve orman yolları ile orman içi yollar, köy ve orman yolları ağım teşkil 
eder. 

Buna göre Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait yollar dört sınıfa ayrılmıştır : 
a) Köy ye köy belediyesi merkezlerine ait yollar, 
b) Bunlara bağlı yerleşme 'birimlerine ait yollar, 
c) Köylerin ve köy 'belediyelerini devlet ve il yollarına 'bağlayan yollar, 
d) Orman yolları ve orman-içi yollan, 
Bu dört sınıfa ait yol ağı, kamu yararı, millî savunma ihtiyaçları, 'bu yolların gelişmesine etki eden 

ekonomik, unsurlar göz önünde tutularak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilir. Ba
kanın onayı ile uygulanır, gerektiğinde aynı usulle değiştirilir. 

Etüt ve projelerin tetkik ve tasdiki 

MADDE 38. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü: 
a) Kamu kuruluşları ile bağlı kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzelkişiler tarafından «Kamu Yararına» 

yapılan işlere ait proje ve keşif evrakını tetkik ve tasdik etmek, 
'b) İnşaatların proje ve teknik 'gereklere uygunluğunu denetlemek, 
c) Bu işlerin etüt ve projelerini uygun görülecek ücret karşılığında yapmak, yaptırmak, konularında 

yetkilidir. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 

MADDE 33. — 23.4.İ981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan Genel Müdürlük merkez 
ve taşra teşkilatı memurlarından kadro dereceleri; 

a) 1 - 4 derece olanlar Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile, 
b) 5-15 derece olanlar Genel Müdürün onayı ile, 
Atanırlar. 
Ancak Bakan ve Genel Müdür bu yetkilerini gerekli gördüğü kademelere devredebilirler. 

Kadrolar < 

MADDE 34. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi Komisyonumuzca 34 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Plan ve programlar 

MADDE 35. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesii Komisyonumuzca 35 inci 
maıdde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Köy ve orman yolları ağı 

MADDE 36. — Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köylerin, köy belediyelerinin ve bunlara bağlı yer
leşme birimlerinin içindeki yollar ile köyleri, köy belediyelerini ve bunlara bağlı yerleşme birimlerini İl ve İl
çe Merkezlerine bağlayan yollar, orman yollan ile orman içi yollar, köy ve orman yolları ağını teşkil eder. 

Buna göre, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev alanında bulunan yollar dört sınıfa ayrılmıştır. 
a) Köy ve Köy Belediyesi Merkezlerine ait yollar, 
b) Bunlara bağlı yerleşim birimlerine ait yollar, 
c) Köyleri ve Köy Belediyelerini Devlet ve 11 yollarına bağlayan yollar, 
d) Orman yolları ve orman içi yollar. 
Bunlardan a, b, c bentlerinde belirtilen yol ağı; kamu yararı, millî savunma ihtiyaçları, bu yolların geliş

mesine etki eden ekonomik unsurlar göz önünde tutularak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit 
edilir. Bakanın onayı ile uygulanır, gerektiğinde aynı usulle değiştirilir. 

Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman içi yolları ağının tespiti ve etüt-
proje çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğünce yapılır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel 
Müdürlüğü arasında orman ve orman içi yollar konusunda diğer işbirliği esasları, Tarım, Orman ve Köy İşle
ri Bakanlığınca tespit edilir. 

Etüt ve projelerin tetkik Ve tasdiki 

MADDE 37. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 indi maddesi Komisyonumuzca 37 nci 
' maddç olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Hazineye ait arazilerin tahsisi 

MADDE 39. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olup da üzerinde sabit tesisi 'bulunma
yan milî emlâke ait arazi, Genel Müdürlüğün isteği üzerine Hazinece parasız olarak Genel Müdürlüğe tah
sis olunur. 

Anlaşmazlıkların halli 

MADDE 40. — Bir sözleşme olsun olmasın, Genel Müdürlük ile. Devlet daireleri, müessese ve teşek
külleri, veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme veya icraya intikal 
etmemiş olan uyuşmazlıkların hallinde anlaşma veya sözleşmenin değiştirilmesinde veya bozulmasında, mad
dî ve hukukî sebeplerle kovuşturulmasında veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini is
temekte fayda umulmayan dava ve İcra kovuşturulma sından vazgeçilmesinde veya bunların sulh yolu ile hal
linde yarar görüldüğü takdirde, 

Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin; 
500 000 liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı, 
500 000 liradan 1 000 000 liraya kadar olanları Bakanlığın kararı, 
1 000 000 liradan fazla olanların Danıştayın olumlu görüşü üzerine alınacak müşterek karar, 
ile halledilir. 

İçme suyu sonda] kuyuları 

^MADDE 41. — Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askerî garnizonlara içme ve kullanma suyu temini 
amacıyla açılacak sondajlar, tahditti 'bölgelerde açılacak olanlar dışında, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu 
hükümlerine tabi değildir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel ve gerçek kişilerle hizmet ilişkileri 

MADDE 42. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Kurum ve Müesseseleri ile Kamu Tüzelkişileri, 
kooperatifler, kurumlar ve gerçefc^kişiler tarafından vaki olacak görevleri ite ilgili hizmet taleplerini, kendi 
imkânları ölçüsünde, yapılacak anlaşma esasları çerçevesinde ve karşılıkları, adı geçen-kuruluş ve kişilerden 
karşılanmak şartı ile yerine getirmeye, tesislerin emniyeti bakımından gerekli düzenlemeleri yapmaya yuka
rıdaki esaslar dahilinde yetkilidir. 
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Hazineye ait arazilerin tahsisi 

MADDE 38. — Köy Hizmetleri' Genel Müdürlüğünün iihtiyaa olup da üzerinde sabit tesisi bulunmayan 
millî emlake ait arazi, Genel Müdürlüğün isteği üzerine Hazinece bedelsiz olarak Genel Müdürlüğe tahsis olu
nur. 

Anlaşmazlıkların halli 

MADDE 39. — Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile devlet daireleri, müessese ve teşekkül
leri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya intikal etme
miş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozul
masında, maddî ve hukukî sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve icra takibine devam 
edilmesinde veya aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fay
da umulmayan hallerde bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde ya
rar görüldüğü takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin; 

1.500.000,— liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı, 
1.500.000,— liradan 10.000.000,— liraya kadar olanları Bakanın karan, 
10.000.000,— liradan fazla olanların Danıştayın görüşü Üzerine müşterek karar ile halledilir. 
Yukarıda belirtilen parasal sınırlar, her yıl Bütçe Kanunları ile tespit edilir. 
Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati muhtevi 

bulunmayan davalarla, icra takipleri miktar veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal 
edilerek dava ve icra kayıtları terkin olunur. 

Dava ve icra takiplerinde alehte verilen kararlara karşı yüksek dereceli merci mahkemelere başvurmadan 
vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan ceza davalarında suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs olma
dığının subut bulması sebebiyle verilen beraat ve takipsizlik kararlan hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü 
uygulanır. 

Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 3533 sayılı Kanuna göre hakemlerce verilmiş olan kararlara 
karşı, itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin takdiri davayı takip eden daire amirine veya avukata aittir. 

Zaman aşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yukarı
daki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen 
veya kısmen aleyhte sonuçlanan davalarla, icra takiplerinde yüksek dereceli merciilerde incelenmesi mümkün 
olanlar hakkında kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle hukukî 
veya maddî sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan 
avukatlarla, daire amirleri hakkında kanunî takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine 
tazmin ettirilir. 

İçme suyu sonda] kuyuları 

MADDE 40. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi Komisyonumuzca 40 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel ve gerçek kişilerle hizmet ilişkileri 

MADDE 41. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi Komisyonumuzca 41 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tesis mal ve' kıymetleri 

MADDE <43. — Köy yatırım 'hizmetleri genel müdürlüğünün bütün malları ve döner sermayeye ait bü
tün kıymetler devlet malı hükmündedir. 

Bu mallar ve kıymetler aleyhinde suç işleyenler, Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi ceza gö
rürler. 

Gelirler 

IMADDE 44. — Genel (Müdürlüğün gelinleri şunlardır : 
a) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar, 
b) Her türlü gönüllü katkı, bağış, faiz ve diğer gelirler, 
e) Gend Müdürlükçe kurulan santkıataırdıan dde edilen gelirler, 
d) Döner sermayeden irad kaydedilen gelir, 
e) Ekonomik ve teknik yönlerden verimli olmayan ve hurdalaşan makine ve atölyeleri, alet ve edavatın, 

eşyanın ve taşınmaz malların satışlarından elde edilen gelirler. 
f) Mühtdif fonlardan hizmet ve faaliyetlerden sağlanan gelirler. 
g) Müteahhitlere sözleşmeleri 'gereği verilecek malzeme, alet, edevat, makine teçhizat, depo, arazi vs. 

lerin kira bedelleri, 
h) Gend 'Müdürlüğün görevleri ile ilgili her türlü hizmet ve tesisin yapım, bakım, onarım, ıslah, işlet

me ve geliştirilmesinden dde edilecek gelirler, 
ı) Taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen müteahhitlerden alınacak gecikme ve diğer 

tazminat ile müteahhitlerin İrad kaydolunan teminat akçeleri, 
j) iller Bankasından 851 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince alınacak gaz paraları, 
k) Diğer kanunların, köy yolları, köy içme suları ve köy elektrifikasyonu için ayrılmasını Öngördüğü 

fon ve payları, 
1) Orman yolları ve orman içi yolların köprülerin, sanat yapılarının yapım, bakım, onarım ıslah işlet

mesi için Orman Genel 'Müdürlüğü döner sermayesinden Tarım Onman ve Köyişleni BakianJlıığınca tayin 
ve tespit edilecek esaslara göre yapılacak ödemeler, 

m) (Muhtelif şekilde ıtemüı edlen gelMer Genel Müdürlüğünün görevleri I© ilgili hizmetlerde kullanıl
mak üzere bir taraftan gend müdürlük bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir kaydedilir, diğer taraftan 
da bütçe cetvellerinin ilgili projelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

Döner sermaye 

MADDE 45. — Köy Hizmetleri Genel 'Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu ve lüzumlu gördüğü merkezlerde Ba
kanlığın onayı ile görev ve hizmetleriyle ilgili olarak beşyüz milyon liraya kadar döner sermayeli işletme
ler kurabilir. Bu işletmeler dışarıdan da iş alabilir. 

Bu miktar, Bakanlar Kurulu Kararı ile yükseltilebilir. 
İşletmelerin kadro iş ve işlemleri ve diğer hususlar yönetmelik ile düzenlenir. 
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tesis mal ve kıymetleri 

MADDE 42. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi Komisyonumuzca 42 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bu mallar ve kıymetler aleyhinde suç işleyenler, Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi ceza görürler. 

Gelirler ve muafiyetler 

MADDE 43. — Genel Müdürlüğün gelirleri şunlardır : 
a) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar, 
b) Her türlü gönüllü katkı, bağış, faiz ve diğer gelirler, 
c) Geneıl Müdürlükçe kurulan santralardan elde edilen gelirler, 
d) Döner sermayeden irad kaydedilen gelirler, 
e) Ekonomik ve teknik yönlerden verimli olmayan ve hurdalaşan makine ve atölyeleri, alet ve edavatın, 

eşyanın ve taşınmaz malların satışlarından elde edilen gelirler, 
f) Muhtelif fonlardan hizmet ve faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
g) Müteahhitlere sözleşmeleri gereği verilecek malzeme bedeli ile alet, edevat, makine, teçhizat, depo, 

arazi vs. lerin kira bedelleri, 
h) Genel Müdürlüğün görevleri İtte ıttgii her ıtürlü hizmet ve tesisin yapım, bakım, onarım, ıslah, işletme 

ve geliştirilmesinden elde edilecek gelirler, 
ı) Taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen müteahhitlerden alınacak gecikme ve diğer 

tazminat ile müteahhitlerin irad kaydolunan teminat akçeleri, 
j) iller Bankasından 851 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince alınacak gaz paraları, 
k) Diğer kanunların, köy yolları, köy içmesuları ve köy elektrifikasyonu için ayrılmasını öngördüğü 

fon ve payları, 
1) Orman yolları ve orman içi yolların köprülerin, sanat yapılarının yapım, bakım, onarım ıslah işlet

mesi için Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden Tarım, lOrmıan ve Köyişleri (Bakanlığınca ttayio ve 
tespit edilecek esaslara göre yapılacak ödemeler, 

m) Muhtelif şekilde temin edilen gelirler; 
Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili hizmetlerde kullanıtaıak üzere bir ıtorafitan -Genel Müdürlük bütçe

sinde açılacak özel bir tertibe gelir kaydedilir, diğer taraftan da bütçe cetvellerinin ilgili projelerine Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

Bu maddenin (h) bendinde belirtilen, Genel Müdürlükçe yapılan ve yaptırılan tesislerin yapım, bakım, ona
rım, ıslah, işletme ve geliştirme bedellerinin ve faizlerinin faydalananlar tarafından geri ödenmesi ile ilgili 
usul ve esaslar; Tarım, Orman ve Köyişlterıi Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 
Uygulama ile ilgili hususlar ise Yönetmelikle belirlenir. 

Genel Müdürlüğün gelirleri ve ithal edeceği her türlü hammadde, malzeme, makine, cihaz, vasıta, alet, 
edavat ve bunların yedek parçaları her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Döner sermaye 

MADDE 44. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesi Komisyonumuzca 44 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Hizmet bedellerinin gelir kaydı 

MADDE 46. — Genel Müdürlük tarafından yapılan hizmet 'bedelleri maddenin ilgili hükümler çerçe
vesinde işlem görür. 

Gelirlerin devri 

MADDE 47. — Genel Müdürlük gelirlerinden, yılı içinde saffedilemeyen kısımlar, bir sonraki yıl 'büt
çesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 48. — 20.3.1950 tarih ve 5613 sayılı Toprak -iskân Genel Müdürlüğü Kanunu ve tadilleri, 
27.2.1960 tarih ve 7457 sayılı Kanun, 14.12.1983 tarih ve 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yol 
Su (Elektrik ve Topraksu Genel müdürlülerine ait hükümleri ile diğer kanunların bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

intikal eden hükümler 

MADDE 49. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmeden önce muhtelif mevzuatla Yol Su 
Elektrik, Topraksu ile Toprak-İskân Genel Müdürlüklerine verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafi
yetler Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve genel müdürüne intikal etmiştir. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Toprak - İskân 
Genel Müdürlüğünün kadroları ile, Tarım Orman ve Köytişleri Bakanlığının Yol Su Elekltrik ve Topraksu 
Genel Müdürlüklerinde kullanılan kadrolar, personeli ile 'birlikte Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dev
redilmiştir. 

GEÇİCİ 'MADDE 2. — Yol Su Elektrik, Topraksu ve Toprak iskân Genel Müdürlüklerinin genel mü
dür, daire 'başkanları ile bunların yardımcılarının kadroları şahsa 'bağlı olup her ne söbeple olursa olsun 
boşalmaları halinde hiç bir işleme gerek kalmaksızın genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar daha önce genel mü
dür genel müdür yardımcısı ve daire başkanı olanları aynı görev unvanlarını taşıyan hizmetleri yürütmekle 
tedviren göre vlend irebilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yemi düzenleme sebebi İe; Top
raksu, Toprak-İskân ve Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüklerindeki memurlarından kadro ve görev unvan
ları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla şahsa 'bağlı kadrolarda bulunanlar, Genel Mü
dürlüğün merkez ve taşra teşkilatında yeni bir kadroya aıtianıncaya kadar her türlü malî ve sosyal haklarıyla 
durumlarına uygun işlerde görevlendirilir. 

Bunların, Genel 'Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun görevlere atanmaları ha
linde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve hertürlü haklarının, 'bu yeni görevde kaldıkları sürece öden
mesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Yol, Su, Elektrik, Topraksu ve Toprak - İskân Genel Müdürlüklerine ait her 
türlü menkul ve gayrimenkul mallarla diğer mevcutlar ve kıymetler bütün hak ve vecibeleri ile birlikte her
hangi 'bir işleme lüzum kalmaksızın Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır. 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Gelirlerin devri 

MADDE 45. — Genel Müdürlük gelirlerinin, yılı içinde sarfedilemeyen kısımları, bir sonraki yıl bütçe
sine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Görev alanına giren her türlü proje, inşaat ve benzeri hizmetleri ve bu hizmetlerin gerektirdiği makine 
ve malzeme için her yıl ödenecek miktarı o yıl gelir tutarının % 50 sini geçmemek şartıyla 5 yıla kadar ge
lecek yıllara sâri ıtaafaıhüde Tarraı, Orman ye (Köyişleri Bakanının onayı ile girilebilir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 46. — 20.3.1950 tarih ve 5613 sayılı Toprak - İskân Genel Müdürlüğü Kanunu ve tadilleri, 
27.2.1960 tarih ve 7457 sayılı Kanun ile diğer kanunların; bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

İntikal eden hükümler 

MADDE 47. — Bu Kanun, yürürlüğe girmeden önce kaldırılan Yol Su Elektrik, Topraksu ile Toprak -
İskân Genel Müdürlüklerine muhtelif mevzuatla verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Genel Müdürüne intikal eder. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 18.6.1984 tarih ve 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 
tarihte Toprak - İskân Genel Müdürlüğünün kadroları dle, Tarım, Omrnn ve Köyifieri Bakanlığının Yol Su 
Elektrik ve Topraksu Genel Müdürlüklerinde kullanılan kadrolar, personeli ile birlikte Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 18.6.1984 tarih ve 235 sayılı Kanun. Hükmünde Kararname gereğince yapılan 
yeni düzenleme sebebi ile; Topraksu, Toprak - İskân ve Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlükler memurların
dan kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler; veya kaldırılanlarla şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar, Bakanlığın 
merkez ve taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü malî ve sosyal haklarıyla durumları
na uygun işlerde görevlendirilir. 

Bunların, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun görevlere atanmaları halinde eski 
kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının, bu yeni görevde kaldıkları sürece ödenmesine de
vam olunur. 

GEÇÎOİ MADDE 4. — 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4 üncü maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metlin) 

GEÇİCİ 'MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün orman yolları ve orman içi yollarının yapım, ha
kim, onarım, işletme ve geliştirme görevleri ile İlgili personel kadroları ile 'birlikte, söz konusu hizmetlerle 
ilgili hertürlü araç, gereç, iş makineleri ve tamirhaneler ile lüzumlu menkul ve gayrimenkuîler herhangi bir 
işleme gerek kalmaksızın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının tasvibi ile 'Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğüne devrolunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler yürürlüğe girin
ceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Genel Müdürlük ve merkez ve taşra teşkilatı hu Kanun Hükmünde Kararna
menin ilgili hükümlerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, harca
ma ve ödemeler, mevcut hükümler ve mevcut taşra teşkilatları tarafından yürürlükteki esas ve usullere 
göre yürütülmeye devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç bir yıl içerisinde bu Kanun 
Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içerisinde genel müdürlük kadrolarını, hu aKnun Hük
münde Kararname ite öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın teklifi Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının ve Devlet 'Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etme
ye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Yürürlük 
MADDE 50. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.' 

Yürütme 
'MADDE 51. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K._ Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlıik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştınma Bakanı 
V. At as oy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Baklanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
t. S.. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

t özdağlar 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Vt Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak*. V. 
M.: Aydın 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Tasçıoğlu 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün orman yolları ve orman içi yollarının yapımı, ba
kımı, onarımı ve tamirhanelerin işletmesi görevleriyle ilgili personel kadroları ile söz konusu hizmetlerle ilgili 
her türlü araç, gereç, iş makineleri ve tamirhaneler ile bunlara bağlı menkul ve gayrimenkuller herhangi bir 
işleme gerek katmaksızın Tarım, Onmam ve Köyıişleri Balkanının tasvibi öle Köy Hizmeıtllıerâ Genel Müdürlü
ğüne devrolunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük 
ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Genel Müdürlük ve merkez ve taşra teşkilatı bu. Kanunun ilgili hükümlerinde 
belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, harcama ve ödemeler, mevcut hü
kümler ve mevcut taşra teşkilatları tarafından yürürlükteki esas ve usullere göre yürütülmeye devam olu
nur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Genel Müdürlük, teşkilatım ve kadrolarını en geç 18.6.1985 tarihine kadar bu 
Kanuna uygun hale getirir. Bu maksatla Bakanlığın teklifi Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Perso
nel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan ve 
derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 9. —Uygulama alanları ve uygulama alanları dışında bulunan ve mülga 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve 4486 sayılı Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulları Hakkındaki Kanun 
Hükümlerine göre dağıtılan taşınmazlar hakkında Hazine tarafından açılan geri alma davaları ile 1617 sayılı 
Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanununun 8 inci maddesine aykırılıktan yine Hazine tarafından açılan iptal 
davaları her ne safhada olursa olsun düşer. 

Yürürlük 
MADDE 48. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 49. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilatı 

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Anahizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri 

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür Yrd. 

1. Araştırma, Etüt ve Proje Dai
resi Başkanlığı 

2. Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı 
3. Köy ve Orman Yollan Dairesi 

Başkanlığı 
4̂  Havza Islahı ve Göletler Dai

resi Başkanlığı 
5. Sulama Dairesi Başkanlığı 
6< İskân Dairesi Başkanlığı 
7. Köy İçme Sulan Dairesi 

Başkanlığı 
8. Köy Elektrifikasyon Dairesi 

Başkanlığı 
9. Köy İçi İnşaat Dairesi 

Başkanlığı 
10. Fon Dairesi Başkanlığı 

1. 
2. 

3< 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Araştırma, Planlama Koord 
nasyon Dairesi Başkanlığı 
Hukuk Müşavirliği 



TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE B 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilatı 

EK : 1 

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Anahizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri 

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. 1. Etüt ve Proje Dairesi Başkan- 1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Genel Müdür Yrd. lığı 2. Araştırma, Planlama ve Koor-
Genel Müdür Yrd. 2. Arazi ve İskân Dairesi Başkan- dinasyon Dairesi Başkanlığı 
Genel Müdür Yrd. lığı 3, Hukuk Müşavirliği 

3. Köy ve Orman Yolları Dairesi 
Başkanlığı 

4. Havza Islahı ve Göletler Dai-
resi Başkanlığı 

5. Sulama Dairesi Başkanlığı 
6. Köy İçme Suları Dairesi 

Başkanlığı 
7. Köy Elektrifikasyon Dairesi 

Başkanlığı 
8. Köy İçi İnşaat Dairesi 

Başkanlığı 
9. İşletme Dairesi Başkanlığı 
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