C. Senatosu

B:15

1. Türk köyüne hizmet amaciyle kurulan
Köy işleri Bakanlığının Teşkilât Kanunu çık
madığından caymalarında etkin olamamak
tadır. Köy İdleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu
ne zaman T. B. M. M. sevk edilecektir?
2. Köy işleri Bakanlığı Toprak iskân iş
leri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan
Şümullü Plânlama grupları :
A) Ne zaman ve hangi amaçlarla kurul
muştur?
B) Halihazırda kaç ilde çalışmalar yapıl
maktadır?
C) Şümullü Plânlama grupları plâncı mı,
uygulamacı mıdırlar?
D) Valiler ve diğer daireler bu çalışma
ları benimsemiş midirTBügrupWinTıâlnHâdıgT
plânlar bugüne kadar hangi illerde uygulama
alanı bulmuştur?
E) Bugüne kadar bu amaç için personel
masrafı dâhil kaç lira harcanmıştır?
BAŞKAN - Soru okunmuştur. Cevap vermek üzere Saym Köy işleri Bakanı Turgut
Toker, buyurun.
KÖY İŞLERİ BAKANI TURGUT TOKER
(Ankara Milletvekili) - Sayın Başkan, saym
ve Yüce Senato üyeleri,
Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Sayın
Hüseyin Atmaca'nm Köy İsleri Bakanlığı Ku
ruluş Kanunu ile, yürütülmekte olan şümullü
plânlama çalışmaları hakkında Bakanlığıma
yönelttiği sorunun cevabını arz ediyorum.
1. Köy işleri Bakanlığı Kuruluş Kanunu
çalışmaları :
Köy İşleri Bakanlığı görev ve kuruluş ka
nunu tasarısı hazırlama çalışmalarına, Bakan
lığımca kuruluşundan bu'yana devam olun
muştur.
Bu yoldaki çalışmalara öncelikle araştırma
lar ve incelemeler yapılarak başlanılmıştır.
Üniversitelerimizin, bakanlıkların, mahallî
ünitelerin, Devletin köye yakm uc teşkilâtları ve
hizmet yürütücülerinin, valilerin ve kayma
kamların görüşlerine de müracaat olunmuştur.
inceleme ve araştırmalar değerlendirilmiş,
ayrıca Bakanlık temsilcilerinin katihuğı komis
yonların hazırladığı raporlardan faydalanılmıştır.
Bu suretle, yurdumuzda halen çeşitli yönler
den köylere hizmet götüren kuruluşlar, köye gi
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den hizmetler ve bu hizmetlerin nitelikleri tesbit olunmuştur.
Netice olarak klâsik bir Bakanlık kurulu
şundan daha çok, gerçeğe, memleket şartlarına
uygun düşecek fonksiyonel ve dinamik bir teş
kilâtlanma elde edilmeye gayret edilmiştir.
Anahatlariyle tasanda;
a) Köye hizmet götüren diğer kuruluşlar
la devamlı işbirliği bakımından Bakanlığın
koordinatörlük tarafı,
b) Mahallî ünitelerle işbirliği,
c) Halkla, köylümüzle'işbirliği,
d) Köylerin ortak meseleleri etrafında
teşMlâtlandırılması ve desteklenmesi,
e) Köy sorunlarmın devamlı olarak bilim-
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f) 'Genellikle tarımsal yerleşimin düzenlen
mesi,
g) Ve nihayet Bakanlığın köy alt yapı te
mel hizmetleri batanından icraî, uygulayıcı
hüviyeti tâyin edilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmalar sonunda hazırlanan Köy işleri
Bakanlığı görev ve kuruluş kanun tasa™, son
olarak zamanında yeni bir revizyondan geçiril
miş ve son şeklini almıştır.
Tasarı, bu devre içerisinde Yüce Meclislere
intikal ettirilmiş olacaktır.
Kuruluşundan bu yana geçen üç yıl içinde
Köy İşleri Bakanhğınm, bünyesinde yer alan
hizmet üniteleri ile, köye müteveccih hizmetle
rin götürülmesinde öncesine nazaran daha etkili
ve verimli olduğu aşikârdır.
Tasarının kanunlaşması halinde şüphesiz bu
verimlilik ve müessiriyetin istikrarlı bir statükoya sahibolması balamından artacağı da
muhakkaktır. Bu itibarla soru sahibi arkadaşı
ma ilgisinden ötürü teşekkür ederim.
Tasarı Yüce Meclislere sunulduğunda köy
ve köylü hizmetleri konusunda alâka ve hassa
siyetleri müsellem sayın senatörlerin gerekli
müzahareti göstereceklerinden emin bulundu
ğumu bu vesile ile de kaydeder ve peşin teşekkürlerimi arz ve takdim etmek isterim.
Şümullü plânlama çalışmalarına gelince :
Sayın Atmaca arkadaşınuzın sorularına ayrıntüariyle cevap vermeden önce şümullü plânlama çalışmaları hakkında genel ve fakat çok
kısa bir bilgi vermek istemekteyim
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