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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve bir 
saat sonra da temin edilmesi muhtemel görül
mediğinden ; 

28 . 12 . 1971 Salı pünü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,12 de son ve
rildi, 

Başkan Kâtip 
Bafkanvekili Sivas 

İskender Cenap Ege Hüseyin öztihk 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — 819 sayılı Devlet memurlarına avans 

suretiyle ödeme yapılmasına dair olan Kanunun 
1 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 2/586; C. Senatosu 2/7) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

Bap oı 
2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/595; C. Senatosu 2/6) (S. 
Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 28 .12 .1971) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S, Ü.), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 15 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, Devlet 
memurlarının kademe ilerlemesi ve derece yük
seltilmesi ile bütün yan ödemelerin bir sene 

•müddetle durdurulmasının sakıncalarına detir 
gündem dışı demeci ve Maliye Bakam Sait Naci 
Ergin'in cevabı 
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BAŞKAN — iki sayın üyenin gündem dışı 
konuşma talebi var; biri Sayın Öztürk'ün, di
ğeri ise Sayın Beliğ Belerindir. 

Sayın Öztürk verdiği önergede, «Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 28 . 12 , 1971 Salı 
günü yapılacak Birleşiminde, memurların dere
ce ve kademe yükseltilmesi ile bütün yan öde
melerin 1 . 3 . 1973 tarihine kadar durdurulma
sı hususunda gündem dışı söz istiyorum» demek
tedir: 

Buyurun Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; 
1972 malî yılı Bütçe kanunu tasarısında, Dev

let memurlarının derece yükseltilmeleriyle. ka
deme ilerlemeleri ve bâzı yan ödemelerin, 
1 . 3 . 1973 tarihine kadar, 1 yıl süre ile dur
durulması 800 bin memuru mağdur etmek için 
düşünülmüş bir durumu ortaya getiriyor. 

800 bin memurun hak edilmiş derece ve ka
deme ilerlemesi ve kazanılmış yan ödemelerinin 
1 yıl süre ile durdurulması, dar gelirli bu yurt
taşlarımızın cebinden her ay 50 ilâ 1 000 lira 
alınması demektir. Bu paralarla Hazineye 1972 
yılında 500 milyon lira kadar bir gelir sağla
nacaktır. Bu, Maliye Bakanının mucizevi bir 
buluşudur. 

Personel Kanununun noksanlıkları, uygula
yıcıların beceriksiz ve bilgisizliklerinden doğan 
aksaklıklar ve bunların yarattığı haksızlık ve 
huzursuzlukalrm üzerine, bu mucizevi buluş da 
tuz ve biber olmuştur. Fiyat artışları ve bu ak
saklıklar, Devlet memurlarının 657 ve 1327 sa
yılı kanunlardan beklediği umudun üzerine za
ten bir sünger çekmiştir. Bir de, hak ettikleri 
derece ve kademe yükselmeleri 1 yıl işletilmez-
se, böylece patlak verecek huzursuzlukların so
nu ne olacaktır, şimdiden düşünmek gerekir. 

Öte yandan, maaşlardan % 3 nispetinde ke
silen paralar karşılığı olarak verilen tasarruf 
bonolarının kaldırılacağı ve yerine «Malî Den
ge Vergisi» nin getirileceği Sayın Bakan tara
fından ifade edilmiştir. Tasarruf bonosu için 
[kesilen para % 3 iken, Malî Denge Vergisi için 
kesilecek olan % 8 e yükseltilmektedir ki, bu 
% 140 oranında bir artışı ifade etmektedir. Ma
aşından tasarruf bonosu için 50 lira kesilen bir 
memurdan 140 lira Malî Denge Vergisi kesile
cek demektir. Zaten maaşlarının % 15 ilâ %401 

I Gelir Vergisine kesildiğine göre, memurun hak 
ettiği maaşın yarısını cüzdanından almak gibi 
bir durum ortaya çıkıyor. 

Grene çok acı ve memur aleyhine işletilmiş 
bir gerçek de, memurların Emekli Sandığında 
biriken ve Sandığın öz malı olan 10 milyar lira
nın, gelir fazlasıdır, diye Hazineye irat kayde-
dilmesidir. 

Öte yandan, emeklilerin maaş farklarının 
yeni kanuna göre ne zaman verileceği halledil
memiş ve bildirilmemiştir bile. Ama, işletme 
Vergisini, emekliler her aldığı fiyatı artmış em
tia üzerinden vermeye gayret etmektedirler. Bu 
Maliye Bakanı her halde, Devletin memurlarını 
Devletten soğutmanın, görevlerini verimsiz ha
le getirmenin yollarını aramaktadır. Bugüne ka
dar Devlet memurları için gerekli personel ve 
idari reformları yapamamışsınız, kanunun öngör
düğü tüzük ve yönetmelikleri hazırlayıp yü-

T îoTlttge""koy ıııaımşsııııa.- Bunun-- cezasını siz qe-. 
•İçecekken memurlara çektireceksiniz, bu tüzük 
ve yönetmelikler hazırlanana kadar da 1 yıl sü
re ile terfileri erteliyeoeksiniz. Bu mantığını
za biz değil, kaılgalar da güler. 

I Devlet Memurları, Kanunu, memurlar ara
sında öyle intibak eşitsizlikleri yaratmıştır ki; 
siz bunu çözecek yerde, bunun için gayret sarf 
edecek yerde, başka yönlere sapmışsınız, me
murları daha mağdur edici durumlar getirmiş
siniz. Bu sorumsuzluk ve başına buyrukluk ne
reden geliyor? Memurların bir kısmı, fiilen al
dıkları maaş dereceleri yerine, bulundukları 

I kadolara intibak ettirilmiştir. Hak ettiği dere
ceyi ve kademe ilerlemelerini alamamaktadır
lar. Aynı kadroda ve aynı kıdemdeki kimse
lerin farklı aylıMar* almaları, farklı intibak 
ettirilmeleri 1 yıldır devam ettiği halde, Maliye 
Bakanı bu önemli sorunlara dokunmamış, bun
lara sırt çevirmiştir. Buna rağmen, memurla
rın derece ve kademe yükselmelerini 1 yıl süre 
ile durdurmak için aklın, mantığın ve hukukun 
kabul edemiyeceği bir mucizevi buluşla ortaya 
çıkmıştır. Sayın Bakanın; Devletin, çalışanları 
inanca yaşama, kararlılık ve sosyal güvenlik 
içinde bulundurmak, ekonomik ve malî tedbir
lerle koruma ve destekleme görevini Anayasa 
hükmü olduğundan her halde haberi yoktur. 
Kanunla kendisine verilmiş hakların tam ola-

I rak kullanılmasını Devlet olarak bugüne ka-
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dar çözememişiz, bugün de kazanılmış, kanun- | 
ia verilmiş bu hakları kanunla geri almak is
tercesine bir duruma girmişiz.. Ya görev yap
mada veya sosyal bünyede memurların verim-
sMeşeceği, Devlete karşı güven duygusunun sar
sılacağı dikkate alınınca, terfihleri erteleme 
kararınızın sakıncaları elbette gerçekliği ile 
daha da ortaya çıkmaktadır. Yersiz, zamansız 
ve kanunsuz teklifinizin yaratacağı huzursuz
luğun, ülkenin huzura en çok ihtiyacı olduğu 
tür zamanda getirilişi de bizi acı acı düşündür
mektedir, ne yapmak istediğini si anlamak zor
laşmaktadır. 

Ayrıca, Anayasanın 126 ncı maddesinin son 
fıkrasında, bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hü
kümler dışında hiçbir hüküm kosıamıyacağı 
bildirilmektedir. Hele ayrı bir kanunun bütçe 
ile değiştirilmesi ise, hiç mümkün değildir. Oy
sa, 1972 malî yıüı Bütçe kanun tasarısının 15 
nci maddesinde, memurların derece ilerlemesi 
ve bütçeye ek olarak verilmesi gereken kad-
ıfo cetvellerinin eklenmesinin 1 Mart 1973 
tarihline kadar ertelenmesi gerekliliği ile
ri süı1 ölmüş tür ve kaydedilmiştir. Kadro veril
meyince Devlet memurunun derece yükselme
si ve kademe ilerlemesi de 1973 Martına ka
dar yapılamıyacaktır. Ayrıca, bu hüküm dola-
yısiyCe katma bütçeli kuruluşlar da aynı du
ruma düşecektir. 

1373 saiyılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü 
ve 9 ncu maddesi gereğince torba kadro cetvel
lerinden verilmiş kadrolar1ilan maksatlı olarak 
kullandırılmamış olanlar da 1 . 3 . 1973 tarihine 
kadar işleîilemiyecektir. Bunun en güzel örne
ğini bir gündem dışı konuşmada arz etmiştim. 
Öğretmenlere 22 552 kadro verildiği halde kul
landırılmamıştır. 1973 e kadar da bu kadrolar 
bu şekli ile kıülanılamıyacaktır. Sayın Bakan 
bu seldi ile kullanıllamıyaca'ktır. Sayın Bakan bu 
hatalı uygulamadan vazgeçmeli veya derhal isti
fa etmelidir. Zaten, geçen 9 aylık görev süre- I 
sinde beceriksizliği ve yetersizliği ile memleket 
maliyesini ne hale getirdiği çıplaklığı ile orta- i 
dadır .Bu zat, 36 milyonluk Türkiye Devletinin 
değil, bir aşiret devletinin bile Maliye Bakanı 
olacak kudreti gösterememiştir. 

Dün, Bakanlar Kurulu toplanmış, karar al
mıştır. Alınan karar.. 

BAŞKAN — Saym Hüseyin Öztürk, konuş
manız gündem dışı konuşmanın sınırını teca
vüz eder nitelik taşıyor. Bu itibaıta birinci ika
zımı yapıyorum. Rica ediyorum, lütfen sadet dâ
hilimde konuşunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım. 

Bakanlar Kurulu karar almış; bir ekono
mik tedbir olarak ithalâtı genişletecek, piya
sada paraıyı azaltacak bâzı mallardaki fiyat 
indirimini yapacak. Bu tedbirlerin alındığı or
tamı kim yaratmış? Sayın Maliye Bakanı Er
gin ve 4,5 milyar kâğıt parayı piyasaya süren 
Merkez Bankası Genel Müdürü. Bu kişiler dün 
bunu yaratmış, bugün kalkmış bu tedbiri al
mışlar. Şimdi, bu kişiler memurun ekmeği ile 
oynayarak, onları mahvetmek pahasına, eko
nomik denge sağlamaya çalışıyorlar. Hattâ, Sa
yın Maliye Bakanı Personel Kanunu üzerinde, 
memurlar eleyhinde yapmak istediği değişik
liklerle, 2,5 milyar lira kadar bir tasarruf sağ
lamayı düşünüyor, bu faaliyetini de gizli gidi 
yürütmeye çalışıyor. Bu hareketinin Devlet 
bünyesinde ve Hükümet içinde bir sabotaja ye
şil ışık tuitmaktan daha ötede bir mânâ taşıdığı
na ben inanmıyorum. Devleti kendi organları 
ile kavgaya sevk etmesin ortamları hazırlanmak
tadır. Sayın Bakan bu kötü gidişten, bu kö
tü uygulamadan vazgeçmelidir. Yoksa, bu gidiş 
ne kendisinin, ne de Sayın Nihat Erim Hükü
metinin altından çikamıyacağı büyük huzursuz
luklara se^-sbolacakitır. 

Hükümetin bu konuda dikkatini çeker, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı söz istemiştir. 
Sayın Ergin, buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERSİN 
(Cumhurbaşkanınca S. ît.) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Arkadaşımızı dinlediniz. Hakikaten kendi
min ne olduğuna ben de şaştım. Evvelâ, ben 
Hükümet değilim, Maliye Bakanıyım. Bu sevk 
edilen kanunları Maliye Bakanlığı değil, Hükü
met sevk eder; fakat Hükümette kendimin de 
mesuliyeti var, Binaenaleyh, bunları benimsi-
yerek değil, Hükümet adına cevaplıyorum. Ev
velâ burasını kestirelim. 

önce başlıyorlar, diyorlar ki; «4,5 milyar, 
2.5 milyar, birçok paralar, Maliye Bakanlığının 
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yaptığı gizli tedbirler, şunlar veya bunlar...» Per
sonel işlerini Maliye Bakanı değil, Personel 
Dairesi idare etmektedir. Hükümet tarafından 
yapılan tekliflerin altında Maliye Bakanının 
imzası vardır, ama teklifler Maliye Bakanının 
değildir. Bunu da Sayın Senatörün elbette ki, 
Devletin nasıl idare edildiğini bilmesi lâzrmgel-
diğine göre, bilmesi gerekir. Binaenaleyh, «Bu
nu Maliye Bakanı yaptı» demek doğru değildir. 
(«Personel Dairesinde Maliye temsilcisi yok 
mu?» sesi) 

Personel Dairesinde bizim bir tane üyemiz 
vardır. Personel Dairesi Devlet Bakanlığına 
bağlıdır. Maliye Bakanlığına bağlı değildir, ama 
bunların hepsini tekabbül ederek cevap verece
ğim, çünkü ben Hükümetin bir üyesiyim. 

Bir defa, Maliye Bakanı 2,5 milyar liralık bir 
tasarruf için bâzı tedbirler almış.. Hilafı haki
kattir. Maliye Bakanının aldığı hiçbir tedbir 
yöklürT Eldeki "Personel Kınnnrason-derece *ra» -
yük haksızlıklara sebebolmuştur. öyle ki; ma
iyette çalışanları, daha kıdemsizleri, geliş ba
kımından çok daha gerilerde olması lâzımgelen-
leri, bir garip intibak hataları ve saire yüzünden, 
daha öne getirmiştir. Yani, Maliye Müsteşarı
nın kendisi ile Maliye Müsteşarının maiyetinde 
çalışan müstahdem arasında fa,rk kalmamıştır, 
azalmıştır, öyle intibak hataları olmuştur ki, 
bunları tashih etmeye imkân yok. öyle güçlük
ler içersindeyiz ki; meselâ arz c-ieyim: Maliye 
Teftiş Heyetinde maliye müfettişleri birinci sı
nıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf olarak ayrılırlar. 
Ayrılan bir müfettişin yerine ne yapacaksınız? 
Eleman alacaksınız. Ne elemanı alacaksınız? 
Maliye müfettiş muavini alacaksınız. O yetişe
cek oraya çıkacak. Çünkü, Maliye Tetftiş He
yetine her hangi bir yerden birisini getirip de, 
sen birinci sınıf maliye müfettişisin, ikinci sınıf 
maliye müfettişisin denmez ki, Mutlaka muavin
likten alacaksınız. Personel Kanunu buna mü
sait değildir, ille ille oraya bir adam bulacak
sınız. 

Anadolu'nun her hangi bir yerinde bir vez
nedarlık münhaldır. (Hep maliyeden misal alı
yorum, bütün Devlet dairelerine teşmil edebilir
siniz.) O veznedarlığa imtihanla adam alacak
sınız. Orada bu imtihana girecek kimse de yok, 
bu maaşla çalışacak kimse de yok. Doktorlar 
var, diğer benzeri çalışanlar var. öteden beri, 
aldıkları az bir para ile muhtelif dairelere ba

karlar. Zatsn o dairede göreceği hizmet ya ya
rım saattir, ya bir saattir. Hayır, bunu kulla
namazsınız... Bunun yerine tam kadrolu bir 
doktor kullanacaksınız. Yani 400 - 500 liraya 
yaptıracağınız bir işi 3 000 - 5 000 liraya veya 
6 000 liraya yaptıracaksınız. 

İntibak (hususuna ıgelince; her daire inti
bakı kendisi yapmış, intıibakı kendisi yaparken 
ide (Atfedersiniz, amiyane 'tâbiri ile) keseri 
kendisine doğru yontmuş veya öyle zannedil
miş. Bu intibaklar lâdil 'olmadığı için, 'herkes 
bu (intibaklara «Hayır» demiş. Bütün bunların 
heyeti mecmuasını düzelteceksiniz. Acaba, bir 
kanunla düzeltebilir miyiz diye bir tasan ha
zırladık, üzerinde de çalıştık. Tasarının yekû
nu, bir 'hesaba göre 750 milyon, bir toaba gö
re 1 milyar. (Siz, Büyük Millet Meclisi olarak 
Devlet personelli için 22,5 milyarı göze almış
sınız, Ibuna bir de biz 1 milyar ekliyeceğiz. Bu 
r"rmryârî ekledîğMz zaman n e olacak* ¥me-
bütün haksızlıklar devam edecek. Bu olmaz.. 
Bu olmayınca ne olacak?. Bunu ancak iki se
ne müddetle tashih edebileceğimizi kabul ede
biliyoruz; büze bir yetM kanunu verin diye 
Büyük Millet Meclisine müracaat ediyoruz. 
Yetki kanununda yaptığımız her tashihi Yük
sek Huzurunuza getireceğiz. Beğenirseniz be
ğenirsiniz, beğenmezseniz beğenmezsiniz, o za
man 'biz de onları tashih ederiz. Adalet Encü
meninden de Ibu yetki tasarısı çıkıyor. 

Şimdi îbu, 2,5 milyarlık bir tasarruf yap
mak için bir kombinezon oluyor.. Yok 'arkadaş
lar, böyle şey mevzubahis değildir. Ne kombi
nezon mevzubahistir, ne öteki mevzubahistir ve 
bu konuda propagandaların hepsi yanlıştır. 

Diyorlar ki, «Memurlara verin..» Biz me
murlara ne vermek istiyoruz? Biz, memurlara 
geçer akçe vermek istiyoruz, kıymeti yerinde 
olan para vermek istiyoruz. Yoksa, Bankınot 
Matbaasından al, getir memurların çenesine 
daya ve arkasından da, biz memurları tatmin 
ettik diye öğün. Arkadaşlar, hiç olmazsa bu, 
bilmiyorum ama, Maliyecilere yakışmaz. Verdi
ğimiz para değerli para olmalıdır. Yoksa, mik
tar itibariyle çok olacak bir para bir değer 
ifade etmez ve memurları da 'terfih etmez. Bü
tün fbu personel meseleleri böyledir. Ama en ni
hayet söyliyeyim, alacağımız bu yetki kanunu
nu da Maliye Bakanlığı tatbik etmiyecektir. 

— 253 — 
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Bir personel (şûrası kuracağız, onlar tatbik 
edecekler. Binaenaleyh, sayın arkadaşımın bu 
hususta da hatası var. Yani, söylediklerinden 
hiçbir tanesi realiteye uymuyor ve (bir türlü 
dert anlatamadığımız gazete havadisleridir, 
daha ileri geçmiyor. 

Bu kanunların ihepsi huzurunuza gelecek. 
Bütçe Kanununa koyduğumuz bir sene ertele
me (yani Hükümet olarak koyduğumuz, Mali
ye Bakanlığı olarak değil) kanunu da huzuru
nuza gelecek. Tasvip edersiniz veya etmezsiniz. 
Biz Parlâmentoya her hangi bir şeyi empoze et
mek durumunda mıyız? Derdimizi anlatacağız, 
derdimiz makbul sayılırsa ne âlâ, makbul sa
yılmazsa yine ne âlâ. 

Binaenaleyh arkadaşlar, böyle acı sözleri 
söylemeye hakikaten mahal yok. Gazetelerde 
de açık mektuplar filân neşrettiler, tbunlarda 
doğru değil. Huzurunuza ibunlar gelmedikçe 
bir şey söylenemez. Gelsin huzurunuza, karar 
verip vermemek ısize aittir. Arz (bizden, kabul 
veya ret sizden. 

Hürmetlerimi sunarım. (A. !P sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

2. — İzmir Üyesi Beliğ Beler'in, yabancı 
memleketlerdeki Türk işçilerinin bâzı sorunları
na dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — iSaym Beliğ Beler yabancı 
memleketlerdeki Türk (işçileriyle ilgili bâzı 
meseleler hakkında gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurunuz efendim. 
BELİĞ- BELER (izmir) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Eldeki rakamlara göre, yurt dışındaki iş

çilerimizin gönderdikleri döviz 1971 Temmuz 
ayı sonunda 270 milyon doları, Ağustos ayı 
sonunda ise 300 milyon doları aşmış (bulun
maktadır. Bu transferlere göre, 1971 sonunda 
bu miktarın 450 milyon doların üzerinde ola
cağını söylemek hatalı olmaz kanaatindeyim. 

Bu rakamlara dayanarak bir kıyaslama 
yapmak istiyorum : 

1971 yılında 11 aylık ihracatımız 542 300 000 
dolar, aynı devrede yatırım malları, hammad
deler, tüketim maddeleri olmak üzere ithalâtı
mız 1 062 000 000 dolar civarındadır. Böylece 
11 ayda ithalât - ihracat arasında aleyhimize 
olan acık 519 100 000 dolar civarında bulun

maktadır. Bıma mukabil, 11 ayda yurda giren 
işçi dövizi ise 420 milyon doları aşmaktadır De
mek ki, yurt dışında işçilerimiz (bu açığımızın 
% 90 mdan fazlasını karşılamaktadırlar. Du
rum 'böyleyken, yurt ekonomisine hu derece 
büyük ve olumlu bir katkıda bulunan yurt dı
şındaki işçilerimize, maalesef gerekenin % 10 u 
dahi yapılanı amak ia dır. Bugün sadece Batı 
Almanya'da çalışan ve Türkiye'ye döviz gön
deren Türk işçi miktarı 480 (binin üzerindedir. 

Bir mühim noktaya şöyle girmek istiyorum. 
Gördüğümüze göre, bugün Alman ekonomisin
de zirve aşılmış, konjonktür hattı aşağı gitme
ye başlamıştır. Tabiatİyle bu aşağı gidiş Al
manya için bir kötüye gidiş olmayıp, normale 
dönüştür. Bu sebepten önümüzdeki yıllarda Al
manya'da yabancı işçi istihdamında bir azalma 
olacak ve yabancı işçi talebi büyük ölçüde dü
şecektir. Muhtelif sıçramalar ile Alman Markı
nın dolara nisbetle % 12,5 oranında bir değer 
kazanması, Japonya'nın ihracatta Almanya'ya 
dünya piyasasında büyük ölçüde rakip duruma 
girmesi Alman saanyiinin siparişlerini azalt
mış, bir çok işyerleri kısa çalışma devresine 
girmiş vs böylece bilhassa yabancı işçileri e'tki-
leyeeck nitelikte iş ve işçi krizi doğmuştur. 

Bunları şuraya 'bağlamak istiyorum. Yurda 
senede 450 milyon dolar, yani 6 750 000 000 Tl. 
değerinde döviz gönderen, çoluk - çocuğuyle 
700 bin Türk'ün bulunduğu Almanya ekonomi
sini Çalışma Bakanlığımızın da hassasiyetle 
takibetmesi ve işçilerimizin, beliren bu kriz do-
Iayısiyle de Türkiyemizin bundan en az zarar
la çıkması için gerekli çalışmalara süratle gir
mesi şarttır. 

Anlaşıldığına göre Alman işverenler, bilhas
sa yabancı işçiler üzerinde bâzı tedbirlere gi
derlerken, çeşitli tepkilere mâruz kalmamak 
için, işçi çıkarma işini kanuni kalıplara ve in
sanî davranışlara uydurarak yapacaklardır. Bu 
yönde tatbikat çeşitli işyerlerinde başlamıştır 
bile. 

Yurt dışına eğitilmeden gönderilmiş, yurt 
dışında da maalesef eğitilmemiş, bilhassa bulun
dukları memleketin iş ve yabancılar kanunları 
yönüncisn aydınlatılmamış işçilerimiz (bu ha
liyle kalırlarsa, netice hem işçilerimiz, (hem de 
Türkiye için çok acı olacaktır. Hiç olmazsa 
bundan sonra Çalışma Bakanlığımızın şu nok-
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talarda çok hassas ve hareketli olmasını te
menni edeceğim : 

1. Türkiye'de olduğu gibi, yuf t dışındaki 
işçilerimiz de çalışkandır, dürüsttür ve vatan
perverdir. Fakat işçilerimizin % ©0 ı maalesef 
eğitilmedikleri için, kendilerinin üsten veya ça
lıştıkları memleketten çıkarılmalarına sebebo-
labilecek kusurları bilmeden işlemektedirler. 
Bilhassa büyük işçi 'kütlemizin (bulunduğu Al
manya'da, Alman polis makamlarının çok geniş 
salâhiyet ve takdir haklarından işçilerimiz bi
haberdir. Mazereti ne olursa olsun, izinden bir 
gün dahi geç ıgelen işçinin işine, istenirse işve
ren tarafından nihayet verilebileceğini çok iş
çimiz bilmemektedir. 

Çalışma Bakanlığımızın hiç olmazsa bundan 
sonra işçilerimizin anlıyabilecekleri sadelikte 
çeşitli bildirilerle işçilerimizi muhtemel işten çı
karılma, hudut dışı edilme tehlikesine karşı 
uyarması şarttır. Esasında bcyTeibîr tehlike ol-
masa bile, !bu ve (buna benzer uyarmalar Çalış
ma Bakanlığımızın aslî görevlerindendir. 

2. Bugüne kadar maalesef yurt dışındaki 
fedakâr işçilerimize âdeta bir döviz doğurma 
makinası gözüyle bakılmış; 'fakat onların dert
lerine, haklı ıferyadlarma gerektiği kadar eği-
linmemiştir. 'Gittikleri memleketlerde işçileri
miz lisan ve meslekî kurslara itilmemiş, bu se
beple diğer yabancı işçilere oranla en düşük 
seviyede ücret almaya, çalıştıkları iş kolunda 
yükselememeye, iş kazalarına en çok muhata-
Ibolmaya âdeta mahkûm edilmişlerdir. 

Lisan eğitimine itilmedikleri ve böyle bir 
eğitim için Çalışma Bakanlığından yardım gör
medikleri için, kaderleri daima işverenin ya
nında olan tercümanların ellerine 'terkedilmiştir. 
Bugün 'maalesef Almanya'da Türk işçilerinin 
çalıştıkları işyerlerinin çoğunda, Türk işçile
riyle işveren arasında tercümanlık yapanların 
Yunanlı veya (başka bir ıraktan olduğu acı bir 
gerçektir. Çalışma Bakanlığımız bu konuya 
da muhakkak hassasiyetle eğilmelidir. 

3. Elimizdeki istatistiklere göre, Almanya'
da Türk işçilerinden erkeklerin % 39 u, kadın
ların % 21 i 4 ilâ 7 yıl; erkeklerin % 37 si ve 
kadınların'% 42 si 2 ilâ 4 yıl; erkeklerin % 20 si 
ile kadınların % 35 i 2 yıl Almanya'da kalıp 
çalışmaktadırlar. 7 yıldan fazla kalanlar, er
keklerde % 4 ü, kadınlarda ise % 2 yi ancak 

| 'bulmaktadır. Bu durum karşısında kanaatimiz
ce yapılması gereken şudur : 

Yurt dışında belirtilen müddetler içerisin
de kalıp, çalışan işçilerimizin yurda kati dö
nüş »günleri Çalışma Bakanlığımız tarafından 
dikkatle ve titizlikle incelenip tesbit edilmeli 
ve bu şekilde Türk işçilerinden (boşalan yerlere 
yine yeni Türk işçilerinin gönderilmesi sağlana
rak yurt dışındaki Türk işçilerinin azalması, 
muayyen bir devre için dahi olsa, önlenmelidir. 

4. Yurt içindeki işçilerimiz, çeşitli işleri 
dolayısiyle mUhataboldukları yurt dışı ve yurt 
içi resmî makamlardaki eskimiş ve kırtasiye
ciliğe boğulmuş muamelelerden kurtarılmalı, 
yurt dışında da olsa, 'onlara Devletin koruyucu 
kanadı heran hissettirilme!; yurt dışına o mem
leketin lisan ve iş kanunlarına vakıf yüksek 
tahsilli, önceden eğitilmiş elemanlar gönderil
meli, ibu elemanlara, işçilerimizle ve çalıştıkları 

fîşyerTerlyTe devamlı temas-isağlayaıbilmelei'i k i» 
gerekli hareket kabiliyeti, araba ve tahsisat 
temin edilmelidir. 

Almanya'da günlük olarak neşredilip, çeşitli 
işçi dert ve şikâyetlerini 'aksettiren ve gur
betteki Türk işçilerine her yönden faydalı neş
riyat yapan Tercüman ve Hürriyet gibi gaze
telerimiz ile 'Türkiye'den yine Avrupa'ya giden 
sair gazetelerimizin Avrupa neşriyatları mer
kezde Çalışma Bakanlığı tarafından dikkatle 
takibedilmelidir. 

Muhitine adapte olmuş, bulunduğu süre içe
risinde işçilerimiz ve işverenleriyle iyi ve kuv
vetli bağlantılar kurmuş çalışma ateşeleri ile 
memurları, kusurlu olmadığı ve kendileri de 
arzu etmediği takdirde, müddetleri dolsa dahi 
geri çağrılmamak, muhitlerinde ihtısaslaşarilar 
yerlerinde bırakılmalıdır. Zira, muhitine her 
bakımdan adapte olmuş, işçilerimiz yönünden 
geniş ve verimli münasebetler kurmuş bir ele
man geriye çekilip, yerine gönderilen eleman, 

I ne kadar değerli olursa olsun, işçimize tam bir 
verim için senelere ve büyük tecrübelere ihtiyaç 
gösterecek, bu zaman içerisinde de zararı yurt 

I dışındaki Türk işçileri çekecektir. 

Görüşme zamanımızın darlığı dolayısiyle 
tesbit ettiğim diğer dert ve konulara maale
sef giremiyor ve bunlar arasında ilk anda en 

I önemli gördüklerimi arz etmekle yetiniyorum. 
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İzaha çalıştığım hususlarda Çalışma Bakan
lığının ve alakalıların süratle harekete geçme
lerini bekler, Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Gün
deme geçiyoruz. 

5. — Vazife İh yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakam Halûk Bayülken'e, Başbakan Ni
hat Erim'in •vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/39) 

BAŞKAN — Sunuşlar var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Halûk (Bayülken'in dönüsüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Prof. Dr. Ni
hat Erim'in vekillik etmesinin, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN 
efendim. 

Bilgilerinize arz olunmuştur 

1. —• Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Dilekçe 
Karma Komisyonu iiyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi (4/4) 

BAŞKAN — Bir sunuşumuz daha var. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Eğitim Komisyonuna seçildiğim için Dilek

çe Karma Komisyonu üyeliğinden istifa ettiği
mi saygı ile arz ederim. 

Esasen bu seçim rızam hilâfına yapılmıştır. 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

o. — Ankara Üyesi Mansur Vlusoy'un, Büt
çe - Plân ve Bütçe Karma komisyonları üyelik
lerinden çekildiğine dair önergesi (4/6) 

Divan Başkanlığına 
Millî Güven Partisine katıldığımdan dolayı 

bağımsız olarak uhdemde bulunan Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe 'Plân Komisyonundan ve Kar
ma Bütçe Plân komisyonlarından istifa ettiği
mi saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Mansur Ulusoy 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 

6. — IIşak Üyesi M. Faik Atayurt'ıın, Ge
nel Kurulun 29 . 12 . 1971 Çarşamba günü top
lanmasına dair önergesi, 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündeme alınmış ve alınmak üzere bulunan 

kanun tasarısı ve tekliflerini dikkate alarak, 
Genel Kurulun '29 . 12 . 1971 Çarşamba günü de 
toplanmasını arz ve teklif ederim. 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Önerge Genel Kurulumuzun ya
rın da toplanmasını önermektedir. 'Önerge üze
rinde söz istiyen var mı efendim?... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, öner
gede «Gündeme alınmak üzere bulunan» deni
yor, «Alınmak ihtimali olan» denmesi gerekir. 
«Alınmak üzere» olmaz. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşacak mı
sınız Sayın Atayurt?... 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Önergem 
açıktır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, önergenizde ya
rınki gündeme konu olacak mevzular belirtil
memiştir. Onu lütfen belirtir misiniz? 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bugün gündemimizde yer almış bulunan Köy 
işleri Bakanlığı Kuruluş ve Teşkilât Kanunu 
ile birlikte, gene Komisyonumuzda görüşülerek 
müspet şekilde bir sonuca bağlanmış bulunan 
Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 17 ar
kadaşının '819 sayılı, Devlet memurlarına avans 
suretiyle ödeme yapılmasına dair olan Kanu
nun, 1 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki İramın teklifi üniversitelerimizle ve 
yüksek okullarımızla alâkalı avans tediyesini 
öngören müstacel foir konudur. 

Dün ve bugün Bütçe Karma Komisyonumuz
da Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler büt
çeleri görüşülmektedir. Bu sırada, bu bütçelerin 
maddelerine geçilirken de, bahis konusu kanu
nun biran önce tezekkür edilip, gerek Genel Büt
çe kanunu tasarısına ve gerekse üniversiteler ve 

; Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine, kanunlaşması 
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halinde, konulacak 'ödeneklerin tesbiti bakımm-
dan 'bir zaruretle de karşı karşıya bulunduğumu
zu arz ve ifade etmek isterim. 

Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki kanun Yüce Senatomuzda görü§ü-
lemediği takdirde 3 . 1 . 1072 günü otomatik-
man kanulaşma durumunda olacaktır. Bu itibar
la, Yüce Senatonun bu önemli kanun tasarısı 
üzerinde görüşlerini belirterek, gereken müsbet 
katkılarını ifade etmesi bakımından da fırsa
tı kaçırılmaması, mevcut imkânların iyi kulla
nılması ve zamanın değerlendirilmesi zarureti 
vardır. 

Gerek Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkındaki kanun tasarısı ve gerekse, 
«Avans kanun teklifi» diye nitelendirdiğimiz 
üniversite ve yüksek okullar öğretim üyeleri ile 
alâkalı ve önemli kanun teklifi üzerinde, Millî 
Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler bütçesinin bir 
neticeye isal edilmek üzere" bulımdüğu"IjüTsirâ^ 
larda, mutlak surette çalışmalarımızın sürdü
rülmesinin memleket yararına olacağını arz ede
rim. 

önergemin kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Haser buyurunuz efen
dim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkdaşlarım; 

Bizim normal toplantı günlerimiz vardır. 
Bu normal toplantı günlerinde bile çok kere kı
sa sürede tatil yapmaktayız. Yani, 19,00 a ka
dar çalıştığımız günler ender oluyor. Şimdi, bir 
ayrı günde bir özel maksatla toplanacağız, yani, 
bir olağanüstü toplantı yapacağız, ileri sürü
len gerekçe de şu : 

Köy İşleri Teşkilât Kanunu ile Üniversite 
öğretim Üyelerine verilecek avans kanununun 
görüşülmesi.. Bunların ikisi için de olağanüstü 
bir toplantı yapmaya lüzum ve mahal yoktur. 
Çünkü, Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu 
Tasarısı, Yüce Heyetçe de malim bulunduğu 
üzere, hazırdır, gelmiştir, müzakere olunabilir. 

ikincisi; bu avans kanunu da Komisyondan 
geçmiştir. Yani, Cumhuriyet Senatosu Komis
yonundan da geçmiş, raporu hazırlanmıştır. Bi
zim tatbikatımız da vardır; gelen evrak arasında 
olup, komisyondan geçen konular da gündeme 
alınıp konuşulabilir, iş hakikaten müstaceldir, 
derhal ele alınması mümkündür. Yani, 19,00 a 

kadar komisyonun hasırladığı rapor hem basıla
bilir, hem dağıtılabilir, hem de gündeme alınıp 
bir karara bağlanabilir. Bunun için ayrı bir top
lantı yapmaya lüzum yoktur. 

Ayrıca yarın, çeşitli komisyonlarda arkadaş
larımız daha evvel vazifeli oldukları için, bir 
Genel Kurul toplantısında çoğunluk sağlamak 
da mümkün okuyacak. Yani aranılan maksada 
vasıl olmak da bu itibarla müşküldür, mümkün 
okuyacaktır. Böyle çetrefilli yollara gitmekten
se, biraz daha çalışırız, bu müstacel olan avans 
kanununu çıkartırız. Bugün 20,00 ye kadar, 
21,00 e kadar çalışır çıkartırız. Bunun için ay
rı bir toplantı yapılmasına lüzum da yoktur, 
mahal de yoktur. Bunda ayrıca fayda da yoktur. 

Bunu Yüce Heyetinize arz etmek için söz al
dım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Zatıâliniz önergenin lehinde mi 
knnnqa.r.fl,VsmiK f»f f i ld im9. 

SIRRI ATALAY (Kars) — üzerinde. 

BAŞKAN — Hayır, üzerinde olmaz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — O halde lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun lehte konuşun efen

dim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — önjergenliin esa

sı doğru ama, yazılış tarzı 'biraz garip. «Gün*-
ıdemse aknımaık üzene bulunan konular».. Böyle 
bir şey olmaz. Ya gündemlide konu vardır yahut 
teklif edilerek, günideımie alınıp, alınmaması 
Genel Kurulun karanıma ıbağh konular vardıld. 
Gündeme alınmak üzene buUıunian bir ikonu söz 
konuisu edilemez. 

Sayım Atayurt'un önleoigeısini şu şjakilde dü
zeltmesi gerekir: «Gündemde bulunıam veya 
Genel Kurul tarafımdan günJdfelme alıntmıası ka
rarlaştırılan konular» demesi lâzımdır. Yoksa, 
«Gündesmıe alınmak üzere bulunan konular» ol
maz. Gecıel Kurul karar verecek mi, vermeye
cek imi? Yanıi mıevcaıdoltaıyatt bir husustur. 

Şilmldi, Çaırşaanibıa günü özel ıbir toplamltı 
yapılması gerekli müldür, d©ğil mildir? Sıayıni 
Hazer'in konuşmasında da !bir gerçek payı var; 
fakat Çarşamba günü toplanltı yapılabilir. Eğter 
bugün gündemde mevcut veya Genel Kurul 
tarafünidam gündeşine atanan konular bitmez ise, 
Genel Krul'un karar verip - üyeler mutlaka ge
lecek isi8- Çarşaanlba günlü toplamma imkânı 
vardır. Eğer Genel Kurul karar verecek, amua 
yöter sayı olimıyacıak dhltdımali mevcut Sıs'e, boş ye-
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re bir toplantı kararı dahi allanmasını. Bugün sa- I 
at 19,00 veya 20,00 ye kadar çalışıldığı ve gün
demde bulunan veya gündeme alınması karar-
laş/tınlam hususlar Ibiftantefdiğl takdirde, Çarşam
ba günlü toptanımla ihtimali de varsa, konuları 
görüşmek üzere Çarşamba günü de toplanmak 
mümkündür. 

Bu sebeple, önergenin simidi değil de görüş
melerin biraz ilerlemesinıdem sonra verilmesi ye
rinde olur. Bugün günideımlde bulunan konular 
veyahut gündemde olmayıp da, komisyonun gim* 
ideme alıınanasını teklif edeceği' ve Genel Kurul 
îtarafımdaın da günıdemıe alınması kararlaştırılan 
hususlar görüşülür, bunlar bitmediği takdirde 
Çarşamba günü de, Genel Kurul karar verirse, I 
bir toplantı olabilir. Binaenaleyh, henüz top- j 
lantının basında iken yanlış tarzda yazılmış I 
bu önergeyi Sayın Atayurt'un geri almasını ri
ca edeceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Binnetice, Sayın Atalay lehte 
deidikleri halde aleyhte konuşmuştur. I 

Sayın Atayurt bir mütalâanız var mı ayrı-
ca-

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, bendeniz tamamıen Genel Kurulumuzun, 
gerek gündemde bulunan gerekse gündeme al
mak düşüne esinde bulunduğu konuların tmüs- | 

V. — GÖRÜŞÜLEN i£ 

1. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev- \ 
l eri halikında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt- \ 
çe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi : j 
1/310; Cumhuriyet senatosu : 1/1270) (S. Sa
yısı : 1666 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
21 . 12 . 1971) (Bitiş tarihi : 3.1. 1972) (1) 

BAŞKAN — Şitmidi evvelce gündeme alınmış j 
olan, öncelikle müzakere - - edilmek üzere | 
gündemde bulunan Köy işleri Bakanlığı Teşki- | 
lât Kanuni tasarısının müzakeresine geçiyoruz, j 

Sayın Bakan?... Buradalar, sayın komisyon j 
sözcüsü?... Buradalar. | 

Bu mevzuda bir komisyon yazısı var, oku
tuyorum efedim, 

(1) 1666 ya 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

I taceliyetini dikkate alarak bunlar biram evvel 
Genel Kurulida görüşülsün gibi meseleyi bir ka
rara bağlaması tarzını sıavunuyorum. Şüphesiz, 
(bütün meseleleri bitiremeızsıefc Çarşamba günü 
de toplanırız. 

BASAN — Celsenin sonunda mı sayın Ata
yurt? ı 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Daha sonra. 
BAŞKAN — Daha sonra mı muameleye ko

yalım diyorsunuz? 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — MümMin-
idür ef emdim. 

BAŞKAN — Şimdi geri alıyorsunuz, oturu-
I mun sonunda vereceksiniz... Mesel'e yok efen

dim. 

I 7. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. % 

BAŞKAN — GainldeımdmJiızde komisyonlarda 
açik bulunan üyeliklere seçim, konusu vardır. 

I Ancak, Dilekçe Karma Komisyonu ve Bütçe 
Plân Komisyonunla aday gösterilmemiştir. Di* 
ılekçe Karma Komisyonuma Millî Güven Parti
sinin aday göstermesi lâzım, göstermemiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonuna bağımsızlar 
dan bir aday gösterilmesi lâzımdır, gösterilme-

| mistir. Bu itibarla bu maddeyi geçiyorum. 

ŞLER 

! Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1666 ya 1 nci ek sıra sayılı olup, 23 .12 .1971 

I günü müzakeresine geçilmek \üzere iken, komis
yonumuz sözcüsü sayım Kâzım Karaağaçlıoğlu'-
nım ani rahateızlığrna binaen, 7 günlük hasta
lık izni aldığından Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulumda bulümamaldığı nedeni ile görüşüle-

ı nıiyen ve bu yüzden bugünkü birleşime bırakı-
I lan Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 
ı Hakkımda Kanun tasarısı için, mezkûr Birle

şimde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca, 
I konmsycmuimuzun münhasıran bu konu için yeni 

•bağlanması dolayısiyle komisyonumuz 24.12.1971 
ibir sözcü seçilmesinin öngörülmesi ve karara 
günü toplanarak, aşağıda adı yazıilı sayın üye
yi sözcü seçmiştir. 

I Keyfiyet bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkamı 

| Faik Atayurt 
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Köy işleri Baalknülığı (kuruluş ve görevler1! ] 
hıaManidaki kamın (tasarısı için sföçiüleaı sayım 
lüyenıin aldı: Dr. Ragıp Ümer (Cumhurlbaşkaınm-
ca seçilen Üye.) 

BAŞKAN — Bilgilerimize arz olunur ve Sa
yını Ragıp Üner komıüsyonidaiki yerini ailmışıtır. 

Muhterem arfkaJdıaşiannı, tasarmm tümü üze
rimde söz alan arkaldaışlianımı arz ©diyorumı: 

Sayın Orhan Kürümıoğflitt AP Grupu adına, 
Sayın öoner Ucuızal, sayın Hrüseyin Atmaca, Sa- | 
ym Fehmi Alpaslan, Sayını Cemal Tarlan, sa
yım HüönJü Dükeçlgil, sayın Salih Tanyeri, 
sayın Metanet Hazer, sayın Lûıtfi Bilgen, sayım 
Saidık Aıtfcutamaç. 

Sayın Orhan Kürülmioğlu, buyurum. efenldiiinı. 
A. P. GRUPU ADINA ORHAN KÜRÜM-

OĞ-LU (Bitlis) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun muhterem üyeleri; 

1933 yıl ına 3 n^ii Koalisyon Hükümetinin } 
kuruluşu sırasında 49'51 sayılı Kanuna isti
naden kurulan Köy İşleri Bakanlığı 23 .12 .1963 
tarihinden bugüne kadar teşkilât kanunu ol
madan devam edegelen bir Bakanlıktır. | 

Kuruluşunun kanuni mesnede dayandırmak 
zaruretinde olan Bakanlığın, teşkilât kanunu 
tasarısı ilk defa 1966 yılında hazırlanarak in
celenmek üzere bakanlıklara sunulmuş ve maa
lesef bâzı imkânsızlıkların inzimamı sonunda, 
28 . 4 . 1970 tarihinde Yüce Meclislere intikal 
etmiştir. 

1%3 yılından 1971 yılının 28 Aralık tarihi
ne kadar sürüncemede kalan bu kanunun do
ğuştan şanssız olarak kabulü isabetli olur. 
Bütün gecikmesine rağmen, yine de müspet bir 
adım olarak telâkki ettiğimizden, tasarıyı 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bakanlığın kuruluşunu mütaakıp 16 . 7 .1964 
tarih ve 6/3349 numaralı bir Kararname ile 
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, Köy Kadın
ları Gezici Kursları, erkekler için demircilik, 
marangozluk ve yapıcılık kursları, Ev Ekono
misi Dairesi Millî Eğitim Bakanlığından; Köy 
Yolları Dairesi Karayollarından; Köy Kalkın
ma Dairesi, Orman Genel Müdürlüğünden; 
Topra'su Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığın
dan; Küçük Sanatlar Dairesi, Sanayi Bakan
lığından; Devlet Su İşlerinin İçme Suları Dai
resi ile Elektrik işleri Etüd idaresinin Köy 
Elektrifikasyonu servisi Enerji ve Tabiî Kay- | 

J naklar Bakanlığından, Köycülük Dairesi ve 
Toprak İskân işleri Genel Müdürlüğü İmar 
ve İskân Bakanlığından ve Toplum Kalkın
ması Ünitesi de Devlet Plânlama Teşkilâtın
dan dalınarak Köy işleri Bakanlığı bünyesine 
verilmiştir. 

O tarihten bu yana, bağlı kuruluşlarının 
Millî Eğitim Bakanlığından alman kısmı tek
rar aynı Bakanlığa iade edilerek, geri kalan 

I teşkilâtı ile büyük ve lüzumlu bir bakanlık 
hallini muhafaza etmiştir. 

Köy ve köylü kalkınması gibi Türkiyemi'-
zin en büyük -orununu halletmek görevini 
üzerine alan bu Bakanlığın, bugüne kadar de
vam eden çalışmalarından çok olumlu sonuçlar 
alınmıştır. 

Plânlı kalkınmanın köye ulaştırılması za
rureti gerek Birinci ve gerekse İkinci Beş 

I Yıllık K&ltamar plânlarında teferruatlı şekil
de tesbit edileren, tedbirler getirilmiş ve Köy 
İşleri Bakanlığı vasıtasiyle icra safhasına 
konmuştur. Adalet Partisi olarak kesinlikle 
kabul ediyoruz ki, temeldeki sorunlara çare 
bulunmadıkça, toptan bir kalkınmanın te
mini ve sosyal adaletin tesisi mümkün olamaz. 
Bunu gerçekleştirmek için, evelemirde köy 
ve köylü sorununun öncelikle yürütülen bir 
plân uygulaması halinde ele alınması şarttır. 
Köy medeni, iktisadi, sosyal ve kültürel im
kânlara kavuşmadıkça, yapılan işlere kalkın
ma çalışması nazariyle bakılamaz. Başka bir 
deyimle, kalkınmanın yolu köyden geçer. Köy 
ve köylü kalkınması meselelerinin hallini gö
rev olarak kabullenen ve yürütülmekte yü
kümlü bulunan Köy igjeri Bakanlığı ve teşki-

I lâtınm kanuniyet kazanması samimî dileğimiz
dir. 

•Köy kalkınması, başlı başına bir bakanlığı 
meşgul edecek genişlikte bir konudur. Bu ko
nuda ihtisaslaşmış teşkilât vasıtasiyle, tek el-

I den meselelere çözüm bulmanın zaruretine ka
niiz. Tetkikimize göre, Köy İşleri Bakanlığı 
Teşkilât kanunu tasarısı ile getirilen esaslar, bu 
kararnamelerle yürütülen hizmetlerin kanun-

I laşmasını sağlıyacak esaslardır. Köy yolları ya-
I pimi, içme suyu ve sulama 'suyu temini, elek

triklendirme, topraklandırma, îskân, orman 
köylerinin kalkındırılması, kooperatifçiliğin 

I teşviki, köy el sanatlarının geliştirilmesi, yayıl-
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ması ve tanıtılması Bakanlığın görev sahasına 
giren ve kuruluşundan (bugüne kadar iştigal 
ettiği konulardır. Bu haliyle tasarıyı olumlu 
mütalâa etmekteyiz. Tasarının bu özelliğinin 
icabı olarak, aşırı (derecede tereddüt edilebile
cek noktalar (bulunmadığı kanaatindeyiz. Buna 
rağmen, tasarının gerek Millet Meclisinde ve 
komisyonlardaki müzakeresi (sırasında, gerekse 
Cumhuriyet Senatomuzda yapılan müzakerele
rinde bâzı yönlerden tenkide uğradığı müşahe
de edilmektedir. Bu cümleden olarak, İçişleri 
Bakanlığı ile «Türkiye Elektrik Kurumunun 
görev ve yetkileri yönünden Ibâzı tereddütler 
mevcuttur. Bu tereddütleri, yeri geldikçe ve 
aidolduğu maddelerde i^ah etmek suretiyle iza
le »etmek imkânına sahip bulunuyoruz. Bu iti
barla, tasarının tümü yönünden tereddütlere 
mahal olmadığı kanısındayız. 

Tasarının Yüce Senatodaki 26 . 10 . 1971 
tarihli müzakereleri (sırasında, (bâzı muhterem 
üyeler tarafından köy kalkınmasının bu kanun
da getirilen maddeler ile sağlanmasının müm
kün olamıyacağı ifade duyurulmuştur. 

Bu görüşlere Ibâzı yönleri ile hak vermemek 
mümkün değildir. Bununla 'beraber, köy kalkın
masında alt yapı hizmetlerinin bir teşkilât eliy
le ve topluca yapılması gereğini de kabul et
mek zaruretindeyiz. 

Kanımızca, köyde gelir artışını sağlamak; 
bir anda sanayileşme mümkün olamıyacağına 
göre, köyün alt yapı hizmetlerinin tümüne el at
makla, köylüyü eğitmekle, teknik imkânları kö
ye sokmakla mümkün olaToilir. Daha uzun za
man köydeki nüfusu »sanayiye kaydırmak ve bu 
suretle toprağa bağlılıktan kurtarmak müminin 
olamıyacaktır. Bu gerçeği görmezlikten gelerek, 
ilerde belirsiz (bir süre sonra tahakkuk edeceği 
hayal edilen bir sanayileşme ümidine bağlana
rak 'köyü ihmal etme durumuna girmek de, dü
şünen insanların kabul edebileceği (bir görüş ol
maktan uzaktır. GBu sebeple diyoruz kî, en kes
tirme yolda, şartların elverdiği nisbette, köyün 
alt yapı hizmetlerini ikmal etmeye mecburuz. 
Bunu yapmak için de, görevi yüklenen Köy İş
leri Bakanlığının kanuni imkânlarını sağlama
lıyız. 

Î Tah'sulünü nakletmek için, medeni âlem 'ile 
münasebet tesis ederek, görgüsünü artırmasını 
sağlamak için, yolu olnııyan, her türlü sağlık 

şartlarından uzak suyu içen, tarlasını sulayacak 
suyu bulamıyan, düşük verim elde eden, henüz 
gecesini aydınlatamıyan ve asırlardan beri kul-
lanılagelen usullerle tarım yapan, fennî ve mo
dem imkânlardan mahrum bulunan bir köyde, 
gelir artışının zorla gerçekleştirilmesi mümkün 
değildir. 

Modern köy hepimizin özlediğimiz; 40 'bini 
aşkın ünitenin her birini başlı ibaşına millî eko
nominin bir parçası haline getirmek hepimizin 
arzu ettiğimiz şeylerdir. Bunların gerçekleşme
sine hizmet «tmek, hazan tüm Devlet imkânla
rını kullanarak, hazan köylü katkısından fay
dalanarak, imkânları nisbetinde hir şeyler yapa
rak, bugünn rahatlıkla tenkid edebildiğimiz ak
sak yönleri asgariye indirmek için, gayret için
de olmamız 'gerekeceği kanısındayız. Bu itibarla 
Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanununun Yüce 
Heyetinizin tasvibine maahar olmasını, fikir (bir
liğine varabilecek çözüm şekli üzerinde ittifak 
edilmesini {gönülden diler, Adalet Partisi Grupu 
adına Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Ömer Ucuzal .. Yok. Sayın Hüseyin 

Atmaca?.. Yok. Sayın Fehmi Alpaslan?.. Yok. 
Sayın Cemal Tarlan, ıbuyurunuz efendim. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Köylerde yaşıyan vatandaşlarımızı çok ya
kından ilgilendiren Köy İşleri Bakanlığı Teşki
lât kanun tasarısının tümü üzerindeki müzake
reler devam etmektedir. 26 . 10 . 1971 tarihin
de konuşan sözcü arkadaşlarımız, tasarının çok 
önemli olduğu ve biran evvel kanunlaşması ge
rektiği hususunda kıymetli fikirlerini o ^ v a 
koydular. Bugün de Adalet 'Partisinin Sayın 
Grup Başkanvekili aynı düşünce ile, bu kanun 
tasarısının biran evvel kanunlaşması gerektiği 
hususunda durdular ve olumlu karşıladıklarını 
ifade buyurdular. 

Bu hususa kimsenin itirazı yoktur ve ola
maz. Ancak beri taraftan, tasarının müzakere 
edilmeden, tadil ve ıslaha muhtaç Lir tarafı var
sa buna dokunulmadan kanunlaşmasına rıza 
gösterecek bir tek arkadaşımızın da bulunacağı
nı tahmin etmiyorum. 

Ancak, muhterem arkadaşlarım; bu kanun 
tasarısının ösel bir durumu var, bunu biraz ev
vel iSaym Atayurt arkadaşım ifade ettiler; bu 
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ta'sannm Cumhuriyet Senatosuna intikal tariM 
üç ayı tamamlamak üzeredir. Öyle zannediyo-
rum ki, 3 Ocakta bu tarih nihayet bulmaktadır. 
Eğer bu tasarı, 'burada görüşülerek, değiştirile
cek maddeler varca bunlara dokunulmadan ka
nunlaşırsa, ıbu büyük bir eksiklik olur. Bu nok
tada Yüksek Heyetinizin elbette âzami dikkat 
göstereceğinizden ve bu kısa süre içerisinde lor
taya konan Ihususlar üzerinde tasanda bir de
ğişiklik yapılması 'gerekiyorsa, bu salim yola 
gireceğinizden emin olarak, şimdi kanunda tes-
bit ettiğim (bâzı eksikliklere »geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, (bu kadar mühim 
olan bir tasarıyı, vazife hudutları belirli, salâhi
yetleri de tatbikatta (hiçbir ihtilâf ve ihtilâta se
bebiyet vermiyecek 'şekilde 'hazırlamak vazifesi 
nasıl Köy işleri Bakanlığı yetkililerine ait bir 
yetki ise, tasarının bu vasıfları Ihaiz olarak ka
nunlaşmasını istemek ve temin etmek de Yüce 
Senatonun yetkisi ve vazifesidir. Tasarıya bu 
açıdan bakıldığı zaman, genel olarak hazırlanışı 
sırasında çok el değiştirmiş ve bu yüzden bâzı 
müdahale ve tesirlere mâruz kalmış ve ilgili 
bakanlıklarla tam !bir işbirliği sağlanamamış ve 
hele yedi seneyi mütecaviz bir tatbikat sırasın
da mâruz kalman bilhassa mahallî güçlüklerden 
kurtulnıak fikri müdiri, Bakanlık yetkililerini 
büyük ölçüde etkilemiş intibaını vermektedir. 
Bu son tutuma bir dereceye kadar hak vermek 
mümkündür. Ezcümle, il seviyesinde hizmetlerin 
görülmesi sırasında zuhur eden b?.zı tutum ve 
davranışlar karşısında, merkezdeki yetkililer 
çok zfor durumda kalmışlardır; bu bir vakıa
dır. 

Yalnız mühim olan nokta şudur: Tatbikata 
yeni bir şekil verilmek istenirken, mâruz kalı
nacak güçlükleri çok iyi hesaplamak ve fayda 
sağlıyacağı hususu tereddüde meydan vermiye
cek şekilde itibar ve kesinlik kazandığı takdirde 
bu yolu tercih etmek lâzım idi. Tahminime gö
re, tasarı hazırlanırken, bu hususta yapılmak 
istenen değişiklikler çoklukla Bakanlık çevresi 
içinde muhasebeye tabi tutulmuş ve yetkililer
de, tatbikatta mâruz kalınacak aksaklıkların 
zaman içinde ıslah edileceği fikri hâkim ol
muştu. Nitekim, biraz sonra tasarının 'bâzı mad
de ve fıkraları 'hakkında yapacağım açıklamalar 
ve vereceğim misaller, bu teşhisime daha kuv
vet kazandıracaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Gerek şahsan bendenizin ve 'gerekse bütün 

değerli arkadaşlarımızın maksadı; Türk köylü
sünü 'çok yakından ilgilendiren yeni bir kuru
luş ve görev kanun tasarısının tatbikatta hiçbir 
aksaklığa sebebiyet vermiyecek şekilde, mü
kemmel bir şekilde burada kanunlaşmasını te-
mmdiv. İBu arzu ve temennilerle, şimdi tasanda 
tesbit ettiğim eksikliklere geçiyor ve bunlan 
ehemmiyet derecelerine göre ayrı ayn (bölümler
de ele alıyor ve yeteri kadar misaller vermek 
suretiyle eleştirmeye çalışıyorum. 

Birinci bölüm: 
Muhterem arkadaşlarım, Köy İşleri Bakan

lığının tatbikatta temas kurması gereken diğer 
bakanlıklar ve bilhassa il seviyesindeki kuruluş
larla vazife ve salâhiyetler bakımlarından mü
nasebetlerinin hudut ve şümulünün kesin ola
rak tesbit edilmemiş olması ve münasebetlerin 

^ , „„ ı 

ahenkli bir şekilde yürütülebileceği hususun
da tasarının ilgili madde ve fıkralarında kâfi 
sarahat bulunmaması ve hattâ bâzı bakanlıklar
la koordinasyonun sağlanacağından bile söz 
edilmemesi, tasarıyı za'fa uğratacağından endi
şe edilen büyük eksikliklerinden biridir, Bu bö
lümde evvelâ diğer bakanlıklarla sağlanması 
gereken işbirliği ve koordinasyon mevzuu ile il
gili misalleri ele alarak düşüncelerimi tahlile 
çalışacağım. 

a) Tasarı, tetkik edildiği zaman, çeşitli ba
kanlık ve (Devlet daire ve kuruluşlan tarafından 
şimdiye kadar yönetilen bir kısım köy hizmetle
rinin bu tasarı ile Köy İşleri Bakanlığına dev
redildiği görülmektedir. 

Köy İşleri Bakanlığının hizmet ve salâhiyet
lerini devraldığı bir kısım bakanlıklarla tatbi
katta daha çok münasebetleri olacağı aşikâr 
iken, tasanda bunlarla koordinasyon ve işbirliği 
yapılacağına dair bir hükme raslanmaması ve 
aksine, daha az münasebeti olacak diğer bakan
lıklar için ayn ayn fıkralar tesis edilmiş bulun
ması dikkatimizi çeken en önemli hususlardan 
biridir. 

Nitekim, Orman ve İskân bakanlıklan ile 
yapılacak işbirliğine tasarının 2 nci maddesi
nin (h) ve (o) fıkralannda yer verilmiş olma
sına rağmen, bunlardan daha çok münasebeti 
olacağı tabiî görünen içişleri ve Tarım bakan
lıklan için böyle ayrı fıkralar sevk edilmemiş 
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olmasının izahını yapmak güçtür. Sayın ilgili
ler tasarının 2 nci maddesinin (g) fıkrası ile 
meselenin hallini mümkün görmektedirler. An
cak, bu fıkra tetkik edildiği zaman; tedvin mak
sadının bakanlıklar emrindeki kuruluş ve daire
ler için olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır. 

Asıl mühim noktaya gelince : 
içişleri ve Tarım bakanlıklarından bir kısım 

vazife ve salâhiyetler, hattâ kuruluşlar devrahn-
makta, fakat her iki bakanlığın köyle ilgileri 
devam etmektedir ve edecektir. Bu demektir ki, 
Köy İsleri Bakanlığının bu iki bakanlıkla mü
nasebeti olacak ve devam edecektir. Ancak, 
tatbikatta müşterek çözüm yolu bulmaları, ge
rekli mevzularda işbirliği yapabilmeleri yönün
den gerekli koordinasyonun sağlanacağına dair 
tasarıda ayrı fıkraların bulunmaması, tasarının 
hazırlanışı sırasında bu Bakanlık yetkilileri ile 
tam bir anlaşma, uzlaşma sağlanamadığı şüphe
sini uyandırmaktadır. Hal böyle ise, tasarı 
maalesef büyük bir za'fı beraberinde getiriyor 
demektir. Saniyen, aynı fıkradan anlaşıldığına 
göre, köye yönelmiş hizmetlerin ve köylü tara
fından girişilen teşebbüslerin verimini artırmak 
amacı ile her kademe ve her safhada koordinas
yon ve işbirliği, Köy işleri Bakanlığınca sağla
nacaktır. Halbuki, bu hizmetlerin il ve ilçe se
viyesinde sevk ve idare görevi, il idaresi Kanu
nunun 9 ncu maddesinin (e) ve 31 nci maddesi
nin yine (e) fıkraları gereğince idare âmirlerine 
mevdudur. 

Hal böyle olunca, ya salâhiyetler idare âmir
lerinden alınmak isteniyor veya bu (g) fıkrası 
sözü edilen maddelerle tearuz halindedir. Bu
güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da iller 
seviyesindeki başarı şansı, eski ve devam etmek
te bulunan sistemin muhafazasına bağlı buluna
cağına göre, bu fıkranın tasarıdan çıkarılması 
ve 2510 sayılı Kanuna yapılan atıflar münasebe
tiyle İçişleri Bakanlığına verilmiş görev ve yet
kileri için de tasarıya yeni bir fıkra ilâvesi su
retiyle meselenin hallini mümkün görmekteyim. 

b) Keza, tasarının 2 nci maddesinin (d) fık
rasında, köy halkının imkânları oranında gönül
lü katkıları değerlendirmek suretiyle köy yol
ları, köprüleri, içme suları ve tesislerinin yapıl
ması hususu sarih bir hükme bağlanmış bulun
maktadır. 

Bu fıkranın görüşülmesi sırasında, daha ge
niş izahat vermek üzere şimdilik şu kadan ile 

yetineceğim ki, Köylüden salma suretiyle alınan 
para miktarı 1340 sayılı Köy Kanununun 16 nci 
maddesi gereğince 20 Mra ile sınırlanmıştır. Bu
günkü tatbikat, kanunsuz olarak bu sınırın üs
tünde devam ettirilmekte, bundan sonra da bir 
yönetmelikle devam ettirilmek istenmektedir. 
Ancak, bu suretle meselenin halledilmiş olacağı 
kanaatinde değilim. Şayet, Köy İşleri Kuruluş 
ve Görevleri kanun tasarısının hazırlanışı sıra
sında, İçişleri Bakanlığınca Köy kanun tasarısı 
veya ilgili maddeleri ele aldırtılmış olsa idi, du
ruma kesin bir veçhe verdirilmiş olunacaktı. 
Haydi bu yapılmamıştır, ya tasarının komisyon
lara havale tarzındaki anlaşılmaz tutuma ne 
dersiniz? Ehemmiyeti meydanda olan bu tasan, 
Meclislerin İçimleri komisyonlanna havale edile
rek geçirtilmiş olsa idi, ki normal prosedür bu
dur; içlerinde emekli ve değerli idareci arka
daşlarımız bulunan bu ihtisas komisyonlannda 
tasarı her yönü ile tetkike tabi tutulur ve ica-
beden değişikliklere uğratılır, ama sakıncalı 
olarak yüksek huzurlannıza gelmesine mâni olu
nurdu. 

Hülâsa, bu yolun ihtiyar edilmemiş olmasının 
her halde faydası olmamıştır. 

Şimdi takdim edeceğim diğer misallere de
vam edebilmek üzere ikinci bölüme geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlanm, 
Taşandaki bâzı madde ve fıkraların, bu ha

liyle kanunlaştığı takdirde, tedvir bakımından 
yanlış tutumlara girişilmesine ve birçok zorluk
ların çıkmasına sebebiyet verecek biçimde hazır
lanmış olması keyfiyeti mühim sayılacak eksik
liklerden biridir. 

Hemen kaydetmek isterim ki, kanunlann 
taşıdıklan hükümler açık ve hiçbir yanlışlığa 
sebebiyet vermiyecek şekilde rahatlıkla tatbik 
edilebilecek mahiyette olmalıdırlar. Köy işleri 
Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nun tasarısında bâzı madde ve fıkralar bu pren
sibin ışığı altında hazırlanmadığı intibaını ver
mektedir. 

Şimdi, vakitlerinizi fazla almadan misallerini 
arza çalışacağım. 

a) Kanunun 2 nci maddesinin (d) fıkrası 
tetkik edildiği saman ki, «Köy yolları ağını tes-
bit etmek» şeklinde başlar iller seviyesindeki 
faaliyetlerin YSE tarafından düzenlenmekte ol
duğu görülür. Bu, Bakanlığa vazife tahmil eden 
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temel bir fıkradır. Yalnız, bu fıkra, evvelâ va
liliklerin bir kısım salâhiyetlerinin belki de çe
kilmekte olduğu tefsire müsaittir. Saniyen, bu 
fıkra ile kapalı bir şekilde, özel idarelerce tat
bik edilegelmekte olan muamelâta da yepyeni 
'bir şekil verilmektedir ve bundan böyle özel ida
releri; yol, su faaliyetlerine sadece gönüllü kat
kıda bulunacak ibir teşkilât haline sokmaktadır. 
Halbuki, bugüne kadar sürdürülen tatbikat su
dur : Köylerimizin yol, köprü ve içme suyu 
ihtiyaçları genel meclislerin tetkikinden geçiril
dikten, il koordinasyon heyetleri tarafından ha
zırlandıktan sonra, yıllık programlar halinde va
liliklerce Bakanlığa teklif olunmaktadır. 

Bunlar Bakanlıkça aynen veya tâdilen tasdik 
edilip vilâyetlere gönderilmekte ve özel idare 
muhasebe usulüne uygun olarak, yani 2490 sayılı 
Kanun saslan dairesinde yürütülmekteydi. Bu 
tasarının kanunlaşmasından sonra, kanunun 17 
nci ve geçici 1 nci maddeleri uygulanacaktır, 
yani cari şekil değiştirilecektir. Şimdi, Bakan
lık yetkilileri hemen diyeceklerdir ki: «Köy yol
ları ağını tesbit etmekten gaye, köyleri genel 
ulaşım bakımından ne suretle birbirlerine bağ
lanabileceğinin tesbitidir. Bununla her hangi bir 
salâhiyetin geri alınması mevzubahis değildir; 
hele özel idareleri bertaraf etmek diye bir mak
sat yoktur. Bu hizmetler için tefrik edilecek 
tahsisat Maliyece sarf olunacaksa da, bunlar da
ha çok büyük ve bölgeleri ilgilendiren işler için
dir; mahallî ve küçük hizmetler için yine özel 
idareler eski usule göre çalışacaklardır.». 

Ancak, tasarının madde ve fıkraları başka, 
bu tarz izah başkadır. Şayet maksat dendiği ise, 
«Neden Devletçe ayrılan tahsisat eskisi gibi özel 
idare bütçelerine devrolunmuyor ve neden geçici 
1 nci madde ile özel idarelere ait bulunan araç ve 
gereçler, vs. devralmıyor?» sualiyle karşılaşı
lır ki; cevabının verilebileceğini pek mümkün 
göremiyorum. 

Neden bu noktanın üzerinde ısrarla duru
yorum? Tabiî, sebebi var. Bunun değerli arkadaş
larım da çok yakından bilirler; Köy işleri Ba
kanı başta olmak üzere, köydeki muhtarına ka
dar seçimle gelmiş bütün insanlar, kendi salâhi
yet hudutları içerisinde, köy hizmetleri ile ilgi
lidirler. Bunlar, yani muhtarı olsun, meclisi 
umumi âzası olsun encümen âzası olsun, bu
günkü işleyiş tarzının değişmesini istemezler. 

Şimdi eğer sesleri çıkmıyorsa, durumdan haber
dar olmadıkları içindir. Bu bakımdan mevzu 
polemiğe çok müsaittir; ben şimdilik bu kadarla 
yetiniyorum. 

Fıkranın komisyonca geri alınarak, belirli 
bir şekil verildikten sonra müzakere edilmesini 
uygun görüyorum. Tasarının tümü üzerinde 
sayın Bakanımızın lütfedecekleri izahat sırasın
da, teklifim iltifat görmezse, yukarda işaret 
ettiğim gibi polemiğe çok müsaidolan mevzu 
üzerinde tekrar konuşmak ve şekil aynen mu
hafaza ediliyorsa, doğacak mahzurlara işaret 
etmek zorunda kalacağımı şimdiden açıklamak 
isterim. 

b) Bu kanun tasarısiyle merkez il ve ilçe 
seviyesinde yeni kuruluşlara yeni görevler ve
rilmektedir muhterem arkadaşlarım. Evvelâ, ta
sarının 2 nci maddesinin (i) fıkrasındaki plânla
ma gruplarını ele alacağım. 

'BA'ŞK'OT — "Sayın Cemal TaTlaTirMr da
kikanızı rica ederim. Zatıâliniz konuşmanızı ya
zılı olarak yapıyorsunuz, 20 dakikanız ela dol
muştur; Yüce Genel Kuruldan devamınız için 
ruhsat alacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Tarlan.'m yirmi 
dakikalık yazılı konuşma süresi bitmiştir; ko
nuşmasının bitimine kadar devamını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim; buyurun. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Vaktinizi israf etmemek için fıkraları oku
muyorum. 

(i) fıkrasındaki plânlama grupları, yeni 
teşkil edilen bu plânlama gruplarına il kuru-
luşlariyle işbirliği halinde ilçe seviyesinde plân
lar yapmak ve ve köylünün kalkınmasiyle ilgili 
tedbirleri tesbit etmek ve bunların mahallî ve 
millî seviyedeki plân ve programlara aksetmesi 
için tekliflerde bulunmak yetkisi verilmektedir, 
muhterem arkadaşlarım, 

Pek vazıh görülmeyen bu fıkradan çıkardı
ğımız mâna şudur : Bundan böyle il ve ilçe 
seviyesinde hazırlanacak, teklif olunacak prog
ramlarda söz sahibi olacak plânlama grupla
rıdır. Halbuki, halen bu yetki, İller Kanunu
nun biraz evvel arz ettiğim maddeleri gere
ğince idare âmirlerimize mevdudur. Bu fık
rayla, bu salâhiyet, sözü edilen plânlama grup-
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lanna verilmek isteniyor, ve «il kuruluşu» tâ
biri içinde valilerimiz de mütalâa ediliyorsa, 
bu hizmet, içinden çıkılmaz hale sokuluyor de
mektir. Maksat bu olamayacağına göre, bu fık
ranın metinden çıkarılması gerekmektedir. 

2. (j) fıkrasiyle yeniden kurulacak olan 
toplum kalkınması enstitüleri mevzuuna gelin
ce : 

Bu da yepyeni bir kuruluştur, muhterem 
arkadaşlarım. Fıkrada; millî seviyede ve iller 
seviyesinde toplum kalkınması metodunu ge-
liştirmjekten illerde kamu personeli ile köy li
derlerini eğitmskten bahsedilmektedir. 

Muhterem arkadaşklarım, fıkra dikkatlice 
okunduğu zaman, bir kere vazıh ve kabili 
tatbik olmadığı, tekerrür bulunduğu ve hele 
il yetkililerinde üzüntü yaratacağı kolaylıkla 
anlaşılacaktır. 
Bir kere, illerde kurulacak olan bu enstitü

lere eleman nasıl bulunacaktır, bu bir mese
ledir. 

Saniyen; fıkranın 1 nci bölümünde, «Bu 
enstitülerde kamu personeliyle, kamu lidsrlsri 
eğitilecek» deniyor ve aynı fıkranın S ncü 
bölümünde ise, yine aynı enstitülerde, «O ildeki 
kamu görevlileriyle köyle ilgili kuruluş per
soneli toplum kalkınması metodlariyle eğitile
cektir» deniyor, ildeki kamu personeli ile kamu 
görevlileri ayrı, ayrı hizmet erbabı olmıya-
caklarına göre, fıkranın bu tarz tertijbindeki 
hikmeti anlamak mümkün değildir. Bmaenaleyjı, 
ya üstteki ibarenin yahut en son bendin fık
radan çıkarılması suretiyle işin halli mümkün
dür. 

Ayrıca, bu fıkra dolayısiyle, idare âmirleri 
(bakımından Köy isleri Bakanlığının başının 
çjok ağrıyacağını şimdiden önemle hatırlatmak 
isterim. «Zira, bu (j) fıkrasiyle yeniden ku
rulmakta olan toplum kalkınması enstitülerin
de eğitilecek olan kamu personeli veya kamu 
görevlileri tâbiri içinde ne kadar «yok» denir
se densin, kaymakamlar ve valiler de var
dır. Devletin ve Hükümetin mümessil] mev
kiinde bulunan bu idare mensuplarının, bu 
fıkra kanunlaştıktan sonra kurulacak bu kal
kınma enstitüleriyle münasebetlerinin ns de
rece içinden çıkılmaz bir durum yaratacağını 
şimdiden görmekte ve idareci arkadaşlarım na
mına büyük eza duymaktayım. 

28 . 12 . 1971 0 : 1 

Hele fıkranın bir de sön bendine bakalım. 
Burada aynen, «Toplum kalkınması merkezle
rinde diğer bakanlıklarla koordinasyon yapa
rak köy konu liderlerini yetiiştirmekj» deni
yor. 

iBir kere, bu fıkra ile enstitülere verilen di
ğer bakanlıklarla koordinasyon yapmak yet
kisi, valilerimizde msvcudolan kooardinasybn 
yapmak yetkisi ile nasıl bağdaştırılacaktır? 
Bunu halletmek mümkün değildir. Kanln ha
zırlayıcılarının maksatları da bu olamıyacağına 
göre, fıkranın bu yönden ele alınması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, valilerimizin som 
edildiği şu sırada garip bir noktayı da yüksek 
huzurlarınızda açıklamak isterim. 

Bu kanunun, illerimizde, en verimli ve en 
mükemmel tatbikatçıları değerli valilerimiz 
olacağı halde, koca bir teşkilât kanun tasarısın
da bunlardan tek bir kelime ile bahsetmek şöy
le dursun, bilhassa bâzı salâhiyetlerinin elle
rinden alınmakta olduğu intibaını veren hüküm
ler getirilmektedir. 

Halbuki teşkilât kanunlarında valilere va
zife ve mesuliyet tahmil edici hükümler kon
ması müteamel bir usuüldür. <Bu öylesine safa
hat geçirmiştir ki, bir tanesini misal alarak arz 
etmek istiyorum. 

Yine bir zamanlar valilerden bu yetkilerin 
alınması yoluna gidilerek 'bir kanun tasarısı 
hazırlanmış idi; ama tasarının o devrin Mec
lisindeki müzakeresi sırasında (7478 sayılı Ka
nundur) tasarıya şöyle bir fıkra eklenmişti, 
ayn:n okuyorum : 

«Madde 3. — Köylere, bağlı bulundukları 
vilâyetlerle teşriki mesai edilerek, rüçhaniyet 
sırası verilmek suretiyle [Devlet Su işleri Umum 
Müdürlüğünce her malî yıl başında 3 yıllık ça
lışma programları hazırlanır.» 

Yani bu, suretle valilerin o (zamanki yetkileri 
tanınmış idi. 

Köy işleri Bakanlığı tasarısında, valiler için 
vazife ve mesuliyet tahmil edilmemiş olması 
büyük bir eksikliktir; valilerimizi rencide ede
cek bir haldir. 

Halbuki, başta yeni Sayın Bakan olmak üze
re bütün bakanlık yetkililerinin valilerimiz 
hakkındaki musibet kanaatlerinide yakinen bi
liyorum. 
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Binaenaleyh, bu eksikliğin tasarı metnine 
bu yolda bir hüküm konması suretiyle hallini 
mümkün görüyor ve buna hiç kimsenin itirazı 
olamıy a cağını, böylelikle birçok pürüzlerin de 
ortadan kaldırılmış olacağını ümide diyorum. 

Üçnücü Bölüm : 
Pek muhterem arkadaşlarım; bu bölümde 

tasarıda tespit edilen diğer münferit mahiyet
teki eksiklikler ele alınacaktır. Şöyle ki : 

1. Köy İşleri-Bakanlığına, bu 'kuruluş ka
nunu ile verilmekte olan bilumum hizmetlerin 
ne suretle ifa edileceği ve muamelâtın nasıl 
yürütüleceği hususunda yönetmelik yapmak 
yetkisi verilmektedir, tanınmaktadır. 

Tetkik edildiği zaman, âzami üç yönetme
likte toplanması mümkün ve hattâ dağınıklığa 
sebebiyet vermemesi bakımından yararlı iken, 
bu yolun tercih edilmiyerek, bir kısmı Bakan
lar Kurulunca tasdik edilecek yedi yönetme-

~ İflr Yg">bu mahiyette foirtakım esaslar hazırlan-
ması cihetine gidilmesi de göze çarpan eksik
likler meyanmdadır. 

Maddelerin müzakeresi sırasında gerekli iza
hatı vermek üzere genel mahiyetteki iki nokta
ya değinmek istiyorum. 

1. Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esas
larla, Bakanlığın re'sen veya diğer bakanlık
larla müştereken yapacağı yönetmeliklerin ih
zarı için tasarının geçici 3 ncü maddesi altı ay
lık bir süre tanımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bir kere fou geçici 
maddenin bizatihi tanziminde hata vardır. Zi
ra, Bakanlar Kurulunun kabul edeceği esas
lar, «tüzük» kabul (edildiği takdirde, maddenin, 
«Bu kanunda sösli geçen tüzük ve yönetmelik
ler» şeklinde tedvini lâzımdır. Halbuki böyle 
tedvin edilmemiştir. Sayın Artukmaç bunu 
çok iyi bilir. 

Saniyen, bu altı aylık müddet de çok azdır 
muhterem arkadaşlarım. Bu müddet içinde bu 
kadar tüzük vs yönetmelik yapılmasına imkân 
yoktur. 

Kanunun koyduğu kayıtlara hürmetkar ka-
hnabilmesi için, (ki birçok ahvalde böyle ko
nur, «üç ayda, altı ayda yapılacaktır» denir, 
yapılamaz, ama maslahat icabıdır) bunun asgari 
«bir sene» olarak değiştirilmesinde, yani yönet
meliklerin bir sene içinde yapılması kaydının 
konulmasında fayda vardır. 

2. Köy İşleri Bakanlığına hem sahası dı
şında görülen ve hem de taşıyamıyacağı de
recede yük tahmil edici mahiyette bir kısım 
vasife ve salâhiyetler devredilmiş gibi 'görül
mektedir. 

Köy yolları, elektrik ve başlamak üzere bu
lunan asfaltlama, köy kalkınma kooperatifçi
liği, orman köylerini nakil işleri, imar işleri, 
ayrıca iç vs dış iskân işleri bir bakanlığı ciddî 
bir şekilde meşgul edecek ve köye yararlı ola
cak hizmetlerdir. Bunların arasına ezcümle, 
toprak tevzii gibi, toprak - su, köy elektrifi
kasyon işleri gibi işlerin alınmak istenmesi ile 
güdülen gayeyi anlamak hakikaten güçtür. 

Bir kere, toprak, ve tarım reformu memle
ketin bir numaralı sorunu haline gelmiştir; he
nüz kesin bir çözüm yolu da bulunmuş değildir. 
Dâvanın büyüklüğü karşusnda Başbakanlık 
emrinde bir teşkilât kurulması düşünüldüğü 
Sira4ftrJt,ep*,ak-&ıa *e*&ei-- mevzuunun Köy İşleri 
Bakanlığı görevleri meyanmda ele alınması, 
ta:an kanunlaştıktan scıra tatbikat görmesi
ne imkân olmıyacak bir fıkra tedvin edilmiş ol-
masiyi3 isalı edilebilir, ki buna da lüzum yok
tur. 

Keza, 7457 .sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile 
toprakların ve su kaynaklarının ziraata en uy
gun bir şekilde muhafaza ve kullanılması için. 
gerekli işleri yapmak üzere kurulmuş bulunan 
ve tamamiyle Tarım Bakanlığını ilgilendiren 
bu hizmet kolunun bu bakanlıktan alınarak 
Köy isleri Bakanlığına devredilmesinde, şahsan 
bendeniz pek isabet göremiyorum. Bu madde
nin görüşülmesi sırasında daha geniş izahat ve
receğim. 

3. Tasarının 2 nci maddesinin (f) fıkrası 
gereğince köy elektriklendirilmesine ai&olup 
1312 sayılı Kanunun 6 nci maddesi ile Türkiye 
Elektrik Kurumuna mevdu etüt, plâtı ve prog
ram ihzarı salâhiyeti son fıkra ile Kc'y işleri 
Bakanlığına devrclunma'ktadır. 

Bu mevzuda bendenizden evvel konuşan, ya
ni bundan evvelki celsede konuşan değerli sözcü 
arkadaşlarım durumu etraflıca izah ettiler ve 
sakıncalı taraflarını ortaya koydular. Bendemiz 
Sayın Bakana yalnız şu tarafını izah edeceğim : 

Hizmet bir bütündür, safhalarının birbirin
den ayrılması mümkün değildir. Mesele, Koy 
îtleri Bakanlığının key elektrifikasyon işlerin-
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de nâzını rolü oynaması ve mevzu ile olan ya
kın münasebetinden doğan her türlü imkânların 
hizmet lehine değerlendirilmesi ise, ki budur, 
"bunu Türkiye Elektrik Kurumu ystkiîileri nez-
dine göndereceği veya -davet ederek bulundura
cağı yetkilileri vasıtasiyle sağlamak pekâlâ 
mümkündür. Fıkranın kabulü ile Türkiye Elek
trik Kurumumun yetkilileriyle ve dolayısiyie 
Enerji Bakanlığı ile salâhiyet ihtilâfları ve çe
kişmeleri bakımından başları dertten kurtula-
mıyacaktır. Bunu da önemle belirtmek isterim 

4. 'Tasarının 2 nci maddesinin (d) fıkrası. 
biraz evvel temas ettiğim veçhile, köylerin alt
yapı hizmetlerinin yapım, bakım islerinin neler 
olduğunu ve ne suret ve şekilde yapılıp bakıla
cağını göstermektedir. Bu fıkra. K'öj tileri Ba
kanlığı görevlerinin; köy yolları, köprüleri, iç
me su ve kullanma su tesislerini yapmaktan iba-
retmiş gibi bir mâna taşımaktadır. Nitekim, as
falt işinin ayrı tutulması, daha doğru bir de
yim ile fıkrada görülmemiş olması bu mânayı 
âdeta teyideder gibi görünmektedir. Fıkraya 
«asfalt» kelimesinin ilâvesi ile, evvelâ psikolo
jik bakımdan yarar sağlanacaktır. Nedenini de 
fıkranın müzakeresi sırasında daha etraflı .şe
kilde arza çalışacağım. 

5. Yine bu fıkrada yol. köprü, içme ve kul
lanıma su tesisleri yapım işi ile bakım işi ayrı 
statülere tabi tutulmuştur. Yani, yapım işini 
Bakanlık teşkilâtı deruhte edecek, balam ve im
letme işinde ise sadece teknik ve malî yardım
da bulunacaktır. 

Haddizatında bakım ile yapım ve işletme 
işi birbirinden ayrılamaz, bu cihete gidilirse 
yarar da sağlanamaz. Nedenlerinin izahını, yine 
fıkranın müzakeresine talik ediyorum muhte
rem arkadaşlarım. 

6. Bakanlık merkezinde ve taşrada yeni
den kurulması öngörülen yeai üniteler ve teş
kilât mevzularına gelince; 

a) 'Tasarının 5 nci maddesinin 2 nci fıkra
sı ile Bakanlığa bölge, il ve ilkelerde hizmetin 
gerektirdiği teşkilâtı kurmak; 

b) Tasarının 6 nci maddesiyle de Bakanlı
ğa hizmetin gerektirdiği hallerde yeni üniteler 
kurmak yetkisi tanınmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Köy işleri Bakan
lığı gibi, köylümüzün de çok yakımdan ilgilen
mesi ve hizmete süratle koşması gereken bir 

Bakanlığın, teşkilâtını ta ilçelere ve köylere-
kadar götürmek azim ve kararında olması 
keyfiyetini takdirle karşılamamak mümkün de
ğildir. Ancak, bu teşkilâtın hangi kademelerde 
ve nasıl kurulması ve en iyi faydalı neticeler 
sağlaması lâzımgeldiği hususları üzerinde dur
mak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ bölge teşkilâ
tının istisnai bir kuruluş olduğunu çok iyi tak
dir edersiniz. Hattâ, ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının bir maddesi, sanıyorum 51 nci, ve
ya 52 nci maddesi aynen; «Gerçek ihtiyaç ob
jektif ve ilmî esaslara göre tesbit edilmedikçe, 
bölge kuruluşlarına gidilmesi önlenecektir.» 
kaydını taşımaktadır. Saniyen, bölge fikri, as
lında birkaç ili içine alan müşterek ihtiyaçtan 
doğmuştur. Halbuki, Köy işleri Bakanlığının 
hizmet igörev sahası, isminden de anlaşılacağı 
veçhile köy hudutları içinde kalacağına, ilçeler 
seviyesinde müşterek ihtiyaçlar sebebiyle nadi
ren ve hele istisnai olarak iller seviyesinde ola
bileceğine göre, bölge kurmak arzusu nereden 
gelmiştir? Bunda, Karayolları Tşkilâtma ben
zemek temayülünün müessir olduğunu tahmin 
etmiyorum, ama bunda İsrar edilirse, bu sefer 
yukarda da izaha çalıştığım aksaklıklar için 
maksat aramak gibi yeni bir durum ortaya çı
kar. Sayın yeni ve değerli Bakanımızın, Bakan
lık yetkililerinin buna .o-ebebiyet vermiyecekleri-
ni ve maddeden bölge tâbirinin çıkarılmasına 
rıza göstereceklerini ümidetmekteyim. 

Tasarının 6 nci maddesiyle de, Bayın Baka-
kana, Bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği ah
valde yeni üniteler kurmak yetkisi tanmmakta-
-hı\ «Üniteler» tâbirinden neyin kastedildiğini, 
nerede kurulmak istendiğini anlamak kolay ola
mıyor. 

Saniyen, tasarının 3 ncü maddesinde Bakan
lığa bağlı kuruluşlar tadadedilmistir. Tetkik 
edildiği zaman, Bakanlıkta yeniden genel mü
dürlükler ve başkanlıklar ihdas olunmaktadır. 
Merkez teşkilâtının bu kadar genişletilmesine 
neden lüzum görüldüğünün sebebini, Sayın Ba
kanın biraz sonra yahut tümü hakkındaki ve
receği izahat ile anlamış olacağız. Yalnız, Ba
kanlığın bu kadar geniş teşkilâtı mevcudolaca-
ğına ve keza 6 nci maddenin 2 nci fıkrasiyle 
Sayın 'Bakana, genel müdürlüklere mevcut gö
revlerine ilâveten Bakanlığa ait yeni görevleri 
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ihtiyaca göre dağıtabilmek yetkisi verilmekte 
bulunduğuna göre, 6 ncı maddenin «yeni ünite
ler kurar» tâbirinin çıkartılarak yeniden tan
ziminin daha maksada uygun bir hale getirilmiş 
olacağını düşünmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, maruzatımın sonu
na gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle bu kanun 
tasarısının hazırlanmasından ziyade, Meclislere 
sevk edilip ele aldırılmasmda çok emeği geçti
ğine şahidolduğumuz sabık ve lâhık Sayın Köy 
işleri bakanlarımıza ve Bakanlığın diğer değer
li yetkililerini tebrik etmeyi bir vazife sayarım 
ve hemen ilâve etmek isterim ki, gösterdiğim 
alâka ve hassasiyet ve yaptığım eleştiriler sırf 
bu kanun tasarısının aziz Türk köylüsünü çok 
yakından ilgilendirmesi bakımından, lüzum ve 
ehemmiyetine inandığım nisbette kanunlaştıktan 
sonra da rahat ve ihtilafsız, ahenkli bir şekilde 
uygulanmasını arzulamamdan neşet etmekte-

-CÜIV -— - _ 

Bunların dikkate alınarak, tasarının Mecli
simizde, yahut komisyona çekilerek üzerinde 
tekrar durulması veya başka bir tedbirin gere
kip gerekmediği hususunda ilk karar yetkisi
nin değerli komisyon yetkilisi arkadaşlarımla 
Hükümet mümessili ISaym Köy işleri Bakanı
mızda, nihai takdir ve kararın ise Yüce Mecli
simizde ve siz değerli arkadaşlarımda bulundu
ğunun idraki içinde hepinizi hürmetle selâmlar, 
kanunun Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olma
sını dilerim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil. Sayın 
Dikeçligil teşrif edene kadar söz sıralarını oku
yorum. Sayın Tanyeri, Sayın Bilgen, 'Sayın Ar-
tukmaç, Sayın Ağanoğlıı, Sayın Haser, Sayın. 
AlihocagiL 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; Fikirlerimi 
gayet kısa ifade etmeye çalışacağım. 

Aslında, bakanlıklar kurulurken önce Teşki
lât Kanunu gelmeli, sonradan bakanlık kurul
malıdır. Benim kanaatim böyledir ve her zaman 
söylemişimdir. Bu bakanlık kurulmuş, Teşkilât 
Kanunu ise yeni gelmiştir; arkadaşımızın ifade 
ettiği çelişkiler belki 'bundan doğmaktadır. Se
bebine gelince, tatbikattaki aksaklıkları bura
da çalışan arkadaşlar görmüşlerdir ve görüyor
lar. 

Bir soru benim kafamı kurcalamaktadır: Bi
rinci Nihat Erim Hükümeti zamanında Devlet 
Teşkilâtını organize etme bakımından bir ko
misyon toplandı, yanılmıyorsam İsmail Rüştü 
Aksal Bey de başkanlığını yaptı. Gazetelere 
gecen ifadeye göre, bâzı bakanlıklar fazla gö
rüldü, Bunların içerisinde, Gençlik ve 'Spor Ba
kanlığı vardı, Kültür Bakanlığı vardı, Köy iş
leri Bakanlığı vardı; bir bakanlık daha vardı, 
hatırlıyamadım. Simdi, bu duruma göre, bu Teş
kilât Kanunu çıktıktan sonra bu Bakanlığın lağ
vına doğru gidilme olacak mı, olmıyacak mı? 
Olmıyacağı için bu kanun buraya gelmiştir, 
ama, eğer böyle bir düşünce hâkimse ve bu ve
rilen karara uyulacaksa, elbette ki buradaki gö
rüşlerimiz fazla olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Köy işleri Bakanlığı 
başka bakanlıklardan umum müdürlükler ala
rak bir araya getirilmiş bir bakanlıktır, ilk za
manlarda bu bakanlık biraz zikzaklar çizdi, ele-
marnlarını bir araya getirip uyuşturuncaya kadar 
zorluklar içerisinde kaldı, fakat sonradan yavaş 
yavaş yerini buldu diyebiliriz. Bununla beraber, 
diğer bakanlıklarla aralarında yine de çelişki
ler var, bâzı meseleler birbirinin içerisine giri
yor. Sayın Bakan vaktiyle müsteşarlık yaptı, 
bu sahada yetkilidir, bu çelişkileri ortadan kal
dırmalı ve bir birlik kurmalıdır. 

Meselâ, Orman Bakanlığı kuruldu, Orman 
ilişkileri Umum Müdürlüğü var. 'Orman köyle
riyle Köy içleri Bakanlığı da ilgilenecek, Or
man ilişkileri Umum Müdürlüğü de ilgilenecek. 
Türkiye'nin bu kadar masraf yapmaya gücü yet
mez. Bunu ya Köy işleri Bakanlığı yapar veya 
Orman ilişkileri Umum. Müdürlüğü yapar. Eli
mizi vicdanımıza koyar, «'Bunu hangisinin yap-

| ma?T P'Zimgelir?» diye üzerinde durursak, ma
dem ki, bir Orman Bakanlığı kurulmuştur, or
man işleriyle ilgili bir teşkilâtı vardır, o halde 
bu. konunun üzerinde Orman İlişkileri Umum 
Müdürlüsünün durması lâzımdır. Şimdi, bu ba-
kanl'k kendi üzerine yük almak değil, kurmuş 
olduğu umum müdürlüklerini genişletmek değil, 
çoğaltmak değil,, bilâkis öz ve muayyen ıımum 
müdürlüklerle köy hizmetlerini yürütmeye doğ
ru giderse çok daha verimli olur. Genişlemesi, 
Bakanlığın çalışması bakımından aleyhine olur 
k?naatm'deyim. Meselâ, beş tane umum müdür
lüğü varsa, bunu 10 veya 15 e çıkartmak, di-
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ğer bakanlıklarda olduğu gibi lehine değil aîey-
hins netice verir. Onun için, 'bugün cari masraf
ların arttığı bir devirde, ^bakanlıkların kuru
luşları esnasında diğer bakanlıklarla teşriki 
mesai etmeli ve biri diğerinin vazifesini üzeri
ne alarak çelişmelere sebebiyet verilmemelidir. 
Birinci mesele bu. 

Şimdi, valilik yapmış bir sayın arkadaşımız 
hâzı m&elelere temas etti; ama benim kanaatim
ce ortada !bir politik durum var ve bu politik 
durumu nazarı itibara almak mecburiyeti de 
var gibi geliyor bana. 

Özel idarelere niçin para verilmiyor?... Şim
di, bâzı valiler var ki, özel idarelerde paraları 
gayet güzel kullanıyor, bâzı idareciler de var 
ki, Ö38İ idarelere paralar gittikten sonra bu Ba
kanlığa ayrılmış tahsisatları yerinde kullanmı
yor ; meselâ köy okullarında -olduğu gibi. Bu da 
varittir. Şimdi, bu çelişmeyi nasıl ortadan kal
dıracağız? Zaten Köy İşleri Bakanlığının muay
yen miktarda parası vardır, bu muayyen mik
tarda para vilâyetlere gidip özel idarelere dev
redildikten conra, özel idareler kendi memuruna 
maaşını veremediği takdirde bundan sarfiyat 
yapabiliyor, foaşka konulara da sarf edilebiliyor. 
O halde, zaten dar bütçesi olan, bütçesini koru
maya uğradan ve köye hizmet götürmek istiyen 
bir Bakanlığın bunun üzerinde titizlik göster
mesi lâzım. 

Ama, bununla beraber vilâyetin yetkisinde 
olma?* gerekli bâzı hususlar da olabilir, bu konu
larda da valinin salâhiyeti tamamen alınıyor mu, 
alınmıyor mu? 

İkinci bir mesele; bu hizmetleri politikacıla
rın tesirinden arî kılmak, uzak tutmak lâzım. 
Meselâ ehem mühimme tercih edilebiliyor; 
toplanıyor komisyon, haklı olan köye hizmet gi
deceği yerde, müdahale ile haksız olarak başka 
bir köye, sahipli bir köye daha önce gidiyor ve 
bu suretle plân, program, Devlet atlatılmış olu
yor. Halbuki, benim kanaatimce, siyasetle meş
gul olanların bu konularla ilgili olarak yükünün 
ortadan kalkması için, vatandaşların buraya 
gelmemesi için; bu konuları politikanın tesirin
den uzak tutmak lâzımdır. Vatandaşların çoğu; 
yol için, elektrik için, su için bilmem ne için 
buraya geliyor. Halbuki, buraya gelmelerine 
lüzum yoktur, gelmeleri de yerinde değildir. 
Çünkü vilâyetlerin teşkilâtları vardır, vilâyet

lerin teşkilâtları teklif ettikten sonra, buradaki 
umum müdürlüli: onu hizaya koyar, bu yapılsın, 
der; onun dışında bir şey söylemez. Siyasilerin 
onları buraya getirmesini önlemek için, çeşitli 
etkilerle karar alınmasını veya değiştirilmesini 
önlemek için benim kanaatimce, Köy İşleri Ba
kanlığının vilâyetlerde iyi bir plânlamaya ihti
yacı vardır. 

Bu plânlama ne olabilir Belki bu kanunla 
bunu yapabilecekler, Sayın Bakan kah edecek
lerdir, bu olabilir. Meselâ, benim mıntıkamın 
5CÖ köyü var. 500 köyün suyunun, yolunun ve 
elektriğinin beş sene içinde yapılması sıraya ko
nur. Bu pıra yapıldıktan sonra, kim olursa ol
sun öncelik tanınmaz, ama encümen azalan si
yasi kişiler oldukları için, siyasi partilerden se
çildikleri için, hangi taraf ağır basıyorsa, bu 
plân ve program ona göre bozuluyor, sonra da 
birçok zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz; do-
layısıyle baytaki müdiran sınıfın da siyasilerin 
baskısı altında kalıyorlar. Bundan kurtulma
nın yolunu hepimiz istemeliyiz ve aramalıyız; 
islerin aksamaması için aramak mecburiyetin
deyiz de.,. Parlamenterler o zaman Parlâmento
da çalışmanın yolunu bulurlar; vatandaşların 
haksız ve gayrikanuni çeşitli işleri için onların 
enime düşüp gitmezler. Bu mühim bir mesele
dir. Politikacıyı bu islerden almak, Parlâmen
toya bağlamak ve dolayısiyle vatandaşa; poli
tikacının, vatandaşı arkasına düşürüp de götü
ren mihmandar değil, Meclis kürsüsünde vazife 
gören, fikrini savunan, onun hakkını ariyan par-
lcnıanter olduğu düşüncesini aşılamak lâzım
dır. 

O bakımdan, şimdi bu kanunda bir bakarsı
nız ki, Bakanlık birçok salâhiyetleri elinde top
lamış. Öyle görülüyor. Bu toplamanın elbette 
bâzı sebepleri var, ama idareci gözüyle düşüne
cek olursak, her idareci «politikacının tesirin
de kalmam» diyemiyor, kalıyor; valiler, filân da 
kalıyor. O halde, ıbu tesirin sonuçlarını düşüne
rek, ehemmi mühimme tercih etmek, filânın 
hakkını filâna vermemek için, Köy İşleri Ba
kanlığı hu kanunla, biraz merkeziyetçi bir siste
min içerisine doğru gidiyor. Bu, benim kanaa
timce şimdiye kadar edinilen tecrübelerden, ya
pılan tatbikatlardan ileri geliyor. Meselâ, bir 
misal verebilirim; Sayın Bakan da bilir, henim 
bölgemde değil bir gezi esnasında idi; bana 
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«haklı:ın» dedi. Belki politikacılar oraya ağır 
'basmamış obalardı, o köyün suyu, elektriği çok
tan yapılmış olabilir. Muğla bölgesinde bir köy 
var, Köyceğiz köyü. Burada italyanlar dört yıl
dan beri hafriyat yapıyorlar. İtalyanların pro
fesörleri yazın (buraya geliyorlar. İtalyan arke
ologları buraya tetkikata, arkeolojik araştırma
ya geliyorlar, kazılar yapıyorlar; ibüyiik bir şe
hir varmış. Şimdi burada elektriği de göremi
yorsunuz, suyu da yoktur, yolu da... Bu durum 
karcısında elbette utanma keyfiyeti olabilecek
tir. Bunun nedenlini bakanlığın elemanına ben 
söylediğim vakit, öncelik tanıtabiliyor; ama 
işin içine politika karıştığında filân yerden ba
na çok şey geliyor diye cevap veriyorlar ve mü
him meseleler hakikaten ikizim için de utanç ve
silemi oluyor. Ondan sonra diğer plâna alınabili
yor. 

Cemal Tarlan arkadaşımın fikirlerine işti
rak etmekle beraber, vilâyetlerde böyle aksak
lıkların olduğuna da kaaniim. 

Yine bir misal verebiliriz. Hangi encümen 
âzası kuvvetli ise, programı o yapmıştır. Prog
ramı yaptıktan sonra ağırlığını basıyor, vali de 
siyasi tesirlerin altında kalıyor. Derhal filân 
yerin yolu yapılacağı halde grayderleri, buldo
zerleri alıyor, «Benim raunt akamda çalışacak» 
diyor. Bu ağır ıbaskı vardır. Bu ağır baskı poli
tikacılardan geldiğine göre, hangi parti iktida
ra gelirse, onun kanadı bu işi yürütmekte de
vam ediyor. 

Şimdi 'bir idarenin veya umum müdiranm ta
rafsızca çalışabilmesi için, elbette bunlara «dur» 
demek lâzımdır. Belki hunu 'biraz kolaylaştırır
sın, belki bir tarafına ilâve edebilirsin. Ne ya
pıyor o zaman? Bir kazaya bakıyorsunuz, hiz
met görmemiş; bir kazaya 'bakıyorsunuz hizmet 
görmüş. O halde bu tecrübenin mahsulü olarak 
yapılan işlerde, hak payı olabiliyor. Kanun hel-
ki de bu bakımdan ağırlık noktalarını taşıyabi
liyor. 

Arkadaşlarımızın umumiyetle çalışmaları 
verimli. Yalnız bir noktayı yine açıklamak mec
buriyetindeyim. «Siyasi mülâhazalar karışıyor» 
dedim. Bilhassa Sayın Bakanlığın kooperatifle
re değer vermesi lâzım. Köylerin kalkınması 
kooperatiflere hağlı. Bu kooperatifler dejenere 
edilmiştir ve ediliyor. Yine bu siyasi mülâhaza
larla dejenere ediliyor. Bir kooperatifin başına 

eğer iktidar partisinin hir mensubu geçmişse, o 
kooperatifi çiftliği gibi kullanma yoluna gidi
yor. Bir de bakıyorsunuz ki, ümit bağladığı ko
operatif mahvü perişan olmuş. Hele Avrupa'ya 
giden işçilerimiz para gönderiyor, orada para
sının yandığım, heba olduğunu görünce ümit
sizlik içine düşüyor ve böylece Avrupa ile mu
kayese ediyor. Bunlar çok varittir. 

Ben Bingöl'de gezdim, gördüm; orası böl
gem de değil. Bundan evvel umum müdür bey 
arkadaşa da anlattım. Sahte imza attığı koope
ratif âzalarının imzasını aldığı ve vatandaş mü
racaat ettiği için müfettiş de gidip yolsuzluğu 
gördüğü halde, o kooperatife 'bir türlü ceza ve
rilememiştir. Umum Müdürüne, müdürüne ak
settirdik, «çağırdık söyledik» dedi. Umum Mü
düre bizzat «siz kooperatifleri ayakta tutmak 
istiyorsanız, yaran ve bendegân tesirinde kal
maymış. Halk bundan (bizardır, bir daha koope
ratif kurduramazsihız» '-dedim". ITedirTÜnuh se
natör veya milletvekili tanıdığı var. Senatör ve 
milletvekili tanıdığı olan kanunun açıklığından 
istifade ederek elbette bu işlerden kendisini ko
rumasını biliyor ve koruyor. Maalesef müfettiş
ler raporunu verdiği halde hir şey yapılamamış
tır. 

Bu kanunun tümü üzerinde görüşülürken, 
bunu söylemekten maksadım, mümkün olduğu 
kadar Köy İşleri Bakanlığı hizmetini politik te
sirlerden âri ve aynı zamanda faydalı, müsmir 
kılmak, politikacılara «yardımcı olmaktır; me
sele burada toplanıyor. Onun için Sayın Baka
nın hu misallerimizin üzerinde durmasını ve 
kooperatiflerin dejenerasyonuna engel ve mâni 
olmasını gönlüm arzu eder. 

Biz, istiyerek, teşvik ederek bâzı kooperatif
ler kurdurduk. Maalesef siyasi mülâhazalarla 
bu kooperatifler iyi işlemedi, işletilmedi. Onun 
için Köy İşleri Bakanlığı çok genişlemekten zi
yade bu güzel kadrosu içinde, meselelerini mü-
kemmelen halletme yoluna gitmelidir. Şimdi bu
rada hir genişleme görüyorum ve bizim bütçe
miz de huna kâfi değildir. Çok sevdiğimiz arka
daşlarımız vardır. 

Meselâ, TEK Kanunu çıktı. Şimdi köylerin 
elektrik işlerini bu kanun gereğince doğrudan 
doğruya Köy İşleri'Bakanlığı, mı yapsın; yoksa 
Köy İşleri Bakanlığı ile teşriki mesai ederek 
TEK mi yapsın? Biz bakanlık kurarken «Efen-
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dim şu iş de 'bizde toplanırsa iyi olur, bu iş de î 
bizde toplanırsa iyi olur, iyi olur, iyi olur» di- | 
yoruz. Bu suretle memleketimizde cari masraf- I 
lan artırıyoruz. Arkadaşlar, bütçede cari mas- I 
raf 28 milyar lira. Korkunç bu. Bu milletin 
bundan daıha fazlasını vermeye tahammülü yok; 
kadro genişletilmesine tahammülü yok. Mevcut 
kadrolarla Türkiye'nin meselelerini halletmek 
mecburiye tindeyiz. 

Köy İşleri Bakanlığı «Bu bende olsa iyi mi 
olur» yerine; TEK ile iyi bir koordinasyon 
yaparak meseleyi halletmeyi kabullenımeli. Yü
kü değil, iyi bir koordinasyon yaparak mesele
leri halletmeyi üzerine almalı. Bu kanun çıktık
tan sonra Köy İşleri Bakanlığı da teknik teşki
lâta sahiıbolacak. TEK'in elemanları, teşkilâtı, 
teknisyenleri var ve biz ona kanun gereğince 
bir bütçe de ayırmışız. Burada tekrar getiriyo
ruz ve Köy işleri Bakanlığına aynı salâhiyetleri 
veriyoruz. 

Benim kanaatim şudur: Planlanacak köyle
rin ismini TEK'na Köy İşleri Bakanlığı verir. 
Ondan sonrasına karışmaz, beraber çalışır. Bir 
de kendisi kurmaya doğru gitmez. Yarın elek
triklerinin arızası olacaktır, para alımı olacak
tır, filânı olacaktır, falanı olacaktır. TEK Ka
nununu çıkarmamızın sebebi, bunun bir elde 
toplanması içindir. Bu üniteyi dağıttığımız tak
dirde vay halimize... Üniteleri dağıtmak doğru 
değildir. Bilâkis üniteleri birleştirmek lâzımdır. 
Sayın Bakanımız burada, istirham edeyim; ken
disi ve elbette diğer arkadaşlarrmız da anlayış
lıdır, Türkiye'ye külfet yükletici böyle mesele
lerden uzak kalınması kanaatimce yerinde olur. 
Sözcü arkadaşım da buna yanaşmamak. Mec
liste bu ilâve edilmiş; ama Meclise geldiğinde 
tasarıda bu yoktu. Bunu üzerine alması doğru 
değildir; Türkiye'ye yazık. Eleman sarfımıza, 
kuvvet sarfımıza bizim takatimiz yok arkadaş
lar. 

Şimdi bu parayı sizin personelinize vereceği
mize mıntakalara gönderdiğiniz personele ödi-
yeceğimize elektriğe sarf etsek kötü mü olur? 
Sizin işçilerinize verdiğiniz paraların miktarı 
namütenahidir. Kadrolarınız şiştiği müddetçe 
sizin bütçenize girecek paralar köye yapılacak 
yatırınla değil, cari masraflara doğru gidecek
tir. Bunun için mümkün olduğu kadar bundan 
kaçınmanızı istirham ederim. Kanundaki bu I 

hatayı düzeltmenizi ve Hükümetten geldiği gi
bi ayarlanmasını şahsan ben beklerim. Ünitele
ri dağıtmıyalım, birleş tirelim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Salih Tanyeri, buyuru
nuz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz kanu
nun muhatabı olan Bakanlık bundan epey za
man evvel kurulmuş ve aradan 7 yıla yakın bir 
zaman geçtiği halde teşkilât ve görev kanunu 
Meclise gelerek çıkmadığından zaman zaman 
şikâyetler vâki olmuştur. 

Ancak, Adalet Partisi Grupu adına konuşan 
sayın arkadaşımın belki bir başka yönden ifade 
ettiği gibi, bu tasarı cidden talihsiz bir tasarı 
olmuştur. Sebebi; bunu müzakereye başlamak
ta bulunduğumuz bir sırada Birinci Erim Hükü
metinin idarenin yeniden düzenlenmesi için kur
muş olduğu komisyonun raporu basına intikal 
etmiş ve burada bâzı bakanlıkların, bu arada 
Köy İşleri Bakanlığının ilgası gerektiği reform 
ilkesi olarak belirtilmiştir. Şu halde bu teşkilât 
kanununu bugün kabul ettiğimiz takdirde ve 
İkinci Erim Hükümeti idarenin reorgankasyonu 
raporunu, projesini Hükümette görüşmeye baş
ladığı zaman bunun kaldırılmasına karar ver
diği takdirde, durum ne olacaktır? Filhakika, 
Bütçe Karına Komisyonunda gerek Başbakanlık 
büieesi, gerek îçişlari Bakanlığı bütçesi konu
şulurken ve gerekse Cumhuriyet Senatosu But
ça Komkycnunda Koy İşleri Bakanlığı Teşki
lât ve Görev Kanunu ikinci defa benimsenmek 
için geri alındığında konuşulurken, bu hususta 
,;âsı fikir ve mütalâalar beyan edilmiştir. Fakat 
.?çıkça ifade edeyim ki, bu beyanlar arasında bir 
birlik, bir tamlık kurulmasına imkân görmüyo
rum, görmedim. Bunun için de ayrıca üzülüyo-

Filhakika Cumhuriyet Senatosu Bütçe Ko-
^-_"/.."'" konu:an bir Sayın Bakan arkadaşı-

<r.ka:«:u Kurulunda bu isi göraüştük, 
'V: ıY >k t 'üiib tam metin halinde bütün ba-

" -rT~r mu"1" aka 3 varmış durumdadırlar» ifa-
' n"c b'Ju^mjftu. Aynı günün gecesi Bütçe 
.n :~2 "^or-i-ycrj-jıda konuşma yapan bir baş-

k-1 "Vyir Fakcn, değerli bir arkadaşımızın vâki 
j^akne verdiği cavapta «Köy İşleri Bakanlığı 
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Teşkilât ve Görev Kanunu iiserinde Bakanlığı
nın mut ab aka tinin bulunmadığını» ifade eder, 
işrabeder tarzda bir görüşme yapmıştır. Bu ko
nuşmadan da anlaşılıyor ki, Köy İşleri Bakan
lığının bu kanun ile bir demet halinde bir 
buket halinde çeşitli bakanlıklardan aldığı gö
revler ve bu görevlerin ifası sırasında bakanlık
ların diğer yetkilerine vâki tedahüller bakan
lıkları, teşkilâtı rahatsız etmiş bulunmaktadır. 
Eğer gerçekten ikinci Erim Hükümetinin çe
şitli hizmet kollarının basında bulunan sayın 
bakanlar bu Teşkilat ve Görev Kanununun tü
mü üzerinde tek metin halinde ınutahakate var
mamışlara, şu halde görüştüğümüz taslak bir 
Hükümet tasarısı olmak hüviyetini kaybetmiş
tir. 

Şimdi denebilir ki, İiknci Erim Hükümeti 
idarenin reorganizasyoıı raporunun tavsiyeleri 
ttgerrnrlff' siyaai tercihini-- beyan- --etmeaıhtir. .0 
takdirde kanunun burada müzakeresi erkendir. 
Bekliyelim; Hükümet reorganizasyen - ki, re
form mahiye ti:.: dedir, reform niteliğindedir - ra
porunu incelenin, siyasi tercihini yapsın ve on
dan sonra desin ki, «Köy İsleri Bakanlığı ken
disini köylüye, kamu oyuna kabul ettirmiş bir 
Bakanlıktır, kalacaktır.» O takdirde Bakanlığın 
Teşkilât ve Görev Kanununu maalmemnuniye 
burada derinliğine ve genişliğine mütalâa ede
riz. Ama, şimdi Sayın Bakan çıkıp diyemez ki, 
«Biz bu konuyu Bakanlar Kurulunda görüştük, 
reorganizasyon raporunun Koy işleri Bakanlı
ğına ilişkin kısmını da inceledik ve neticede 
raporun bu kısmı ile mutabık olmadığımızı ve 
bunun kalması gerektiği sonucuna vardık». Hi
çin diyemez? Şu noktadan diyemez; idarede ya
pılacak olan reform bir küldür. İdarenin bün
yesi, teşekkülü, icra tarzı, merkezî idarenin ku
ruluşu, mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri; 
yani mahallî idarelerin merkezî idare ile müna
sebetlerinin tanziminin bu reformun geniş kap
samı içinde, kavramı içinde ele alınması lâzım
dır. Mücerret bir noktadan ele alınarak, sırf 
Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hak
kında kanun tasarısı biran evvel çıksın düşün
cesiyle bu şekilde hareket etmek, reformcu bir 
Hükümet niteliği taşıyan, bu itibarla inandırıcı 
olmak durumunda bulunan ikinci Erim Hükü
metini de, reformlar noktasından biraz za'fa 
uğratır kanaatindeyiz. 
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Şimdi meselenin reformla neden sıla sıkıya 
ilişkisi olduğunu, başka bir yenden de mütalâa 
etmek imkânı vardır. 

Sayın arkadaşlarını; mesele, yersel mahallî 
b ir idare olan köyün problemlerinin ve bunlara 
çözüm getirecek hizmetlerin, mahallinde mi, yok
sa merkezden mi çözülmesi noktasında düğüm
lenmektedir. Bugün Anayasamıza göre köy 
mahallî idaredir ve köy halkının müşterek ma
hallî ihtiyaçlarını kar.şılıyacak hizmetleri vs gö
revleriyle orantılı gelirler kanunla tâyin edile
cektir. Bu, Anayasasın bir hükmüdür. Şu hal
de, bugün, 1C81 Anayasasının «idarenin kuru
luşu» bölümünün mahallî idarelere ilişkin kıs
mında bir değişiklik yapılmadığı müddetçe, köy 
hizmetlerini merkezden idare, etmeye, yani bu
nu merkezî otoritenin emrine vermeye hukukan 
ir ikan yoktur. Bu takdirde, Anayasa ile ters 
düşmek gibi bir durum tahassul eder. Ama, bu 
irtâTerarrr ı e m'guniırasytnrnpyeniden -düzenlenmesi' 
raporunun ge;fk Hükümette ve gerek basında, 
gerek kamu oyumda tartışılması sonucunda, ma
hallî idarelerin hizmetlerinin bir kısmının alın
ması., ya da mahallî idarelere bambaşka bir hü
viyet vererek, ya da enlarm yetkilerinin kısıl
ma "u sm etiyle îamamiyle merkezi bir idareye 
gidilmesi fikri galip gelebilir. Bunu aksi de 
varittir; merkezin bir takım görevlerini, bir ta-
kmı hizmetlerini mahallî idarelere, mahallî ida
relerin seeimle gelmiş mesüslerine yani karar 
organlarına terketmek ve Anayasanın emri olan 
görevleriyle orantılı gelirleri, kanunlarla tedvin 
etmek suretiyle bu hismetleri onlara vermek 
ve merkezi idare ile mahallî idare arasındaki 
ilişkiyi idari vesayet şeklinde, kontrol şeklinde, 
mrrakebe şeklinde tetkik etmek, sonuçlarına 
varmak ihtimali vardır. 

Bıı itibarla, bu kanunun bu şekilde çıkması 
suretiyle Anayasaya ters düşecek bir duruma 
düşmememiz için, müzakeresinin bu noktadan 
da erken olduğu mütalâasmdayım. 

llitekim, Anayasanın köyü mahallî idare 
sayması ve müşterek hizmetlerin mahallî or
ganlar tarafından karşılanacağı hükmüne rağ
men, kanun - Sayın Tarlan arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi - 2 nci maddesinin (d) bendi ile 
müşterek hizmetler olan köy yollarını, köy içme 
sularını köy elektrifikasyonunu merkezi bir 

1 hizmet olarak almış, mahallin gönüllü katkıla-
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nm değerlendirmeyi bir priycrlte meselesi " 
saymıştır. Halbuki bugüne kadar olan uygula
ma; Anayasanın bu ilkesine sadık kalınarak, 
vilâyet kedemesinde il genel meclisi ve daimî 
komisyon; köy kademesinde ihtiyar kurulu ve 
muhtar, tesbit edilen bir programın yıllık uygu
lamalarına, merkezin bir yardımı şeklinde te
celli etmiştir. Esasen bugün meriyette bulunan 
ve birçok hükümleri maalesef tam mânasıyle 
tatbik edilemiyen idare - i Hususiyei Vilâyet Ni
zamnamesinin - Ki, 1913 tarihidir - yerine ka
im olacak ezel idareler kanunu kabul edilmeden 
ve - demin de arz ettiğim gibi - bu kanunda ma
hallî idarelerin durumları ve görevleri kesin 
olarak belirtilmeden, iEöy işleri Bakanlığı 
Teşkilât Kanununun müzakeresi erkendir. 

Sayın İçişleri Bakam Bütçe Karma Komis
yonunda yaptığı konuşmada, «ösel idareler ka
nununun içişleri Hakanlığı Merkezi idaresinin 
yeniden düzenlenmesi heyeti tarafından ta
mamlandığım ve bakanlıklara sevkediîersk mü- ) 
talâa istendiğini» beyan etmiştir. Şimdi bu ka
nun muvacehesinde tabiatıyla sayın Köy işleri 
Bakanı ve Bakanlık erkânı, içişleri Bakanlığın
dan gelen özel idareler kanunu taslağı üzerinde 
inceleme yaparlarken, «Köy İşleri Bakanlığı Ku
ruluş ve görevleri Kanunu tasarısının şu şu mad
delerine aykırı hükümler ihtiva ettiğinden Ba
kanlığımızın mutabakatı yoktur» diyeceklerdir. 
Bu takdirde Özel İdareler Kanununun çıkma
sına da imkân hâsıl olmıyacaktır. 

Şimdi, kanun tasarısı bir de bölge kademe
si ihdas etmektedir. Bildiğiniz gibi Anayasanın 
115 nci maddesinin son fıkrası, birkaç ilin hiz
metleri birkaç ili içine alan kuruluşların yet
ki genişliği prensibine dayanarak, bölge halin
de görev ifa edebileceği hükmünü getirmiştir. 
Anayasanın 115 nci maddesi, merkezi idarenin 
taşradaki, illerdeki temsilcilerinin yetkileriyle 
ilişkin hükümler taşımaktadır, ikinci fıkrası, 
«iller idaresi, yetki genişliği esasına dayanır» ] 
der ve bu yetki genişliği valiler tarafından ] 
kullanılır. Eski deyimi ile tevsii mezuniyet, ya 
da dekonsantrasyon. 

Simdi, bir taraftan #enel olarak merkezin, ? 
Devlet Başkanının, Hükümetin ve bütün ba- j 
kanların teker teker vilâyette temsilcisi olan ] 
vali, yetki g'enişliğini, yani bakanların yetîrile- : 
rine dâhil olan hususlardan bir kısmını yetki 
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genişliği prensibine göre uygulamaktadır. Bir 
vilâyette birkaç vilâyeti içine alan kuruluş ol
madığı halde, Köy İşleri Bakanlığının bir böl
gesi vardır ve 115 nci maddenin son fıkrasına 
göre bu da yetki genişliği prensibine göre ku
rulabilir; yetki genişliği ile mücehhezdir. Şu 
halde yetki genişliğine 'sahip iki kişi aynı vilâ
yet hudutları içinde köy problemlerini hallet
mekte karşı karşıya geliyor. Birincisi «Böyle 
olacak» diyor, 'öteki «Hayır böyle olacak» diyor. 
işte bir yetki tedahülü ve işin içinden çıkılma
sına imkân olmıyacak bir durum. 

Yine Anayasamız köyü, vilâyeti mahallî 
idare olarak öngörmüş ve bunların organlarının 
olacağını belirtmiştir. Meselâ vilâyetlerde il ge
nel meclisi, il daimi komisyonu, bunların başı 
olarak vali program, plân yaparlar ve uygular
lar. Bölge karşısında, «Hayır, ben merkezin 
yetki genişliği ile maeShhez bir organıyım, bu 
böyle olmıyacaktır, böyle olacaktır» denebilir. 
Bu işleri çatallaştırır ve çok zor bir duruma 
düşürür. 

Sayın Bakan, sanıyorum Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe Komisyonunda; «Ben bölgeleri si
zin anladığınız gibi düşünmüyorum. Her vi
lâyete ağır makinalar (göndermek imkânım yok. 
Esasen personelim de yok. Binaenaleyh, müca
vir birkaç vilâyetin merkezi halinde, bir vilâ
yette bölge kuracağım. Her vilâyete ayrı ayrı 
veremiyeceğim ağır makinaları getireceğim, ora
ya koyacağım. Bunlar merkezde bulunacakları
na orada bulunacaklar ve vilâyetin talebi, ih
tiyacı üzerine bunları kolaylıkla oraya sevket-
mek imkânını sağlıyacağım, İşte benim düşün
düğüm bölge seviyesinin yetkisi bu olacak» 
dediler. Yanlış anlamadımsa Sayın Bakanın 
ifadelerinden çıkardığım not da bu. 

•Sayın arkadaşlarım; bunun için bölge kade
mesi ihdasına lüzum yok. Bu bir depo. Oraya 
'bir depo yapılır, yetkili bir depo memuru tâ
yin edilir, emir verilir, «Falan yere şevket, fa
lan yere şevket» denilir. Yetki genişliğini böl
ge kurduğunuz takdirde, vermiş oluyorsunuz 
Yetki genişliği verince, mutlaka valiler arasın
da görev tedahülü olacaktır, hizmet aksayacak
tır. Bunu arz etmek istiyorum. 

Kanun tasarısı bunun dışında mühim bir 
aksaklığı, bir tezadı, bir çelişkiyi; yani Hükü
meti de Meclisi de cok zor duruma düşürecek 
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bir çelişkiyi ihtiva ediyor. Bu çelişkinin se-
(bebi, elimizde bulunan bu teşkilât ve görev ka
nununun çok evvel hazırlanarak Meclise ve
rilmesi, Komisyonda müzakerelerinin uzaması 
ve bu arada bir Hükümet değişikliğinin olmuş 
bulunmasıdır. 

iSayın Erim Hüküme ti bir toprak reformu yap
mak va'di iie iş başına gelmiştir. Gerek Birinci 
Programında, gerek ikinci programında bunu ele 
almıştır. Bu programın icabı olarak da Top
rak Reformu Öntsdlbirler kanunu tasarısını 
Meclise takdim etmiştir. Bu tasan Meclis Ge
çici Komisyonundan geçmiş, gündeme gdrmiş-
tir. Bir de Hükümetin toprak reformu strate
jisi hakkında bir kararnamesi vardır. Zanne-
rim, ya Temmuz veya Ağustos ayında çık
mıştır. Burada gerek öntedbirler kanunu tasa
rısında gerek toprak reformu stratejisıinde 

plânlamalarını Başbakanlığa bağlı bir toprak 
reformu müsteşarlığı vasıtasiyle yapacağım» 
diyor ve öntedbirler Kanununda da bunun teş
kilâtını gösteröyor. Şimdi, bu kanunda - Bu 
olaylardan çok evvel hasırlandığı için - deni
yor ki; «4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununda bulunup da bugünkü toprak refor
munda daha iyileştirmeyi düşündüğümüz faa
liyetleri», yani toprak dağıtımını, toprak tam-
laştırılmasını, küçük su işlerini, toprağın daha 
verimli hale getirilmesi işlerini «Köy işleri 
Bakanlığına görev olarak veriyorum.» 

Gerek öntedbirler Kanununda, gerek top
rak reformu stratejisinin bir maddesinde de 
emir veriyor. Diyor ki «Hazineye ait toprak 
dağıtımı işleri durdurulacaktır.» 

Elimdeki toprak reformu stratejisi karar-
namesidir. «Toprak Reformunun Stratejisi» 
başlığını taşıyan 4 ncü bölümünün birinci mad
desinin (C) fıkrası : «Yürürlükteki kanun
lara göre...» Yürürlükte bulunan kanun, 4753 
sayılı Kanundur. «Yapılagelmekte olan toprak 
dağıtımı durdurulacaktır.» Şimdi bu, böyle di
yor. Biz bu kanunu çıkaracağız, diyeceğiz ki; 
«4753 sayılı Kanuna göre toprak tevziine 
devam edeceksin.» işte bir çelişki. 

Yarın toprak reformu kanunu kı'smet olursa 
çıkaracağız, bu kanundada uygulamayı 4753 
sayılı Kanuna göre Köy işleri Bakanlığına 
vereceğiz. Halbuki Hükümet, tarafından tapu 

memurlarına, muhafızlığına falan da «uygula-
mıyacaksın» diye emir verilmiş, öteki kanun 
da; «Hayır, bunu Başbakanlığa bağlı toprak 
reformu müsteşarlığı, teşkilâtı ifa edecektir» 
Bu da bir çelişki meydana getirecek mahiyet
tedir. 

Şimdi olabilir ki; Hükümet Toprak Re
formu Kanununun uygulanmasında ayrı bir 
müsteşarlık kurmaktan vazgeçer de, «Yeni 
kurduğum bir teşkilât var bunu, bu teşki
lâta vereyim» diyebilir. Bu takdirde madde
lerde 4753 saylı Kanun, ki, kısa bir zaman 
sonra ilga edileceği muhakkaktır: nitekim 
öntedbirler kanunu tasarısında ilga maddelerin
de vardır. Bir ay veya iki ay sonra ilga edi
lecek bir kanun içinde, ömrünün uzun olmasını 
gönülden temenni ettiğim bir kanuna ne için 
yer Verelim? Aradan 3 ay geçtikten sonra £a-
ym~Bakan buraya gelsin, değişiklik teklif üt"--

sin. Buna ne lüzum var? Eğer bu kanun 
mutlaka çıkacaksa, bu takdirde 4753 sayılı 
Kanun dememeli. Dediğim gibi, eğer Hükü
met alternatif olarak düşündüğü organlardan 
Köy işleri Bakanlığına toprak reformunun uy
gulanmasını verecekse, toprak işleri ile ilgili 
kanunların verdiği hizmetleri ifa etmek diye 
kanun rakamı sevketmsden bir ibare koyması 
daha iyi olurdu kanaatindeyim. 

Şimdi, bu kanunun çeşitli maddeelrinde çe
şitli bakanlıkların salâhiyet ve yetkileri ile te
dahül ve çelişki teşkil eden birtakım maddeler 
de var, Meselâ orman köylerinin kalkındırılma
sı meselesi, Orman Bakanlığına görev olarak ve
rilmiş. Meselâ köy elektrifikasyonu mevzuu da
ha dün çıkarılan Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nunu ile bu Umum Müdürlüğe verilmiş. Tabiatı 
ile bu iki bakanlık, ayrı ayrı Köy İşleri Bakan
lığı ile bir ihtilâf halinde olacak: O halde bu hü
kümleri yumuşatacak, anlaşmaya varacak bâzı 
hükümler getirilmesi lâzım. Belki Sayın Bakan 
müzakerelerin devamı sırasında bir önerge ve
rerek, il genel meclislerinin yetkilerini kabul 
edecek bir değişikliğin yapılmasını; Türkiye 
Elektrik Kurumu ile Köy İşleri Bakanlığı ara
sındaki frotmanı yumuşatacak, önliyecek bir de
ğişikliği teklif edebilir. Bu takdirde kanun yine 
Meclise gidecektir. 

Sayın Tarlan, Sayın Dikeçligil anlattılar. 
Daha evvel Grupumuz adına konuşan Sayın 
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Grup Başkanımız da konuşmalarında, bu kanu
nun neden iyi hazırlanmadı, hizmetlerin neden 
aksıyacağı hakkında uzun görüşler beyan etti. 
Şu halde kanun bir iki maddesinde, bir iki fık
rasında yapılacak değişiklikle Meclise gidecek
tir. Tümünü reddederek Meclise göndermek ve 
orada derinliğine, genişliğine yapılacak tetki-
katla bir neticeye varmak mümkündür. Çünkü 
kanun komisyonda da görüştüğümüz gibi 3 ay
lık bir süreye tabidir, Anayasaya göre Cumhu
riyet Senatosunda kalma süresi âzami üç aydır. 
Bu süre 3 Ocakta yani bir haftadan daha az bir 
zamanda sona erecektir. Cumhuriyet Senatosu 
toplansa toplansa, Çarşamba ve Perşembe günü 
toplanacaktır, Cuma günü kanuni tatildir. Bu 
iki gün içinde aceleye getirilerek takrirlerin mü
zakeresi, incelenmesi imkânı hâsıl olmıyacaktır. 
Belki Sayın Komisyon da takrirlerin ışığı altın
da metinleri yeniden gözden geçirerek; bir re
daksiyona tabi tutmak için geri almak ihtiyacı
nı hissedecektir; 'ama ayın üçünde kanun oto-
matükman kanunlaşacaktır. 

Sayın Devlet Başkanımızın bir prensibi var
dır. Cumhuriyet Senatosunda çeşitli sebeplerle 
süresi içinde görüşülememiş olan kanunları 
iade etmek prensibindedirler. Nitekim, îş Ka
nunu bu şekilde iade edilmiştir. O noktadan bel
ki kendileri bu kadar önem verilen ve üzerinde, 
lehinde, aleyhinde çok tartışmalar olan bir ka
nunun Cumhuriyet ^Senatosunda oylanmadan 
otomatik olarak kanunlaşmasından dolayı bunu 
uygun görmiyerek, Meclise iade edecektir. O 
takdirde yeniden bir müzakere cereyan edecek
tir. Bütün bunlara lüzum kalmaması için kanu
nun, tümünün, şimdiden reddedilmesi ve arz et
tiğim gibi Mecliste çok daha geniş bir zamanda 
bunun incelenmesi lâzımdır. 

Hatırlarım; Köy İşleri Bakanlığı kurulduğu 
zamanlarda yahut kurulmasının söz konusu ol
duğu zamanlarda, bu Bakanlık bir koordinas
yon bakanlığı halinde mi kurulmalıdır, bir icra 
bakanlığı halinde mi kurulmalıdır? İcra bakan
lığı halinde kurulduğu takdirde, hizmetleri ne
ler olmalıdır?.. Bunlar uzun tartışmalara yol aç
mıştır. Sayın Bakan bunları çok iyi hatırlarlar. 

Şimdi bakanlıkların birçok görevleri bu ka
nunda bir araya getirilmiştir; ama bence nok
sanlar vardır. Benim gönlüm arzu ederdi ki, ta
ban fiyat politikası ve sosyal amaçlı destekleme 
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mubayaaları, kredi politikası köy işlerinde kom
petan yetkili bir kurul tarafından, konjonktür 
takibedilmek suretiyle tesbit edilsin, bakanlık
lara teklifte bulunulsun. 

Bugün bakıyorsunuz bir gübre mevzuu var. 
Koy İşleri Bakanlığı toprağın ıslahı, iyileştiril
mesi, verimin artırılması için birtakım yetkiler 
almış. Verimin artırılmasında en Önemli girdi, 
gübre. Bu sene Tarım Bakanlığı ile Sanayi Ba
kanlığı arasındaki bir anlaşmazlık yüzünden 
gübre ithalâtı gecikmiş, bölgelerden gübre diye 
şikâyetler gelmektedir. Sayın Başbakana arz 
ettik, «Tarım Bakanlığına, Sanayi Bakanlığına 
emir verdim» dediler. Onlar cevap verdiler, 
«Zamanında tedbir alınmadığından ithal güç
lükleri dolayısıyle de gübre ancak Şubatta ge
lecek» 

Saym arkadaşlarım; bu da bir mesele. Ma
dem ki, köyü tüm olarak merkezden idare etme 
düşüncesi ile bir kanun tedvin ediyoruz. O hal
de bu hizmetlerin de buraya verilip verilemiye-
ceğini, verilecekse ne şekilde verileceğini tesbit 
etmeli, ona göre bir kanun çıkarmalıyız. 

Benim mâruzâtım; sayın arkadaşlarım bu 
fikrime iltifat ederlerse - ki, ben şahsan Sayın 
Bakandan da bunu istirham etmek durumunda
yım - tümünü reddedelim. Meclise gitsin,, daha 
geniş bir zamanda, imkânda incelensin ve ondan 
sonra elbirliğiyle bunu çıkarmak bahtiyarlığına 
kavuşalım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, iki önerge 
gelmiş bulunuyor. 

Önergelerden birinde, görüşülmekte olan ta
sarının bugün intacedilemiyeceği anlaşılmakta 
olduğu gerekçesiyle yarın da Genel Kurulun 
toplantıya çağırılması, toplantı için karar alın
ması istenmektedir. 

İkinci önerge de, tümü üzerindeki görüşme
nin yeterliği hakkındadır. 

Geliş sırasına göre birinci önerge hakkın
da muamele yapacağız. Birinci önergenin muh
tevasını arz etmiştim, önergeyi okuyorum. 
«Görüşülmekte ve fakat henüz ikmal edilmemiş 
olan ve süresi 2 . 1 . 1972 günü bitecek olan 
Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısının Genel Kurulun 
29 . 12 . 1971 Çarşamba günü de toplanmak 

274 — 



O. Senatosu B : 15 28 . 12 . 1971 O : 1 

suretiyle sonuçlandırılmasını arz ve teklif ede
rim.» 

ALİ ŞAKİSİ AĞANOĞLU (Trabzon) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
LÜTFİ BİLGEN (içel) — Aleyhinde söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhinde takaddüm etti, ya

hut göremedim özür dilerim. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan, sayın, senatörler; 
Daha önce de Yüce Senato bu kanunun bu

gün görüşülmesine devam kararı almıştı. Görü
şüyoruz ve kanunun aksak taraflarını ortaya 
koymaya çalışıyoruz. Bu bakımdan görüşmeye 
devam edelim, söz almış arkadaşlarımız fikirle
rini beyan etsinler ve bir neticeyi bugün elde 
edelim. Korkarım ki, yarın Senato sırf bu ka-
rmn tasan sı için toplanırsa, çoğunluk elde ede
mez ve görüşmeler de yarıda kalır. Onun için 
müsaadenizi istirham ediyorum, görüşmelere de
vanı edelim. Belki bir iki arkadaş daha konuş
tuktan sonra bir neticeye varacağız, 

Teşekkür eder, arz ederim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, bir 

usul hatasını arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, yerinizden buyu
run. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Yeterlik önergesi 
çok erken verilmiştir.. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi değil efendim. 
Yarın da Heyeti Umumiye toplantısı yapılma
sı hususunu kapsıyan önerge. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Yeterlik de mev-
zuubahis oldu da. 

BAŞKAN — Hayır efendim, onu ayrıca iş
leme tabi tutacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; Tüzüğümüzün 70 
nci maddesi hilâfına biraz evvel verilen önrege 
işleme tabi tutulmadı. Zaten önerge sahibi geri 
aldı. Şimdi, Tüzüğümüzün emri gereğince ayrıca 
bir toplantı günü tesbiti için, gündemi de be
lirtmek suretiyle usulüne uygun bir önerge ve
rilmiştir. Aleyhinde bir arkadaşımız konuşmuş
tur. Yüce Kurulun iradesini şimdi izhar edecek
tir. 

HÜSNÜ DİKEÖLİĞİL (Kayseri) 
lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

Ben de 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Önergede 
imzası olan kim efendim? 

BAŞKAN — Faik Atayurt'tıır efendim. «Bi
raz evvel verilen önerge» sözü ile ona işaret et
miş oldum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan; 
Bütçe Komisyonu Başkanı Faik Atayurt Ar

kadaşımızın bu önergeyi vermesinin sebebi yal
nız Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât kanunu ta
sarısının görüşülmesi için değildir. 

Ayrıca, üniversite mensuplarıyle ilgili Avans 
Kanunu Millet Meclisinde görüşülmüş ve ora
dan çıkmıştır. Yılbaşı yaklaşmaktadır. Düşünü
nüz ilim adamları şimdiye kadar mağdurdur, 
hiç para alamamaktadır ve onlar kanunun bu
rada görüşülmesini 'beklemektedir. O bakımdan 
yarm toplanılmasını arkadaşımız uygun gör
müştür ve takririni" yalnız Köy inleri Bakanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında kanun tasarısı
nın görüşülmesi için değil, bu kanun tasarısı
nın görüşülmesi için de vermiştir. Arkadaşları
mız yarın ekseriyet sağlıyabilirler; ama Per
şembe günü burada oylryaeaklardır. Çünkü, yıl
başına gireceklerdir. 

Onun için bu takririn kabulü yerinde olur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde konuşul
muştur. Başkanlık ayrıca açıklamayı zaid ad
detmektedir. Yüce Kurul iradesini izhar buyu
racaktır. 

Yarın da toplanılması hususundaki önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Çok vazıh şekilde reddedil
miştir efendim. 

Kifayet önergesini okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 

Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanun tasa
rısının tümü üzerindeki (müzakerenin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

Yiğit Köker 
Ankara 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; grup 
sözcüleri dışında altı sayın üye konuşmuştur. 
Gerçekten lehte, aleyhte, üzerinde konuşmalar 
olmuştur, önerge usulüne uygun verilmiştir. 
Aleyhte (Sayın Ağanoğlu söz istemiştir. Buyurun 
efendim. 
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ALİ ŞAKIR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, çok sayın üyeler; 

Zannediyorum söz almış; sırada bekliyen 
birkaç arkadaş kaldı, İBir tanesi de ben denizim. 

AHMET NtfSRET TUNA (Kastamonu) — 
Kaç kişi var Sayın Başkan? 

'BAŞKAN — Arz edeyim efendim. Kerraren 
arz ettim, ama hatibin konuşması sonunda arz 
edeceğim. Buyurunuz efendim. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — Bir 
tanesi de bendenizim. tBen usulen tabım itibarı 
ile uzun konuşmam; fakat Yüce Heyetinize arz 
edeceğim bir kaç esas nokta vardır, belki 5 da
kika konuşacağım. Onun için lütuf buyurun, da
ha 10 - 15 dakika sabrederek bizlere konuşma 
imkânı verin. Konuşmalarımızı yaptıktan sonra 
maddelere geçebiliriz. 

Arz ediyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Heyeti ülmumiyenin arzusuna 

ittibaen arz ediyorum. Sayın Bilgen, Sayın Ar-
tukmaç, Sayın Ağanoğlu, Sayın Hazer, Sayın 
Alihocagil, Sayın- İzmen söz almış bulunuyorlar. 
Yeterlik önergesi aleyhinde de konuşuldu. Ye
terlik önerg-esini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerebr bu 
suretle "ona ermiş bulunmaktadır. Tüzüğümüz 
-gereğince maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
edeceğim. Bu konuda (bir önerge gelmiştir, öner-
ge «Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât kanun tasa
rısının tümünün müzakeresinden sonra madde
lere ıgeçilmesinin açık oya sunulmasını arz ve 
teklif ederiz.» Mealin dedir. Yiğit Köker ve ar
kadaşlarının imzalarını taşımaktadır. 

Şimdi, imza sahibi sayın üyelerin salonda ha
zır olup olmadıklarını kontrol edeceğiz efendim. 
İsimleri okunan zevat lütfen «Burada» lâfzı ile 
işaret buyursunlar. 

Yiğit Koker?.. Burada, 
Erdoğan Adalı?.. Burada. 
Nuri Ademoğlu?.. Yok. 
Orhan Kürümoğlu?.. Burada. 
Mustafa Bozoklar?.. Burada. 
Fethi Tevetoğlu?.. Burada. 
Akif Tekin?.. Burada. 
Şeref Kayalar?.. Burada. 
Haldun Menteşeoğlu?.. Burada. 
Faruk Kınaytürk?.. Burada. 

Orhan Kor?.. Burada. 
BAŞKAN — 10 sayın üye buradadır, kafi-

dL'. Açık oylamıya müracaat edeceğiz. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, 

bendenizin bir önergesi olacak. 
BAŞKAN — Sayın Ortaç, zaten bu oylama

nın sonucu reddi veya, kabulü mutazammmdır. 
Zatıâlinizin arzusu, iradesi de bu oylama so
nucunda tecelli edecektir. 

Maruzatım yeterli görüldü mü efendim?.. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Teşekkür ede

rim efendim. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Küreler konulsun... 
Arkadaşlarım, oylama sayın Süersan'dan 

başilanacak. 
Sayın üyeler matbu oy pusulalarını kulla

nırken, maddelere geçilmesinin kabulü istika
metinde oy kullanacak üyeler beyaz oy pusula
sını, reddedenler kırmızı oy pusulası, çekinser-
ler, yeşil oy pusulasını kullanacaklardır. Basılı 
oy pusulası nezdinde bulunmıyan sayın üyeler, 
bu iradelerini mühürlü boş beyaz kağıtlara ka
bul, red, çekincer kelimelerini yazmak ve im
zalarını da atmak ;suretiyle tevsik buyursunlar. 

Oylama işlemine tüzüğün 1G8 nci maddesi 
gereğince davet muamelesi bittikten sonra baş-
lıyacağım efendim... 

Oylama mualesine başlıyoruz efendim. 
(Manisa üyesi Orhan Süersan'dan başlana

rak oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 

var mı? («var» sesleri). 
Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen

dim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir, kutu kal
dırılsın görevlilere verilsin efendim. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; oylama 

sonucunu arz ediyorum. 
Oylamıya 55 sayın üye katılmıştır. 38 sayın üye 
kabul, 16 saj/ın üye ret, 1 üye çekinser oy kul
lanmıştır. 

Çoğunluğun bulunmadığı bu surette tezahür 
etmiştir. 30 Aralık 1971 Perşembe günü oylama 
işlemi tekrar edilecektir. 

30 Aralık 1971 Perşembe günü saat 15.00 te 
toplanılmak üzere birlerimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma saati : 17,50 
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Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun tasarısının maddelerine geçilmesi 
için verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

TABİl ÜYE 1 
Selâhattin özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AMASYA 1 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirci 

ADANA 
M Yılmaz Mete 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih 'Tanyeri 

Üye s« iyisi : 183 
Oy verenler : 55 

Kabul edenler : 38 
Reddedenler : 16 

Çekinserler : l 
Oya katılmıyanlar : 126 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Ceraalcttin İnkaya 1 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 1 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan , 

ERZURUM ' 
Edip Somunoğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

İZMİR 1 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna J 

KAYSERF" " | 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Oznıen 

KONYA 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

[Reddedenler] 
i GİRESUN 
[ İhsan Topaloğlu 

ı HATAY 
1 M. Enver Bahadırla 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
1 Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay ( 

KAYSERt 
Sami Turan 

1 KONYA 
1 Fakîh Özlen 

TOKAT 
Zihni Betil 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Selâhattin Acar 

~ SÂKÂİYÂ 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Igıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Bahriye Üç ok 

| Ragıp Üner 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

1 UEFA 
1. Etem Karakapıcı 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

1 Mehmet İzmen 

[Çehinser] 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Lûtfi Akadlı 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
(î. A) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul e r 

ADANA 
Mukadder öztekin 
(B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 

M. Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şen ocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekats 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 

[Oya katılmıy anlar] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
N'ejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâ,hattın Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergen eli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagıl 
Sakıp Hatun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer IVuzaı 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Deiiveli 

HATAY 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMIR 
Beliğ Beler 
Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Can n ol a. t 
Sedat Cumralı (İ.) 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (II) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraeoiz.1" 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Fi i san Bingöl 

NEVŞEHİR 
i. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykai 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
\li Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hoca oğlu 
Reşat Zaloğlu 
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TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

O. Senatosu B 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 

15 28 . 12 . 1971 O : 1 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Selâhattin Babüroğhı 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 

Nihat Erim (Başbakan) 
Vahap Güvenç 
Fahri Koratürk 
f>mal Ma dan oğlu 
Tayfur Sökmen (I.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
(I.) 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

» - © ^ t 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

15 XCİ BİRLEŞİM 

28 . 12 . 

Saat 

T 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda acık bulunan üyelikle

re seçim. 
B - İKİNCİ DEFA OVA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VL GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 

Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
l ü k y a ş a nt da r ma -dttirr-A-dftlet B-akanındanKÖZ- . 
lü sorusu (6/527) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Vu
sul' Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

o. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun. Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût.f'i 
Bil gen'in. Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Taı-lan'ın, Diyanet İşleri ve Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/568) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağırılmasına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/569) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkeine'nin 28.2.1971 tarih ve 1376 
Sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunckaııat'm, Etibankın özel şahıslardan 
devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/571) 

1971 Salı 

: 15,00 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, kömür satışına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/572) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in. Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanlarından söz
lü sorusu (6/567) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğretmen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorıısıı 16/573).. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlamın, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/574) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıeah'nm, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üye
si Ragıp Üner'in, Kültür Bakanlığına devredil-
miyeıı bazı dairelere dair Millî Eğitim ve Kültür 
bakanlarından sözlü sorusu (6/576) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın. Gümrük Teşkilâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Ziya 
Aynnı'm, Kars şehir merkezinde PTT şubesi 
açılmasına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/578) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, sporumuzun son günlerdeki duru
muna dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
sorusu (6/579) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Vüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından söz
lü sorusu (6/580) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Aydıner'in, İstanbul Boğazına yapı-
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lacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/581) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı At alay'm, emekli aylıklarına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/1) 

21. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Mustafa Tığlı'nm, mesken ve diğer bâzı sorun
larımıza dair Başbakandan sözlü sorusu (6/4) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun, Adana Doğum ve Ço
cuk Bakımeviııin kapatılmasına dair. Sağlık re 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/6) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu ('Mil
let Meclisi 1/310; Cumhuriyet Senatosu 1/1270) 
(S. Sayısı : 1666 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
2 1 . 12 . 197.1) (Bitiş tarihi : 3 . 1 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır

rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştırması 
istiyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, bölgelerarasmela artan farklılık ve 

bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete tes
limi hususunda Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26.7.1971) 

5. — İçel iline bağlı Gülnar ilçe belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusun
da kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 . 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Tevfik Fikret Lisesine dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/46) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1971 ayla
rına ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/1) (S. Sayısı 1 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
21 . 12 . 1971) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1971 aylarına ait he
sapları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu (5/2) (S. Sa
yısı : 27) (Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

P> - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 



Toplantı : 11 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1666ya İnci ek 

Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporları (Millet Meclisi : 1/310; 

Cumhuriyet Senatosu : 1/1270) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 311 e 1 nci ekY 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 10 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1669 

- — G^MBHM¥B¥^SEKATOSÜ BAŞKA NTJfilNA " 

Millet Meclisinin 1 . 10 . 1971 tarihli 171 inci Birleşiminde 'öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kalbul edilen, Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı, do-
layısiyle birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 4 . 5 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 26 . 8; 3, 20, 22, 24, 27, 29, 30 . 9; 1 . 10 . 1971 tarihli 155, 161, 164, 165, 167, 168, 169, 170 ve 
171 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 
311). 

(I) 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 14 . 10 . 1971 

Esas No.: 1/1270 
Karar No. : 151 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 10 . 1971 tarihli 171 nci Biıılleş'imincle öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
acık oy ile kabul 'edilen, Köy İşleri Batkanlığı kuruluş ve ıgöreveri hakkında kanun tasarısı Ko-
ımisyonumuzun 7, 12, 13 Ve 14 Ekim 1971 tarihli 45, 46, 47 ve 48 ncıi birleşimlerinde Köy İşleri 
Bakanlığı ile ilgili bakanlık ve kuruluşların temsilcileri de hazır bulunıdulkları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 
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I - Tasarı : 
a) Nüfusumuzun! büyük çoğunluğunun bulunduğu ve potansiyeli yüksek tabiî kayn aklan

ınızın yer aklığı köylerimizin hızla kalkındırılmasını, köylünün daha iyi yaşama şartlarına ka
vuşturulmasını sağlamak ve altyapı lıizmetlerinde uygulayıcı ve köye giden bütün hiznıetlerde 
kooiıclime 'edişi olmak üzere Köy İşleri Bakanlığının, kurulduğıınu; 

b) Kurulan ;bu 'Bakanlığın görevlerini, kuruluş vo teşkilâtını, «çeşitli hükümler» başlığı al
tında Bakanlığa devredilen diğer görev ve yetkilerin düzenlenmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği gibi yurdumuzun yerleşim düzeni ıslaha muhtaç du
rumdadır. Mevcut yerleşim yerinden pek çoğu içmesuyundan mahrum veya yeteri kadar iç-
mesuyuna sahip bulımmamıaktadır. 

Yine yapılan incelemelere 'göre Türkiye'de halen çeşitli 44 kuruluşun iköye hizmet götür
düğü anlaşılmaktadır. Bu kuruluşlar kendilerine has kriterlerle ve münferit bir tutumla hare
ket •etmekte ve hizmetlerini ifasımda zaman ve mekân beraberliği sağlanamamaktadır. Bu sebep
lerle, köye götürülen hizmetlerin etkisi ve Verimi beklendiğinden çok daha -az olmuştur. 

Köy İşleri Bakanlığının, kuruluşundan itibaren beş yıl zarfında gerek köylülerin yurt kalkın-
iiııasmm gerektirdiği şartlara göre hazırlanmasında ve gerek köye hizmet götüren kuruluşlar ara
sında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında önemli gelişmeler sağladığı ve ilerisi için geniş 
hazırlıklar yapmış bulunduğu bilinmektedir. 

Yukarda özetle arz edilen hususla m ihtiva ©ilen tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edilmiş ve benimsenmiştir. 

Ancak; Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında tasarının 12 nci maddesin/in ifade ettiği şe
kilde ; 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesi ile T. C. Ziraat Bankası sermayesine mahsu
ben Tarım Bakanlığı Bütçesine koitralıması ve bu amaçla konulacak ve birikmiş olan ödenekler
den kalkındırma kre!disi .açılmasına izin verme yetkisinin Köy İşleri Bakanlığına, devredilmesinin 
sakıncaları üzerinde durulmuş ve : 

a) 6831 sayılı Kanun gereğince orman köylerinin kalkındırılması için her yıl 50 milyon lira 
olarak Bütçeye konulması gereken ödeneğin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 
21 milyon lira civarında bir miktara ulaşması, halbuki onbeş yıl zarfında ödenek muntazaman 
bütçelere konulmuş (olsaydı baliğinin 750 milyon lira olacağı kesinlikle tesibit olunduğundan or
man köylerinin kalkındırılması için onbeş yılda ayrılan ödeneğin çok cüzi bir meblâğı ifade et
tiği ve bu ödenekle orman köylerine hiçbir yardımın yapıla mıy a cağı, hiç olmazsa 6831 sayılı 
Kanunun ilgili hükmünün yürürlükte kalacağı son beş yıl zarfında 'kanunun •emrettiği mik
tarda ödeneğin mutlaka bütçeye konulması hususunun tem/ini, 

b) Ziraat Bankasının ipotek karşılığı veya müteselsil kefalet suretiyle verdiği kredi imkân
larının köylü lehine genişletilmesi ve kullanma kolaylıklarının sağlanması, 

e) Bu kalkınma, kredilerinin Orman Bakanlığı ve Köy İşleri Bakanlığınca imüştereken ya
pılacak genel plân ve projelerde gösterilecek yerlere sarf edilmesi temenniye şayan göralm/üş ve 
bu hususun rapora derci kararlaştırılmıştır. 

Tl - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 ncı, 7 nci, 8 nci, 9 ncu, 10 ncu, 
11 nci, 12 nci. 13 ncü, 14 ncü, 15 nci, 16 ncı, 17 nci, 18 nci, 19 ncu; geçici 1 nci, geçici 2 nci, 
geçicıi 3 ncü, 20 nci, 21 nci maddeleri Komisyonu nuzea aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Gren el Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemjde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzer!e Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan Kâtip 
Ankara Uşak Konya Ankana 

T. KöJier Söz hakkını mahfuzdur O. N. Canpolat İ. Yetiş 
31. F. Atayurt Bulunımadı 

C Senatosu (S. Sayısı : 1666 ya 1 aıei ek ) 
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Aydın 
1. C. Ege 

Manisa 
kkım mahfuzdur 
araosmanoğlu 

M. 

A. 

Edirne 
N. Ergendi 

Manas 
Karaküçük 

î. E. 

Kütanya 
Söz hakkım mahfuzdur 

t. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
S. özgür 

Bulunmadı 

Urfa 
Karakapıcı 

Söz 

Malatya 
N, Akyurt 
Bulunmadı 

Trabzon 
hakkım mahfuzdur 

A. Ş. Ağanoğlu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1270 
Karar No .: 7 

(IV 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

17 . 12 . 1971 

Yüksek 'Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 10 . 1971 tarihli 171 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle -görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve ıgörevleri hakkında kanun tasarısı, Cum
huriyet Senatosu gündeminde bulunmakta iken Genel Kurulun 7 . 12 . 1971 tarihli 8 nci Birleşi
minde, İçtüzüğün 17 nci maddesi uyarınca yeniden seçilen komisyonumuza ıha vale edilmiştir. 

Görüşme süresi 3 . 1 . 1972 günü bitecek olan söz konusu kanun tasarısı komisyonumuzun 
14 . 12 . 1971 ve 17 . 12 . 1971 tarihli 4 ncü ve 5 nci birleşimlerinde ilgili Bakanlar ve bakan
lıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar ile bu konuda Cumhuriyet (Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonunun daiha önce düzenlediği 14 . 10 . 1971 gün ve İ/1270 esas, 151 karar sayılı raporun
daki kabul, komisyonumuzca da genel olarak ve prensipleri itibariyle uygun mütalâa edildiğin
den, tasarı, Millet Meclisinden gelen şekliyle benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Uşak 

Söz hakkım saklıdır 
31. F. Atayurt 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
M. Ulusoy 

Kocaeli 
Muhalüfitıı 
L. Tokoğlu 
Tabiî Üye 

Söz halkkım saklıdır 
K. Karavelioğlu 

C. 

Başkanvekili 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

Tolantıda bulunamadı 

• Ankara 
î. Yetiş 

C. Bşk. Seç. Üye 
R. Üner 
Kütahya 

İ. E. Erdinç 
Toplantıda bulunamadı 

Trabzon 
A. S. Ağanoğlu 

Senatosu- (S. Sayısı : 1666 ya 

M. 

Sözcü 
Afyon K. 

K. Karaağaçlıoğlu 

Ankara 
Y. Köker 

Edirne 
M. N. Er geneli 

Ordu 
B. 8. Bay kal 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Tolantıda 'bulunamadı 

1 nci 'ek) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

17 . 12 . 1971 

3 . 1 . 1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu Umumi Heyetimde müzakere müddeti biten Köy 
İşleri Teşkilât, (kanunu tasarısının Komisyonumuzun 17 . 12 . 1971 Cuma ıgünkü toplantısında bir 
evvelki komisyon raporunun tekabbül edilmesi kastiyle yaptığı müzakerede; 

a) İçişleri 
b) Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
e) Orman ve 
d) İmar ve İskân Bakanlarının ayrı ayrı görüşlere sahibolduğu, yeni Hükümet Millet Mecli

sinde güven oyu almadan mezkûr görüş ayrılıklarını (birleştirmek mümkün olmadığı, Hükümetin 
tasarı üzerinde müşterek (görüşünü 24 Ekim 1971 Cuma (günü tesıbit edebileceği sayın Hükümet 
üyelerinin açık ıbeyanlariyle anlaşılmıştır. 

Bu durumda mezkûr kanun tasarısı üzerinde Hükümetin sgörüşü de ibelli olduktan sonra ko
misyonumuzca müzakeresi mümkün ve 27, 28, 29. 30 Aralık tarihlerinde de komisyonumuzun ra
porunu Umumi Heyette görüşmek mümkün iken, komisyonumuz bu yolda hareket etmemiş, aksi
ne, kanun tasarısı üzerinde müzakere açmadan bir evvelki komisyon raporunu aynen tekabbül 
etmiştir. 

Bu tutum, çalışma prensiplerime uymaması nedeniyle işbu karara mulhalifim. 

Lûtfi Tokoğlu 
Kocaeli Senatörü 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1666 ya 1 inci <ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri koklunda kanun tasarısı 
Kuruluş 

MADDE 1. — Köy işleri Bakanlığı adı ile bir Bakanlık kurulmuştur. 

Görevleri 
MADDE 2. — Köy işleri Bakanlığının görevleri şunlardır : 

a) Toprakların ve su kaynaklarının ziraate en uygun şekilde muhafazası ve kullanılması 
için gerekli işleri ve düzenlemeleri yapmak; toprak ve küçük su kaynaklarının geliştirilmesiyle 
ilgili ekonomik ve teknik esasları tesbit etmek, 

b) Özel kanunları gereğince, topraksız ve ye Ur toprağı bulunmıyan çiftçileri, bölgesel şart
lara uygun tarımsal işletme tiplerine göre toprak sahibi kılmak; gerekli işletme, araç, gereç ve irat 
hayvanları ile konut tarımsal yapı ve tesislerine kavuşturmak ve isletme masraflarını karşılamak 
üzere krediler vermek suretiyle kurulan tarımsal işletmelerin gelişmelerini sağlamak, 

Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçilerin toprak sahibi kılınmaları maksa-
rîiyle, her türlü masrafları 4753 sayılı Kanunla kurulmuş olan özel fondan karşılanmak suretiy
le arazi satmalmak veya muhtaç çiftçileri arazi edindirme kredileriyle desteklemek, 

Hazine arazisininı ıslah ve geliştirme projelerinin devamı süresince, haksahibi çiftçilere Hazi
ne tarafından kiralanması halinde, bu çiftçilerin adı geçen özel fondan açılacak kredilerle destek
lenmesini sağlamak, 

4753 sayılı Kanunun uygulandığı köylerde, arazinin küçük parçalara ayrılmasını önlemek, 
parsellerin şekillerini düzenlemek, aynı şahsa ve devlete ait parselleri biraraya getirmek maksa-
diyle; Devletin özel mülkiyetinde bulunan araziyi, vakıflara, özel idarelere, belediyelere gerçek 
ve tüzel kişilere ait arazi ile 4753 sayılı Kanunda yer alan esaslara göre trampa etmek, 

c) Özel kanunları gereğince; göçmen, mülteci ve göçebeler ile sosyal, ekonomik ve tarımsal 
gelişmeyi gerçekleştirmek zorunluğu ile başka bölgelere nakilleri gerekli olanları iskân etmek, 
yeter gelirli ekonomik aile üniteleri haline getirmek, gelişmelerini sağlamak; tarımsal iskânı ve 
köylerde iç iskânı düzenlemek, 

d) Köy yolları ağını tesbit etmek; sosyal adalet ilkelerine uygun olarak mahallî idarelerin 
ve köy halkının imkânları oranındaki gönüllü katkılarını da değerlendirmek suretiyle köy yol
ları ve köprüleri ile köylerin sıhhi içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılıyacak tesisleri 
yapmak, yaptırmak ve mahallî idarelerce yapılmasına yardımcı olmak, bunların onarım, bakım 
ve işletme hizmetlerinin yapılmasına teknik ve malî yardımda bulunmak, 

Köy halkı yardımlarının ne suretle değerlendirileceği ayrıca çıkarılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

e) 7478 sayılı Köy içme Suları Kanunu ile 178 sayılı Askerî Garnizonların içme ve Kullan
ma Suyunun Temini hakkındaki Kanunda yer alan görevleri yapmak, 

f) 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 6 ncı maddesinde sözü geçen köy 
elektriklendirilmesine ait etüt, plân ve programları hazırlamak; programlara alınacak köylerin 
elektrik projeleri için gerekli verileri kapsıyacak etütleri köyün scsyo - ekonomik gelişmesini sağ-
lıyacak biçimde yapmak ve köy elektrifikasyonu konusunda köylülerin kamu kuruluşları ile iliş
kilerini düzenlemek; Elektriğin köyde çeşitli konularda kullanılması ve işletilmesinde rehberlik 
ve eğitim çalışmaları yapmak. 

1312 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen etüt ve proje ödeneğinden Köy işleri Bakan
lığına her hangi bir ödeme yapılmaz. 

g) Köye yönelmiş hizmetlerin ve köylüler ta afmdan girişilen teşebbüslerin verimini, etkisini 
artırmak amaciyle kalkınma plânı ve yıllık programlarına uygun olarak hizmetlerin birlikte ve 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1666 ya 1 nci -ek[ 
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BÜTÇE VE PUAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1666 ya 1.nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

bir bütün halinde köye götürülmesi için köye hizmet götüren kuruluşların çalışma sahalarını bera
ber seçmeleri, etüt ve envanter işlerini müşterek program gereğince yapmaları ve projelerin ha
zırlanmasında birbirleri ile tutarlı hale getirilmesinde ve uygulanmasında Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilecek esaslar içinde Bakanlıklar Devlet daire ve kurumları, mahallî idareler, köylüler 
ve köylü örgütleri-ile her kademe ve her safhada koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

h) Yerleşim yerleri özel sorunlar getiren köyler ile bilhassa orman ve dağ köylerinin kal-
kındırılmaları maksadiyle Orman Bakanlığı ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde plânlı bir şekilde 
gerekli tedbirleri almak, 

i) İllerde teşkil edilecek plânlama grupları vasıtasiyle il kuruluşları ile işbirliği halinde ilçe 
seviyesinde plânlamalar yapmak, 

Koy ve köylü sorunlarını çok yönlü ve devamlı şekilde araştırmak; köy ve köylünün kalkındı-
rılmaları ile ilgili tedbirleri tesbit etmek ve bunların mahallî ve millî seviyedeki plân ve prog
ramlara aksetmesi için tekliflerde bulunmak, 

j) Toplum kalkınması metodunu geliştirmek, ilgililere tanıtmak ve benimsetmek, bu maksat
la millî seviyede ve iller seviyesinde toplum kalkınması enstitüleri kurmak, gerekli araştırmalar 
yapmak ve kamu personeli ile köy liderlerini bu konuda eğitmek, 

Millî seviyede toplum kalkınması enstitüleri ile bağlantı kurmak suretiyle, üniversitelerde 
toplum kalkınması ve köy araştırma enstitüleri açılmasını teşvik etmek, üniversitelerin köy so
runları etrafında araştırmalar yapmasını ve bu araştırmalamı tatbikatta faydalı olmasını sağ
lamak, üniversite gençliğinin toplum kalkınması konusunda bilgi kazanmasına yardım21 olmak, 

İl seviyesinde açılacak toplum kalkınması enstütülerinde o ildeki kamu görevlilerini ve köyle 
ilgili kuruluş personelini toplum kalkınması metotlariyle eğitmek, köyde toplum kalkınması 
liderleri yetiştirmek ve toplum kalkınması merkezlerinde diğer bakanlıklarla koordinasyon ya
parak köy konu liderlerini yetiştirmek, 

k) Köylerde kooperatifçiliği teşvik ve geliştirmek, bu maksatla eğitim yapmak, gerekli her 
türlü teknik ve malî yardımlarda bulunmak ve istihsal maddelerinin değerlendirilmesi için araştırıcı 
ve destekleyici faaliyetler göstermek ve köylerde kooperatifçiliğin başarıya ulaşması için gerekli 
kanuni ve teknik denetimlerde bulunmak, 

I) Köy el sanatlarının araştırılmasını, geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı 
tedbirler almak, kurslar açmak, köylülerin yeni bilgi ve hünerler edinmelerine yardımcı olmak, 

Pazarlama imkânlarını da düşünerek toplum kalkınması enstitüleri yolu ile yetiştirilen el sa
natları konu liderleri vasıtasiyle köyde o el sanatını yaymak ve konu liderlerinin murakabesin
de geliştirilecek el sanatları mamulleri pazarlama kooperatiflerini kurmak, 

m) Bakanlığın çalışma alanlarına giren hizmetlerle ilgili konularda araştırma, eğitim ve öğ
retim yapmak üzere enstitü ve eğitim merkezleri ile geçici ve sabit kurs merkezleri açmak, 

Bu bölümle ilgili eğitim görevlerinde eğitimin ine şekilde yapılacağı bir yönetmelikle be irtilir. 

n) Köy işleri Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca kabul edilecek esaslar için
de, köy yerleşme plânlarını yapmak veya yaptırmak, tasdik etmek ve bu plânlara uyulmasını sağ
lamak, 

o) imar ve iskân Bakanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle çevrenin iklimine, sosyal ve eko
nomik şartlarına, yapı malzemesi imkânlarına uygun nitelikte köy konut, tarımsal işletme bina
ları ve sosyal tesislerin tiplerini araştırmak, köylerde yapılacak konutlara, işletme yapılarına 
ve köyün imarına teknik ve malî yardımlarda bulunmak, 

p) Köylerdeki pis suların zararsız hale getirilmesi için malî ve teknik yardımda bulunmak, 
r) Gerektiğinde döner sermayeli işletmeler kurmak. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1666 ya 1 inci eli) 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1666 ya 1 inci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kuruluş 

MADDE 3. — Bakanlığın merkezi ve bağlı kuruluşları : 

Müsteşarlık 
Özel Kalem Müdürlüğü, 
Bakanlık Müşavirliği, 

4. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
5. Hukuk Müşavirliği, 
6. Tetkik ve Plânlama - Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
7. Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü, 
8. Yol, içme Suyu ve Elektrik işleri Genel Müdürlüğü, (Yol, içme Suyu ve Elektrik işleri 

ifadesi YSE remzi ile gösterilir.) 
9. Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Genel Müdürlüğü, (TOPRAKSU remzi ile göste

rilir.) 
10. Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 
11. Basın - Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanlığı, 
12. idari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
13. özlük İşleri Dairesi Başkanlığı. 

MADDE 4. — Genel müdürlükler, merkezde, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve ge
reğine göre müşavirlikler, murakabe ve fen kurulları, daire başkanları, fen heyeti ve şube mü
dürlüklerinden teşekkül eder. 

Diğer merkez kuruluşlarının iç kuruluşu ihtiyaca göre düzenlenir. 

MADDE 5. — Bakanlığın taşra teşkilâtı : 
Bakanlık bölge, il ve ilçelerde hizmetin gerektirdiği teşkilâtı kurar. 

MADDE 6. — Köy işleri Bakanı; Bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği hallerde yeni üniteler 
kurar veya Genel Müdürlüklere mevcut görevlerine ilâveten, Bakanlığa ait yemi görevleri ih
tiyaca göre dağıtır. 

MADDE 7. — Teftiş Kurulu Bakan adına, Bakanlık kuruluşu ile Bakanlığa bağlı daire ve 
kurumların bütün işlerini tetkik, teftiş ve tahkik eder. 

Teftiş Kurulunun çalışma şekli ve şartları, müfettişlerin nitelikleri, görev ve yetkileri bir 
tüzükle düzenlenir. Bu tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen 6 ay içinde hazırlanır. 

MADDE 8. — Hukuk Müşavirliği 4353 ve 5 797 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adlî 
yargı yerlerinde açılan dâvalara ait gerekli bilgileri hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmiyen idari 
dâvalarda Bakanlığı temsil eder. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 9. — 7478 ve 178 sayılı kanunlar ile Bayındırlık Bakanlığı ve DSi'ne verilen görev 
ve yetkilerle 1312 sayılı Kanunla Türkiye Elektrik Kurumuna verilen görevlerden, adı geçen ya
sanın 6 ncı maddesinde bahsi geçen etüt, plân ve program hazırlama görev ve yetkileri Köy iş
leri Bakanlığına ve Bakanına devredilmiştir. 

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

MADDE 10. — 7457 sayılı Kanunla Tanır Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Toprak 
Muhafaza ve Zirai Sulama işleri Genel Müdürlüğü Köy işleri Bakanlığına bağlanmış ve 7457 

C. Seauatosu (S. Sayısı : 1666 ya 1 inci ek) 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddeci aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — LZillet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nsi maddeci aynen kabul edilmiştir. 

MADDE G. — Millet Meclisi m.otnlnin 6 no: maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

I1ADDE 8. — iMllet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 nen maddesi aynen kabul edilmiştir 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1668 ya1 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği 'metin) 

sayılı Kanun ile Tarım Bakanlığına ve Bakanına verilmiş olan görev ve yetkiler, Köy İşleri Ba
kanlığına ve Bakanına devrolunmuştur. 

MADDE 11. — 7116 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi ile İmar ve İskân Bakanlığına bağlı olan 
Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. Bu Genel Mü
dürlük kuruluşu ve görevleri ile ilgili 4784, 5613, 4753, 2510 sayılı kanunlar ile bunları tadil 
eden kanunlarla diğer bakanlıklara ve bakanlara verilmiş olan görev ve yetkiler Köy İşleri Ba
kanlığına ve Bakanına devrolunmuştur. 

MADDE 12. — 6831 sayılı Orman Kanumunun 13 ncü maddesi ile T. C. Ziraat Bankası serma
yesine mahsuben Tarım Bakanlığı Bütçesine her yıl konulması gereken ödenek Köy İşleri Ba
kanlığı Bütçesine konulur. 

Bu amaçla konulacak ve birikmiş olan ödeneklerden kalkındırma kredisi açılmasına izin ver
me yetkisi Köy işleri Bakanlığına devrolunmuştur. 

MADDE 13. — Müsteşar, müsteşar yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, 1 nci Hukuk Müşa
viri, Tetkik ve Plânlama - Koordinasyon Kurulu Başkanı, Genel müdürler ortak karar ile; bun
ların dışımda kalan merkez ve taşra memurları Bakanlıkça tâyin olunur. 5442 sayılı Kanun hü
kümleri mahfuzdur. 

MADDE 14. — Köy işleri Bakanlığının kadro lan 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile verilen 
kadrolarla, bütçe kanunları ile verilecek torba kadrolardan sağlanır. 

MADDE 15. — Şehir ve kasabalar dışında geceli gündüzlü bulunmaları işleri icabı olan me
murlarla, isçiler ve bunların aile fertlerine alâkalı genel müdürün teklifi ve Bakanın muvafakati 
ile memur meskenlerinde parasız olarak ikâmet ruhsatı verilebilir. 

MADDE 16. — Köylerde projeye müstenit köy teşebbüslerini desteklemek üzere Köy işleri 
Bakanlığı Bütçesine teşvik ödeneği konur. Bu ödeneğin sarf şekli Köy İşleri ve Maliye bakan
lıklarınca hazırlanacak bir yönetmelikle tesfbit olunur. 

MADDE 17. — Köy İşleri Bakanlığı YSE, TOPRAKSU, Toprak ve iskân İşleri, Köy Araş
tırma ve Geliştirme Genel müdürlükleri hizmetlerinin ifasında; aşağıda yazılı muameleler 2490 
sayılı Artırma - Eksiltme ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 
ve 135 nci maddeleri hükümlerine tabi değildir. 

a) Her türlü inşaat ve tamirat, 
b) Her türlü etüt, amanejman plânları ile projelerin yaptırılması ve bunların kontrolü, 
ç) Her nevi malzeme, maMna, araç, gereç, avadanlık ve yedek parçalarla, sabit teçhizat 

satmalınması, 
d) Her nevi kiralama ve kiraya verme, taşı ma ve taşıtma işlemleri, 
Yukarda yazılı işler, Köy işleri Bakanlığınca tanzim ve Bakanlar Kurulunca kabul edilecek 

esaslar dairesinde yürütülür. 

MADDE 18. — Köy işleri Bakanlığı YSE, TOPRAKSU ve Köy Araştırma ve Geliştirme, 
Toprak ve İskân işleri Genel müdürlüklerinin yapacağı inşa ve tesisler için ithal edilecek her 
nevi malzeme, motorlu ve motorsuz makina (Binek arabası hariç) cihaz ve vasıta, alet ve ede
vat ve bunların yedek parçalan ve lâstikleri her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Bu ithalât Bakanlık tarafından yapılır. 

MADDE 19. — Köy işleri Bakanlığına bağlı genel müdürlükler hizmet sahalanna giren ko
nularda döner sermayeli işletmeler kurabilirler. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1666 ya 1 nci ek) 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÎADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir, 

C Senatosu (S. Sayısı : 1666 ya 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bu işletmelerin kurulması için gerekli kuruluş sermayesi Köy İşleri Bakanlığı veya ilgili gemel 
müdürlüklerin yıllık bütçelerine konacak ödenekl erle karşılanır. 

Döner sermayeli işletmelerin diğer sermaye kaynakları şunlardır : 
a) Bedelleri sermayeye mahsubedilmek üzere, taşınmaz mallar dışında Hazinece verilecek 

aynî değerler, 
(b) işietmelerce elde edilecek kârlar, 
c) Her çeşit bağış ve yardımlar, 
d) Diğer çeşitli gelirler, 
Döner sermayeden aşağıda yazık hususlar iç in sarfiyat yapılabilir. 
a) işletmelerin umumi masrafları, 
b) işletmeler için lüzumlu her türlü makina, taşıt, malzeme, ekipman ve bütün menkul 

malların satmalına masrafları, 
c) Kira ile tutmak, nakliye, sigorta, tamir ve benzeri masrafları, 
d) İşçi ve uzman istihkakları ile bunların her türlü özlük hakları, 
e) Bedeli karşılığında ifa edilen hizmetlerin gerektirdiği masraflar, 
Döcıer sermayeli işletmelerin faaliyet alanları, genel müdürlüklerin sermaye limitleri işletme 

ile ilgili idari işlemlerin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri Maliye ve Köy İşleri bakan
lıkları tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Kurulacak döner sermayeli işletmeler 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye ve 2490 sayılı Artırma -
Eksiltme vs İhale kanunlarının hükümlerine ve Sayıştay vizesine tabi değildir. 

Ancak; malî yılın biliminden itibaren 4 aylık süre içinde hasırlanacak bilanço ve ekleri ile 
bütün gelir ve gider belceleri Sayıştaya, birer örnekleri de aynı süre içimde Maliye Bakanlığına' 
verilir. 

7457 sayılı Kanunun dbner sermaye ile iljili hükümleri mahfuzdur. 

GEÇ'ÎCÎ lalADDE 1. — TOPEAESbT Ctenel Müdürlüğü, Orman Köylerini Kalkındırma Dairesi, 
Köy Küçük Sanatları ve El Sanatları, Köy Araştırma ve Plânlama Dairesi, köy yolları, köy içme-
suları hizmetleri ile ilgili merkez ve taşra kuruluşlarına ait her çeşit taşınır ve taşınmaz mallar, 
kuruluşlarına ait döşeme, demirbaş, evrak, kitap, basılı kâğıt ve defterler, haberleşme araçları, kır
tasiye ve başka ayniyat ile hsr türlü makina, araç, gereç, malzeme ve yedek parçalar ve bu hiz
metlerde çalışmakta olan personel E v y İsleri Bakanlığına devredilir. 

G-ECİCİ MADDE 2, — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 ncü maddesi gereğince 
düzenlenecek tüzük yürürlüğe girinceye kadnr, Bakanlık Disiplin İşleri, Müsteşar muavinlerinden 
birinin başkanlığında, Bakanlık Hukuk Müşaviri, Tetkik ve Plânlama - Koordinasyon Kurulu Baş
kanı, konu ile ilgili Genel Müdür ve özlük îşleri Dairesi Başkanından müteşekkil kurulca yürü
tülür. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunda söz gecen tüzükler bu kanunun yayımı tarihinden başla
narak en geç altı ay içinde düzenlenir. 

MADDS 20. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDS 21. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1668 ya 1 nei ek) 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDS 1, — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul eclilmiştiı 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi avnen kabul edilmiştir. 

»~®^< 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1660 ya 1 aıei ele) 




