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ların birer birer harcanması yüzünden, Bakanlık' hi
yerarşisinde denge ve düzen bozulmuş, huzursuz
luk son haddine ulaşmış, çalışmalar felce uğramış
tır. İdaresi bu derece laçka olan ve pek çok sorunu
çözüm bekleyen bir Bakanlığın çalışmaları Başarıya
ulaştırmak şöyle dursun, daha da sıkıntılı ve güç du
ruma sokulmuştur.
BAŞKAN — Sayın Yüceler, iki sayfanız var gibi
görünüyorsunuz.
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Tamamlı
yorum efendim.
Son olarak, bir meslektaşımın vaktiyle Tarım
bakanlarından birisine yazdığı açık mektuptan bir
görüşünü açıklayacak,x sonra da bu uygulamalarla il
gili kanaatimi bir cümle ile ifade edecek, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığımızdan da bir istir
hamla sözlerimi bitireceğim.
Meslektaşımın görüşü şöyle: Sayın Bakan, Ziraat
yüksek mühendisleri topluluğuna karşı olan bu tutar
sız davranışınızın nedenlerini anlamak güçtür. Otur
duğunuz koltuktan gelip geçen tarım bakanlarından
bazıları da aynı tutumu izlemiş oldukları halde, za
manı geldiğinde onları en çok savunan yine bu mes
lek topluluğu olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi,
bundan sonra da dilediğinizi yapınız, fakat şunu
unutmayınız; ki; başınız sıkıldığında, bu meslek top
luluğunun kin tutmaz sıcak yüreği her zaman size
açık olacaktır.
Değerli milletvekilleri, bütün bu uygulamaların
ülke çıkarları açısından sakıncalı olduğunu ifade et
mek istiyorum. Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanından da, hiç olmazsa, yasa, yönetmelik ve tü
zük dışı nakillerin durdurulmasinı diliyor, Yüce Mec
lisin değerli üyelerine de saygılar sunuyorum. (C. H.
P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüceler.
4. — Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin, gündem
dışı konuşma yapan Tokat Milletvekili İsmail Hak
kı Birlere cevabı.
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ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT
MENTEŞE
(Aydın) •-— Cevap İçin söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclistin değerli üye
leri;
Biraz evvel Cuırrthuniyet Halk Partisi Tokat Mil
letvekili Sayın İsmail Hakkı Birler, Kuvvet Kumandanlıklarına yapılan atamalar halkında gündem dışı
konuşma yaptılar. Bu konuşma bugüne kadar yapı
lan konuşmaların lilM olmamıştır. Kuvvet Komutan
lığı atamasından evvel de, Cumhuriyet Halk Parti
sinin değerli üyeleri, ydtikili üyeleri bu konuda fikir
beyan etmişlerdir.
Evvelâ şunu ifade edelim ki, Kuvvet Kumandan
lığına kimin tayin edileceği muhalefetin görevi değil
dir. Bu zamana kadar da yapılmış birçok tayinler
karşısında muhalefetler konuyu (böylesine polemiğe
ive tartışmaya sürüıklememıişlerdir. Ordu ile lilgiii ta
yinlerin siyasî tartışmalara konu yapılması doğru
değildir. Bu bir tahrikçilik olur kanaatindeyiz, Cum
huriyet Halk Partici .sözcüleri Kuvvet Komutanını
tayin etmeyeceklerdir. Bu, Hükümetlin yetkisi dahilin
de bir iştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapılan
tayin, Anayasanın yüklediği sorumluluğun gereğine
uyutarak, kanunların verdiği yetki çerçevesi içinde
yapılmış bulunmaktadır, ©ir değerli komutanıımız
Hava Kuvvetleri Kumandanlığına tayin edilmişlerdir.
İki değerli orgeneralimiz de Yüksek Şûra'da görev
afa etmektedirler. Keyfiyeti saygılar imla arz ederim.
(A. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Değerli arkadaşlarım gündeme geçiyoruz.
Gündemimize göre, kanun tasarı ve tekliflerinin
görüşmelerine 'başlıyoruz.

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa
1425 sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı maddenin de
ğiştirilmesine, bu Kanuna 4 Ek ve Bir Geçici Madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Senatosu. Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in, C. Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın,
Konya Milletvekili Şener Battalın, Gaziantep Millet
vekili Orhan Tokuzun, Kocaeli Milletvekili Sedat

A kay ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Rize Mil
letvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, İçel
Milletvekili Süleyman Şimşek ve 28 arkadaşının, Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan ile C. Senatosu
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Halil Tuncun ve
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 arkadşının,
aynı kanunu değiştiren kanun teklifleri ve Plan Ko-
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