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Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/310; Cumhuriyet Senatosu : 1/1270) 
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Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın 1, 2, 3 ve 
4 ncü derecelere memur atanmasına dair, 
yazılı soru önergesi ve Millî Savunma 
Balkanı Ferid Melen'in cevabı (7/770) 1094 

1. __ G-SÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Urfa Üyesi i. Eteın Karakapıcı, Urfa il mer
kezinde bir vatandaşın karakolda dövüime-
silnden birkaç saat sonra ölmesi neticesinde 
cereyan eden müessif hâdiselere temasla, ola
yın Hükümetçe geniş şeikilde ela alınması te-
inusT-si'isinde bulundu. 

8 , 6 , 1985 tarih ve 625 sayılı özel Öğretim 
Kurumları Kanunuma ek iki madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile, 

Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasajrısıaım öncelikle görüşül
meleri kabul edildi. Fakat ilgili komisyon baş
kan veya sözcülerinin birleşimde hazır buhın-
nramalan dolayısiyle görüşülemedi. 

Anayasa Mahkeme sına bir yedek üye seçi
mine geçildi. 

Oyların tasnifi neticesinde ekseriyetin ol
madığı anlaşıldığından, 

28 Ekim 1871 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşime saat 15,30 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 
Mehmet Ünal di Hüseyin Oztürh 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhur "yet Senatosu Zonguldak Üyesi 

Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk 'işçilerinin gümrük (muamdelerine dair 
sözlü soru önergesi İçişleri ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlıklarıma gönderilmiştir. (6/580) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Hidayet Aydıner'in, İstanbul Boğazına yapı

lacak olan köprüye dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/581) 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 

Salih Tamyeri'nin, Gaziantep ilinin gübre ihti
yacına dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/818) 

2. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

Trurım Bakam Orh:.n Dikmen, İstanbul 
Üyesi Rıfat Öztürkgiıi'e'rin, Su1 Ürünleri Ka
nunu ile ilgili konuşımasına cevaben, kanunun 
4 Ekim 1971 tarihinde yürürlüğe girdiğini, 
6 ay içinde gertkli tüzüklerin çıkarılacağını, 
tüzüklerin gecikmesinden mlütevellit su ürünle
rinin sarara uğrayacağının vâridolmadığını be
lirtti. 

8.6. 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununa ek iki madde eklenme
sine dair kanun tasarısı kabul edildi. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı. 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ile, 
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C. Senatosu B : 127 26 . 10 . 1971 O : 1 

Beden Terbiyesil Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cstvelleırde değlşiMlk 
yapılması hakkında kanun tasarısı, kabul 
olundu. 

Köy illeri Bakanlığı kuruluş vs görev
leri hakkında kanun tasarısının tümü üzerim
de bir süre 'görüşüldü. 

Salonda çoğunluk kalmadığımdan 1 Kasım 

1971 Pazartesi günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere ©Meşime saat 17,20 de son verildi. 

Balkan iKâtip* 
Başkanvekili Sivas 

Ilayri Mumcuoğlu Hüseyin Öztürk 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Baylıan 

3. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu ka

nuna bağlı cetvellerde değişiklik yaıpılıması 
hakkında kanun tasarısı vs Bütçe 'Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/533; Cum
huriyet Senatosu 1/1273) (S. Sayısı : 1658) 
(Dağıt rJa, tarifti : 21 .10 .1971) 

2. — 1971 yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması haikkım-
da kanun. taDinsı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporu (Millet Meclisi 1/530; Cumhu
riyet Senatosu 1/1272) (S. Sayısı : 1669) 

21.10.1971) 

Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/529; Ouırihuriyet Senatosu 1/1271) (S. Sa
yısı : 1670) (Dağıtma tarihi : 21 . 10 . 1971) 

(Dağıtanla tarihi 

3. — Beden 
1971 yılı Bütçe 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ısaaJti : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Hüseyin öztürlk (livas), Kudret Baylıan (Niğde) 

BAŞKAN 

BAŞKAN 
dim. 

127 noi Birleşimi açıyorum. Yo klama yapılacaktır efendim. 

4. -* YOKLAMA 

Yoklama yapılacaktır efen- (Yoklama yapılldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır efendüm. 

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tarım Bakanı Orhan Dikmen'in, İstan
bul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin, Su Ürünleri Ka-
nunu ile ilgili konuşmasına cevaben, kanunun 
4 Ekim 1971 tarihinde yürürlüğe girdiğine, 6 
ay içinde gerekli tüzüklerin çıkarılacağına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebi var
dır. Tarım Bakanı Orham Dikmen buyurunuz 
eftendim. 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; Cumhuriyet Sena

tosu tîyesii Sayın Rifat Öabürköine'nin Su ürün
leri Kanunu ile iigtil'i olanak geçen hafta yap
tığı gündem dışı konuşmanın konusu hakkında 
bdlgi arz etımek üzere huzurlarımıza gelmiş bu-
lunuyoruim. 

Sayın öztürkçine, 1380 sayılı Su ürünleri 
Kanununum 4 Nisan 1971 tarihinde yürürlüğe 
girmesine rağmen 19, 20, 23, 24 ve 27 nci mad^ 
deUerinde öngöriülmtüş olan tüzüklerim 6 ay için
de hazırlanarak yürürlüğe konulmaları icabetti-
ği halde, bugüne kadar hazırlanmadığını ve 
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su ürünleri yönünden büyük zararlar meydana 
geldiğini ifade etmiştir. Halbuki, 1380 sayılı 
Su Ürünleri Kanxunu!nun 40 ncı maddesinde 15 
nci ve geçici 1 ndi madde haricindeki hüküm
lerin yayımımdan 6 ay sonra yürürlüğe gireceği 
ifade edilmektedir. Bu itibarla kanun ileri 
sürüldüğü gibi 4 Nisan 1971 tarihinde yürür
lüğe girmiş olmayıp, 4 Ekim 1971 tarihinde 
yürürlüğe girmiş bulunmaMadır. 

Sayım Bifait özttürfkçine'nin bahset'tiikleri ve 
Bakanlığımızca hazırlanması öngörülen tüzük
lerin 1380 sayılı Kanunun yürürlüğe giriş ta
rihi olan 4 Ekim 1971 tarihinden itibaren, en 
gieç 6 ay içinde yürürlüğe gireceği 37 nci mad
dede hükme bağlanmış buluoımaıkltadır. Bu iti
barla, tüzüklerin hazırlanması ve yürürlüğe 
konması hususunda her hangi bir gecikme ba
his konusu olmadığını arz etmek isterim. 

Bakanlığımızca Su ürünleri Kanununun 
öngördüğü ve biraz önoe zikrettiğim maddele
re ait tüaülk taslakları hazırlacımış olup, za- i 

6. — GÖRÜŞÜ 

1. — 8.6. 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ
retini Kurumları Kanununa ek iki madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunun metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (Mîllet Meclisi : 1/451; Cumhuriyet Senato
su : 1/126.9) (S. Sayısı : 1667) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
126 ncı Birleşimde öncelikle müzakeresi ka

rarlaştırılmış olan 1667 Sıra Sayılı tasarının 
müzakeresine geçeceğiz. 

Hükümet?... Komisyon?.. Sayın Millî Eğitim 
Bakanını temsilen özel öğretim Kurumları Gre
ne! Müdürü Sayın Yavuz Konnolu, hazırdır. 

Bütçe Plân Komisyonu Sözcüsü Sayın Ata-
yurt hazırdır. 

Tasarının gerekçesinin ve maddelerin okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Okun
maması kabul edilmiştir. 

(1) 1667 S. Sayılı B asm ay azı Tutanağın so-
nundadır. 

maniada yürürlüğe girmesi temin edilecektir. 
Bu bakımdan Sayın Üyenin tüzüklerin geoik-
mıssinden mütevellit su ürünlerinin büyük za
rarlara uğnyacağı mütalâası varit değildir. 

Kaldı M, kanunun geçidi 2 nci maddesi, tü
zükler yürürlüğe girinceye kadar evvelki mev
zuatın uygulanmasını âmir bulunmaktadır. 

Şunu da ilâve edeyim M, öteden beri su 
ürünlerinin memleket ekonomisi için arz ettiği 
büyük önemi tamamliyle müdrik bulunan Ba
kanlığımız, kanunun çıkmasından kısa bir sü
re sonra, doğrudan doğruya Bakanlık makamı
na bağlı müstakil bir Su Ürünleri Dairesi kur
muş ve faaliyetle geçirmiştir. Dairemin teşki
lâtlanma çalışmaları, mümkün olan hızla geliş
mektedir. Aynıca bu konuda gerekli bulunan 
bakanhiklararası işbirliğinin müessir hale ge-
tirilmıesi konusunda da çalışılmîaktiadır. 

Saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©deriz efen'dim. 

,EN İŞLER 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır İvedilik teklifini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... ivedilik tekifi kabul edilmiştir. 

8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı özel öğretim Ku
rumları Kanununa ek iki madde eklenmesine 

dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı 
özel öğretim Kurumları Kanununa aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir : 

Ek Madde 1. — Resmî öğretim kurumları 
kadrolarında yönetici ve öğretmen olarak çalı
şanlar ile özel okullardaki yönetici ve öğretmen
ler özel dershane ve özel kurslarda ders ve yöne
ticilik alamazlar. Aldıkları tesbit edilenlerin 
Devlet memurluğu ve özel okuldaki görevleri ile 
ilişkileri kesilir. 

Ek Madde 2. — Resmî okullarda ders verme 
niteliğini taşıyan elemanlar ile memuriyetle ili
şiği kesilmiş olup aynı niteliği taşıyanlar ilgili 
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mercilerin izni ile ücretli olarak özel öğretim 
kurumlarında ders verebilirler. 

BAŞKAN — Ek iki maddeyi muhtevi 1 nci 
madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 1 nci madde kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî 
Eğitim Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır efendim. 

2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/530; Cumhuriyet Senatosu 
1/1272) (S. Sayısı : 1669) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, geçen birleşimde 
Köy işleri Bakanlığı Kuruluş Kanununun önce
likle müzakeresi karargir olmuştu. Ancak, kı
sa bir Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında bir önerge 
gelmiştir. Onu okutup oylarınıza sunacağım 
efendim. 

(1) 1669 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so-
nundadır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugünkü gündemin tüzük gereğince bir de

fa görüşülecek işler bölümünün 11 nci sırasında 
bulunan 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının müstaceliyetine binaen diğer 
işlere takdimen öncelikle görüşülmesini ara ve 
teklif ederim. 

Millî Savunma Bakam 
Ferid Melen 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
öncelikle müzakeresini kabul edenler... Etmiyen
ler... öncelikle müzakeresi kabul edilmiştir efen
dim. 

1969 sıra sayılı tasarının gerekçe ve madde
lerinin okunup okunmaması hususunu oylarını
za sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Et
miyenler... Okunmaması kabul edilmiştir. Tasa
rının tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon.. Yerin
deler. 

Maddelerle gieçülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmliiyenler... Kabul edil
miştir etf enldim. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (32 250 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 
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CETVEL 
Bölüm Düşülen Eklemen 

(A/ l ) 
Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 Personel güderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenl er... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 16 773 363 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenl er... KaJbul edilmiştir. 

16,000 Çeşitli giderler 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

17.000 Savunma enfrastrüktür hizmetleri 15 476 637 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A/3) 

Millî Savunma Bakanlığı 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 30 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etıniyenl er... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde söz istiiyen sayın üye? Mad
deyi öetsvelleri ile birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... Madde ka-
(bul edilmişîtir. 

Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
'bağlı (A/3) işaretli cetvelin, Maliye Biakanlığı 
kısmının 34.000 nci (Malî tansferler) bölü
münün 34.116 nci (Beden Terbiyeci G-emel Mü
dürlüğüne) maddesine (5 203 350) liralık ek 
ödenek verilmiştin*. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir, efendim. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir, efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye Yok. Tasarı açık oylarınıza sunulmuştur, 
efendim. 

3. •— 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Mîllet Meclisi 1/533; Cumhuriyet Senatosu 
1/1273) (S. Sayısı : 1668) 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/529; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1271) (S. Sayısı: 1670) 

BAŞKAN — Bir önerce vardır, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bugünkü gündemin tüzük gereğince bir defa 
görüşülecek işler bölümünün 10 ve 12 nci sırasın
da bulunan 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının müstaceliyetine bina
en diğer işlere takdimen öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — 1668 ve 1670 sıra sayılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
na ilişkin kanun tasarılarının öncelikle müzake
resi Millî Savunma Bakanı tarafından istenmek
tedir. 

önerge üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
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3. — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/533; Cumhuriyet Senatosu 
1/1273) (S. Sayısı : 1668) (1) 

BAŞKAN — 1668 sıra sayılı kanun tasarısı
nın müzakeresine geçiyoruz. 

Gerekçenin ve maddelerin okunup, okunma
ması hususunu oylarınıza sunacağım. Okunma
sını kabul edenler... Okunmamasını kabul eden
ler... Okunmaması karargir olmuştur, efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
55 nci maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

d) Bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli 
meblâğları bütçeye ödenek ve bu ödeneklerin 
bir kısmını veya tamamını gider, gelir veya 
Hazinenin alacak ve borç hesaplarına kaydet
meye ve bunlar arasında mümkün olan mah
supları yapmaya, 

BAŞKAN — Okunan 1 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Okunan 1 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 1 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(6 237 000) liralık aktarma yapılmıştır 

(1) (SAYILI OETVEL 

Bölüm ödeneğin çeşidi Eklenen 

(A / l ) 
Ticaret Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 2 437 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

(1) 1668 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so-
nundadır. 

Bölüm ödeneğin çeşidi Eklenen 

13.000 Yönetim giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 080 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 720 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 6 237 000 
BAŞKAN — KaJbul ©demler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYUET (Uşak) — ödenekten dü
şülen kısım efendim. 

BAŞKAN — Evet, ©fendim. 
2 nci maddeyi okunan ve kabul edilen cet

velleri ile oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş tir. 

Madde 3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/3) işaretli cetvelin Devlet Plânlaıma Teş
kilâtı kısmının 34.000 nci (Malî transferler) 
bölümünün 34.110 ucu (ihracatı ve turizmi ge
liştirme program ve projeleri için genel ve kat
ma bütçeli idareler ile, kamu teşebbüslerine ya
pılacak aktarma ve ödemeler) maddesinden 
(500 000) lira düşülerek, mezkûr yıl Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaret i cetvelin Ticaret Ba
kanlığı kısmının 23.000 nci (Makina, Teçhizat 
ve taşıt alımları ve onarımları) bölümünde (ma
kina, teçhizat alınılan ve büyük onarımları) 
adı ile yeniden açılan 23.811 nci maddeye ola
ğanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul 'edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Madde 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (86 427 761) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 
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(2) SAYILI ÖETVEL 
Bölüm ödeneğin çeşidi Eklenen 

(A/1) 
Dışişleri Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 1 355 125 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 2 366 &64 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 340 222 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 20 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Millî Eğitim Bakanlığı 

36.000 Borç ödemeleri 55 365 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte oyları-
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — 1971 yılı Bütçe Kanunuma 
bağlı (L) işaretli cetvelin Miüî Eğitim Bakan
lığı kısmından ilişik (3) sayılı cetvelde yazdı 
kadrolar serbest bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iıstiyem sa
yın üye? Yok. Maddeyi okunan cetveliyle bir
likte oylarmızıa sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 6. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelden ilişik (4) sayılı cetvelde 
yazılı taşıtlar çıkarılmış, yerine ilişik (5) sa
yılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde Söz isti
van sayım üye? Yok. Maddeyi oylarımıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihimde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 8. — Bu kamumu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyem 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarımın tümü üzerimde söz istiyem sayım 
Üye? Yok. Tasarı açık oylarımıza sunulmuş
tur efendim. 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
31eclisi 1/529; Cumhuriyet Senatosu 1/1271) 
(S. Sayısı : 1670) (1) 

BAŞKAN — Gerekçe ve maddelerim oku
nup okunmaması hususunu oylarımıza sunaca
ğım. Okummasımı kabul edenler... Etmiyenler... 
Okunmaması kabul edilmiştir efendim. 

Tasarımın tümü üzerimde söz istiyen sayın 
Üye? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyemler.. 
Kabul edilmiştir efemdim. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanunuma bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılaması hakkımda kanun tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin 34.000 nci (Malî transferler) 
bölümümün 34.290 ncı (Akdemiz oyumları Mü
dürlüğüme yapılacak yardım) maddesine 
(5 203 350) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yım üye? Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 1 nci mad
de kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunuma bağlı (B) 
işaretli cetvelim 72.000 mci (özel gelirler) bölü
mümün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(5 203 350) lira eklenmiştir. 

(1) 1670 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın Üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Gençlik 
ve Spor Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Taısannnı tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarı açık oylarınıza sunulmuştur 
efendim. Kutular gezdirilerek oylar toplansın 
efendim. 

5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/310; Cumhuriyet Senatosu : 1/1270) 
(S. Sayısı : 1666) (1) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde öncelikle mü
zakeresi kararlaştmlmıış olan 1666 Sıra Sayı
lı Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısının müzakeresine geçi
yoruz. 

Sayın Bakan Cevdet Aykam yerinde, Sayın 
Kamüsyon Başkanı Yiğit Köker yerinde. Tasa
rının gerekçesinin ve ihtiva ettiği maddelerin 
okunup oikunm'aması hususunu oylarınıza suna
cağım. Okunmasımı kabul edenler... Etmiyen
ler... Oikunanaması karargir olmuştur. 

Köy İşleri Bakanlığı kanun tasarısının tümü 
üzerimde söz istiyen sayın üyeleri arz ediyorum. 
Sayın Salih Tanyeri, Sayın Sırrı Atalay, Sa
yın Hüsnü Dikeçligiil, Sayın Fikret Gümdoğan, 
Sayın Hüseyin öztürk, Sayın Hamdi özer ve 
ıSayın Ömer Uouzal. Başka söz istiyen sayın 
üye?.. Sayın Atmaca. Başka söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

(1) 1666 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Grup 
adına söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğam, C.H.P. 
Grupu adına, buyurunu': efendim. 

0. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNBO-
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; yasama görevlerimizi ifa ettiği
miz bu dönem içinde öyle sanıyorumki en önemli 
bir konuyu halletmekle karşı karşıya geldiğimiz 
gün bugündür. Türkiyeli bir kitap ğiibi telak
ki etsek, ad ve itibar etsek ve kabul etsek. Bu 
kitap öyle bir bölümü ihtiva ediyor ki, onu oku
yabilen, onu çözebilen, o bölümü iyi değerlen
diren kişi veya kurumlar veya siyasal örgüt
ler bu memlekete en büyük hizmetlerini yap
mış olurlar. «Türkiye» adlı kültabın okunup 
iyi anlaşılması, iyi deşifre edilmesi ve iyi değer
lendirilmesi zorunlu olan bölümü köy veya 
köyle ilgili meseleleri kapsayan bölümüdür. 
Binaenaleyh, bu kamumun müzakeresine ne 
derece önem verilirse hiç, hiç de beyhude bir 
gayret sarf edilmiş olmaz. Ama hemen söyli-
yeyim ki şartlar bu önemli konuyu kapsayan 
kanunun müzakeresi sırasında çok daha elve
rişli olabilirdi, olmalıydı. Ve yine hemen ilâve 
edeyim ki, bu kanunun lehimde ve aleyhimde 
ileri sürülen argümanlar, deliller, iddialar, sav
lar öyle kolay geçişltirilecek, ağırlıkları hemen 
bir tarafa itilecek, biri diğerine nemlen ve ko
laylıkla tercih edilecek gibi de değildir. Bi
naenaleyh, eğer biz bu kanunu sadece Köy İş
leri Bakanlığının yürütme için bir idari çerçe
ve temim, etmek maksadiyle çıkarıyorsak o za
man bu şartlar içimde, bugünkü ortam içimde ve 
bu ahşılmış mizam içimde hareket etmekte mah
zur yok. Ama, öyle değil, ömemli bir konu
yu, köy ve köylü meselesi konusunu bu kamun
la halletme iddiasında isek, ben Sayın çok de
ğerli Köy işleri Bakanı arkadaşımdan, eğer 
kabul buyurursa ve onun vasıitasiyle Hükümet
ten, meselemin katüyen arkasını bırakmamak 
şartiyle, ama daha da derinlemesine ve geniş
lemesine görüşülmeye müsait, karşılıklı savla
rı, iddiaları ve mukabil iddiaları daha iyi bağ
daştırmış bir kompozisyonla gelme imkânları 
varsa, naçizane salık veririm. Ve diyorum M 
bu kamun simidi müzakeresi sırasında biılbiılimıe 
karşıt iddiaların kolaylıkla birli diğerime tercih 
etmek mümkün olmıyan, hepsinin ağırlığı olan 
İddiaların konuşulduğu bir kanun olacak. Bu-
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nu asgariye indirmekte zonınluluk var. Ma
deni ki bir Devlet kurulusu kanunu çıkarıyo
ruz, omda Devletin yapacağı işlerin ve cns'm-
li bir konuyu halletmek maksadiyle harekete 
geçmiş devletin daha iyi bir kompozisyon, da
ha uyumlu ve tutarlı bir kompozisyon ile gel-
imıesinıde Bıevleisin faydası var veya bu kanunum 
hitabettiği kütlenin faydası var. Ama tekrar 
ediyorum, zannediyorum ki sadece bir Köy İş
leri Bakanlığı kuruluş kanunu çerçevesi elide 
etanek kasdiyle hareket ediyoruz diye maksaltla-
rmı ve gayelerini muhterem bakanlık ve Hü
kümet buna hasrederlerse o takdirde bugünkü 
şartlar içinde ve hali ile kanun bâzı mahzurla
rı giderilmek kaydı ile kabule şayan ve terviç 
olunabilir. Fakat değerli arkadaşlarım, bir 
hususu tekrar gözlerinizin önüne sermeye mec
burum. Bu kanunim içerdiği konulardan bir 
tanesi ve en mühimimi köyde yaşayan kişilerin, 
tanımla uğraşanların toprak ihtiyaçlarını gi
dermek ve köylünün topraklandırılması konu
sudur ki, bu kanunla düzenlenmek istendiği 
anlaşılıyor. Yine bu kanunla insan - toprak 
ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. 
Bu kanunla nasıl, ne biçim bir tarım işletmeci-
liginin. Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenmesi 
öngörülüyor. Oysa bilindiği gibi bugün ülke
mizde toprak - insan ilişkileri, tarımsal üretim 
ilişkileri ve tarımsal işletme bünyeleri konusu 
bugün ülkemizde çak önemli bir konu halin
de - son aldığı şekli ile - Toprak ve Tarım re
formu adı altında müstakil bir konu olarak 
halen Meelislîarin kondisyonlarında ele alınmış 
bulunmaktadır. Biliyorsunuz Hükümetin neşir 
ve ilân ettiği t ir kararname ile Türkiye'de top
rak reformu stratejisi ve ilkeleri saptanmışftır. 
Ve bu ilkeler ve stratejiler büyük, geniş, kap
samlı ve bütün ülkeyi ilgilendiren, ülkenin 
ekonomik ve sosyal yapısını kökten değiş'tirime-
yi amaçlayan, yapısal değişiklik doğuracak ga
yelere yönelmiş bir çabadır. Yine bunun gibi 
Toprak reformu öntedbirler kanun tasarısı 
yapılacak toprak reformunun temel Melerini 
(saptamış ve bugün Millet Meclisi komisyonunda 
halen müzakere halindedir. Ve daha önted
birler kanun tasarısında toprak reformu, tanım
sal ilişikliler, tanımsal üretim biçimi, işleltsme 
çeşidi, belli bir kuruluş tarafından yürütülmek 
istenmektedir. Oysa simidi müzakeresini yap
tığımız kanunda, bu toprak ve tarım reformu 

konusu kanunun hemen 1 nci maddesinin bir
kaç fıikrasmda, bu kanunun kaldırabileceği 
kapsam içinde ele alınmış bulunmaktadır. Onun 
için derim ki, deınakte fayda bulurum M, ve 
dediğimiz zaman haklı oluruz ki, bu kanunun 
1 nci maddesinin biılkaç fıikrasında ele alınan 
çiftçiyi topraklandırma, köylüyü topraklandır
ma, topraksızı toprak sahibi kılma veya mev
cut toprak - insan ilişkilerini yeniden düzen
leme, ya da isletme biçimlerini saptama ko
nusu Türkiye "nüm çok önemli, çok ağırlık taşı
yan bir konusu olarak ayma ele alındığına 
göre bu kanunda bulunursa ileride ihtilâtları, 
çatışmalan, yetki tecavüzlerini ve tedahülle
rini meydana getirir ki yalnız bu balamdan 
dahi Sayın Köy işleri Balkanı toprak refor
munun hiiç değilse, öntedbirler tasarısının ala
cağı şekle göre bu kanunun 1 nci maddesinde 
toprak - insan ilişkilefioiie değin maddelerini 
geri alabilir, oraya talik edebilir. Böyle bir 
savı sanıyorum ki büsbütün geçersiz addetmek 
mümkün değildir. Belki bize cevap verilldiği 
ızaman «bu toprak reformundan sonra hasıl 
olacak toprak - insan ilişkilerinin Köy işleri 
Bakanlığı tarafından devamlı olarak düzenlen
mesi için kcnmıuştur: demeye gelen sözler söy
lenecektir. O da olmaz. Ya da en çok neonuz 
Toprak reformu kanun tasarısı meydanda bu
lunmadığına, öntedbirler kanun tasarısı henüz 
çııkmadığma ve meseleyi de muallâkta bırakma
nın imkânı olmadığına, halen Bakanlığımıızın 
bugün uğraşı haline gelen toprak - insan iüşlki-
lerini düzenl&msJk zorunhığ-unia bulunduğumu
za göre bu görevi üzerimize aldık diyecekler
dir. O zaman ben karşı savı ortaya koyabili
rim. Dsrüim ki, zaten bir Bakanlığın kuruluşu 
için madde madde sayılmış görevler ve o gö
revlere değin yetlMler sıralanmak suretiyle bir 
kuruluş kanunu yapmak çok da doğru değil
dir, Bu bizzat bakanlığın kendi işlerini görev
lerini ve yetkilerini kendi eliyle sınırlaması 
mânasına gelir. Oysa, ilkelere konulmak, pren
sipler konulmak suretiyle işlerin genel icap-
laıını yerine ge'tirecdk ölçüde yetkiler ve görev
ler veriltm'ek suretiyle bir kuruluş kanunu tan
ziminde daha büyük fayda mülâhaza edilmez 
ma diye sormak mümlkündür. 

Bu itibarla, gerek toprak - insan ilişkileri 
baklanından, gerekse biraz evvel bahseıfctiğifm 
konular acısından bu konunun bir müddet daha 
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Sonraya talükinde, Devlet olma, Devlettin uyum
lu ve tutarlı sisteanatoık şeMMe yürütülme zo-
runluğu, prensibi, ilkesi noktasından büyük 
yarar vardır. Yine bunun gibi, bu kanunun 
maddelerinim birimde köy elektrifikasyonu ko
nusunda karşılıklı münakaşa cereyan etmekte
dir. Bir kilsim düşünenler, bir kısmı siyasiler, 
!bir kısım partililer, bir kısım insanlar köy 
elektrifikasyonunda 1312 sayılı Kanunda ya
zılı hükümlerin olduğu gibi kalmasını savunur, 
bdr kısım insanlar da, partiler de bugün müza
keresini yaptığımız Köy İşleri Bakanlığı teş^ 
kilât kanununun 2 ve 9 ncu maddesinde oldu
ğu şekle dönüşmesini ve köy elektrifikasyo
nunun doğudan doğruya, hiç değilse bir kısmı
nın Köy İşlrei Bakanlığına verilmesini öngören 
görüş ve düşünüş sahibidirler, ama bu iki sav, 
fou iki iddia karşılıklı olarak durmakta ve hal-
ledilnıemtiş bir konu olarak ortada bulunmak
tadır. Devlet olarak, Hükümet olarak, politika 
yürütücüsü kurum olarak bu konuda bir uz
laştırıcı zemin bulup gelmek, her iki kurumun 
yahut her iiki Devlet teşkilâtının bu konuda 
mevcut münakaşayı kaldırması daha doğru, 
daha faydalı ve daha yararlı olmaz mı? 

Bizim anladığımız odur ki, bu kanunda bi
raz evvel arz ettiğim, belki o gün mevzuubah-
ısollmıyam. toprak reformu ve tanım reformu, 
simidi yeni isoıliıyle ikisi de birden konuşulu
yor ve bu elektrifikasyon meselesi halledilerek 
getirilmiş olsaydı daha yararlı bir iş yapılmış 
olacaktı kanısındayız. 

Değerli arkadaşlarım; aıma hemen ilâve 
edelim ki, biz bu kanun gerekçesinde yazılı ol
duğu üzere 44 kuruluş tarafından, 44 ayrı ku
ruluş tarafından, o kuruluşların kendi amla-
yışları içinde köy denilen ekonomik, sosyal üni
teye hizmet götürmek keşmekeşini de kafoul 
ediyor binaenaleyh, bunun böyle devam et
mesinde fayda görüyoruz diye bir iddiada da 
değiliz. 44 ayrı kuruluş tarafımdan köye hiz
met götürülen bir ülkede, hizmetin faydalılığı-
nı, yararlılığını iddia etmsk mümkün değildir. 
Bu kanun 44 kuruluş tarafından hizmet götürü
len köye tek elden hizmet götürmemin fayda
larını sağlayacaktır savıyla ve o iddia ile tan
zim edilmiş olduğu iddia edilirse, biz bu iddia
ya hayır diyemeyiz. Çünkü, biz bütün Türki
ye'de bir keşmekeşin, hizmet götürme keşme
keşimin var olduğunu cöyliyen ve düzen deği-

1 Şii&Idği istediğimiz zaman çoğu defa üstüne ba-
j sa basa ifade ettiğimiz bozuk düzen tâbirinden 

anladığımız da budur. Hizmetlerin kılâsik 
devlet anlayışı içinde dahi bir bozuk düaen içllın-

I de götürüldüğünü biliriz. Kaldı ki, ta tarihten 
gelme yapısal bozukluklarda bu hizmet keşme
keşi içinde düzen bozukluğunu, giderek düzen 
değişüklıiği gereğini büsbütün daha mâkul, man
tıklı kılar. 

O itibarla, bu kanun bir ucundan hizmetle
rin koordinasyonunu sağlayacaktır diye düzen
lenmiştir şeklinde kaibul edilirse, elbetteki şa-

| yanı takdir bir faaliyet yapılmış olur. Hele 
meselâ, bu kanun büyük iddialarla denecek bi-
çimıde düzenlediği maddelerle Türkiye de top
rak erûzıycaunun önüne geçidi tedbirleri alıcı 
bir kanun olma niteliğinde ise, hakikaten Tür-

I ikiye'de erozyonu, su ve rüzgâr eroızyonunu 
cnliyecek tedbirleri alacak gücde bir bakanlık 
ve ona yetki veren bir kanun doğuyorsa, Türki
ye'de buna sevinmeyecek, hattâ bundan heyecan 
duymıyacak fert yoktur, öyle geliyor ki, bilmem 
herkes tarafından görüldü mü, erozyona tabi ül
kenin bir mmtakasmm televizyondaki manzara
sını geren kimse Türkiye'nin gerçekten hangi 
düşmanla karşı karşıya olduğunu, eski tabirle 
re,/; - el - ayn müşahede etmiştir. Fevkalâde kor
kunç erozyona mâruz bir ülkede yaşıyoruz. Hiç 
mübalâğa edilmeksizin rakamlar doğrudur ve o 
televizyonun gösterdiği manzara hakikaten eroz
yon denilen büyük düşmanın, kahredici düşma
nın Türkiye'yi yok etmeye yönelmiş düşmanın 
namene zorbacı olduğunu gösteriyor. Ve hakika
ten Köy İşleri Bakanlığı bu kanunla erozyonu 
önleyici tedbirleri alma gücünü gösterir ve Tür
kiye'yi bir gün erozyona mâruz ülke olmaktan 
çıkarırsa o Bakanlık, bakanlıkların Bakanlığı 
olarak, Türkiye'yi kendine minnettar bıraktırır. 
Yani o kadar önemli bir konuyu ele almış ola
caktır. Çünkü, biraz evvel arz ettiğim gibi bu 
erozyon konusu Türkiye'de çok önemli bir konu
dur. 

Bu kanun başka bir iddiayı gerçekleştirirse 
yine çok büyük hizmet etmiş olur. Türkiyede 
başka hiçbir ülkede olmadığı kadar yalnız in
sanların yaşadığı bir nüfus bölümüne hitabet-

I mek istiyor. Köylü; örgütsüz, himayesiz, hiçbir 
destek ve dayanağa sahip değil, hiçbir şekilde 
bâzı bürokratik meselelere yararlı olmaktan öts-

I ye hiçbir fonksiyonu olmıyan insanlar birliği 
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halinde yaşıyor ve bundan dolayı da Türkiye'
nin işlerini doğru yürütmek mümkün olmuyor. 
Nüfusun % 68 ini teşkil eden kütlenin Türkiye'
de ne idarede, ne ekonomide, ne sosyal hayat
ta, ne de her hangi bir çalışma konusunda hiç
bir rolü yok. Çok eski yöntemlerle, tekniklerle 
idare edilen ve kendisine hakikaten çok az şey 
verilmiş olan bir kütleyi bu kamın ve bu kanun
la doğacak Köy işleri Bakanlığı eğer sahipli, 
memleket yönetimine müessir şekilde iştirak 
edecek kütle haline getirebilirse, biraz evvel arz 
ettiğim gibi bu Bakanlığa verilecek mükâfatın 
haddini tâyin etmek mümkün değildir. Ama, bu 
Bakanlık bu işleri yaparken bir tehlikeyi aca
ba davet eder mi diye de içimden her zaman ge
çirdiğim bir düşünceyi arz edeceğim: Acaba, 
Türkiye'nin problemi köyü bugün vardır diye 
bütün kaynakları köy yaşantısı hudutları için
de kalmak kaydiyle o insanların ihtiyaçlarına 
tahsis etmek polîtikasiyle Türkiye kurtulur mu? 
Türkiye'de köy, köy olarak müreffeh hale gelir
se Türkiye gerekli kurtuluş yolunda bulunmuş 
olur mu? Başka bir ifadeyle köyü; suyu ile, 
mektebiyle, toprak insan ilişkisinin mehma im
kân düzeltilmiş olduğu bir ortama getirmekle 
Türkiye meselelerini halletmiş olur mu? işte bu
rada çok önemli bir münakaşa açılmak, derinle
mesine tartışmak gerekir. 

Sanıyorum ki, duygusal bir anlayış içinde 
veyahut oy v. s. gibi şeyleri düşünerek söze kı
yam edenler ekseriya köy ve köylü, onun sefa
leti, onun yoksulluğu - ki, biraz evvel bendeniz 
de bahsettim - yalnızlığını soyliyerek ona oldu
ğu yerde kalması kaydiyle daha çok şey getir
mek politikasını benimserse, aslında doğru bir 
politika izlemiş olmaz. Köyü olduğu yerde da
ha rahat yaşanır bir yerleşme birimi olarak mu
hafaza etmek değil, köyü ve köylüyü köyden 
kurtarmak, süratle köy yapısını yok etmek, sü
ratle sanayi toplumunun gereklerine uygun bir 
toplum yapısı yapmak ve aslında en iyi kurta
rıcı yolun bu olduğunu köylüye anlatmak, ama 
bu katiyen o topluma, sanayi toplumuna geçin
ceye kadar köyü ve köylüyü ihmal etmek anla
mına gelmez, asla böyle bir fikre sahip ve zahib 
olunmamalıdır, ama her köye giden hizmetin so
nunda sanayi toplumu olmayı sağlıyacak bir un
sur, bir dürtü, bir yatırım, bir kalkış basamağı 
şeklinde düşünülmesinde fayda vardır. Belki 
ifade edemiyorum, şunu anlatmak istiyorum; ile

lebet köyü, köylüyü köyde bırakacak bir politi
ka, bu doğru politika değildir. Köye yapılacak 
her hizmet, yeni toplum yapısına köylüyü getire
cek bir güc, bir katkı anlamına alındığı takdir
de kanaatimce faydalı olmuş olur. 

Bütün bu meseleleri biraz evvel arz ettiğim 
gibi, bu günün şartları içinde ve biraz da bu re
havet içinde böylece bitirip anlatmak mümkün 
değil. Diyoruz M, bu kanunda toprak meseleleri 
yeniden ele alman bir mesele olduğu için, bu 
kanun bir miktar daha hiç olmazsa o konuda 
durabilir yahut o konular bu kanundan çıkarılır 
bu kanun o konular olmaksızın yürütülebilir. 
Bir de, elektrik konusunda muhakkak anlaşma 
olmalıdır ve bu elektrifikasyon meselesi Devle
tin devamlı bir politikası olarak halledilmiş ol
malıdır ve ondan başka da bu kanunla yapılmak 
istenen hizmetler, köylüyü biran evvel köyden 
kurtarmak, yeni bir toplum yaratmanın ilk adım
ları sayılacak biçimde bu hizmetlerin götürül
mesi gibi hususlardan da fayda umarız. Sadece 
bir bakanlığın kuruluş kanunu olma iddiasında 
devam ederse bizim için tervicedilir, istenir, be
ğenilir ve desteklenir bir kanundur, ama biraz 
evvel arz ettiğim mahzurlarla geçsin denir ve bu 
hizmet uyumsuzluğu ile giderse belki kanun yi
ne çıkar, ama gönlümüzde bir eksiklik, bir hafif 
de olsa beğenmezlik bulunacaktır. Çıktığı tak
dirde kanun hayırlı olsun derim. Saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Sayın 
Salih Tanyeri? Yok. Sayın Sırrı Atalay, buyu
runuz efendim. Bir dakikanızı rica ederim Sırrı 
Beyefendi.. Oyunu kullanım yan sayın üye var 
mı efendim, her üç tasarı üzerinde? Yok. Oyla
ma işlemi bitmiştir. Buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kumlusundan 
bu yana bir müddet geçmesine rağmen, teşkilât 
kanunu ve görevleri ancak bugün görüşülebilen 
Köy işleri Bakanlığına ait teşkilât yasa tasarısı 
Genel Kurul önünde görüşülmektedir, önemli 
görevlerini belirten ve Cumhuriyet Senatosu za
bıtlarında 2 sayfa, normal ve alışılmış bir kitap 
sayfasına göre de 3 sayfayı aşkın bir yasa mad
desi sanırım ki, bir teşkilâtın görevleri için çok 
uzun olan bir yasa metnidir. Bizim hukuk mev
zuatımızda bilinmiş ve alışılmıştır ki, teferruata 
indiğiniz müddetçe ve ayrıntılı görevler saydığı
nız müddetçe görevler daha iyi ve berrak belir-
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tilmiş olmaz. Çünkü, teferruata indiğiniz tak
dirde o sıralanmış görevlerin dışında elâstiki bir 
görev şeklini kolay kolay zihinlere yerleştire-
nıezsiniz. 

Şunun için ifade etmek istiyorum, bir teşki
lâtın görevleri sıralanırken umumi hatlarını bi
rer nirengi olarak ifade etmekle o teşkilâtın daha 
rahatlıkla görevini yerine getirmesi sağlanmış 
olur. Ama, teferruata inerseniz, onun dışındaki 
görevler kendisinden esirgenmiş olarak sayılır. 
Çok sayıda sıralanmış görev belirtmek hizmetle
rin daha iyi yerine getirilmesi imkanı esirgenmiş 
olur. 

Bu sebeple, bence görevlerin çok sayıda böy
le tadadedilmesiyle bu Bakanlığın daha iyi hiz
met görmesi kısıtlanmış olmaktadır. Çünkü, çok 
teferruata inilmiş bulunulmaktadır. Bunu, yasa
nın lehine değil, aleyhine görmekteyim. 

Yasa, yine bu niteliği yanında bir kavram 
farklılığı da gösterir. 1 nci maddesi, kuruluş; 
2 nci madde görev, 3 ncü madde yine kuruluş
tan bahseder. Kuruluş, bir Bakanlığın varlığı
nın örgütlenmesidir. Görevden sonra yeniden 
kuruluş. O halde, teşkile vücut veren madde ile, 
taksimatı yapan maddeyi hiç olmazsa bir fark
lılık içinde ifade etmek gerekir idi. iki madde, 
ortada bir uzun madde, ikisi de kuruluş ifadesi 
içerisinde kendisini göstermektedir. Bu usule 
ait görüşlerimi ifade ettikten sonra esasa ait 
görüşlerimi de özet olarak arz etmek isterim. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Gündoğan'ın 
görüşlerine katılmamak mümkün değildir. Ger
çekten, Köy işleri Bakanlığının bugüne dek 
gördüğü görevlerle, bu yasa ile üzerine aldığı 
ve üstesinden geleceğini ilân ettiği görevler, 
altyapı hizmetlerinin kalite ve miktar itibariy
le daha iyi yerine getirileceğini göstermekte
dir. Yanı, 40 000 üniteye götürülen altyapı 
hizmetleri miktar itibariyle çoğaltılacak, belki 
kalite itibariyle daha iyi olabilecektir. Aslında, 
Köy İşleri Bakanlığının Türkiye'nin sosyal, 
ekonomik ve kültürel kalkınmasında en önem
li görevi olarak köyü kader itibariyle değişti
rebilecek bir görevi yüklenmesi gerekiyorsa, 
altyapı hizmetlerinin ötesinde bir bünye deği
şikliğini salık vermesi gerekirdi, kendi teşkilât 
kanununda. Ama, Köy işleri Bakanlığı Teşki
lât Kanununu okuduğumuz zaman şimdiye ka
dar yapılan hizmetlerin daha derli toplu, da
ha biçimsel bir muhasebesini görmekteyiz. Ve 

demin de ifade ettiğim gibi, altyapı hizmetleri
nin görüş farklılığını getirmektedir. Fakat, as-
lolarak bir yapısal değişikliği kır yerde, yahut 
kırsal yerdeki ve Türkiye nüfusunun % 70 inin 
üstündeki insanlarının kader değişikliğini geti
rebilecek yapıda ilerici ve gerçekten yeni yapı
cı görüşleri ifade eden bir teşkilât kanunu ile 
karşıkarşıya olmadığımızı görmek mümkündür. 

Köylünün gelirini artıracak, yatırımları sa
nayide ve tarım sanayiinde kendisini göstere
cek bir nitelikte yapabilecek şekildeki görevle
ri Köy İşleri Bakanlığının yüklendiğini bu ta
sarı içerisinde görmek mümkün değildir. Gerçi, 
İkinci Genel plânın köy ve köy işleri ile ilgili 
olarak yüklendiği, fakat bugüne kadar % 10 nu 
dahi gerçekleştirme yolunda olmadığı öngörülen 
bâzı hizmetlerin bu kez Köy işleri Bakanlığı Teş
kilâtı Kanunu içerisinde yer aldığını görmek
teyiz. Ama, köyde, tarımda çalışan nüfusun ge
lir artışını tanzim edecek ve bunu sağhyacak 
nirengi noktalarım ve gerçekçi açı içerisindeki 
yatırım ünitelerini görmek mümkün değildir. 
Kalkınma, aslında gelir artışı demektir. Köylü
nün gelir artışını temin etmediğimiz müddetçe 
biz köye Cumhuriyetin 50 nci yılından bu yana 
uzun yıllar söylediğimiz gibi okul, sağlık oca
ğı, köprü, yol götürmek ile köylünün kaderini 
değiştirmek mümkün değildir. Bu kader deği
şikliği ancak, köye sağlam, güvenilir ve istik
rarlı bir gelir sağladığımız zaman değiştirebili
riz. Eğer, köyde yaşıyan, yani kırsal bölgede 
yaşıyan nüfusa biz sağlam geliri temin edersek, 
Devlet aracılığı ile okul gitmese, elektrik git
mese, sağlık ocağı, yol gitmese dahi köylüler 
bunları yapabilir; ama, biz köye gelir sağlayıcı 
ve onu sağlam bir şekilde temin edici imkânları 
götüranediğimiz müddetçe istediğimiz kadar bir 
köye biz jandarma karakolu götürelim, diledi
ğimiz kadar okul götürelim, dilediğimiz kadar 
yol götürelim, su götürelim, kalkınmasını, ya
ni kader değişikliğini yapmadığımız müddetçe 
kalkınmasını temin etmek mümkün değildir. 

Kalkınma, ancak gelir temini ile mümkün
dür. Gelir teminini sağlamadığımız müddetçe 
bizim 50 yıldan beri söylediğimiz ve övündüğü
müz köy kalkınması mümkün olmryacaktır. Ne 
zaman ki, biz köye gelir sağlayıcı tedbirleri gö-
türebilirsek ve biz köydeki aktif nüfusun kaçı
şını kanalize edebilirsek, bu sağlanabilir. Ger
çekten bugün ülkemizde kırsal yerden şehirleş-
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me bölgelerine doğru bir akım vardır. Her gün 
Tunceli'den Kars'a, Sivastan Hakkâri'ye kadar 
olan köylük yerlerdeki insanlar sırtlarında yor-
ganlariyle büyük şehirlerde hademe, odacı ola
bilmek, boyacılık yapabilmek için köylerini 
terk etmektedirler. Plânın öngördüğü ve % 71 
den % 58 e indirme olarak tanımladığı tarım
daki nüfusu sanayie kaydırmak bugün mümkün 
değildir. Eğer, bir oran içerisinde tarımda nü
fus azalması varsa, bu köyden kaçıştır. Kırsal 
yerden şehirleşme bölgelerine doğru nizamsız, 
kırsal yerdeki hayat sartlannm çekilmez, ağır 
yükünden kurtulmak için bir terkdir, bir firar
dır. Bunlar, bir Devlet yöntemi içerisinde ni
zam altına alınmış, sanayie veyahut tarım sa
nayiine aktarma değildir. 

Demin ifade ettiğim, köylerden her gün 
yorgan sırtında Basmahane istasyonuna, Hay
darpaşa yaihut Ankara Garına inen insanlar ge
cekondu bölgelerinden, demin söylediğim işleri 
aramak üzere gelmektedirler. Meclisler deki mü
racaatta ihergün yüzlerce insan yasaıma organı
nın üyelerimden istediği, işteki vasıfsız tale
bini öngören husus da bunun ifadesidir. Odacı
lık aramaktadır. İş olarak istediği, Devlet ka
pısında ne olursa- olsun bir yeri alabilmek "ya
hut diğer işyerlerinde vasıfsız olarak, demin 
söylediğim hikmetlerden birisine bir adım ata
bilmek için. Bunun için de çekmediği yoktur, 
çalmadığı kapı yoktur. Kaderi üzerinden her-
giin bir kapının kapanmasına rağmen bu çile
yi doldurmaktadır. Hergün yüzlerce, binlerce 
insan bu dönen dolabın içerisinde bu hayat hi
kâyesini tekrarlamaktadır. Köyden kaçış içe
risinde, bu kendisini göstermektedir. 

Niçin köyden geliyor, bu? Çünkü köyde ha
yat şartları ağırdır .Çankırı'da ağırdır, Yoz
gat'ta ağırdır, Kars'da Hakkâri'de ağırdır ve 
bu ağırlığın içerisinde bunalan köylük yerdeki 
insan ayda 403 lira karşılığında bir odacılık bu
lup başına tac etmek üzere gecekondu bölge
lerinin en kötü hayat şartlarını kendisi için 
bulunmaz bir nimet olarak görüp gelmektedir. 
Ve köy o şekildedir ki, Ankara'nın, istanbul'un, 
İzmir'in bugün ücra yerdeki o çekilmez olarak 
gördüğümüz gecekondu bölgesindeki hayat 
şartlarını kendisi için ideal, ulaşılmaz olarak 
görmektedir. Köyüne yazdığı mektupda, hayat 
şartlarının çok iyi olduğunu söylemekçe ve di
ğer komşularını da çağırmaktadır. Bu, Türki

ye'nin acı hikâyesidir ve gerçek hikâyesidir; 
köylünün yaşadığı hayat şartının hikâyesidir. 

Bunu ne nisbet dâhilinde Köy İşleri Bakan
lığı değiştirmektedir ve gelen bu tasarı ile bu 
işi gerçekleştirebilecek midir? 

İşte asıl reform diye buna derler. Toprak 
reformu mu, tarım reformu mu? Asıl mevzu, 
işte bunların içerisinde yatmaktadır. Mühim 
olanı, tarımda çalışan % 10 un üstünde olan bu 
nüfusu insanca yaşama şartları içerisinde Dev
let eliyle ne zaman muayyen bir seviye içe
risin 3 getirebileceğiz? Bugün Dünya tarımında 
gerçek şudur ki, tarımda çalışan nüfus, genel 
nüfusun % 20 sinin altında olacaktır. Hem 
kendisini besiiyecektir, hem de nüfusun '% 80 
ind'tn çoğunu besiiyecektir. Bugün Türkiye'de 
•gerçek odur ki, nüfusun % 80 i tarımda çalışır, 
ve kendilerim doğru dürüst besliyemezler. Et 
tüketiminde, yağ, sebze tüketiminde bu tüketim 
oranlarını ele aldığımız takdirde köylük yerler
de yaşıyan insanlar Dünya ortalamalarının çok 
aşağı sındadır; tarım ürünleri içerisinde; yağda 
da, sütte de, ette de, ekmekte de Dünya orta
lamalarının çok altındadır. Yalnız buğday ve 
arpa hariç, diğer bütün proteinli ürünler içe
risinde, Uganda, Gana, Habeşistan, Sudan, Hin
distan hariç, medeni ve demokratik ülkelerin 
oranları içerisinde en az oranları tutmaktayız 
ve en az oranlar içerisinde bulunmaktayız. 
% 80 den % 20 ye getireceksin, tarım da çalı
şan nüfus, ki bu % 99 u ile köydedir, tarım 
da çalışan nüfus, istanbul'da tarımda çalışan 
nüfus % 7 - 8 dir. Ankara'da bu orandadır. İz
mir'de bu orandadır, şehirleşme bölgelerinde bu 
orandadır. Büyük şehirlerimizde tarımda çalı
şan nüfus pek azdır. O halde Türkiye'de ta
rımda çalışan nüfusun % 70 nim % 90 nın üs
tündeki nüfus köylük yerdedir. Demek ki Köy 
İşleri Bakanlığının yüklendiği görev çok bü
yüktür. Eğer altyapı hizmetlerimin üstünde köy 
dâvalarını ve köy konularını alıyor isek muha
tabı olacağı konu, Türkiye'nin konularının en 
büyüğü ve en derinidir. Eğer Köy işleri Ba
kanlığı altyapı hizmetlerinin ötesinde bir hiz
meti görev olarak alabiliyor ise. Yok Köy İşleri 
Bakanlığı bugüne kadar alışılagelmiş - Fikret 
Gündoğanın da ifade ettiği, 44 ünitenin hiz
metlerini daha derli toplu daha nizamlı yapa
bilmekte. Yılda 500 köye içme suyu gidiyor, 
bunu 2 000 e çıkarmak, köye halı hizmetlerini 
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götürmek, köy köprü veyahut yollarını üst hiz
metlerde şu kadar ise, bunu biraz daha fazla-
laştırmak gibi, nihayet mevcut nizamı ve dü
zeni. aynı şekilde devam ettirip kalite itibariyle 
biraz daha iyi, miktar itibariyle biraz daha 
çok yapmak ise, bu yasa ile bunu karşılamak 
belki mümkündür. Ama gerçek bir kalkınma, 
yani toprak - halk ilişkilerini imparatorluğam 
her gün zadegan, şehir, okumuş üçlüsünün Tür
kiye'nin kaderi üzerinde yığdığı çizginin ötesin
de gerçekçi bir acı içerisinden alıp bir kader 
değişikliği yapabiliyor isem, önemli olan budur. 
Bu yasa bunu getirecek nitelikte değildir. Hem 
de biraz aceleciliğin içindedir. Fikret Gündo-
ğan'rn da ifade ettiği gibi, toprak reformu ya
hut 1 nci maddede değiştirilip aldığı ifadesiy
le, ben toprak reformunu dünyanın birçok ül
kelerinin örneklerden tetkik fırsatını bulabil
mişim. Ya toprak reformudur, ya tarım refor
mudur. Aslında bâzı ülkelerde bu tarım refor
mudur; ama biz yine meseleyi asıl amacına 
kader yeterliği içerisinde değil, teiifçi zihni
yetle iki görüş Türkiye'de hâkim. Bir siyasi te
şekkül, «toprak reformu da ne oluyor, tarım re
formu» diyor. A. P. nin siyasi felsefesi budur. 
Bir diğer görüş yıllardan beri C. H. P. nin gö
rüşü; «evvelâ toprak reformu» Bu birbirinden 
tamamen farklı iki zihniyet. Sosyal ve ekono
mik yapı itibariyle de böyledir. Teiifçi bir yol.. 
Türkiye'nin imparatorluktan beri çektiği san
cının gerçek sebebi bu. Teiifçi uzlaştırıcı zayıf 
ve korkak yol, yine o. Toprak veya tarım re
formu. İki tarafı da uyuşturmak ve böylelikle 
o nemelazımcı, o maslafoatçı İmparatorluk dö
neminden gelen rahatçı zihniyetin, o ter döküp 
te toprakta her adımda bir insanın emeği ola
cak ileri görüşün değil de teiifçi, korkak ve 
zayıf bir görüş içerisinde yine kendisini gös
terdi. Toprak ve Tarım reformu. Evet, ne di
yordum, toprak ve tarım reformunun ön tedbir
leri kanunu içerisinde yer alan görüşleri şimdi 
'biz Köy işleri Bakanlığının görevleri içerisin
de de görüyoruz. 

Şimdi, öntedbirler yasası içerisinde mevcut. 
Ama Meclislerde ne hal alacağını şimdiden bi
lemiyoruz. Başbakanlığa bağlı bir örgüt kurula
caktır. Bir başkanlık mı bir reislik mi adı al
tında onun g'örevieri ve teşkilâtı içerisinde Köy 
işleri Bakanlığının da yüklenmek istediği gö
revler içerisinde aşağı - yukarı aynı hizmetleri 

görebileceğiz. Daha şimdiden ikisi de yasa oı 
mamıs bir dönem içerisinde aynı görevleri yük
lenmenin arzusu içerisinde görmek mümkündür. 

Köy işleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu 
içerisinde de köylüye toprak verilmesi ve köy
lünün toprak ilişkileri tanzim edilmek isteniyor 
ama, bir taraftan da toprak ve güzel ismi ile 
yeni güzel ismi ile, Toprak ve Tarım Reformu 
yasası içerisinde de aynı örgütler ve aynı hiz
metler görülecektir. 

Şimdi, meseleyi bir yönü ile burada bırak
mak gerekir. Çünkü, bu yasanın içerisinde bir 
madde mevcut o maddede, Köy işleri Bakanlığı 
hizmetleri üniteleri içerisinde dağıtılabilecektir. 
Genç ve kıymetli Köy işleri Bakanı diyebilir ki 
bu ileride kendi bünyemiz içerisinde toprak 
ve tarım reformu ile ilgili olan bir hizmet veri
lirse, bunu kendi bünyemiz içerisinde bu mad
dedeki yetkiden istifade ederek dağıtabiliriz. 
Eğer görev tamamen Köy işleri Bakanlığından 
alınıp da bir başka bakanlığa veya bir başka 
örgüte verilir ise, oraya devredilir. Ama mad
de devam edip kalacaktır. Maddeler bakidir. 
Toprak ve tarım reformu yasası çıkarken bu 
maddeleri iptal edecek değildir. Ben Köy işleri 
Bakanlığı Teşkilât Kanununun ikinci maddesi 
olan görevler içerisinde şu hususları da çıkarı
yorum, şeklinde bir düşünme yasa tedvini yö
nünden doğru değildir. Denebilir ki iyi ama, 
şimdi yasaların çıkmasına değin biz köylüye 
toprak verme hizmetlerini görmek istiyoruz, 
Bunun için bu görev maddesi içerisinde bun
ların da bulunması yerinde olur. Eğer bu mü
lahaza ile getirilmiş ise, bunu bu madde olma
dan da yapmak mümkündür, demin söylediğim 
teferruatlı bir madde getirmeseydiniz. Tefer
ruatlı bir görev maddesi getirdiğiniz içindir ki 
bu müşkülâtla karşı karşıya gelecek idik. Üç -
dört satırdan ibaret, köy hizmetlerini yatırımcı 
ve gelir artırıcı, kader değiştirici bir görüş içe
risinde getirmiş olsaydık - baş maddeye dönü
yorum sözlerimin ilk kısmına - bunlara ihtiyaç 
kalmıyacaktı. Çok genel ifade içerisinde köyün 
bütün konularını çözecek bir üç - dört satırlık 
bir görev maddesi olsaydı bunlara da lüzum 
kalmıyacak idi, Asıl Köy isleri Bakanlığının 
bıı teferruatlı görevleri içerisinde kredi konusu 
da geçmektedir. Bu teferruat içerisinde alın
dığı içindir ki, yeterli görmeye imkân yoktur. 
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Türkiye'de bozuk bir kredi düzeni mevcut
tur. Net kredi hacmi bugün 40 milyar liranın 
üstünde olan ülkede, zirai krediler % 9 un al
tındadır ve bu bölgeler itibariyle de çok ada
letsiz bir ölçü içerisindedir. 

Türkiye'de köylük yerde kredinin % 90 nın 
üzerindeki oranı tarım kredileridir. O halde 
Türkiye'de tarımda çalışan nüfusun kredi dü
zeninden aldığı pay, reformu asıl gerektiren bir 
husustur. Türkiye'de biz bir ferom yapacaksak 
en önce bu reform, kredi dağılışmdaki reform
dur üzerinde durulmıyan reform bu. 

40 milyar lira üzerindeki bir kredi düzeni 
içerisinde tarım kredisi % 10, bunun köylük 
yerde çalışan nüfus üzerinde taksimini oran 
olarak yaptığımız zaman, krediye muhtaç köy-
lünjnü eline geçen kredi oranının 300 lira ile 
75 lira içinde olan oranı nüfusun milyonlarına 
düşmektedir. Tarım da çalışan nüfus, en büyük 
nüfus 400 lira ile 75 lira tarım kredisini 
almakta, ama bir avuç azınlık ise, yüzde bir ora
nındaki nüfus ise, tarım kredilerinin, büyük bir 
kısmını almaktadır. Köylüyü nasıl kalkındıra
cağız? Asıl reform, asıl köylünün kalkındırıl
ması konusu, ona kalkınma aracı olarak, itici 
güç olacak kredi düzenidir. Tıpkı italya'nın 
'Sicilya'yı kalkındırması gibi, Fransa'nın Kor
sika'yı kalkındırması gibi tarımda çekilen ıztı-
raplann köylük yerdeki kader değişikliğini akıllı 
bir plânlama ile yapmak mümkündür. Köyde 
kalkınmanın başka tılısımı yoktur, italya'da 
yapılan, geri kalmış Hindistan'ın çabasını yap
tığı ve kalkınmakta olduğu gibi, köylük yerde 
tarımda çalışan nüfusu kredi ile teçhiz etmek. 
Köy işleri Bakanlığı görev maddesi içerisinde 
kredilerin Tarım Bakanlığı ile yahut Ziraat 
Bankası ile bir görüş birliği içerisinde düzen
leneceği belirtiliyor. Bu düzenleme, kredilerin 
bir miktar daha artırılmasını salık vermektedir. 
Ama Türkiye'de kökünden bozuk olan kredi 
düzenini bir kader değişikliği açısı içerisinde 
ikinci madde kapsamamaktadır. 

Demin de ifade ettiğim ikinci madde sade
ce bir altyapı hizmetlerinin daha iyi bir kalite
de daha bir miktar çoğalışını ifade etmekte
dir. 

Şimdi, Köy işleri Bakanlığı, asıl köylünün 
kalkınmasını temin edecek bu kredi düzeninde 
köydeki kredi alımını gerçekten düzene soka

cak bir reformu yapabilecek midir? Bunu salık 
verebiliyor mu? Önemli olan budur. Yani, Köy 
işleri Bakanlığı bünyesi içerisinde bunu yük
lenebilecek midir, yüklenemiyeoek midir? Yoksa 
20 milyar liralık kredi hacmi içerisinde asıl 
küçük işletme ve az toprağın sahibolduğu köy
lünün yüzde birini alabildiği, nüfusun!% 70 nin 
çalıştığı, bulunduğu köyde bunu % 50 oranına 
çıkarabiliyor muyuz çıkaramıyor muyuz? Yani, 
kredi düzeni içerisinde % 1 den % 50 ye kadar 
bir artışı temin edebilecek miyiz, edemiyecek 
miyiz? Köylüyü biz ancak bu şekilde kalkm-
dırabileceğiz. Asıl kalkınma bu. öbürü ıslâhtır, 
reform değildir. Bu reformu yapabiliyor mu
yuz? Toprak reformu da bu, tarım reformu da 
bu. Köy işleri Bakanlığının yapabileceği hizmet 
sanırım M, budur ve imparatorluk döneminden 
bu yana yapılacak köydeki reform ancak bu 
açıdan geliştirilebilir. 

Yine Köy işleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu 
içerisinde köy yönetiminde de bir ileri görüşü 
bulmak mümkün değildir. Gerçi bizim köy yöne
timimizde alıştığımız gelenek ve şimdiye değin 
tatbik edilen husus içişleri Bakanlığını ilgilen
dirir. Köy muhtarı, köy ihtiyar heyetinin duru
mu gibi, fakat Köy işleri Bakanlığının köyde 
şu gelen tasarı maddelerinde italya modeli içe
risinde ifadesini gören ve Birleşmiş Milletlerin 
geri kalmış ülkelerde yaptığı tesbitlerde sosyal 
kalkınma için öngördüğü köy liderlerini yetiş
tirme, şibi hususlar vardı ve bunlar getirilen ta
sarı içerisinde mevcut, köy liderlerini yetiştirme 
ve hazırlama yer almış. Bunun kredi düzenini ve 
tarımda sanayileştirmeyi öngörmedikten sonra 
köy liderlerini hangi alanda yetiştireceğiz ve 
köyde bir klâsik ihtiyar heyeti yönetimini bir 
ıslaha götürmediğimiz müddetçe adını ihtiyar 
heyeti olarak hâlâ muhafaza eden bu yönetimde 
reformu yapmadığımız müddetçe sadece süs ka
bilinden, teşkilât kanunu içerisinde yer alan bâ
zı köy liderleri, - bunları metinde sırası geldi
ği zaman üzerinde duracağım, - bunların neleri 
kalkındırma yolunda ifade edebileceğini ve ne
yi organize edebileceğini ve köy kalkınmasını 
nasıl yapabileceklerini gerçekten merak etme
mek mümkün delildir. Ben merak ettim, bun
lar demin ifade ettiğim köyde bünye değiştiri
ci reformlar olmadığı müddetçe bu salık veri
len köy liderleri neyi yapabileceklerdir? Bu 
UNESCO'nun ve Birleşmiş Milletlerin geri kal-
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mış ülkelerde salık verdiği köy liderleri özenti
sinin üstünde, bilerek kullanıyorum kelimeyi, 
bu özentinin üstünde yapıcı güc ile neyi geti
recektir. Kelime oradan geliyor ve ilk aldığım 
zaman da mehazı nerede diye merak etmedim. 
Çünkü, okumuştum, biliyordum köy liderleri ne
reden geliyor. Madde içerisinde görünce derhal 
yerini bulmak mümkün. Birleşmiş Milletler kay
nakları içerisinde geri kalmış ülkeler için kal
kınma diye salık verdiği nazari hususları bul
mak mümkün. Ama Türkiye'nin gerçekleri içe
risinde, demin söylediğim bünye değiştiricilik 
getirmiyen hususlara uydurulmuş bu sırıtan kı
lıf içerisinde bu ifadelerle kalkınmayı nasıl ya
pacaklardır. Bu merakım da acaba tatmin edi
lebilir mi? 

Tümü üzerindeki görüşlerimi bu şekilde ifa
de ettikten sonra bir hususu daha belirtmek is
terim. Şimdi bizim yıllardan beri Cumhuriyet 
Senatosunda onbir yıl yaptığımız ve benim 22 
yıldır yaptığım Parlâmento hayatında çok alış
tığım bir husus, daha doğrusu bir kader, «eh sü
ratle çıksın, yıllardır beklenmiştir» buna kendi
mizi kaptıracağız ve gerçekten teşkilât kanunu 
da yoktur. Bağrımıza basa basa ama, görüşümü
zü de ifade ettikten sonra çıkması için elimizden 
geleni yapacağız ve beyaz oy vereceğiz. Bütün 
bu söylenenleri de eh, belki ileride bir gün za
bıtlardan kendimi teselli ve bir gün Türkiye'de 
köy kalkınması yapıldığı zaman, Türkiye'de 
köyde bünyesel değişiklik gerçekten reformlar 
içerisinde yapılma günü geldiği zaman insan bir 
teselli bulur kendisine. O zaman ben düşünmüş 
ve söylemiştim diyebilmek için, ifade ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın senatörler, açık oylamaların sonucunu 

arz ediyorum. 1668 sıra sayılı ve 1971 yılı Büt
çe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
açık oylamasına 104 sayın üye iştirak etmiş, 
102 kabul, 2 çekinser oyla tasarı Senatomuzca 
kabul edilmiştir efendim. 

1969 sıra sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısının açık oylamasına 
104 sayın senatör katılmış, 102 kabul, 2 çekinser 
oy kullanılmak suretiyle bu tasarı da Senato
muzca kabul edilmiştir efendim. 

j 1670 sıra sayılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısının açık oylamasına 107 sayın üye iştirak 

i etmiş 106 kabul, 1 çekinser oy kullanılmıştır, bu 
tasarı da Senatomuzca kabul edilmiştir efendim. 

Tasarının müzakeresine devam ediyoruz 
Sayın Hüsnü Dikeçligil?.. Yok. Sayın Hüseyin 
Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, değerli senatörler ,Türkiye Cumhuriye-
tinin kuruluşundan beri hizmet etmiş olan ba
kanlıklar içerisinde bu ulusa, bu vatana üç, beş 
bakanlık sayarsak en faydalı olan bakanlıklar
dan birisinin ds Köy işleri Bakanlığı olduğu 
kanaatindeyim. Çünkü bir ülkenin kalkınması, 
o ülkede nüfusun çoğunluğunu kapsıyan köyler
deki halkın kalkınmasına bağlıdır. Ekonomik 
bakımdan, kültür bakımından, sosyal bakım
dan buna bağlıdır. Bu bakımdan Köy işleri Ba
kanlığı kurulduğu günden beri gerçekten Türk 
köylüsüne büyük hizmet etmiştir. Sebeb şudur : 
Bir ülkedeki kalkınma bir yönü ile İdiltür eği
tim, bir yönü ile de o kültür ve eğitimi kültür 
merkezlerine bağlıyan yollar, hattâ oradaki in
sanların yaşayışında gerekli olan temizliğin, te
miz içme suyunun, oturacak konutların insanca 
yaşıyacak şekle sokulmasına bağlıdır, öyleyse, 
bu bakanlık tümüyle bunları kapsıyan bir ba
kanlıktır. Bu hususta daha çok sayılacak şey
ler var. 

Değerli arkadaşlarım, köylerin bugünkü du
rumu gerçekten yürekler acısıdır Türkiye'de. 
Bunun -edebiyatını yapmaya lüzum yok. Edebi
yatını yaptığımızın da bunun yanında edebiya
tı kadar iş yapmadığımızın da aşağı örnekleri
ni vereceğim bu kanun münasebetiyle. Rey iş
leri Bakanlığı bu sene çok olumlu ve takdire 
şayan bir tutum içerisine girmiştir. Doğu illeri
mize devlet hizmeti o kadar az gitmişM, doğu 
illerimizi gezen arkadaşlarımız bilirler. Bu ba
kımdan çok az hizmet giden bu iller, bu illerin 
köyleri Devlet parası ile yolu ve çeşitli ihtiyaç
ları karşılanmak ve yapılmak için programa 
aılmmış ve bunlar yapılmaktadır. Bu hakikaten 
takdirle karşılanmış ve Türk köylüsü, - Sivas 
da bunların içinde olduğu için biliyorum - Bü
yük bir anlayışla meselelerin kavrayışına gir
miş ve devletin kendilerine uzanan eli yanında 

I vatanına ve hükümetine, devletine biraz daha 
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bağlılık, biraz daha anlayış içerisine girmiştir 
ve aynı zamanda da kendi katkısını esirgemez 
duruma gene devanı etmektedir. Şimdi bu ba
kanlığın en büyük hizmetlerinden birisi sanı
yorum, getirdiği yeniliklerden birisi köyleri bir 
çok bakanlıkların götürmek istediği, bir çok 
kuruluşların götürmek istediği hizmetleri, dağı
nık hizmetleri birleştirmek, onu bir güç haline 
getirmek olacaktır. Aşağı yukarı kanun tasarı
sında da belirtildiği gibi, 44 kuruluş ayrı ayrı 
kanallardan hizmet götürmek istiyor köye. Fa
kat herbiri kopuk kopuk belli maddi imkânları, 
belli insangücü ve eğitim imkânları, araç im
kânları nisbetinde gidiyor. Ama, bunlar birleş
tiği zaman daha da güçlü hizmetlerin gideceği 
yönü ile kanun bir yenilik getirmiştir. Bu ge
rekli idi. Aslında Türkiye'de bakanlıklar ara
sındaki koordinasyon noksanlığı ve aksaklığı 
yıllardır Türkiye'deki çalışmaları aksatan özel
liklerden birisi olarak devam etmektedir. Böy
lece de bu bakanlıkla ilgili bu kuruluş kanunu 
yeni bir şey daha getiriyor ki, bakanlıklar ara
sındaki koordinasyon gerçekten bu bakanlığın, 
bu kanunu ile gerçekleşirse diğer bakanlıkların 
çalışmalarında da güzel bir örnek olacak • ir. Kö
yün kalkınması, topraklandırılması ve hakika
ten işsizlerin bu topraklar üzerinde çalışan in
sanların geçimini sağlaması konulan, diğer ba
kanlıkların konusu içinde ise de bâzı arkadaş
larımın belirttikleri gibi bu işte toprak refor
mu, tarım reformu kanunları ile de gelecektir 
derler. Oysa ki, bu yıllardır devam ediyor. Ya
ni Köy İşleri Bakanlığı bunu devam ettirmekte
dir Devam eden bir konunun ve bir yönü ile de 
olumlu olarak devam eden bir konunun kanım
da yer almasında hiçbir mahzur yoktur. Yalnız 
bu toprakların gerçek ihtiyaç sahiplerine veril
mesi dileğimizdir. Bunun üzerinde ben bu kür
süde örneklerini vermişizdir, bu topraklar ger
çek ihtiyaç sahiplerine verilememiştir. Bâzı yer
lerde büyük şikâyetlere .lebebolmuştur, bütün 
arkadaşlarım da bu şikâyetlere hedef olmuşlar
dır. O bakımdan köylünün topraklandırılması, 
yani köylüye Hazine toprağının boş duran top
rakların verilip işletilmesinde fayda vardır. 
Şunun için fayda vardır : Diğer tasarı çıksa 
dahi, o tasarının kapsamı içinde bir madde ko
yarak işbirliğine gidilip gerekli koordinasyon 
bu arada temin edilebilir. Yani bu koordinasyon 
kurulduğu zaman her iki bakanlık kendisine dü

şen teknik hizmetleri yürütebilir bunun mah
zuru olmadığı kanaatindeyim. 

Kalkınma kredisi sağlanması hakikaten 
Önemli. Ama, bunun yerli yerine harcanması ve 
kanunda gösterilen şekilde harcanması önemli. 
Biliyorsunuz, Orman Kanununda yani 6831 sayı
lı Orman Kanununda açıkça belirtilmiş ki, or
man köylerinin kalkınması için her yıl bütçeye 
50 milyon lira konur. Şimdi biz orman köyleri
nin kalkınması için edebiyatını yapmışız ve ger
çekten orman köylerinde yaşıyan insanların ya
şantılarının acılarının, kederlerinin yanıda ol
muşuz. Bunu sözle yürütmüşüz. Fakat 15 yıl
dır uygulamada olan bu kanunun bugüne kadar 
sarf ettiği para gene tasanda geldiği gibi 21 
milyon lira. Oysaki 15 yılda 750 milyon lira bu
ralara sarf edilmiş olsa idi, her halde orman 
köyleri bugünkü halinde olmıyacaktı. Kalkın
mış orman köyleri olarak bir çok yerlerde karşı
mıza çıkacaktı, öyleyse kanunda getirilen bu 
kredilerin gerçekten hem Meclislerimizde, hem 
de bakanlığın kendi bünyesinde önemle üzerin
de durup bunların harcanması ve bilhassa Dev
let Plânlama Teşkilâtının bu konularda kalkın
mayı plânlayıcı duruma öncelik tanıması, Ba
kanlıkla ilgili olarak karşılıklı bir anlaşma içe
risine girmesi şarttır. Yoksa bakanlık teklif 
eder, plânlama karşısında olur. Yahut da hü
kümetler kanunda gösterilen bu paralan, bu
güne kadar olduğu gibi başka yöndeki durum
lara aktarmaya devam ederse bu kredilerin de 
faydalı olduğu kanaatinde değilim. Zaten arka
daşların da belirttikleri gibi Türkiye'de kredi 
sistemi bozuk bir sistemdir. Yani bundan 30 
yıl öncesinin kredi ssitemi işlemektedir. Zi
raat Bankasının, Tarım Kredi Kooperatifleri
nin verdiği krediler bundan 30 yıl öncenin de
ğerlendirilmesine göre verilen kredilerdir. Bu 
bakımdan köylünün kalkmnıasında, tarımın 
kalkınmasında faydalı görülmektedir ve bütü
nü ile halk da şikâyetçidir. Bunun hem mikta
rını günün şartlarına göre farklılaştırmak hem 
de takibedilecek kontrollü krediler haline so
kup hangi alanda, hangi toprakta, hangi işte 
ne netice vereceğini hesapîıyarak bu kredileri 
•ayarlamalım faydalı olacağı kanaatindeyim ve 
bu kredilerin kanuna konuşu faydalıdır ama, 
yerli yerine arz ettiğim şekilleriyle dikkate 
alınarak sarf edildiği zaman değer bulacağı ka
naatindeyim. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kanunun getirdiği 
önemli yeniliklerden birisi de köy kalkınma
sında eğitim konusudur. Gerçekten bir yerin 
kalkınmasında eğitilmiş insan gücüne büyük 
ihtiyaç vardır. Bu hem Millî Eğitim Bakanlığı-
nm, hem de halk eğitimi ve halkın eğitilmesiy
le ilgili çeşitli kuruluşlar ve çeşitli seminerler
le Köy isleri Bakanlığının konusuna girebili
yor. Yalnız, Türkiye'de eğitim sistemi - bugün 
bir düzenlemeye gitmiştir - yıllardır bu kürsü
den söyleriz; verimsiz, klâsik bir eğitim sistemi 
yani, ülkenin gerçeklerine, çevrenin şartlarına 
hattâ bölge, bölge şartlarına, yetiştirilen ürün
lerin veya el sanatlarının bulunduğu yerler
deki ihtiyaca göre temel olan eğitimleri koyup 
onun dışında genel kültüre giden bir eğitim 
sisteminden yoksun olan bugünkü eğitim siste
mimiz, millî eğitim felsefemiz, Millî Eğitim Ba
kanlığının organizatörlüğü kanaliyle ve Köy 
İşleri Bakanlığının da buna yanaşık bir düzen 
içerisinde çalışmasiyle sağlanabilirse faydalı 
olacaktır. Yoksa bugüne kadar yapılan deney
ler verimli olmamıştır. Yani, bugüne kadar ya
pılan deneylerde pek verimlilik görülmemiştir. 
Grörülmeyişinin sebeplerini birkaç noktada ara
mak lâzım, önce, Türkiye'de diğer dünya ülke
lerinde yani, Batı ülkelerinde olduğu gibi bir 
köy yapısını inceliyen sosyal, ekonomik, tarih
sel ve kültürel araştırmaları havi değerli araş
tırmalar yok. Bunlarla ilgili memleket ger
çeklerini bütünü ile kap siyan eserler yoktur 
hâlâ elimizde. Buların olmayışı yönünden Tür
kiye'de kalkınmanın eğitimde olsun, köy yapı
sındaki ekonomik, sosyal veya kültürel de
ğişikliklerde olsun nereden başlayıp nasıl ge
liştireceğimizi bugüne kadar yapamamışız. Köy 
işleri Bakanlığının bu Kuruluş Kanununda ge
tirdiği değerli yeniliklerden birisi de budur. 
Araştırma enstitüleri veya üniversitelerin kö
yün kalkınmasında, köy yapısında, köy kal
kınma metotlarının geliştirilmesinde yapacağı 
araştırmaların önem kazanacağı inancındayım. 
Bu kanun da bir yeniliktir bir değer taşımak
tadır. Eğer biz bunu temel alırsak, bu kanun
daki esası, hakikaten Köy işleri Bakanlığı bu 
kuruluş kanunu içerisinde köy yapısını sosyal, 
'ekonomik, kültürel ve tarihsel gelişimi ile hattâ 
yapısal yaşantılarını, dün ve bugününü birleşti
rerek esaslı araştırmalara giden etütlerle orta
ya çıkabilir, bunları eser haline getirirse ve 

bunun üzerine dayanacak eğitim sistemi Türki
ye'yi aynı zamanda kurtaracak eğitim sistemi 
olur ve bugüne kadar bocalamamızın sebebi 
eğitim sisteminde, hep ordan burçtan aldığımız 
kopuk, kopuk parçalardandır. Gerçi; ilim, 
eğitim metotlarında uluslar arasında bir ayrı
lık olmaz; birlik var ama bizim gerçeğimize gö
re uygulanmasında fark vardır. Gerçeğimiz, 
memleket gerçeği ortaya çıkarılamamıştır. Bu 
kanundaki bu yeniliği de takdirle karşılıyoruz. 

Batı ülkelerinde şahidi olduğumuz bir du
rum daha var. ülkenin, bilhassa köyün kalkın
masında bütün ulusun toplu çalışmasını görüyo
ruz. Yalnız, bir bakanlığın; yalmz, bir hüküme
tin değil bütün ulusun toplu çalıştığını görüyo
ruz. Meselâ, yaz aylarında köy kalkınmasında 
gençlik çalışıyor. Yaz aylarında acemi eğitimi
ni tamamlamış asker çalışıyor. Biz bu yöne de 
yani, Bakanlık olarak bu yöne de sevk etmek 
zorundayız. Yani, toplum kalkınmasını yalnız, 
fikir olarak yalnız, para olarak; yalmz, eğitim 
olarak değil fakat insan gücünü değerlendir
mekle de sağlıyabiliriz. Meselâ, askerdedir, 
acemi eğitimini tamamlamıştır, mühendistir; 
elektrik mühendisidir veya toprak mühendisi
dir. Toprak yapısı üzerinde kimyasal bilgilere 
sahiptir, bunlar üzerinde çalıştığı zaman bun
lara ihtiyacımız var. Hem vatanî vazifesini ya
pıyor hem de vatana başka türlü büyük hizmet 
yapıyor. Bu gün takdir edersiniz Türkiye'de 
toprak yapısı bölgesel olarak dahi olsa tesbit 
edilememiş ve burada toprağın hem yapısı, kim
yevi yapısı hem burada kullanılacak olan güb
renin miktarı ve çeşidi tesbit edilememiş, vatan
daş aldığı gübreyi bu gün köylü götürüp tarla
sına rastgele atmaktadır. Yani, burada bulunan 
teknik tarım elemanları da maalesef bunu bil
miyorlar. Bu bakımdan da bir bakıyorsunuz 
tütün fazla gübreden yanıyor veya başka yerde 
daha değişik şeyler oluyor. Demek ki, bunlar 
Tarım Bakanlığının alanına girdiği kadar bir 
eğitim konusu, yani, toprak yapısı bakımından 
inceleme yönünden toplum kalkınmasında bu 
insanların yani, vazifesini tamamlamış, öğrene
ceğini öğrenmiş askerde veyahut üniversitede 
yazın boş zamanını değerlendirme mutlaka boş 
gezmekle boş zamanı değerlendirme çeşitli ko
nularda yapılacak işle de mümkündür. Bu ba
kımdan bu yöne de Bakanlığın ilgili kuruluşlar 
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ve kurumları teşvik ederek gitmesinde fayda j 
vardır kanaatindeyim. I 

«Toplum Kalkınması metotlarını geliştirme;» I 
şeklinde bir fıkra geçiyor. Gerçekten çok önem- j 
lidir bu. Toplum kalkınması metotlarını geliş- 1 
tirme bu gün bilhassa, Amerika'da hayli ileri I 
bir şey olarak çalışılıyor. Yani, bir eğitimle il- j 
gili değil bu. Aynı zamanda teknikle, aynı za- I 
manda orada bulunan insanların yaz aylarında 1 
kendine göre, bulunduğu mesleğine göre eğer I 
açılmış olan imkâna varsa o imkân içerisinde I 
hem onu değerlendiriyor hem memlekete hiz- I 
met ediyor. Bu bakımdan böyle kuruluşlar bu- I 
lunduğu yerlerde her an bir yeniliğin, her an I 
bir gelişmenin memleket gerçeğine ve dünyada- I 
ki gelişime göre bir gelişmenin içinde oluyor ] 
ve böylece de insan bir nevi meslekte yetişme, I 
iş başında, iş içinde yetişme imkânına kavuşu- I 
yor. Demek ki, eğitim bir okulda değil eğitim I 
hayat boyunca iş başında veya iş içinde de de- | 
vam ettirilebiliyor ve bu öyle alışkanlık hali- I 
ne getirilmiş ki, herkes burada açılacak her i 
hangi bir yerde şöyle bir iş yapılmak isteniyor. I 
Gönüllüler çıkıyor ve bu könüllüler iştirak edi
yor ve o iş yapılıyor. Bu yapılmada da toplum 
metodunun geliştirilmesine hangi metotlarla 
çalışılacak; buna göre yalnız, kurslar değil I 
okullar açılmış, buna göre fakültelerde buna 
devam etmek isteyenlere imkânlar verilmiş. Bi
zim üniversitelerimizde yahut okullarımızda I 
böyle şeylere pek rastlanmıyor. Yalnız, Âmme I 
Enstitüsünde bu konulara biraz yer verilmiştir. 
Hakikaten çok, önemli bir yeniliktir bu. 

Değerli arkadaşlarım, bu Bakanlığın kuru
luş Kanununda getirilen önemli esaslardan biri- I 
si de kooperatifçilik işi. Kooperatifçilik haki
katen bir çok yönleriyle bir çok zamanlar ko
nuşulmuş hem köyün kalkınması yönünden hem 
de köydeki çeşitli güçlerin ekonomik sosyal, 
eğitilmiş insan gücünün geliştirilmesi ve bir- I 
leştirilmesi yönünden de faydalıdır kooperatif
çilik. Demek ki, hem ekonomik güçlerini bir
leştirecekler hem eğitim güçlerini; eğitilmiş in
san gücünü, çalışma gücünü birleştirecekler I 
hem de tekniği getirecekler hem de daha çok 
kredi almak imkânına kavuşacaklar. Bu bakım
dan kooperatifçilik bu günkü haliyle değil ama 
iyi kooperatifçilik eğitimi almış insanların bu
ralara lider olarak, bu işlerin yöneticisi olarak I 
yetiştirilip gönderildiği ve köylülerin de buna I 

ikna edildiği zaman kooperatifçilik Türkiye'de 
kalkınmada en büyük rolü oynayacak bir kuru
luş olacaktır. Bu bakımdan kooperatifçilik ha
kikaten kanunda önemle yerini almıştır ve bu 
önem ve anlayışta devam etmesi dileğimdir. 

Değerli arkadaşlarım, yol işinden bahsettik, 
eğitim işinden bahsettik. Yol işinden niçin bah
sediyoruz Yol gitmiyen yere uygarlık gitmez. 
Yol gitmeyen yerdeki ekonomi kapalı ekonomi
dir. Yani, pazarlama imkânından mahrumdur 
vatandaşın yetiştirdiği ürün. öyleyse vatanda
şın ürününü değerlendirme yolla ilgili. Yol, pa
zarlama ile ilgili. Bu kanunda getirilen ve bir
birini tamamlıyan bu gerçekler de büyük önem 
taşımaktadır. Demek 'M, biz Türkiye'de bugün 
yol işini halledersek çevrenin ve memleketin 
ihtiyacına uygun verimli üretici eğitim gücünü 
de artıralbilirsek Türk köylüsünün, bu kanunun 
kapsamı içeririnde görüyoruz, hakikaten Tür
kiye kalkınır. Yoksa Türkiye, yıllardır edebi
yatını yaptığımız köy otuz yıl, kırk yıl, elli yıl 
öncenin köyü. Okul da gitmiş ama, değişmemiş. 
Demek M, bir okul gitmekle değişmiyor. Yol 
gidecek, vatandaş, ürününü ya kooperatif ka-
naliyle veya pazarlama imkânlarına kavuşacak 
imkânlarla değerlendirdiği zaman köy de kal
kınacak vatandaş da alın terinin karşılığını al
mış olacak. Yoksa bugün yok pahasına satılan, 
hakikaten kooperatifler, krediler işlemediği için 
Kir çok aracıların daha kuzuyu koyunun kar
nında. buzağıyı anasının karnında satmalına 
sistemi devam ederse buna göre tefecilik kredi 
şeklinde işlerse ve kooperatifçilik te bugünkü 
güçsüz halinde devam ederse Türk köyü yine 
orada da yani, büyük şehirlerde olduğu gibi 
köylerde de ona göre olan aracıların istisma
rında kalacaktır. Bu bakımdan bu getirilen bir
birini tamamlıyan esaslar önemlidir. Yalnız, de
ğerli arkadaşlarım Köy işleri Bakanlığı bunu 
ne ile yapacak? Köy işleri Bakanhğı bugün 36 
milyon nüfusun 22 milyonuna hizmet götürmek 
istiyen bir Bakanlık. Ama, bu bakanlığın büt
çesi ne oluyor? 22 milyon insana hizmet götüre
cek şekilde mi oluyor, yoksa sıraladığımız za
man nerede kalıyor bütçesi? öyleyse Türkiye'
nin kalkınması Köy işleri Bakanlığına verile
cek para ile Millî Eğitim Bakanlığına verilecek 
para ile ilgilidir. Bunu Batı Almanya daha Bir
leşik Almanya iken denemiş. Bütçesine baktığı
mız zaman gerçekten eğitime ayırdığı ve köy 

— 1090 — 



O. Senatosu B : 127 26 , 10 . 1971 O : 1 

kalkınması için ayırdığı para diğer bakanlık
lara ayırdığı paraların çok çok, fevkinde. Al
manya'da bir zamanlar öyle olmuş ki, bizde ol
duğu gibi köylüler sanayileşen şehre akın et
miş. Toplum düzeni bizdeki gibi şehirde bozul
muş. Bizde de bozuldu. Yani, bugün şehirdeki 
toplum düzeninin bozukluğu, bugün gecekon
duda yaşıyan insanlarla şehrin merkezinde, 
apartmanında yaşıyan insanlar arasındaki ruhi, 
ekonomik ve .sosyal çekişmenin yaşantısını Al
manya bundan elli, altmış yıl önce görmüş. 
Görmüş ki, bu gidiş iyi değil. Bunun kurtuluş 
yolu köyün kalkınması. Eğitimi, hizmeti ve pa
rayı köye çevirmiş, öyleyse biz de paraların 
sarf yerini Köy işleri Bakanlığına ve köye çe
virmek zorundayız, eğitime çevirmek zorunda
yız, Türkiye'de. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten Köy İşleri 
Bakanlığı ve mensupları - yakından ilgimiz ol
dukça görüyoruz - güçlerinin üzerinde bir ça
lışma azmi içindeler. Sayın Bakan ve diğer gö
revli arkadaşların bu kadar güzel, azimle ça
lışması için de sıkıntı duydukları şey, para. Bir 
dileğimiz olduğu zaman karşımıza para çıkıyor. 
Hakikaten, bakıyoruz bütçelerine ki, kendile
rinin ihtiyacı olan miktarla verilen - teşbihte 
hata yok - devede bir kulak oluyor, Bu bakım
dan bunu halletmeli. Yani, Türkiye'de bu kanu
nun getirdiği bu kadar kıymetli esasların ve 
işlerin yapılması paraya bağlıdır. 

Bu bakımdan Köy İşleri Bakanlığının bu 
kanunun kendilerine, teşkilâtına ve Millete ha
yırlı olması dileğiyle konuşmama son verirken 
beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için he
pinize saygılar sunarım. Teşekkürler. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi özer. 
?Sayın özer'den sonra söz istemiş olan de

ğerli arkadaşlarımı da arz ediyorum. Sayın 
Ucuzal, Sayın Atmaca, Sayın Alpaslan, Sayın 
Tarlan. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler. 

Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısı bu bakanlığın 
kuruluşundan 8 yıl sonra ancak Meclislerimize 
gelebilmiştir. Kcy İşleri Bakanlığı plânlı döne
min yurdumuza armağan ettiği en gerekli ve 
en yararlı bir kuruluştur. Nüfusumuzun % 68 
ini teşkil eden Türk köylüsünün hizmetine ken-

| di ismini taşıyan bir bakanlığın tahsisinde esa
sen çok geç kalınmıştır. Geri kalmışlığımızın 
baş nedeni de budur. Türk köyleri, şehirle olan 

| (mesafesini bir tarih çağı kadar açmış ve geride 
kalmıştır. Tıpkı Doğu bölgelerimizle diğer böl
gelerimiz arasındaki mesafe gibi. Bu mesafeyi 
kapatmalıyız. Bu mesafenin kapatılması Ana
dolu'muzla Avrupa arasındaki mesafeyi de ka
patmış olacaktır. 

Sayın senatörler, köylü ve Devlet münase
betinde yüz yıllardan beri köylü verici ve Dev
let alıcı olmuştur. Türk köylüsü malını, canını 
Devletin emrine seve seve teslim etmiş ve kar
şılığında ondan hiçbir hak talebetmemiş, sade
ce, «Devletimiz var olsun» demiştir. Bugün dahi 
her meslek mensuplarının haklarını koruyan ve 
Devletten istiyen örgütler bulunduğu halde, 
Türk köylüsü ve Türk çiftçisi bunlardan yok-
ısun ve ancak Devletinin taJkdiirinıden umutlu
durlar. Yasama organı olarak, bu takdire gö-> 

I nül bağlamak ve onların halklarını minnet ve 
şükranla kendilerine teslim ötmeye mecburuz. 
Çünkü, onlara borçluyuz arkadaşlar. Türk 
köylüsünün itibarı sadece oy sandıklarının ba
şında parlayıp seçim vaatlerinin dalgaları ille 
silinip sönen bir itibar değildir. O, Devletlin 
(itibar kaynağı ve varlığının teminatlıdır. 

Sayın senatörler, Türk köyleri Devleltiımiz 
için sadece altın yumurtlayan bir tavuk değil
dir. Ona hep bu gözle bakılmıştır. Köyleri
niz, Devleti kudretli pençesinde tutan ve 
Dünyaya ün salan arslanlar yatağıdır. Yiğit 
yaltağından anlaşılır. O halde, onun yatağını 
kendisine lâyık olarak yapmaya mecburuz. 
Türk köylüsü maaşsız nefer, ucuz amiele, yorul
maz emek imal eden bir fabrikadır. Türk 

I köylüsünün millî gelire katkısı ticaret dalından 
kopartılan meyvaliardan 4 kat daha fazla oldu
ğu halde Devlettin kredi kaynağından yararlan
ma payı maalesef % 20 den daha azdır. Dev
let hizmeti şehre ve şehirliye aktığı halde köye 

I ve küöylülere hizmet ancak köy halkının kat
ıklısı ile yürüyelbilmektieldlir. Sosyal adalet da
ğıtımında köylü böylece saf dışı edilmektedir. 

I Köylü bunun farkındadır, farkımda olduğu hal-
I de asalet ve faziletinim safından kopmamaktta-
I dır. Onun iırfanındaki yücelik sapık cereyan-
I ların aşamıyacağı kadar azametlidir. Aydınız 
I diyenlerin koynunda barınan anarşi onun sîne-
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sinde parçalanıp dağıldı. Demokratik Cum
huriyet rejiminden umut kesen aydınların bi
linçleri Türk köylüsünün basiret sınırında eri
di. O halde, Türk köylüsünün hakkını tamı-
onaya mecburuz arkadaşlar. Bütçelerimizin 
akış yolu köylerden geçmelidir. Kalkınma 
hedefine götüren güzergâh köyden geçmelidir. 
Türk köylüsüne Ziraat Bankasından sağlanan 
kredi sadece yetersiz değil hem de adaletsizdir. 
Bundam zenginler nasiplerimi bol bol alırlarken 
fukaralar zenginlerin* ve tefecilerin uydusu ha
line sokulmaktadır. Fakir tarım işletmecileri 
alldıkları tarım kredisinin yansını üretimde de
ğil tüketimde kullanmaktadırlar. 3,5 milyona 
yakın tarım işletmesinin, ancak 1/3 ine Ziraat 
Bankası kredi açmakta, ve bunun dağıtımı da 
adaletsiz olmaktadır. 30 zengin tarım işletme
sine verilen kredi toplamı 130 000 zayıf işlet
meye verilen kredi toplamına eşit olarak 10 
mlilyon lira tutarındadır. Böylece tarım işlet
melerine Ziraat Bankasından verilen kredi or
talama en az 85 - 295 lira ve ortalama en faz
la 350 000 - 626 000 lira arasında değişmekte 
ve arada korkunç farklar görülmektedir. Köy
lünün aldığı kredilerin % 29 u bankalardan 
% 61 i de tefecilerden sağlanmaktadır. Köy
lünün iflah olamayışının nedenini anlamak içim 
bu durumu görmek ve onun yakasını tefecinin 
elinden kurtarmak şarttır. Devletin görevi em, 
başta bu olmalı ve vatandaşı kula kul olmak
tan kurtarmalıdır. Sosyal adalet terazisini ellin
de tutan bir Devlet ancak var olabilir ve ger
çek demokrasiyi yaşatabilir. Demokrasi halk 
iradesinin egemenliği ise halk çoğunluğunu 
teşkil eden köylünün yaşantı seviyesine Devle
tin kendisini ayarlaması şarttır. Onun seviye-
isinden koparak sivrilen Devlet düzenleri yıkıl
maya mahkûmdur. Devlet, köylünün insan gi
bi yaşaması için gerekli sosyal ve ekonomik ted
birleri almak, millî gelirin kalkınmaya ayrılan 
payını dengeli ve sosyal adalet ilkelerine uy
gun olarak köye götürmezse müreffeh bir Tür
kiye görmek asla mümkün olamıyacaktır. 

içimde bulunduğ-ınmuz demokratik düzende 
bu ilkeleri vatandaş bilir ve arar olmuşsa da 
yeterince bulur olamamıştır. Köylerknizde alt 
ve üst yapı hizmetleri henüz bir filizleşme ha
limdedir. Bu hizmet ancak asırlarca sonra Dev
lettin görevleri arasına alınmıştır. Bu hizmet
lerin götürülmesi için 241 milyar liraya ihtiyaç 

vardır. Arkadaşlar, bu yülük bütçemizin 6 
katıdır. Buna yılda 200 milyona yakın olarak 
köylerimiz halkı katkıda bulunmaktadır. Bu 
tempo ile uzun yıllar köylerimiz sefaletten kur-
tulamıyacaktır. Başlıca hizmetleri için tesbit 
edilen rakamları arz ediyorum: Köy yolları için 
14,5 milyar, içme suyu içim 4,8 milyar, elektrik
lenme için 5,5 milyar, köy konutları ve sos
yal yapılar için 13 milyar, çoraklık ve drenaj 
ihtliyacı için 5,3, küçük sulama tesisleri için 
77 milyar, erozyon alanında toprak muhafaza
sını sağlamak için 57 milyar liraya ihtiyaç var
dır. Bütün bunları bugünkü geael bütçemizin 
zarfı içine sığdırmak mümkün değildir. Genel 
kalkmıma ile birlikte köylülerin kalkınmasın
dan doğan katkılarla kısa vâde içinde bunları 
sonuçlandırmak mümkün olacaktır. Yani, ta
rımda modernleşme, sanayileşme ve köyde şe
hirleşme ile köylünün ekonomik gücü ve sosyal 
bilinci arttıkça halkın katkısı da millî gelirle 
birlikte artacak ve altyapı inşaatı daha çabuk 
ikmal edilebilecektir. Sulanabilen arazinin % 
75 ini sular hale getirmek, erozyon alanındaki 
toprak muhafazasını yapmak, tarımsal yerleş
meyi sağlamak, 74 bin civarındaki yerleşim ye
rinde her yıl artan nüfusun doğurduğu 40 - 50 
bin kadar köy konutunu sağlamak, mevcut ko
nutları oturulur hale getirmek; yol, içme suyu 
ve elektrik ihtiyaçlarını gidermek koordineli 
bir çalışma makamizmasını şart gösterrnektedk. 
Bugün tek elden idare edilimiyen 44 ayrı kuru
luş koordimesiz olarak köye hizmet götürmek
te, plânsız, programsız bir tatbikattan doğan 
zaman, emek ve para israfına yol açmaktadır. 
Bu kanunla hizmetler tir merkezden idare edi
lecek, sürtüşmeler ve israf önlenecek, randıman 
artacaktır. Bundan sonra Köy işle:"! Bakan
lığından neleri istiyeceğimiz daha belirli hale 
gelecektir. Bu vesile ile bu bakanlıktan istek 
temennimiz anahatları ile şunlar olacaktır: 

1. Tarım işçisinin sosyal güvenliği sağlan
malı, gizli işsizliğe iş alanı bulunmalıdır. 

2. Köylerimizin % 80 inde mevsimlik boş 
zaman vardır, değerlendirilmeli. Tansıda eği
tim, öğretim ve sanayi geliştirilmelidir. 

3. Toprak ve su lıaynaklan'mızün etüdü iyi 
yapılmadı. Tahminlerin yerini gerçek almalı. 
Toprak ve tarım reformlarının dayanağı bu 
gerçekler olmalıdır. 
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. Çiftçinin toprajklandrrılmaisında yeter gelirli 
işletmeler esas alınmalı ve tarımsal yerleşme 
sosyal, ekononıiilk ve kültürel gelişme üzerine 
inşa olunmalıdır. 

4. — Köylüler kendi güçlerine dayalı bir 
sanayiye kavuşturulmalıdır. Bu da üretim artı
şı ile sağlanabilir. Gıda, suni gübre, tarım ilâç
ları, araç ve gereçleri... Hülâsa toprak ve su 
ürünleri sanayiini köylüler ele almalı ve onun 
sahibi olmalıdır. 

5. — Tarımdan ve sanayiden kazanan köylü 
zamanla sanayiye yönelmek suretiyle tarımsal 
nüfusun azalmasına, toprakla çiftçi arasındaki 
dengenin sağlanmasında ve tarım ürününün 
artmasına imkân bulmalıdır. 

Köy toplumunun uygarlığı ve refahı böyle
ce köy şehirleşmesi ile mümkün olacaktır. Köy 
kalkınması buna göre planlanmalıdır. Köyden 
şehre akın böyle önlenebilir. Köylü şehirde ara
dığının çoğunu köyde bulabilmelidir. 

6. — Tarım ve tarımsal sanayide köylüleri 
eğitecek elemanları çoğaltman ve bunları tat
min etmelidir. 

Çok üzülerek arz edeyim ki; yüzlerce ziraat 
mühendisi ve teknik eleman aylardan beri Dev
letten görev ister, kendilerine kadro verilmez. 
Köylerimizin % 40 ı tanmcı görmemiştir. Top
rak ve tarım reformu yapan bir Hükümet ve 
köye dayalı bir ülke için bu tutum cidden acı
dır. Maliye Bakanlığı bu kadroları vermekte 
hasis davrandığı nöbette köylüden aldığı vergi 
de çok cömert davrandığını bilmelidir. 

7. — Köylünün ürünleri Devletin fiyat des
teğine ve himayesine alınmalıdır. Pazarlama ve 
ulaşım sağlanmalıdır. 

8. — Köylüler arasında birlik, dernek ve 
kooperatifler kurulmalı ve desteklenmelidir. 
Dış ülkelere işçi göndermede bunların öngör
dükleri işçilere avantaj tanınmalıdır. Dış ülke
lerdeki işçilerimizin dövizlerini yurda çekmek 
için onlara yurt içinde yatırım alanları açılma
lıdır ve Devletçe desteklenmelidir. 

9. — Köylerimiz Devlet hizmetine cazip ha
le getirilmelidir. 

Sayın senatörler, mâruzâtımın en önemli ta
rafı budur. Bunu dikkatinize sunarak sözleri
me son vereceğim. Köyde vazife yapan devlet 
memurları köyden kaçar halden köye koşar ha
le sokulmalıdır. Bunun için bir kanun teklifi 
yapmıştım. Maalesef, daha su yüzüne çıkmadı. 

Köylerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel kal
kınmasını hızla sağlamak için köylerde çalışan 
devlet memurlarını emsaline nisbetle daha faz
la tatmin etmek, onları gönüllü olarak köye 
bağlamak şarttır. Köyde geçen iki yıllık fiilî 
hizmetlerine 6 aylık itibari hizmet eklenerek 
terfih ve emeklilik hizmet süresine eklenmeli
dir. Böylece köyde geçen 20 yıllık bir hizmet 
25 yıl olarak kabul edilirse kimse köyden kaç
mak için iltimas veya sağlık raporu peşinden 
koşarak köy hizmetini ve kalkınmasını yüzüstü 
bırakmaz, aksatmaz ve meslek haysiyetlerini 
zedeleyici yollara sapmazlar. 

Bu suretle yapılacak yardım, onlara değil, 
köylüye ve köylere olacaktır. Milletçe kalkın
manın en çıkar yolu, gönüllü yoldur. Sayın Hü
kümetten bunun üzerinde ısrarla durmasını ve 
bir tasarı getirmesini bilhassa istirham ediyo
rum. 

Köylerin mahrumiyetinden şehre kaçmak 
istiyenleri köy hizmetine bağlamak şarttır. Köy 
çocukları bu yüzden şehirli arkadaşlarına, or
taokul ve liselerde ayak uyduramaz halde ve 
yollarda dökülmektedirler, öğretmen ve ıfle-
murlarımıza köy hizmetlerini cazip hale sok
mak ve onları mahrumiyet surlarını yıkmada 
gönüllü ve güçlü bulundurmak şarttır. Vefa
kâr ve çalışkan öğretmenlerimizle memurları
mızın köylerdeki sıkıntılarını takdir edelim. 
Her türlü mahrumiyeti sinelerinde feragatle 
eriten bu fedakâr aydınlarımıza içinde bulun
dukları karanlık geceleri aydınlatacak takdir 
duygularımızı sunalım. 

Bu duygu velinimetimiz olan öğretmenlerimi
zin bize aşıladığı vefa ve şükran duygusudur. 
Onu vicdanımızda duyalım ve ona uyalım ar
kadaşlar. 

Sayın senatörler, bir köylü çocuğu olarak 
çektiğim çileleri unutamıyorum. Bunun için hu
zurunuzu fazla işgal ettim. Beni acı hâtıraları
ma bağışlıyacağınızı umarak hepinize saygıla
rımı sunarken, bu kanunun Türk köylüsüne ve 
tüm Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını 
candan dilerim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, çok önem
li bir kanun tasarısını müzakere ediyoruz. Baş
kanlık Divanı çoğunluğun mevcudiyetinde te
reddüde düşmüştür. Yoklama yapılacaktır efen
dim. 

(Yoklama yapıldı) 

— 1093 — 



C. Senatosu B : 127 26 . 10 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Yapılan yoklama sonunda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, belli çalışma gün-
terimizden Perşembe günü, Cumhuriyet Bayra
mımız başlamaktadır. Bu nedenle Anayasamı
zın 83 ncü ve İçtüzüğümüzün 1 nci maddeleri 

gereğince, 1 Kasım 1971 Pazartesi günü saat 
15,00 te toplanmak üzere bu toplantı yılının 
son birleşimi olan 127 nci Birleşimi kapatıyo
rum efendim. 

Kapanına saati : 17,20 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna/nın 1, 2, 3 ve 4 ncü derece
lere memur atanmasına dair, yazılı soru önergemi 
ve Millî Savunma Bakanı Ferid M el en'in cevabı 
(7/770) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na tavassutlarınızı saygılarımla arz ederim. 

22 . 5 . 1971 
Cumhuriyet Senatosu 

Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna 

Yeni Hükümetin güvenoyu almasından son
ra 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceden hangi memurlar; 
(idare meclisi azaları dâhil) nereye ve nasıl bir 
gerekçe ile atanmıştır? Ayrıca emekliye sevk 
edilen, istifa eden, müstafi sayılan ve hizmet dı
şında bırakılan kimlerdir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 
Kanun : 479/1 - 71 

20.10.1971 

Konu: Sumhııriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Nusret Tuna'nın yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : (a) 28.5.1971 tarih ve 11332 -10513 -

7/770 sayılı yasınız. 

(b) 14 . 10 .- 1971 tarih ve 11332 - 10513 -
7/770 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet Nusret 
Tuna'nın yazılı olarak cevaplandırılmasını isti-
yen önerge konusu hususlar, Başbakanlığa da 
yöneltilmiştir. 

Başbakanlık da önerge ile ilgili hususları Ba
kanlığımızdan sormuştur. Konu diğer bakanlık
larla da ilgili olduğundan, Başbakanlıkça koor-
dine edilmiş ve cevapta beraberliği sağlamak 
maksadiyle, Bakanlığımızca adıgeçen önergeyi 
cevaplıyan hususlar Başbakanlığa bildirilmiştir. 

Başbakanlığa gönderilen yazı sureti ilişikte 
sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 
Kanun : 483/1 - 71 

25.6.1971 

Konu: Sumhuriyet (Senatosu Üyesi Ahmet 
Nusret Tuna'nın yazılı soru önergesi. 

Sayın Attilâ Karaosmanoğlu 
Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

ilgi : 29 Mayıs 1971 gün ve 6.379 sayılı ya
zıma. 

Millî Savunma Teşkillerine Mart 1971 tari
hinden beri 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere sivil me
mur atandırılmamış ve bu kadrolarda görevli 
memurlardan ayrılan olmamıştır. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

•<£*•* 
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1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına verilen açık oylann sonucu. 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
: 1'04 
• 1*00 
: 0 
: 2 
: 77 
: 2 

[Kabîil edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Ynırdaikuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BlNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğ-lu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkç.ine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Naızif Çağatay 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu ' 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

StVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

TABIÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emaııullah Çelebi 
Yehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek (1.) 
Mehmet Özıgüiiıeş (B.) 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Melhmet Ünaldı (Bşk.Y.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya. 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

VAN 
Feıid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yrüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEI-. 
Lûtfi Akadlı 
Vehap Güvenç 

[Çekinserler] 
KONYA 

Fakih Özlen 
ANKARA 

Turhan Kapanlı 

[Oya katılmıyanlar] 
BURSA 

Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Y'alçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
izmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
Fikret Gün doğan 

[Açık t 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 
- . • — ^ > , 

— 1 

Ekrem Özden 
İZMİR 

Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım (İ. Â.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Halil Öznıen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçıiıoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

iyelikler] 

1 
1 

2 
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Mehmet Izmen 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üç ok 
Ragıp Üııer 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğiu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYrELER 
Hidayet Aydmer 
Selâhattin Ba'büroğlu 
(B.) 
Hayri Dener 
özer Derbil (B.) 
S. Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim 
(Başbakan) 
Fahri Korutürk 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasansma verilen oyların sonucu. 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara veli oğlu 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Y'urdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Sen ocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Mncit Zeren 

ANKARA 
Viğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye sayısı -. 183 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 77 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılnıaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustara Deliveli 

edenler) 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lfıtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çıımralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
flyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaioğlu 

— 1097 
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UEFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgün eş (B.) 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADAN A 
Mukadder Öztekin 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Ünal di (Bşk. V.) 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarhcalı 

BlTLlS 
Orhan Kürümoğlu 

VAN 

T^prırl ATPIPTI 
*. X/i ±\A. m.\sX\si-l. 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 

[Çekinserler] 
ANKARA 

Turhan Kap anlı 
KONYA 

Fakih özlen 

[Oya katılmtyanlar] 
BURSA 

Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENlZLt 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Araburun (Bagkan) 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

[Açık M 
Eskişehir 
Sivas 

İZMİR 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım (I. Â.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Halil öizmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

MALATYA 
Nurettin Akynrt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

yelikler] 
1 
1 

Vahap Güvenç 
Mehmet tzmen 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üçok 
Ragıp tiner 

Refet Rendeei 
SİNOP 

Nâzım Inebeyli 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ X v- ' X > \JJUAA A A. 

Aralan Bora 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Selâhattin Babüroğlu 
OB.) 
Hayri Dener 
Özer Derbil (B.) 

Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim 
(Barbakan) 
Fahri Korutürk 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir. 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
MuMtffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Saliih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapan h 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil öoral 

BALEOSSIR 
Nuri Demirel 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : O 

Çekinserler : 1 
Oya katılnuyanlar : 74 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yıkaaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürfc 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altlan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki öze, etin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ihsaın Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Cemal Yiltdınm 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdı özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avm Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

— 1009 — 
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TRABZON 

Reşat Zaloğlu 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

lABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek (İ.) 
Mehmet Özgün eş (B.) 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayun 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
tsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Lûtfi Akadlı 

[Çekinser] 
KONYA 

Fakîh Özlen 

[Oya katılmtyanlarj 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saife* Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Erereneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Hali] Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üçjok 
Ragıp Üner 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydın er 
Selâhattin BaMiroğlu 
(B.) 
Hayri Dener 
Özer Derbil (B.) 
Sait Naci Engin (B.) 
Nihat Erim 
(Başbakan) 
Fahri Korutürk 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

127 NCİ BİRLEŞİM 

26 . 10 . 1971 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 566) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

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

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarihli ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

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

S. — 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 
Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanlarından 
sözlü sorusu (6/567) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, öğretmen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/573) 

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

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'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
in iyen bâzı dairelere dair Milli Eğitim ve Kül
tür 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 
Ayrım'm, Kars şehir merkezinde FTT şubesi 
açılmasına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/578) 

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

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

revleri hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
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MecM: 1/310; Cumhuriyet Senatosu: 1/1270) 
(S. Sayısı : 1606) (Dağıtma tarihi : 19.10.1971) 

2 . - 8 .6 . 1965 tarih ve 625 sayılı öael 
Öğtfelbiim KurumüJarı Kanununa ek iki madde 
eMenamesiime dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan. metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi : 1/451; Cum
huriyet Senatosu : 1/1269) (S. Sayısı : 1667) 
(Dağıtıma tarihi : 19 .10 .1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır

rı Atalay'ın, son baş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerim ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerinle dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Altalay'ın, bölgelerarasımda artan farklılık ve 
(bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarımda Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tumçkamat ve Adana Milletvekili Ahmett 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
me! Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senaitosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 mei ek) (Dağıtana tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil-
lâ Savunma Bakanlığı ile ilglilidir) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süenaan'ım, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağılfemıa tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 

Dilekçe Karana Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senaitosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamildi özerin, Demiokratik Cumhuriyet dü
zenimi yok eitmlek amacını güdenlerin adalete 
toslimi hususumda Senato Araştırması istiyen* 
önergesi. (10/45) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Diyesi Ah
met Yıldız'im yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkımda Başbakanlık tesikeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) 
(Dağıtana tarihi : 26 . 7 . 1971) 

8. — içel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusun
da kurulan Cutahurîyet Senatosu Araştırma 
Komiiısyıomu raporu (10/37) (Dağıtıma tarihli : 
10 . 9 .1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Hüsmû DikeçMgil'im, Tevfîk Fikret Lisesine 
dair Senato Araştırması istiyen önergesi 
(10/46) 

X jlO. — 1971 yılı (Bütçe Kanunu ile fou 
kamuna bağlı cetvellerde değişâiklik yapılması 
hakkımda kamum tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/533; Cum
huriyet Senaitosu 1/1273) (S. Sayısı : 1668) 
(Dağıtana tarihi : 21.10 .1971) 

X 11. ı— 1971 ryılı İBütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işareti ceitveMe değişiklik yapılması 
hakkımda kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko-
mdlsyonu raporu (Millet Meclisi 1/530; Cum
huriyet Senatosu 1/1272) (S. Sayısı : 1669) 
(Dağıtma tarihi : 21 .10 .1971) 

X 12. »— JBeden İTerbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1971 yılı Bütçe Kamumuma bağlı cetveller1 de 
değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/529: Cumhuriyet Senatosu 1/1271) 
(S. Sayısı : 1670) (Dağıtaı tarihi : 21.10.1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

...>... '>»-<;' • " < • • • = 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

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

Cumhuriyet Sesıatosu 1/1270) 

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

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 10 . 1971 

Kanun lar Müdürlüğü 
Sayı : 1669 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 10 . 1971 tarihli 171 nci Birleşiminde öncelik Ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Köy İsleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı, 
dosyasiyle birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Şahit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 4 . 5 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk 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). 

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 Birleşiminde öncelik ve ivedilikle ıgöımşülereık 
a cılk oy ile kabul edilen, Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve .görevlleri hakkında kanun tasarısı Ko-
ımlisıyonumıiızun 7, 12, 13 ve 14 Ekim 1971 tarihli 45, 46, 47 ve 48 nci Birleşimleninde Köy İşleri 
Bakanı ile ilgili Bafcarilılk ve kuruluşların temsilcileri d'e hazır bulıınduklan hailde tetkik ve mü
zakere olundu. 
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I - 'Tasarı : 
a) Nüfusumuzun ıbüyük çoğunluğunun bulunduğu Ye potansiyeli yüksek tabiî ikaynakları-

mızm yer aldığı iköyleıimizSn hızla (kalkındırılmasını, iköylünün daiha iyi yaşama şartlarına ka-
vTişturuilımiasım sağlamak Ye altyapı blizmetlerinde 'uygulayıcı ve köye giden bütün hizmetlerde 
koordine edici okııak üzere Eöy İşleri Bakanlığının kurulduğunu; 

b) Kurulan bu Bakanlığın görevlerini, kuruluş ve teşkilâtlını, «çeşitli hükümler» 'başlığı al
tında Bakanüığa devredilen diğer <görev ve yetkilerin düzenlenmesini öngörmektedir. 

Tasarının Gerekçesinde de ifade edildiği gibi yurdumuzun yerleşim düzeni ıslaha muhtaç du
rumdadır. ıMevcut yerleşim yerinden pek çoğu içme suyundan nıahruim veya yeteni kadar içme 
suyuna sahip hüluıım anlaktadır. 

Yine yapılan incelemelere göre Türkiye'de halen çeşitli 44 kuruluşun Iköye hizmet götür
düğü anlaşılmaktadır. Bu kurulluşlar kendilerine has kriterlerle ve münferit bir tutumla hare
ket letmekte ve hizmetlerin ifasında zaman ve mekân beraberliği sağlanamamaktadır. Bu sebep
lerle, köye götürülen hizmetlerin etkisi ve verimi beklendiğinden çok daha az olmuştur. 

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

Yukarda özetle arz edilen hususları fihtiva eden tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edilmiş ve benimsenmiştir. 

Ancalk; Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında tasarının 12 nci ınıaddesinin ifade ettiği şe
kilde; 6831 isayıllı Orman Kanununun 13 ncü maddesi ile T. C Ziraat Bankası sermayesine mahsu
ben Tarım Bakanlığı Bütçesine konulması ve bu amaçla konulacak ve birikmiş oilan ödenekler
den kalkındırma kredisi açılmasına izin verme yetkisinin Köy İşleri Bakanlığına devredilmesinin 
sakıncaları üzerinde durulmuş ve : 

a) 6831 sayılı Kanun .gereğince orman köylerinin kalkındııulması için her yıl 50 milyon lira 
olarak Bütçeye »konulması gereken ödemeğin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 
21 (milyon lira civarında bir (miktara ulaşması, halbuki en beş yıl zarfında ödenek muntazaımau 
bütçelere konulmuş olsaydı baliğinin 750 milyon lira olacağı kesinlikle tesbit olunduğundan or
man köylerinin (kalkındırılması için on beş yılda ayrılan ödeneğin çok cüzi bir meblâğı ifade et
tiği ve bu ödenelkle orman 'köylerine hiçbir yardımın yapılamıyacağı, hiç olmazsa 6831 sayılı 
Kanunun ilgili hükmünün yürürlükte kalacağı son beş yıl zarfında Ikanunun emrettiği mik
tarda ödeneğin mutıaka bütçeye konulması hususunun temini, 

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

e) Bu Ikalkmma kredilerinin Orman Bakanlığı ve Köy İşlleri Bakanlığınca müştereken ya
pılacak genel plân ve projelerde gösterilecek yerlere sarfedilnıesi temenniye şayan görülmüş ve 
bu hususun rapora derci ikararlaştırılımıştır. 

I I - ^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 ııei, 19 ncu; Geçici 1 nci, Geçici 2 nci, 
Geçici 3 ncü, 20 nci, 21 nci ımaddeleri Komisyonumuzca aynen kabull edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bullunul-
ması kararlaştırılmıştır. 

C. Senatosu ;S. Sayısı : 1666) 
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Genel Kurulun tasviplerine iarz 'edıilmek üzene Yüıksök Başkanlığa saygıiyle sunulur. 

Başkan 
Anlkara 
Y. Köker 

Aydın 
t. C. Ege 

M a nisa 
0. Karaosmanoğlu 

Söz hakkını uııaihfuadur. 

U§ak 
M. F. Atayurt 

Kâtip 
Konya 

0. N. Canpolat 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Maraş 
A. Karaküçük 

î. E. 

Kütahya 
î. E. Erdinç 

Söz hakikim, mahfuzdur. 

Tabiî Üye 
ıS. Özgür 

İmzada bulunamadı 

Urfa 
Kardkapıcı 

Anlkar'a 
İ. Yetiş 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
N. Akyurt 

İmzada ibulunaımaıd 

Trabzon 
A. S. Ağanoğlu 

Söz hakkım maihfuzdi] 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1666) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Köy İsleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kamın tasarısı 
Kuruluş 

MADDE 1. — Köy İsleri 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 u r toprağı bulunmıyan çiftçileri, bölgesel şart
lar* uygun tarımsal işletme tiplerine göre toprak sahibi kılmak; gerekli işletme, araç, gereç ve irat 
hayvanları ile konut tarımsal yapı ve tesislerine kavuşturmak ve işletme masraflarını karşılamak 
üzere krediler vermek suretiyle kurulan tarımsal işletmelerin gelişmelerini sağlamak, 

Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçilerin toprak sahibi kılınmaları maksa-
diyle, 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 ezel 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 karşıhyacak 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 İçme 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 progTamlan hazırlamak; programlara alınacak köylerin 
elektrik projeleri için gerekli verileri kapsıyacak etütleri köyün sosyo - 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 İşleri Bakan
lığına her hangi bir ödeme yapılmaz. 

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1666) 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Köy îşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1666) 
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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
sırlanmasında birbirleri ile tutarlı hale getirilmesinde ve uygulanmasında Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilecek esaslar içimde 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-
kmdırılmaları maksadiyle Orman Bakanlığı ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde plânlı bir şekilde 
gerekli tedbirleri almak, 

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

Köy 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 araştırmaların tatbikatta faydalı olmasını sağ
lamak, üniversite gençliğinin toplum kalkınması konusunda bilgi kazanmasına yardımcı clmak, 

il 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 ile şekilde yapılacağı bir yönetmelikle beirtdlir. 
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) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kuruluş 

MADDE 3. — Bakanlığın merkezi ve bağlı kuruluşları : 
1. Müsteşarlık : 
2. Özel Kalem Müdürlüğü, 
3. Bakanlık Müşavirliği, 
4. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
5. Hukuk Müşavirliği, 
6. Tetkik ve Plânlama - Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
7. Toprak ve tsikân İşleri Genel Müdürlüğü, 
8. Yol, içme Suyu ve Elektrik işleri Genel Müdürlüğü, (Yol, içme Suyu ve Elektrik İşleri 

ifadesi YSE remzi ile gösterilir.) 
9. Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama işleri Genel Müdürlüğü, (TOPRAKSU renizi 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 işleri 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 kuruluşlarımın 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, kamunun yürürl üğe 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. 

Çeşitti hükümler 

MADDE 9. — 7478 ve 178 sayılı kanunlar ile Bayımdırlık 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 hükümlerine tabi değildir. 

MADDE 10. — 7457 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Toprak 
Muhafaza ve Zirai Sulama işleri Genel Müdürlüğü Köy işleri Bakanhğına bağlanmış ve 7457 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE G. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen fcaftral edilmiştir. 

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

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

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

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen k.abul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

sayılı Kaaun 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 işleri Bakaoılığına 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 işleri Ba
kanlığına ve Bakanına devrolunmuştur. 

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

Bu amaçla konulacak ve birikmiş olan ödeneklerden kalkındırma kredisi açılmasına izin ver
me yetkisi Köy İşleri 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 dışında kalan merkez ve taşra memurları Bakanlıkça tâyin olunur. 5442 sayılı Kanun hü
kümleri mahfuzdur. 

MADDE 14. —Köy işleri Bakanlığının kadrio 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, işçiler 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 İşleri 
Bakanlığı Bütçesine teşvik ödeneği konur. Bu ödeneğin sarf şekli Köy İşleri ve Maliye bakan
lıklarınca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 17. — Köy İşleri Bakanlığı YSE, TOPRAKSU, Toprak ve İskân 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 Kanunumun 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, makina, 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 İşleri 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. 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

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

MADDE 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 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği 'metin) 

Bu işletmelerin kurulması için gerekli kuruluş sermayesi Köy işleri 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) işletmelerce elde edilecek kârlar, 
c) Her çeşit (bağış ve yardımlar, 
d) Diğer çeşitli gelirler, 
Döner sermayeden aşağıda yazılı hususlar iç im sarfiyat yapılabilir. 
a) işletmelerin umumi masrafları, 
b) işletmeler için lüzumlu her türlü makina, taşıt, malzeme, ekipman ve bütün menkul 

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

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

Kurulacak döner sermayeli işletmeler 1C50 sayılı Muhasöbei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma -
Eksiltme ve İhale kanunlarının hükümlerine ve Sayıştay vizesine tabi değildir. 

Ancak; malî yılın bitiminden itibaren 4 aylık sura içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile 
bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya, birer örnökleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına 
verilir. 

7457 sayılı Kanunun döner sermaye ile ilgili hükümleri mahfuzdur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — TOPRAKSU Genel Müdürlüğü, Orman Köylerini Kalkındırma Dairesi, 
Koy Küçük Sanatları ve El Sanatları, Köy Arattırma ve Plânlama Dairesi, köy yolları, köy icme-
suları hizmetleri ile ilgili merkez ve taşra kuruluşlarına alt her çeşit taşınır ve taşınmaz mallar, 
kuruluşlarına ait döşeme, demirbaş, evrak, kitap, basılı kâğıt ve defterler, haberleşme araçları, kır
tasiye ve başka ayniyat ile her türlü makina, araç, gereç, malzeme ve yedek parçalar ve bu hiz
metlerde çalışmakta olan personel Köy İşleri Bakanlığına devredilir. 

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

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

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

MADDE 21. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

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

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

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 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 aynen kabul edilmiştir. 

* i • • < ! « » > • • m 
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Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : 

8,6, 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretisin Kurumları Kanununa 
ek iki madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 

ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1/451; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1269) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 410) 

Millet Meclisi 
(lenel S tk re (erliği 

Kanunlar Müdürlüğü 1 • 10 • 1971 
Sayı : 31.Od 

( T M I H B İ Y K T SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 30 . 9 . 1971 tarihli 170 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oyla kabul edilen, 8 , 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa ek iki 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile "birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Xol : Bu tasan i . 3 . 1911 tarihindi Başkanhkca İlk Komisyona Jıavale edilmiş re denel Ku-
rulun 30 . 9 . 1971 tarihli 170 nci Birleşiminde öne dik ve ivedilikle görüşülerek kabaj edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 110) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhııriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyona 

Esas Xo. : 1/1269 1.2 . 10 . 1971 
Karar Xo. : S 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 30 . 9 . 1971 tarihli 170 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
rı oyla kabul edilen 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa ek iki 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı Komisyonumuzun 12 . 10 . 1971 tarihli Birleşiminde ilgili 
I^akanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

025 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 4 neii ııkrasma göre, ihtiyaç halinde, esas görevi res
mî öğretim kurumlarında olan öğretim elemanlarına aylığı karşılığında okutmakla yükümlü ol-
ıluğıı ders saatlerine halel gelmemek ve resmî öğretim kurumlarında okuttukları ders saatlerinin 
yarısını geçmemek üzere, yetkili mercilerin izni ile özel okullarda ücretle ders verebilir hükmü 
bulunmaktadır. Bu durum kısmen de olsa esas görevlerinin aksamasına sebebolmaktadır. 

Mezkûr kanun tasarısı, resmî öğretim kurumları kadrolarında yönetici ve öğretmen olarak ça
lışanlar özel dershane ve kurslarda ders ve yöneticilik alamazlar. Görev aldıkları tesbit edilenle-

17 



— 2 — 

rin, Devlet memurluğu ile ilişkileri kesilir hükmü ile memuriyetle ilişiği kesilmiş olup ders vere
bilme niteliğini taşıyan elemanlara ücretli olarak ilgili mercilerin izni ile özel öğretim kurumların
da çalışabilme imkânını sağlamak üzere 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa iki ek mad
de eklenmesi kanunun gerekçesi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin buna mütedair verdiği tamam 
lavıcı bilgiler muvacehesinde Komisyonumuzca da uygun görülerek Millet Meclisi metninin aynen 
kabulü ile öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle arz olunur. 

Başkan 
Samsun 

F. Tevet oğlu 
Elâzığ 

C. Ertuğ 

Sözcü 
Hatay 

E. Bahadırlı 
Kars 

M. Haz er 

Kâtip 
Bolu 

A. Yılmaztürk 
Kırklareli 
A. Al kan 

Denizli 
II. Atmaca 
Tabiî Üye 

»9. Karaman 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1269 
Karar No. : 152 

1-1 . 10 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 30 . 9 . 1971 tarihli 170 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 saydı özel Öğretim Kurumları Kanununa ek iki 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 14 . 10 . 1971 tarihli 48 nci Birleşiminde 
ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı resmî öğretim kurumları kadrolarında yönetici ve öğretmen olarak çalışanlar ile özel 
okullardaki yönetici ve öğretmenlerin özel dershane ve özel kurslarda ders ve yöneticilik alamaya
caklarını ve bunun müeyyidelerini öngörmektedir. 

Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva eden tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
miş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, ek 1 nci, ek 2 nci, 2 nci, 3 ncü maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkanş 
Ankara 

Y. Kök er 

Aydın 
İ. C. Ege 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Sözcü 
Uşak 

.¥. F. Atayurt 

Edirne 
Ji. A7. Ergeneli 

Maraş 
A. K ar akü f ilk 

Kâtip 
Konya 

O. N. Canpolat 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
S. Özgür 
Bulunmadı 

Ankara 
1. Yetiş 

Bulunmadı 
Malatya 

X. Akyurt 
Bulunmadı 

Trabzon 
.1 . §\ Ağanoğhı 

"Crfa 
î. E. Karakapıcı 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayı
lı Özel Öğretim Kurumları Ka
nununa ek iki madde eklenmesi

ne dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 8.6.1963 tarih 
ve 625 sayılı Özel Öğretini Ku
rumları Kanununa aşağıdaki 
ek madcMer eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Resmî 
öğretim kurumlan kadroların
da yönetici ve öğretmen ola
rak çalışanlar ile özel okullar
daki yönetici ve öğretmenler 
özel dershane ve özel kurslarda 
ders ve yöneticilik alamazlar. 
Aldıkları tesbit edilenlerin 
Devlet memurluğu ve özel 
okuldaki görevleri ile ilişkileri 
kesilir. 

EK MADDE 2. — Resmî 
okullarda ders verme niteliğini 
taşıyan elemanlar i!e memu
riyetle ilişiği kesilmiş olup 
aynı niteliği taşıyanlar ilgili 
mercilerin izni ile ücretli ola
rak özel öğretim kurumların
da ders verebilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu kanu
nun hükümlerini Millî Eğitim 
Bakanı vürütür. 
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Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

8 . 6 . 1965 tarih -ve 625 sayı
lı Özel Öğretim Kurumları Ka-
n ununa ek iki madde ekle nm e si

ne dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmli'ştir. 

EK MADDE 1. — Millet 
Meclisi metninin ek 1. nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet 
Meclisi metninin ek 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDİ] 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayı
lı Özel Öğretim Kurumları Ka
nununa ek iki madde eklenmesi

ne dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Millet 
Mecdisi metnimin ek madde 1 i 
aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet 
Meclisi metninin ek madde 2 si 
aynen kabul edillmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu : 1667) 





Toplantı ; 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1971 yılı Bütçe Kanımu ile bu Kanuna bağlı cetvellerde değl 
siklik yapılması hakkında kanım tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporu (M. Meclisi : 1 /533; C. Senatosu : 1/1273) 

T. C. 
Başbakanlık 5 . 10 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Bask a?ıhğı 
Sayı : 71-1293/12439 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 9 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağîı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasari.ii» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
1971 yılı Bütçe Kanununun 55 ne i maddesinin (d) ııkıv.s', bu işlemler için lüzumlu ödeneğin 

Maliye Bakanlığınca ödenek knydolımnıasına cevaz vermediğinden mezkûr fıkranın d?ğ\ştirilm/esi 
zorunlu gö rül müştü r. 

İkinci Madde : 
Bölüm Maddo Düşülen Eklenen İzahat 

(A / l ) 
Ticaret Bakanlığı 

12.000 12.811 20 000 
12.813 50 000 
12.821 200 000 
12.851 1 002 000 
12.853 1 050 000 
12.861 45 000 
12.872 70 000 

13.000 13.110 150 000 Yeni kurulmuş bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı-
13.120 220 000 nın yıl sonuna kadar olan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
13.130 170 000 Ticaret Bakanlığı 1971 yılı bütçesinin tertipleri hizala-
13.140 70 000 rında gösterilen miktarların aktarılmasına ihtiyaç var-
13.150 70 000 dır. 
13.190 10 000 
13.210 25 000 
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Bölüm, Maddo Düşülen Eklenen İzahat 

15.000 

16.000 

13.220 
13.230 
13.290 
13.410 
13.420 
13.610 
15.861 
15.862 
16.380 
16.720 
16.810 

50 000 
50 000 
10 000 
600 000 
450 000 
125 000 
80 000 

1 000 000 
345 000 
250 000 
125 000 

(A/3) 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 

34.000 34.110 000 Yeni kurulmuş olan Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığınm 
cari harcamaları için Ticaret Bakanlığı 1971 yılı bütçe
sinin (A/ l ) işaretli cetvelinin muhtelif tertiplerine 
konulmuş bulunan ödenekler bu bakanlığın yıl sonuna 
kadar olan ihtiyacını karşılıyamıyacağmdaıı Devlet Plân
lama Teşkilâtının uygun mütalâası ile adı geçen teşkilât 
bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinin 34.110 ncu maddesin
den 6 237 000 liralık ödeneğin düşülmesi gerekmektedir. 

Üçüncü. Madde : 
Yeni kurulmuş bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığının ihtiyacını karşılamıaik üzere, 

Devlet Plânlama Teşkilâtı cari yıl bütçesinin. (A/3) işaretli cetvelinin 34.110 ncu (maddesinden 
500 000 lira düşülerek. Ticaret Bakanlığı 1971 yılı Bütç.esimin (A/2) işaretli cetvelinin 23.000 
noi (Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları) bölümünde yeniden açılacak 23.611 nci 
(Makina, teçhizat, alımları ve büyük onarımları) maddesine olağanüstü ödenek olarak aktarıl
masına zaruret hâsıl olmuştur. 

Dördüncü Madde : 
Bölüm Madde Eklenen İzahat 

12.000 12.853 
12.856 

(A/ l ) 
Dışişleri Bakanlığı 

1 261 375 Bütçe ile verilen ödenekler yııl sonuna kadar olan ihtiyaca kâfi 
93 750 gelmiyeceğinden tertipleri hizalarında gösterilen miktarların ek

lenmesine zaruret vardır. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

12.000 12.121 653 740 Atatürk üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesinde her 
12.150 60 850 yıl gelişme kaydedildiğinden, öğretim üyesi sorunu büyük önem 
12.371 91 524 kazanmaktadır. Mezkûr Üniversitelere kuruluş kanunları ile ve-
12.512 1 700 rilmİş "olan kadroların bir kısmı üniversitelere e kullanılmakta 
12.592 758 750 olup, önem1 i bir rmiktarı da halen 1971 yılı Bütçesinin (L) cetve

linde mevkuf tutulmaktadır. Bu kanun tasarısının 5 nci maddesi 
ile serbest bırakılması derpiş olunan 111 kadro (karşılığında öde-
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Bölüm Madde Eklenen izahat 

ııeğiıı ilgili (tertiplerime (konulması gerekmektedir. Bu itibarla 
maddeleri hizail arında gösterilen imliiktarların eklenmesine zaruret 
vardır. 

12.871 800 000 1416 sayılı Kanuna göre Devlet ihösabrna yurt dışında ©kutturu-

14.000 14.531 7 340 222 lan 826 c-ğrenci ile yeniden gönderilecek 200 öğrencinin yollukları 
ile sair istihkaklarını karşılamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı cari 
yıl bütçesinin 12.871 ve 14.531 nci maddelerindeki ödenek ihtiyacı 
karşıiıyamıyacüğından, tertipleri 'hizalarında gösterilen miktarla
rın ilâvesine ihtiyaç vardır. 

16.000 16.910 20 000 000 Millî Eğitini Bakanlığı 1971 yılı Bütçesinin 16.910 ncu (madde
sine Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin cari giderlerini karşılamak 
üzere konulmuş olan ödenekle idari ve akademik personelin nor
mal ücret ve terfi farklarının, yeni hizmete açılan 5 'yeni tesis bi
nalarının isletme ve bakum masrafları iile yeniden lahnacak perso-.-
nelm giderleri, personel 'artışı seb;ebdyle Sosyal iSıigortalara ödenecek1. 
işveren hissesi, yabancı uzmanlara yapılan ödemelerde Türik lira
sının karşılığı devalüasyon nedeniyle arıtması, -geçen yıldan T rast 
Fundan sağlanan 750 ıbin liranın bu yıl sağlanamaması, akaryakıt, 
kâğıt, bakım ve lâboratuvar (malzemeleri ile posta ücretlerine ya
pılan zamların o Mart 1971 olayları dol ay isiyle kafeterya, kantin 
ve diğer bina ve 'malzemelerde meydana gelen hasarın, daha önce 
yapılmış kamulaştırmaların fiyat ihtilâflarında mahkeme kararı 
ile meydana gelen farkların, su, elektrik ve havagazına yapılan 
zamlardan dolayı ihtiyaçlar karşılanamıyacağından 16.910 ncu 
maddeye daha 20 O00 000 liranın eklenmesi .gerekmektedir. 

(A/3) 
Millî Eğitim Bakanlığı 

36.000 36.330 55 365 850 1970 yılı yaz ve güz döneminde mezun olan öğretmenler fille mez
kûr yıl içinde terfi eden memurların maaş farkları, tedavi ve ce
naze giderleri, öğretmenlerin ok ders ücretleri, eğitim ödenekleri 
ve aynı yılda tâyin '©dilen öğretmenlerin yollukları, yaz aylarında 
eçşit'i il merkezlerimde 'açılan kurs, seminer ve (tetkikler dolayısiyle 
görevlendirilenlerin geçici görev yollukları, yolluk karşılığı veri
len tazminat ve tedavi yolluğundan Millî Eğitim Bakanlığının 
borçları bulunmaktadır. Mezkûr Bakanlık yılı ifoütçesinde karşılığı 
olmadığından bu borçlar karşılıksız 'borç mahiyetini almış bulun-
rnakl adır. 
Bu itibarla, tmeizkûr borçların tasfiye edilebilmesi için iadı geçen 
Bakanlık 1971 yılı Bütçesinin 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölü
münde Maliye Bakanının yetkisi ile (G-eçen ve eski yıllar (karşılık
sız borçlan) iadı ille açılmış bulunan 36.330 ncu maddeye 55 365 850 
liralık ödeneğin eklenmesi gerekmektedir. 
Toplam olarak verilmesi derpiş olunan 86 427 761 liralık ek öde
nek yıl içinde yapılacak tasarrufla karşılanacaktır. 
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(Beşinci Madde : 
Atatürk Üniversitesi ile 'Karadeniz Teknik Üniversitesinde her yıl gelişine kaydeden öğretim 

üyesi sorunu büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle üniversitelere verilmiş bulunan kadroların 
'geliştirilebilmesi için 1971 yıllı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmından kanun tasarısına 'bağlı ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadroların serbest 
•bırakılmasına ihtiyaç vardır. 

Altıncı Madde : 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında Veteriner hiz-

nıetjerinde kullanılmak üzere, 52 .aded arazi binek (1 kişilik) 4x4 taşıt yer almıştır. Mezkûr taşıt
ların Devlet Malzeme Ofisi Cleneıl Müdürlüğünde mevcudu olmadığından, tasarıya bağlı (4) sayılı 
cetvelde yazılı taşıtların (E) işaretli cetvelden çıkarıCıması icabetim ektedir. 

a) Millî Savunma Bakanlığı ihtiyacı için 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvele 
(19) aded binek taşıtı konulmuştur. 

Bu taşıtların karşılığı olan ödenek adı geçen Bakanlık cari yıl bütçesinin 17.320 nei madde
sinle bulunan 4 068 000 liralık ödenek içindeki 2 532 000 lira ile karşılanacaktır. Diğer taraftan 
19 aded binek taşıtı ılış memleketlerden ithal edilecekti. 'Son zamanlarda binek taşıtlarının aııenı-
leıkeıtimizde de imaline başlanıldığından döviz tasarrufu balkımmdan bu taşıtların dış memle
ketlerden ithalinden sarfınazar edilmiştir. 2 532 000 liralık ödenek dâhilinde kalınmak üzere, 
19 aded taşıta ilâveten daha 21 aded taşıtın alınmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin Millî .'Savunma Bakanlığı kısmına daha 
21 aded binek taşıtının eklenmesine zaruret vardır. 

b) (4) sayılı cetvelin gerekçesinde de izah edildiği veçhile Devlet Malzeme Ofisi G-enel Mü
dürlüğünde mevcudu olmıyan 52 aded .arazi binek (4 kişilik) 4x4 yerine Tarım Bakanlığı Veteri
ner hizmetlerinde kullanıüımak ve 3 640 000 liralık ödeneği geçmemek şartiyle mezkûr Ofiste 
mevcut 52 aded arazi Pidk - Up (3 kişilik) 4x4 taşıtların alınmasına lüzum hâsıl olmuştur. Bu 
itibarla; Tasarıya b-ağlı (5) sayılı cetvelde yazılı taşıtların 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) 
işaretli cetvelin Millî Savunma ve Tarım Bakanlıkları kısımlarına eklenmesi icabetımektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/533 19 . 10 . 1971 
Karar No. : 142 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin katılmasiyle Komisyonumuzda incelendi ve görüşüldü; 

Tasarının 1 nci maddesi ile 1971 yılı Bütçe Kanununun 55 nci maddesinin (d) fıkrasının de
ğiştirilmesi ve bu suretle Maliye Bakanlığına lüzumlu ödeneğin gider, gelir veya Hazinenin ala
cak ve borç hesaplarına kaydetmeye ve bunlar arasında mümkün olan mahsupları yapmaya yetki 
verilmesini, 

2 nci maddesiyle tasarıya ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen tertipler arasında (6 237 000) 
liralık aktarma yapılmasını, 

3 ncü maddesi ile Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesinin 34.110 ncu maddesinden 500 000 lira 
düşülerek, Ticaret Bakanlığı bütçesinin 23.000 nci bölümde yeniden açılan 23.611 nci (Makina, teçhi
zat alımları ve büyük onarımları) maddesine olağanüstü ödenek olarak aktarılmasını, 
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4 ncü madde ile tasarıya ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen tertiplere (86 427 761) liralık ek 
ödenek verilmesini, 

5 nci madde ile tasarıya ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen, Millî Eğitim Bakanlığı (L) işaretli 
cetvelden bâzı kadroların serbest bırakılmasını, 

6 ncı madde ile bütçe kanununa bağlı (R) işaretli cetvelden bu kanuna ekli (4) sayılı cet
velde yazılı taşıtların çıkarılmasını, 

7 nci maddesi ile de 6 ncı maddede çıkarılmış bulunan taşıtların yerine bu kanuna ekli (5) 
sayılı cetveldeki taşıtların eklenmesini öngörmektedir. 

Verilen bilgilerden ve tasarının gerekçesinden yıl içinde hizmetlerin görülmesinde yararlı gö
rülen tasarı, Komisyonumuzca cetvelleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan vekili 
Aydın 

/ . C. Ege 
Ankara 

G. Yorulmaz 
Burdur 

N. Yavuzkan 
İçel 

C. Okyayuz 
Malatya 

II. Gökçe 
Tokat 

/. H. Bala 

Bu Rapor Sözcüsü 
Uşak 

M. F. Atayurt 
Ankara 

I. Yetiş 
Çorum 

A. Topçubaşı 
İzmir 

A. N. Erdem 
Manisa 
II. Okçu 
Trabzon 
A. Şener 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Denizli 
H. Oral 
İzmir 

A. N. Üner 
Maraş 

A. îmamoğlu 
Trabzon 

A. R. Uzuner 

Ankara 
/ / . Balan 

Bolu 
H. 1. Cop 
Eskişehir 

M. î. Angı 
Kastamonu 
H. Tosyalı 

Maraş 
A. Karaküçük 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

HÜKÜMET TASARISI 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — -1971 yılı Bütçe Kanununun 
35 nci maddesMn (d) fıkrası aşağıdaki şeMİde 
değiştirilmiştir. 

d) Bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli 
(meblâğları -bütçeye ödenek ve bu ödeneklerin 
(bir kısmını veya tamamını gider, gelir veya 
Hazinenin alacak ve borç (hesaplarıma kaydet
meye ve bunlar arasında ımümfkün olan mah
supları yapmaya, 

MADDE 2. — 1971 yılı (Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(!) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(6 2317 000) liralık aktarma yapıılmıştır. 

MADDE 3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaret i cetvelin Devlet Plânlama 

Cumhuriyet Senatosu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 
nen kabul edilmiştir. 

1 nci maddesi ay-

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1668) 
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(T.BM.M. Bütçe Karma K. kabul etliği mel in) 

Teşkilâtı kusımınını 134.000 nci (Malî transferler) 
bölümümün '34.110 nen (ihracatı ve turizmi ge
liştirme program ve projeleri için genel ve kat
ma Ibütçeüi idareler ile, kamu teşebbüslerine ya
pılacak aktarma ve ödemeler) maddesinden 
(500 000) lira .düşülerek, mezkûr yıl Bütçe Ka
nununa (bağlı (A/2) işaretli ıoetvelfîıı Ticaret Ba
kanlığı kısmının 28.000 nci (MaMna, Teçhizat 
Ve taşıt alımları ve 'Oinarıımları) (bölümünde (ma-
kina, teçhizat alımları ve (büyük onarımları) 
adı ile yeuiden açılan '2I3.611 nci maddeye ola
ğanüstü ödenek lölarak aktarılmıştır. 

MADDE 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
Ibağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
('2) sayılı celtvelde yazılı tertiplerine (86 427 '761) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 5. — 11971 yılı Bütçe Kanununa 
ıbağlı (L) işaretli «e'tvelin Millî Eğitüm Bakan
lığı kısmından ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar serbest (bırakılmıştur. 

MADDE 6. — 19171 yılı Bütçe Kanununa 
fbağlı (R) işaretli cetvelden ilişik (4) sayılı cet
velde yazılı taşıtlar çıkarılmış, yerine ilişik (5) 
sayılı cetvelde yazılı taşıttılar eklenmiştir. 

MADDE 7. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. -
yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Devlet Bakanı 

D. Kitaplı 
Millî Savunma Bakanı 

F. Melen 
Dışişleri Bakanı V. 

S. Koçaş 
Millî Eğitim Bakanı 

8. Orel 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

29 . 9 . 1971 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
S. Koçaş 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Adalet Bakanı 
İ. Arar 

İçişleri Bakanı 
H.Ömeroğlu 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karakas 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının S nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı A'. 
C. Karakuş 

Sanayi ve T. Bakanı 
A. Çilin gir oğlu 

Turizm ve Ta, Bakanı 
E. Y. Akcal 

Köy İşleri Bakanı 
C. Ay kan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
8. Ergim 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T. Akyol 

Tarım Bakanı V. 
8. İnan 

Ulaştırana Bakanı 
A. Sav 

En. ve Ta. Kay. Bakam 
İ. Topaloğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
8. B abur oğlu 

Orman Bakanı 
S. İnan 

Kültür Bakanı 
T. Halman 
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Hükümet tasarısına bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm: 'Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

(A/l) 
Ticaret Bakanlığı 
İRİ Bölüm toplamı 

..rı 

2 437 000 

20 000 
50 OOO 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.811 İSürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

Denetim yollukla rı 
•12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 200 000 

Yönetim yollukları 
12.851 Yurt dışı kuruluşilar sürekli görev yolluğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yoHıığu 
12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 

Öğretim yollukları 
12.872; Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.110 Kırtasiye alınılan ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alınılan ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

.KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
15.861 Büro gddeırleri 
15.862 Ulaştırma giderleri 

1 002 000 
1 050 000 

45 000 

70 000 
2 000 000 

150 000 
220 000 
170 000 
70 000 
70 000 
10 000 

25 000 
50 000 
50 000 
10 000 

600 000 
450 000 

125 000 
1 080 000 

80 000 
1 000 000 

Cunıîıuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1668) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toplamı 720 000 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ 
16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 345 000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÜREN GİDERLERİ 
16.720 Ağırlama giderleri 250 000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARDI GİDERLERİ 
16,810 Bina onarımı 125 000 

(A/ l ) toplamı 6 237 000 

(A/3) 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 6 237 000 

34.110 İhracatı ve turizmi geliştirme program, ve projeleri için 
genel ve katma bütçeli idareler ile, kamu teşebbüslerine 
yapılacak aktarma, ve ödemeler 6 237 000 

Genel toplam 6 237 000 6 237 000 

(2) SAYILI CETVEL 

Bölüm Madde ödeneğin eesidi Lira 

(A/l) 
Dışişleri Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 1 355 125 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 1 261 375 
12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 93 750 

Millî Eğitim Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 2 3GG 564 

Üniversiteiler ve akademiler öğretini üye ve yardımcıları aylıkları 
12.121 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üye 

ve yardımcıları aylıkları 653 740 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler 60 850 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.371 Emekli keseneği karşılıkları 91 524 

CıımJrıuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1668) 
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Bölüm jVladde Ödeneğin çeşidi Lira 

TAZMİNATLAR 
,Ek gösrev tazminatı 

12.512 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ek görev taz
minatı 1 700 
Özel kanunları gereğince verilecek diğer tazminatlar 

12.592, Atatürk Univeırsitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üye
leri ve yardımcıları tazminatı ile 224 sayılı Kanun gereğince verilecek 
tazminatlar . 758 750 
YOLLUKLAR 
Öğretim yollukları 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 800 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm topûamı 7 340 222 

EĞİTİM; YE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Burs giderleri 

14.531 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri 7 340 222 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toplamı 20 000 000 

YÜKSEK GENEL ÖĞRETİM GİDERLERİ 
16.910 Orta - Doğu Teknik Üniversitesi cari güderleri (Orta - Doğu Teknik 

Üniversitesine ödenecektir) 20 000 000 

(A/l) toplamı 31 061 911 

(A/3) 
Millî Eğitim Bakanlığı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölüm toplam^ 55 365 850 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
36.330 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 55 365 850 

Genel toplam 86 427 761 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1668) 
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(3) SAYILI CETVEL 

D. 

(L) Cetveli 

Memuriyetin nevi Adet Aylık 

Millî Eğitim Bakanlığı 

İLLER 

1 
2 
,3 
5 
6 

4 
5 
6 
7 
7 

A) 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
» 

•b) 

Uzman 
» 
» 

Asistan 
» 

Atatürk Üniversitesi 
a) öğretim heyetti 

2 
4 
3 

13 
22 

Öğretim yardımcıları 

1 
2 
2 
8 

10 

2 000 
1 750 
1 -500 
1 100 

950 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
'13) Temel Bilimler Fakültesi 

b) Öğretim yardımcıları 

Asistan 5 
» 2 
» 2 

800 
700 
600 

C) İnşaat ve Mimarlık Fakültesi 
b) öğret m yardımcısı 

7 
8 
9 

10 

Asistan 
» 
» 
» 

8 
6 
5 
4 

800 
700 
600 
500 

D) Makina ve Elektrik Fakültesi 
b) öğretim yardımcısı 

9 Asistan 
10 Asistan 

600 
500 

Atatürk Üniversitesi 
a) Ek görev kadroları 

Dekan 2 170-

Cunihuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1668) 
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(4) SAYILI CETVEL 

Kullanılacağı Yer 

Tarım Bakanlığı 

52 Arazi Binek (4 kişilik) 4X4 Veteriner hizmetlerinde 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Taşıtın cinsi 

Binelk 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

21 

52 Arazi Pic'k - Up 
(3 Kişilik:) 4X4 

(5) SAYILI CETVEL 

Millî 'Savunma (Bakanlığı 

Kullanılacağı yer 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

- » 
» 
» 
» 
» 

Genelkurmay İstihbarat Bask. Kara Yar. 
Adlî Müşaviri 

İstihbarat IBşik. Hava yardımcısı 
Stratejik Pil ân Dal Deniz Yar. 
Plân Koor. Dai. yardımcısı 
Plân Prensip. Strateji Bava Yar. 
Malî Plan Prensip. Dai. Bask. 
Hareket Baş. Deniz yardıımcısı 

M.S.B. Askerî Yargıtay Üyesi 
» Askerî Yargıtay Üyesi 
» Teftiş Daire Başkanı 

GENTO Plân Eğitim Daire Başkanı 
M.S.B. Askerî Adalet Daire Başkanı 
M.S.B. Asker alma Daire Başkanı 
Harp Akademi Komutanı 
Kara Harp Akademi Komutanı 
Silâhlı Kuvvetler Akadelmi Kam utanı 
Yüksek Komuta Akademi Komutanı 
-Millî Güvenlik Akademi Komutanı 
Kara Akademisi Kurmay Başlkanı 
Kara Kuvvetleri Tâyin Daire Başlkanı 

Tarım Bakanlığı 

Veteriner hizmetlerinde 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller 

CETVELLER 

Tasarıya bağlı 1, 2, 3, 4 ve 6 sayılı ceftveller aynen kabul edilmiştir. 

H — » »< 

Oumlhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1'668) 





Toplantı : 10 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporu (M. Meclisi : 1/530; C. Senatosu 1/1272) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararla?' 21 . 9 . 1971 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71 -1287/11928 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
13 . 9 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 
34.000 nei (Malî transferler) bölümünün 34.290 ucı (Akdeniz Oyunları Müdürlüğüne yapılacak 
yardım) maddesine (5 203 350) liralık ek ödenek verilmesi hakkında bir kanun tasarısı sevk edil
miş bulunmaktadır. 

Adı geçen genel müdürlüğe verilmesi derpiş olunan ek ödeneğin karşılığı Hazine yardımının, 
Maliye Bakanlığı 1971 yılı Bütçesinin 34.116 ncı maddesine (5 203 350) liranın eklenmesi gerek
mektedir. 

Verilmesi derpiş olunan (5 203 350) liralık ek ödenek yıl içinde yapılacak tasarrufla karşıla
nacaktır. 

9 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 10 . 1971 

Esas No. : 1/530 
Karar No. : 143 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyle Komisyonumuzda incelendi ve görüşüldü; 

Tasarı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçesinin Akdeniz Oyunları Müdürlü
ğüne yapılacak yardım maddesine eklenmiş bulunan 5 203 350 liralık ek ödeneğin, (karşılığının 
Maliye Bakanlığı bütçesindeki ilgili tertibe eklenmesinden ibaret bulunmaktadır. 

Görüşmeler sırasında verilen bir önerge ile Millî Savunma Bakanlığının âcil ve zaruri ihti
yaçlarının karşılanması için 32 250 000 liralık bir aktarma yapılması zarureti karşısında önergeye 
ekli cetveldeki tertipler arasında tasarrufu mümkün görülen maddelerden düşülen 32 250 000 lira
dan Millî Savunma Bakanlığı için yeniden zuhur eden hizmet ihtiyacını karşılamak ve Silâhlı Kuv
vetlerimizin yedek parça ve V nci kademe tekerlekli araç yenileme fabrikası için, Yerdi Limited 
Şirketine ait Tuzla'daki jeep fabrikasının tüm tesisleriyle satınalınması kararlaştırılmış bulundu
ğundan, kamulaştırma finansman ihtiyacını karşılamak üzere Millî Savunma Bakanlığı 32.100 ncü 
Kamulaştırma ve satmalına bedeli maddesine, 30 000 000 lira; 2 250 000 lirası da bu kanuna Komis
yonumuzca eklenmesi kabul edilen cetvelde gösterilen maddelere diğer hizmetlerin gereği olarak 
ilâvesi yerinde görülmüş, bu nedenlerle tasarıya 1 nci madde olarak (1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 32 250 000 lira
lık aktarma yapılmıştır.) maddesi eklenmiş, tasarının 1 nci maddesi ise 2 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. Kanun başlığı bu değişikliğe uygun olarak (1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) olarak, tasarı
nın 2 nci maddesi 3 ncü madde; 3 ncü maddesi de 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan vekili 
Aydın 

î. G. Ege 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İçel 
0. Okyayuz 

Malatya 
H. Gökçe 

Tokat 
t. H. Balcı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Uşak 

M. E Aiayuri 

Ankara 
/. Yetiş 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İzmir 
A. N. Erdem 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
A. Şener 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Denizli 
H. Oral 

İzmir 
A. N. tiner 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

Ankara 
S. Balan 

Bolu 
H. 1. Cop 

Eskişehir 
M. t. Angı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Maraş 
A. Karaküçük 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1669) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin, Maliye Bakanlığı 
kısmının 34.000 nci (Malî transferler) bölü
münün 34.116 ncı (Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğüne) maddesine (5 203 350) liralık ek 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
rütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Devlet Bakanı 

D. Kitaplı 
Millî Savunma Bakam 

F. Melen 
Dışişleri Bakanı 

O. Olcay 
Millî Eğitim Bakanı 

§. Orcl 
Dış Eko. İliş. Bakanı 

Ö. Derbü 
Güm. ve Tekel Bakanı 

H. Özalp 
Ulaştrıma Bakanı 

H. Arık 
Sanayi ve T. Bakanı 

A. Çilingiroğlu 
Turizm ve Ta. Bakanı 

E. Y. Ahçal 
Köy İşleri Bakanı 

G. Ayhan 
Gençlik ve Spor Bakanı 

S. Ergim 

• Bu kanım yayımı tarihinde 

Bu kanunu Maliye Bakanı yü-

13 . 9 . 1971 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
S. Koçaş 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Adalet Bakanı 
1. Arar 

İçişleri Bakanı 
H .Ömer oğlu 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karakaş 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T. Akyol 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 
Çalışma Bakanı 

A. Sav 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

/. Topaloğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

8. Babüroğlu 
Orman Bakanı 

8. İnan 
Kültür Bakanı 

T. Halman 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRİŞİ 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (32 250 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Tasarının 1 nci maddesi 2 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Öumhıuıiyet Senatosu (S. Sayısı : 1669) 
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Bütçe Karma Komisyonunun değiştirisine bağlı cetvel 

CETVEL 
Bölüm Madde Düşülen Eklenen 

YAPI VE BÜYÜK ONARIMLAR 
17.210 Savunma yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 13 226 637 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE 
ONARIMLARI 

17.310 Makiııa, teçhizat alımları ve büyük onarımları 2 250 000 

(A/ l ) 
Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bolüm toplamı 2 000 000 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12,853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 2 000 000 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 16 773 363 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 16 773 363 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toplamı 250 000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
16.810 Bina onarımı 250 000 

17.000 SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZMETLERİ 
Bölüm toplamı 15 476 637 

(A/ l ) Toplamı 32 250 000 2 250 000 

(A/3) 
Millî Savunma Bakanlığı 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
Bölüm toplamı 30 000 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 30 000 000 

Genel toplam 32 250 000 32 250 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1669) 
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CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/529: 
C. Senatosu : 1/1271) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 9 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-1286/11927 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
13 . 9 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

(Birinci 'madde : 
Son olarak yapılan çalışmalar ve incelemeler sonunda, Akdeniz Oyunları, hazırlık, icra ve 

soınrası içim yapılan ve bım'dan sonra yapılması gereken, Organizasyon Komitesi giderleri, Sosyal 
İşler, Basın Yayın ve Haberleşme, SağLk İşleri, Ulaştırma, Seronomi ve Protokol İşleri, İşletme ve 
iaşe, ibate giderlerini karşılamak üzere Akdeniz Oyunları Organizasyonu için Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 34.000 ııei (Malî transfer
ler) bölümünün 34.290 ncı (Akdeniz Oyunları Müdürlüğüne yapılacak yardım) maddesiine bütçe ile 
10 milyon liralık ödenek verilmişti. 

Yapılan İlesaiba göre yukarda nahsddilen ima s raflar için bütçe ile verilen 1.0 milyon liralık öde
neğin ihtiyacı karşılıyamıyacağmdaın daha 'bu tertibe 5 203 350 liralık ödeneğin eklenmesi zaru
ridir. 

İkinci Madde : 
Birinci madde ıile verilmesi derpiş olunan 5 2 03 350 liralık ek ödenek, Bdden Terbiyesi Genel 

Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin. 72.000 nci (Özel gelirler) bölü
münün 72.100 neü (Hazine yardımı) maddesine eklenmesi gerekmektedir. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/529 
Karar No. : 141 

19 .10 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin katılmasıyle Komisyonumuzda in
celendi ve görüşüldü; 

Tasarı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçesinin 34.000 nci bölümün 34.290 ncı 
(Akdeniz Oyunları Müdürlüğüne yapılacak yardım) maddesine, Akdeniz Oyunları hazırlık, icra 
ve sonrası için yapılan ve bundan sonra yapılması gereken organizasyon komitesi giderleri, sosyal 
işler, basın - yayın ve haberleşme, sağlık işleri, ulaştırma, seromoni ve protokol işleri, işletme, 
iaşe ve ibate giderlerini karşılamak üzere, Akdeniz Oyunları organizasyonu için bu Genel Mü
dürlüğün bütçesine konulan 10 000 000 liranın ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşıldığından, 
5 103 350 liralık bir ek ödeneğin verilmesini öngörmektedir. 

Verilen bilgilerden bu büyük organizasyon için 5 203 350 lira ödeneğin daha verilmesi Ko
misyonumuzca yerinde görülerek tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Aydın 

1. C. Ege 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
H. Gökçe 

Tokat 
1. H. Balcı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Ankara 
1. Yetiş 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İzmir 
A. N. Erdem 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
A. Şener 

Kâtip 
Erzurum 

B. Danışman 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Denizli 
H. Oral 

İzmir 
A. N. Üner 

Marag 
A. îmamoğlu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Ankara 
JET. Balan 

Bolu 
H. î. Cop 

Eskişehir 
M. î. Angı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Maraş 
A. Karaküçük 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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HÜKÜMET TASAKISI 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin 34.000 nci (Malî transferler) 
bölümünün 34.290 ncı (Akdeniz oyunları Mü
dürlüğüne yapılacak yardım) maddesine 
(5 203 350) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölü
münün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(5 203 350) lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Gençlik 
ve Spor Bakanları yürütür. 

13 . 9 . 1971 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
8. Kocas 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Devlet Bakanı 

D. Kitaplı 
Millî Savunma Bakanı 

F. Melen 
Dışişleri Bakanı 

O. Olcay 
Millî Eğitim Bakanı 

8. Orel 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Adalet Bakanı 
î. Arar 

İçişleri Bakanı 
H.Ömeroğlu 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karakas 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 raci mıad'desi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ / . Özalp 

Ulaştrıma Bakanı 
E. Arık 

Sanayi ve T. Bakanı 
A. Çilingir oğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
C. Aykan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergun 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T. Akyol 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 
Çalışma Bakanı 

A. Sav 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

/ . Topaloğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

S. Babüroğlu 
Orman Bakanı 

S. İnan 
Kültür Bakanı 

T. Halman 
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