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Sayfa 
11. — Sağlık Kuruluşları Meclis 

Araştırma Komisyonu Başkanlığının, ko
misyonlarına 15 . 9 . 1971 tarihinden 
itibaren 3 aylık bir müddet daha veril
mesine dair tezkeresi. (3/642) 68 

12. — Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan'm; memleketimiz için halk sağlığı 
bakımından tehlike teşkil eden bulaşıcı 
barsak hastalıkları ile ilgili olarak alı
nacak tedbirleri tesbit etmek maksadiyle 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
ili Mesudiye ilçesinin Beşbıyık köyünde 
meydana gelen yangına dair demecine imar ve 
iskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu cevap 
verdi. 

Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili,, Ur-
fa'da bu yıl da tahıl ürününün iyi olmaması 
nedeni ile çiftçilerin içinde bulunduğu sı
kıntılı durum ve alınması gerekli tedbirler 
hakkında gündem dışı demeçte bulundu. 

içel Milletvekili Turhan özgüner'in, Hü
kümetin son günlerdeki tutumuna dair deme
cine Devlet Bakanı Doğan Kitaplı cevap 
verdi. 

Vazife ile yurt dışına * giden Dış Ekono
mik İlişkiler Bakanı özer Derbil'e Devlet Ba
nı - Başbakan Yardımcısı Attilâ Karaosman-
oğlu'nun, 

imar ve iskân Bakanı Selâhattin Babür-
oğlu'ma Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'm, 

Kültür Bakanı Talât Halman'a Millî Eği
tim Bakanı Şinasi Orel'in ve 

Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'a da 
imar ve iskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'-
nun, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayfa 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meeııs Araştırmatsı yapılmasına dair 
önergesi. (10/90) 68:70 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLEE 70 
1. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş 

ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
Köy işleri ve Plân komisyonlarından 8 er 

. üyeden kurulu 19 No. lu Geçici Ko
misyonun birinci ve ikinci raporları 
(1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 1 nci ek) 70: 

97. 

Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) 
nın daveti üzerine, «Dünya Nüfus Sorunu ve 
Aile Plânlaması Metotları Teknolojisi» konu
larında Amerika Birleşik Devletlerinde ve 
muhtemelen bâzı Avrupa memleketlerinde in
celemeler yapmak üzere 20 Parlâmento üye
sinin görevlendirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi okundu ve eski listede adları ya
zılı milletvekillerinin bu gezilere katılmaları 
kabul olundu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 5 arkadaşının; hayvancılığı, su ürün
lerini, beslenme mevzuunu bünyesindo birleşti
recek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını, 

Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop 
'Milletvekili Hilmi işgüzar'in; güreş sporumu
zun içinde bulunduğu acı durumun nedenlerini 
ve alınacak tedbirleri, 

Ankara Milletvekili Kemal Ataman ile Ordu 
Milletvekili Memduh Ekşi'nin güreş sporumu
zun içinde bulunduğu acı durumun nedenle
rini ve alınacak tedbirleri ve, 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; usulsüz 
kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz otlatma 
ile orman yangınlarına, böcekler ve hastalık
lara karşı ormanlarımızı korumak için alına
cak tedbirleri tesbit etmek amaciyle, Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca birer Meclis 

I. . GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Araştırması yapılmasına dair önergeleri okun
du, gündeme alınarak sıraları geldiğinde gö
rüşüleceği bildirildi. 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısının 2, 3 ve 4 ncü mad
deleri kabul olundu. 

22 . 9 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 

toplanılmak üzere Birleşime saat 19,05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Talât Köseoğlu Kenan Aral 

Kâtip 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 

Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Havaçor çayının taşmaması için ne gibi 
tedbirler alınacağına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/199) 

2. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın,, 
Tunceli ili Ovacık İlçesi sınırlan içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa ve Orman Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/200) 

3. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yollann ne za
man yapılacağına dair sözlü soru önergesi Baş
bakanlığa ve Köy işleri Bakanlığına gönderil
miştir. (6/201) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'm, 
tanmda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağna dair sözlü soru önergesi, Baş-
bakanlğa ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/202) 

5. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl-
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı kansan şah
sa dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir, (6/203) 

Yazılı sorular 

1. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
nun, İstanbul Veteriner Fakültesinin nereye ku
rulacağına dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/690) 

2. — İstanbul Milletvekili Orhan Cemal Fer-
soy'un, bir hükümet üyesinin vermiş olduğu be
yanata dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir (7/691) 

3. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, özel 
idareye bağlı memurların 1 . 3 . 1972 tarihin
den sonra hangi bakanlık emrinde çalıştınla-
caklanna dair yazılı soru önergesi, İçişleri ve 
Maliye bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/692) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'm, 
tanmda üretim artırılması ve üreticinin eme
ği olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi 
tedbirler alınacağına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/693) 

5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Türkmen
oğlu'nun, biçer - döver, tohum ve gübre yeter
sizliğine dair yazılı soru önergesi, Tanm ve Sa
nayi ve Ticaret bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/694) 

6. — Çankın Milletvekili Nuri Çelik Yazı-
cıoğlu'nun, Çankın Eskipazar ilçesinde Orman 
İşletme Müdürlüğünün ne zaman kurulacağına 
dair yazılı soru önergesi, Orman Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/695) 

7. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nun, Elâzığ Akıl Hastanesinde ölenlerin ölüm 
sebeplerine dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/696) 

8. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Tica
ret ve Sanayi odalan ile Ticaret Borsalan Bir
liği personeline dair yazılı soru önergesi, Dış 
Ekonomik İlişkiler, Sanayi ve Ticaret bakanlık
larına gönderilmiştir. (7/697) 

9. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Alkid reçinesi ile ilgili muvazaalı vergilerin ke
sin yekûnuna dair yazılı soru önergesi, Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/698) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Güneş Matbaacılık A. Ş. nin satılacağı ha-
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teine ve son kâğıt zamlarına dair yazılı sora 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/699) 

11. — Muğla Milletvekili, Ahmet Buldanlı'-
nm, Sivas Kongresinin 52 nci yıl dönümü dola-
yısiyle Başbakan Yardımcısının yapmış olduğu 
konuşmaya dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/700) 

12. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, 
İstanbul - İzmit çift yolunun yapımına İzmit'
ten başlanmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/701) 

13. — îçel Milletvekili Turhan Özgimerln, 
Meclis Başkanı seçimi sırasında birden fazla 
oy kullanan milletvekili hakkında her hangi bir 

işlem yapılıp yapılmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından yazılı soru önergesi (7/702) 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı,'nm, Mil
let Meclisi üyelerinin dış seyahatlerine dair Mil
let Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/703) 

15. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
İstanbul'ca bâzı şahısların kaçırılış nedenleri 
ve îstanhul emniyetinin lâkayıt davranışına da
ir yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/704) 

16. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, 
Kars ili Tuzluca - Dligor yolunun yapımında ih
tilâf olduğu iddialarına dair yazılı soru önerge
si, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/705) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 
KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa), Nuri Çelik Yazıcnoğlu (Çankırı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 165 nci Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
1267 sayın üyenin iştiraki ile çoğunluğumuz 

mevcuttur, görüşmelere başlıyoruz efendim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Sayın Başkan, 
g'ünidem dışı zirai ürünler ve narenciye konu
sunda söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akkan, bu konuda size 
söz vereceğim efendim. 

IH - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Buyurunuz Sayın Aygün. 1. — Amasya Milletvekili Salih Ay gün'ün, 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
nin, krediler konusunda çiftçilere takındıkları 
tutum ve davranışlara dair gündem dışı demeci, 

BAŞKAN — Saym Salih Ayg'ün, Ziraat Ban
kası kredileri konusunda gündem dışı söz ta-
lebetmiştir. 

ISALÎH AYGÜN (Amasya) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarını; 

ıSözlerime başlamadan önce bir hususu açık
ça ifade etmek, ondan sonra konuya girmek 
istiyorum. 
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Konu; Ziraat Bankası ve aynı zamanda ta
rım kredi kooperatiflerinin çiftçi ve köylüye 
yapmi| oldukları muameleye aittir. Ancak, bu 
konuşmamla gerek Ziraat Bankasının gerekse 
tarım kredi kooperatiflerinin «vatandaştan ala
caklarını almasın» diye bir düşünce içinde ol
madığımı, peşinen ifade etmede fayda mülâhaza 
ettim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
On günlük tatil içinde gezmiş olduğum yer

lerde. Ziraat Bankası şubelerinin çiftçi ve köy
lüye avans olarak açmış oldukları ve mahsulü
nün istihsali için ödemek zorunda kaldıkları 
paraları esas borçlarına mahsubetmek suretiyle 
hem çiftçiyi, hem köylüyü müşkül duruma sok
maktadırlar. 

Yer ve isim vermede fayda mülâhaza etmi
yorum. Benim bulunduğum bölge tütün ziraati 
ile iştigal eden bir bölgedir. Ziraat Bankası 
müdürü arkadaşımız tütün istihsal eden köylü
ye avans verirken bunu borcuna mahsubetmek-
te ve para ödememektedir. 

Bizim anlayışımız odur ki; esas borcun 
ödenmesi, ancak satıştan sonra alacağın tahsili 
ile mümkündür. Bu durum, Ziraat Bankası ida
recilerinin yersiz bir tutumunun ifadesidir. 

Diğer taraftan; tütün kooperatiflerine üye 
olup da, başka tür ekim yapan vatandaşlarımı
za kanun müsaade etmesine rağmen avans ver
memektedirler. Kendilerinin politika ile iştigal 
etmemeleri gerekirken; «Ben politikacıları ve 
politikayı bankadan kovdum, politikacılara ge
reğini yapacağım» demek suretiyle vatandaşın 
karşısına dikilmektedir. 

Bu müesseselerde politikanın yeri olmadı
ğına, olmıyacağına ben de inanıyorum, şüphesiz 
hepimiz de inanıyoruz; fakat bir banka müdü
rünün vatandaşa bu şekilde muamele etmesini 
de yadırgıyorum. Eğer yetkililer isim, yer ve 
zaman istedikleri takdirde, bunu da her an ver
meye hazırım. 

Hattâ biraz daha bu konuyu açıklamak isti
yorum. ipotekli bir borçlu, banka müdürüne 
para karşılığı bir şey satmıştır. Banka müdü
rünün, bu parayı ipotekli borcuna mahsubet-
mek için vatandaşa teklifte bulunması hakika
ten gayet calib-i dikkattir. 

Diğer taraftan; Tarım Kredi Kooperatifi 
müdürlerinin ve kâtiplerinin alacakları tahsil 
etmeleri için, alacaklarının muacceliyet kes-
bettiğini ihbar ile paraların ödenmesini borç
luya bildirdikten sonra gereken muameleyi yap
maları icabetmekte iken; bundan içtinabetmek 
suretiyle kooperatif müdürlerinin avukatlarla 
yaptığı anlaşmalar gereğince, yüzlerce dosya 
icra dairelerinde yığılmış bulunmaktadır. 

Bu şekilde takip hem köylüyü, hem çiftçi
yi mutazarrır etmektedir. İdarecilik bu demek 
değUdir. Kanunların tatbikini elbette istiyoruz, 
borçluların borçlarını vermelerini elbette arzu-
zuluyoruz. Hükümetin bu şekilde tahsile gi
rişmesini tasvilbederiz; fakat yapılan muamele
nin şeklini, köylüyü ve çiftçiyi böylesine muta
zarrır edici şeklini katiyyen taasvibetmiyoruz. 

Yetkili bakanlar, zikrettiğim Amasya ilinde 
tetkikat yaptınlarsa neticeyi gayet açık seçik 
görebilirler. 

Ziraat Bankası köylü ve çiftçinin yanında 
mıdır, değil midir? Mesele burada. Eğer Ziraat 
Bankası ve tarım kredi kooperatifleri köylü 
ve çiftçinin yanında iseler, bu yapmış oldukları 
muamele doğru değildir. Eğer Hükümet de bu 
icraatı tasvibediyorsa, Hükümetin tutumu da 
yanlıştır. Şayet Hükümet çiftçi ve köylünün ya
nında ise, müşterek borçlu, mütselsil kefil du
rumunda olan köylü ve çiftçi vatandaşlardan 
her zaman alacağını tahsil edecek durumda ol
duğuna göre, bu muamelenin adını koymak ge
rekir. 

Demokrasilerde elbette Hükümet elmıek zor
dur. Hiçbir şey sözlü yürütülemez, icraat ister. 
Halk için, halkla beraber olduğunu iddia eden 
Hükümet, bu tutumu ile halktan kopmuş du
rumdadır. Halktan kopan, onun dertlerine eğil-
miyen hükümetler düşmeye ve icraatlarını yü-
rütememeye mahkûmdurlar. 

Bu bakımdan bu konuya eğilmelerini hassa
ten rica eder, saygılar sunanm. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

2. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, son günlerde kamu oyunu küçümsenmi-
yecek derecede ilgilendiren spor olaylarına dair 
gündem_dışı demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arslantürk. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 

ıSaym Başkan, değerli milletvekilleri; 
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ISon günlerde Türk kamuoyunu küçümse-
nemiyecek derecede .ilgilendiren spor olayları 
üzerinde kısaca durmak için söz almış bulunu
yorum. 

ISofya'da yapılan Dünya Güreş Şampiyona
sında Türk takımının onuncu olması ve tek ma
dalya dahi alamaması, dünya güreş çevrelerin
de olduğu kadar yurdumuzda da gerçekten şaş
kınlık yaratmıştır. FİLA Başkanı Yugoslavla, 
yarılşmalara katılan öteki yabancı takım antre
nörlerinin, «Dünya, güreşi Türklerden öğrendi; 
fakat şimdi Türk Güreşi bir kriz geçiriyor. 
Türklerin modern bir çalışma yapmadıklarını 
tahmin ediyorum. Modern çalışma olmazsa bir 
de Türkler ğilbi silinir gideriz. Türklerin o hey
betli günlerini çok iyi hatırlıyorum, mindere çı
kınca ortalığı sarsarlardı; fakat şimdi yalnız 
Türkler hesabına değil, dünya güreşi hesabına 
da üzülüyorum.» mealindeki sözlerini gazeteler
den hüsünle okuyoruz. 

ISayın milletvekilleri; ilgililerce, 1948 Lond
ra Olimpiyatlarından bu yana geçen sürenin, 
güreşte geriye gidiş olarak nitelendirilmesi ve 
soruşturma açılacağının ifadesi bizce fazla bir 
değer taşımamaktadır. 

(Sayın Gençlik ve Spor Bakanının öğretici 
eksikliğimden bahisle; «Jübilesi yapılan bir 
sporcu eline bir diploma geçirince antrenör 
olarak ortaya çıkmaktadır. Spor Akademisi ku
rulacak ve her şey bir bilim seviyesinde ola
caktır. Neticeden ötürü yönetici ve güreşçi, her
kes birbirini suçlamaktadır. Bundan sonra nasıl 
hareket edeceğimizin tesbiti yanında, sorumlu
ları da aranmalıdır.» şeklindeki beyanlarını iyi 
karşılıyor ve fakat yeter görmüyoruz. 

Dünya Güreş Şampiyonasında 52 kilo güreş
çisi Ali Rılba Alan güreş minderine niçin çıka
rılmaz? Çıkarılmıyacaktı da, neden kafileye 
alındı? Gerçekten, adı geçen güreşçi güreşten 
kaçmış mıdır; yoksa spor ve sporculukla bağ-
daşmıyan haysiyet kırıcı bir tutumun mu kur
banı edilmiştir? 

ıGüreş için bu yıl dört buçuk milyon lira 
sarfedilmiş. Bu para nereye sarfedilmiştir? He
sabı sorulmıyacak mıdır? Alman sonuç da mey
danda. 

ıGüreş için kısa ve uzun vadeli iki program 
yapılacağından söz edilmekte idi. Bu program
lar yapılmış mıdır? Yapıldı ise uygulama ala-
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I nma konulmuş mudur? Konuldu ise, bu hazin 
sonuç nedendir? Bunları soracak veya zamanın
da denetliyecek kimse Bakanlıkta yok mudur? 

Sofya'ya gitmeden önce, «Üç altım madalya 
alırız.» diyebilecek kadar görüşü ve tahmini 
olan bir başantrenörden, güreş sporumuz için 
artık bir yarar beklenmekte midir? 

Seçmelerde, seyahat meraklısı oldukları ne
deniyle tarafsızlıkla bağdaşmıyan davranışlar
da bulundukları ileri sürülen hakemlerle, ger
çek hakemler ne zaman ve kimler tarafından 
ayırt edilecektir? Millî formanın hakkını vermi-
yen ve gerçek sporcu olmıyan sporculara yol 
verme zamanı gelmemiş midir? 

Göreve başlayalı dört ay da olsa, Güreş Fe
derasyonu Başkanının, «Güreşin bu hale gel
mesinden bütün hükümetler sorumludur. Bütün 
güreş teşkilâtını değiştireceğim.» deyişini ya
dırgadığımı ifade etmek isterim. Anlaşılan Gü
reş Federasyonunun Sayın Başkanı iş görebil
mek ve harekete geçebilmek için bu feci sonu-

I cu beklemiş gözüküyor. 
Milletlerarası Güreş Federasyonu toplantı

sında, «Türkiye İde güreş okulları var mı; antre
nör semineri kaç kez açılmıştır; antrenör ye
tiştirecek okul veya akademi var mıdır?» şek
lindeki sorulara Federasyon Başkanımızın olum
lu cevap veremediğini; bunun üzerine FİLA 
Başkanının, «Türklerin güreşte neden gerile
dikleri açıkça ortaya çıkıyor; modem bir zih
niyet ve modern bir çalışmanın olmaması bu 
sonucu doğurmuştur. Türklerin durumu hepi
nize ve hepimize güzel bir örnek teşkil etmeli
dir,» dediğini de yine gazetelerden üzüntüyle 
okumuş bulunuyoruz. 

ISayın milletvekilleri; Yugoslavya'daki Bal-
I kan oyunlarında atletizmde de sonuncu olduk. 

Form durumları iyi olmıyan birçok atletlerin 
Akdeniz oyunları nedeniyle sırf gücenmesinler 
diye Zagrep'e götürüldüklerini, Atletizm Fede
rasyonunun bir teknik komite üyesi ileri sür
mektedir. Bunlar nasıl işlerdir? Doğrusu bun
lara akıl erdirmek bizim için mümkün olamı
yor. 

öte yandan Holânda'da yapılan maraton ya
rışmasında atletlerimizden Hamza Canavar ve 
Yılmaz Sakallı'yı, Atletizm Federasyonunca gö
revlendirilen yöneticinin yarış sırasında ve ya-

I rıştan sonra yanlız bıraktığını, kendileriyle il-
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gilenmek şöyle dursun yöneticiyi görmedikle
rini, Kopenhang'a gittiğini duyduklarını adı 
geçen atletlerin gazetelerdeki beyanlarından 
(hayretle okuyoruz. 

ıSayın milletvekilleri; spor islerimizde her 
yanıyla bir başıboşluk ve bozukluk uzun za
mandır hüküm süregelmektedir, öyle görünü
yor ki, Gemçik ve Spor Bakanlığı kadrosu altı 
kişiyi geçmiyen türlü adlarla genel müdürlük 
kurmaktan ve onları yüütmekten, orta dereceli 
okullara öğretmen yetiştiren eğitim enstitüleri
nin bir bölümü olan beden eğitimi bölümlerini 
kendisine bağlayıp devam ettirmek fantazisin-
den vakit bulamadığından olacak; gençlik ve 
spor işleriyle yeterince ilıgilenememektedir. Asıl 
görev alanına giren türlü dallarda antrenör mo
nitör, teknik idareci ve hakem yetiştirecek 
okullar, kurslar ve seminerler açma yerine, sa
hası dışındaki konularda, hazır okullar peşin
den koşmayı tercih eder görünmektedir. 

ISayın milletvekilleri, yüzme yarışlarında 
Sonuncu, son Avrupa basketbol yarışmalarında 
'da oriikincisi olduk. Yarın italya'da yapılacak 
Avrupa Voleybol şampiyonasına katılacak Vo
leybol Millî Takımımızın, ancak oriiki ilâ onse-
kizincilik için mücadele edeceği kafile mensup
larınca ifade edilmektedir. 

öte yandan federasyonlarımız; atletizm, fut-
(bol, basketbol, voleybol, güreş, kürek, yelken, 
v.s. Avrupa'yı kanış karış dolaşırlar ve fena so
nuçlarla dönerler. Görebildiğimiz kadariyle fe
derasyonların çalışmaları, daha fazla dış mem
leketlere seyahat esasına dayanmaktadır. Aca-
(ba federasyonlar ne zaman dış ülkelere yönelen 
seyahat programlarından ziyade, ciddî ve bilim
sel bir çalışmaya gireceklerdir? 

Nihayet; yıl boyunca Yüksek öğrenim Kre
di ve Yurtlar Kurumunun elim hal ve duru
munu da yukarda çok kısa şekilde özetlemeye 
çalıştıklarımıza katınca, yeni Gençlik ve Spor 
Bakanımızın bir iki kişiye işten el çektirme gibi 
yüzeysel tedbirlerle yetinmeyip, Bakanlığının 
problemlerinin içine enerjik bir tutumla gir
mesi ve tüm gençlik ve spor işlerine derinlen-
mesine eğilmesi zamanının geldiği kanısındayız 
ve bu tutum ve davranış içine girmesini kendi
lerinden ümitle beklemekteyiz. 

iSon olarak, Sayın Bakan ve Bakanlığından, 
sporun yurt düzeyine plânlı bir şekilde yayıl-
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ntaaı ve kalitenin artırılması için gerekli ted
birlerin biran önce alınmasını bekliyoruz. 

'Sözlerime son verir Yüksek Kurula saygı
lar sunarım. 

3. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm zi
rai ürünler ve narenciye konusuna dair gündem 
dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Zirai ürünler ve narenciye ko
nusunda, buyurun Sayın Akkan. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Ege'nin son yirmi yıl içinde ihracata müte
veccih yeni bir mahsulü vardır; narenciye tü
ründen olan satsuma narenciye bahçeleri... Bu 
bahçelerin yetiştirilmesi büyük bir malî yatırı
ma ve uzun bir süreye ihtiyaç gösterir. 

Geçen seneye kadar yetiştirilmiş bahçeler
den elde edilen satsuma mandalininden yirmi 
milyon kilo ihracat yapılmıştır. Geçen senenin 
başta gelen ihraç ürünlerimizden biri olan bu 
mahsule, ağaçta ve her kilosuna keseme mas
rafları da alıcılara aidolmak üzere 160 kuruş 
verilmişti. 

Bu maksatla İzmir'de EGEMES namı altın
da bir anonim ortaklık kuruldu. Bu anonim or
taklık Devlet Plânlamanın siyanetine mazhar 
oldu ve özel bir fondan altı milyon liralık bir 
krediyle teçhiz edildi. Başına getirilen umum 
müdür ticaretten hiç anlamadığı içindir ki bu 
paranın büyük bir kısmını çarçur etti. Bu sene 
tüccarın karşısında tanzim satışı yapabilecek 
ciddî bir müessese yoktur. EGEMES'in geçen 
seneki bilançosuna göre, altı milyonluk kredi
den elinde kalan 127 liradır. 

Bu sene ortaklık toplandılar, tezyidi serma
ye yaptılar. Şekerbank kanaliyle 500 bin lira 
para elde ettiler. 

Geçen sene hastalık dolayısiyle nakliye bir 
müddet durdu. Bulgarlar ve diğer devletler yo
lu tıkadılar ve bu yüzden ihracatçılar güçlük 
çektiler. 

Bizim satsuma mandalininin Avrupa'daki en 
büyük rakibi İspanya'dır. Ispanya'daki tür man-
dalin, bizim satsuma mandalininden onbeş - yir
mi gün sonra yetişir. İzmir ve Ege'nin satsuma
sı 15 Ekimde ihracata başlar. Geçen sene bu 
zamana kadar satılmamış bir tek adet manda-
lin yoktu. Bugün ise AID kredilerinden büyük 
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istifade temin eden tüccar, kilosuna bir lira 
vermektedir. Geçen seneden bu yana sadece fi
yatta 60 kuruşluk bir gerileme var. EGEMES 
kilo başına 120 kuruş veriyor. 500 bin lira ser
maye ile bu işi yapamaz. 120 kuruşu da koope
ratiflere veriyor ve kooperatif dışı olanlara ta
van diyor. Bu fiyatlarla satsuma satışı, bir tür 
mandalin yetiştiren müstahsili çökertecektir. 
Döviz kaynaklarımızdan biri olan bu ürünün pi
yasası da kapanacaktır. 

Arkadaşlar, şimdi ne yapmak lâzımgeliyor? 
Evvelâ altı milyon lira kredi almış ve bunun 
hesabını kendi Heyeti Umumiyesine ya vermiş 
ya vermemiş bulunan bu- müessesenin eski ida
recilerinin sıkı bir teftişe tabi tutulması şart
tır, 

Şimdi Hükümet birçok ürüne taban fiyat
ları koyuyor. Meselâ pamukta başarılı olmuş
tur. Amerika'nın pamuk sahalarının üçte biri
ni takyidetmesi neticesinde, dünya pamuk ihti
yacı çoğalmış ve stoklar erimiştir. Bu sene dış 
istekler dolayısiyle fiyatlar, konulan ortak dışı 
320 kuruş taban fiyat] ariyle, ortak içi 330 ku
ruş taban fiyatının çok üstüne çıkmıştır. 

Hükümet bunu nazarı itibara alarak yeni
den bir genelge yayınlamış, «Piyasaya göre alım 
yapılmasını TARİŞ e, ÇUKOBiRLİK'e, ANT-
BiRLiK'e emrettim ve gerekli tahsisatı da ver
dim, Devlet namına alım yapılacaktır demiştir. 

Pamukçu bu durumdan memnundur; ama 
zeyfcmyağcıya gelince, bu sene zeytin rekoltesi 
ook düşüktür. * Bu düşüklük nedeniyle piyasa, 
konulan taban fiyatının üzerimde bir fiyatla 
seyrediyor. Bunun yanında süt müstahsili şikâ
yetçidir; bir şişe suyu 126 kuruşa içersiniz, bir 
kilo inek sütünü 1215 kuruşa satarsınız. 

ISonra arkadaşlar, hübubatçılar da müşteki
dir, pancarcılar da müştekidir, tütüncüler de en
dişe içindedir. 

Bu Meclisin ikinci döneminde 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu .çıkarılmıştır. 
Bunun 28 noi maddesinin öngördüğü ve 1198 sa
yılı Tütün Ekicileri Tarım Satış Kooperatifi 
Birlikleri ve Organları Kanununun 7 noi madde
sinin öngördüğü alım merkezleri, kooperatifle
rin kurulamaması sebebiyle henüz açılamamış
tır. 1196 sayılı Kanunun birinci maddesindeki 
bir anasözleşmenin yapılması, iki senedir tahak
kuk etmemiştir. Ticaret Bakanlığı Tekel Bakan

lığına atıyor, Tekel Bakanlığı Ti©aret Bakanlı
ğına atıyor. 

«Bizim yüz milyonu geçen, % 2, % 4, % 5 
lerden müterakim paralarımız nerelerdedir?» 
diye sualler tevcih edilmektedir. Bu durumdan 
böylece Hükümeti de haberdar ediyorum. Bir 
kanun var, iki senedir uygulanmıyor. Ticaret 
Bakanlığı Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 
üç - beş günde yapılabilinecek bir anasözleşıme-
yi iki senedir çıkartmıyor. Bu husus bir araş
tırma konusu olarak tarafımızdan Yüce Meclise 
getirilecektir., 

Gelelim asıl konumuz olan satsumaya. 
Arkadaşlar; Ortak Pazar devletleri ile bir 

ticari anlaşma yaptık. Buna göre portakal % 60, 
satsuma, klemantin ve sair narenciye türleri de 
% 50 vergi indirimine tabidirler. Bu durum, 
tüccarın ve müstahsilin lehine iken, geçen sene-
ki fiyatlardan 60 kuruş gerilemesinin sebebi an
laşılamıyor. Müstahsil büyük bir moral çökün
tüsü içindedir, işte izmir ve Ege imiMetvekillsri-
ni şahidolarak irae ediyorum. 

BAŞKAN — Zamanınız dolmak üzeredir, lüt
fen bağlayınız efendim. 

ŞttfKRü AKKAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben bu kürsüyü gündem dışı konuşma 
için on senede sadece iki defa kullandım. Lût-
funuzu istirham ediyorum, efendim. 

iŞimdi arkadaşlar, mühim bir derdi huzurla
rınıza getirdim. Hükümetten isteklerimiz şu
dur : TARİŞ gibi, ÇÜKOBİRLÎK gibi, ANT-
BİRLİK gibi ihracat yapmakta tecrübesi bulu
nan ve bunu yapabilecek güçte olan müessese
lere AID kredilerinden veya Ziraat Bıankası 
fonundan para ayrılarak, ihracat bunlara tevdi 
edilmelidir. Kurulmuş üç tane kooperatif var
dır, onların pekmlhavsları (PacMng house) var
dır, ayırma, tasnif makinalan vardır, kantarla
rı va,rdır. Bunlardan istifade edilecek ve müs
tahsil bu yolda korunacaktır. Taban fiyat ta, 
geçen sene kooperatif muhtahsılının eline geçen 
160 kuruştan aşağı olmamalıdır. 

Arkadaşlar, başka isteklerimiz de var, EGE
MES sıkı bir tetkikten geçirilmelidir. 

ıSonra, bir proje hazırlandı, Maliye Bakanlı
ğından bir genel müdürün ifadesine atfen konu
şuyorum, bu narenciye projesi bütün Ege'de 
narenciye yetiştirilmesine matuftur. Bunun için 
zannediyorum Devlet Bankasından otuz milyon 
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dolan aşkın bir kredi sağlandı. Bu kredi 7A- I 
raat Bankasına verildi. Bu para bu işe tahsis 
edilmelidir. Müstahsil kan ağlıyor!.. 

Âynca arkadaşlar, bu paradan kooperatif
ler için pekinhavslar (packing house) yapılma
lıdır, soğukhava tesisleri yapılmalıdır. 

Fiyat kontrolü diye bir rejim değişikliği var
dır; taze meyva, taze et, taze sebze bunun dı
şında tutulmuştur, Bu ihraçta böyledir. Dış | 
Ekonomik İlişkiler Bakanlığı - ki, teleksleri ol
duğunu beyan etmişlerdir - ataşelerine teleks 
ile biljgi vererek derhal teşebbüse geçmeli aliv
re satışlar başlamış, tüccar alivre satış yapmış
tır. Alivre satış fiyatları tesbit edilerek müs
tahsil teşekküllerine duyuruimalıdır. Yoksa 
programa aldıklan, kooperatifçiliği destekîıi-
yeceğiz, Anayasanın öl nci maddesini yerine ge
tireceğiz, müstahsilin alınterini, el emeğini de
ğerlendireceğiz» gibi laflan sadece programda 
kalacaktır. 

Arkadaşlar, tekrarlıyorum, bu narenciye 
müstahsilini ölümden kurtarmak, Büyük Mec
lisin ve onun içinden çıkan icranın vazifesidir. 

Hepinizi 'hürmetle selâmlanm. (D.P. sırala-
nndam alkışlar) 

4. — Erzurum Milletvekili Naci Gacıroğlu'- I 
nun, Doğu - Anadolu'nun sorunlarına dair gün- I 
dem dışı demeci. I 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı Sa
yın Naci Gacıroğlu yapacaklardır; buyurun 
efendim. 

NACÎ GACIROĞLU (Erzurum) — ıSayın 
Başkan, aziz arkadaşlanm. 

Gündem dışı bu konuşmamla daha ziyade 
kendi bölgemin dertlerine bir nisbet dâhilinde 
değinmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım; hatırlarsınız, daha ge
çenlerde Sayın Reisicumhurumuzun Malazgirt 
Meydan. Muharebesini kutlamasındaki beyan
ları muvacehesinde, Doğu kalkınması her şe
yin fevkinde nazarı itibara alınmış, Reisicum
hurumuzun vaitleri ve sözleri ile kesin bir du
rum ihraz etmiştir. 

Hal ve durum böyle iken, bu beyanat mu
vacehesinde bir iki noktaya, yüksek müsaade
lerinizle, değinmek istiyorum. 

Senelerdir bir Doğu kalkınması edebiyatı 
yapılır gider. 1971 programının 56 ncı sayfa- | 

I sınjda, «dört Doğu tekstil fabrikası» diye bir 
bölüm vardır. Sayın Hükümetten sorarım; ma
dem ki Sayın Reisicumhurumuz Doğu kalkın
masının ehemmiyetine Malazgirt'te tekrar işa
ret etmiştir, o halde 1971 programının 56 ncı 
sayfasında bulunan ve bir tanesi de Erzurum'
da kurulacak olan mensucat fabrikasının temeli 
şimdiye kadar niçin atılmamıştır? Acaba, Hü
kümet politikası ile Sayın Reisicumhurumuzun 

j beyanatı arasında bir tezat mı mevcuttur? 
Doğu kalkınması derken; programa alınmış, 

Doğu'nun dört gözle beklediği, Doğu'ya büyük 
bir kalkınma hamlesi verecek bu mensucat fab
rikaları projelerimin geri plâna atılması, Şarkta 
büyük bir elem yaratmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, Erzurum, Aziziye kahra
manlığının, Türk İstiklâl Savaşının temelinin 
atıldığı serhat şehri, kendisinden alınan bu 
mensucat fabrikasının acısı ile kıvranmaktadır. 

Hükümetin başsorumluısu ıSayın Başvekili
miz bizzat bu kürsüde mensucat fabrikasının 
niçin yerine getirilmediği, niçin başka yerlere 
kaydırıldığı mevzuunu açıklamak mecburiye
tindedir. Bu dört Doğu tekstil fabrikası arasın
da Van'da mensucat fabrikası, Trabzon'da men
sucat fabrikası, Urfa'da mensucat fabrikası, Er
zurum'da mensucat fabrikası, ön plânda derpiş 
edilmiş hususlardandı. 

Aziz arkadaşlanm; Doğu olarak, Erzurum 
olarak bizim için hakiki kalkınma faaliyeti fab
rikalar kurulmasiyle tecelli eder. Doğu işsizlik 
içerisinde kıvranmaktadır. Bu fabrika ile ilgili 
olarak yapılacak 5 000 lojman asgari 25 000 
kişiye sükna ve barınma ihtiyaciyle beraber 
maişetini temin imkânı da sağlıyacaktı. 

Reformlar derken, kalkınma faaliyetinin bu 
mânada baltalanmasını Yüksek Huzurunuzda 
tesbit etmek istiyorum. 

Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Mil
letvekillerine bir aylık tatili çok görenlere hi-
tabediyorum; on günlük tatil içerisinde Erzu
rum'un bâzı kazalarını gezıdıim. Hiç toprağı 
işlenmemiş, yollan yapılmamış, en küçük bir 
kum serpilmemiş, bakımı yok, tamiri yok, oldu
ğu gibi duruyorlar. Bu meyanda îspir - Tortum 
yolu, geç&a. seme başlanmış olan ve Karayazı'yı 
Tutak kazasına, oradan da Van'a bağlıyacak 
olan Karayazı - Tutak yolu iptal edilmiş du
rumda. 
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Kalkınma bu mudur, reform bu mudur ve 
akıl Hükümetli bu mudur? Yüksek vicdanları
nıza hitabediyorum. 

Aziz arkadaşlarım; bir noktaya daha değin
mek istiyorum. 

Bundan 20 gün kadar önce ispir'in Hunut 
nahiyesine bağlı Yıldıztepe köyünde 50 hane 
olduğu gibi yandı, içindeki her türlü eşyasiyle, 
varıyla - yoğuyla her şeyi yanan Yıldıztepe köy
lüleri, halen açıktadırlar. Yalnız, Kızılay'ın te
min ettiği yüz kadar çadır haricinde, 25 bin 
lira para yardımı dışında uzatılmış bir el yok
tur. Erzurum'un iklim şartları malûmunuzdur. 
Bir ay içerisinde âcil tedbir alınmadığı takdir
de, Yıldıztepe köyü 50 hane, 500 nüfus açıkta 
kalacaktır. Biran önce bunlara mesken yapılma
sı hususunda sayın Hükümetin gayretlerini esir
gememesini bilhassa arz ve istirham ediyorum. 

Yüce Meclise sonsuz saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar bit
miştir. 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ma
liye Bakanı Sait Naci Ergin'e, Milli Savunma 
Bakanı Ferid Melen'in vekillik etmesinin, uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/628) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 
Bakanı Sait Naci Ergin'in dönüşüne kadar; Ma
liye Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Ferid 
Melen'in vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/635) 

BAŞKAN — İzin tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 

vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 22.9.1971 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Sabit Osman Avcı 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 3 ay 
hastalığına binaen 25 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Adana Milletvekili Şevket Yılmaz 34 gün 
hastalığına binaen 28 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi 20 gün has
talığına binaen 13 . 9 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm 43 gün has
talığına binaen 19 . 8 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu 20 gün has
talığına binaen 5 . 8 . 1971 tarihinden itibaren. 

Balıkesir Milletvekili ibrahim Aytaç 15 gün 
hastalığın binaen 20 . 9 . 1971 tarihinden iti
baren. 

istanbul Milletvekili ibrahim Abak 10 gün 
hastalığına binaen 26 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren . 

Ordu Milletvekili Ferda G-üley 20 gün has
talığına binaen 1 . 9 . 1971 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — izinleri teker teker okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

«Konya Milletvekili Necmettin Erbakan, 3 
ay hastalığına binaen, 25 . 8 . 1971 tarihin iti
baren.» 

BAŞKAN — Sayın Erbakan'a izin verilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Adana Milletvekili Şevket Yılmaz, 34 gün 
hastalığına binaen, 28 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz'a izin verilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi, 20 gün 
hastalığına binaen, 13 . 9 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Sayın Kasım Küfrevi'ye izin 
verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyen'ır... 
Kabul edilmiştir. 
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«Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm, 43 gün 
hastalığına binaen, 19 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Sayın Lâtif Aküzüm'e izin ve
rilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 20 gün has
talığına binaen, 5 . 8 . 1971 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKAN — Sayın Veyis Koçulu'ya izin 
verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«Balıkesir Milletvekili ibrahim Aytaç, 15 
ıgün hastalığına binaen, 20 . 9 . 1971 tarihindem 
itibaren.» 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Aytaç'a izin 
verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

«istanbul Milletvekili ibrahim Abak, 10 
gün hastalığına bdnaem, 26 . 8 . 1971 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Abak'a izin ve
rilmesini kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Ordu Milletvekili Ferda Güley, 20 gün 
hastalığına binaen, 1 . 9 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley'e izin ve
rilmesini kabul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Kabul ödilımişltir. 

7. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 
içinde iki aydan fazla izin alan Konya Milletve
kili Necmettin Erbakan'a ödeneğinin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/632) 

BAŞKAN — Sayın Necmettin Erbakan'a 
ödeneğinin verilmesi kararınıza bağbıdır. Bu 
husustaki Millet Meclisi Başkanlığının tezke
resini okutuyorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 
2 aydan fazla izin alan Konya Milletvekili Nec
mettin Erbalkan'a ödeneğinin verilebilmesi, iç
tüzüğün 197 nci maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan, keyfiyet 
yüksek tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
SaJbiıt Osman Avcı 
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BAŞKAN — Sayım, Necmettin Erbakan'a 
ödeneğinin verilmesini kalbul edenler... Kaıbul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı için
de iki aydan fazla izin alan Adana Milletvekili 
Şevket Yılmaz'a ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/633) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 
iki aydan fazla izin alan Adana Milletvekili 
Şevket Yılmaz'a ödeneğinim, verilebilmesi, iç
tüzüğün 197 nci maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararına bağlı olduğundan keyfiyet yük-
sek tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
ıSalbilt Osman Avcı 

BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz'a ödeme
ğinin verilmesini kalbul edenle... Kalbul etmi
yenler... Kabul edümişjtiir. 

9. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 
içinde iki aydan fazla izin alan Ağrı Milletvekili 
Kasım Küfrevi'ye ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/634) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 
iki aydan fazla izin alan Ağrı Milletvekili Ka
sım Küfrevi'ye ödeneğinin verilebilmesi, içtüzü
ğüm 197 nci maJddeısi gereğince Genel Kurulun 
kararma bağlı olduğundan keyfiyet yüksek 
tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Sabit Osman Avcı 

BAŞKAN — Sayın Kasım Küfrevi'ye ödene
ğinin verilmesini kabul edenler.. Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
XXVI ncı dönem toplantılarına iştirak edecek 
olan delegasyona katılacak Parlâmento üyeleri 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/629) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutu
yorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler G-enel Kurulunun 
XXVI ncı dönem toplantılarına iştirak edecek 
olan Delegasyonumuza katılacak Parlâmento 
üyeleri hakkında Dışişleri Bakanlığından alman 
10 . 9 . 1971 tarih ve BMKY/720-205-1/872 sa
yılı yazının sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu hususta Anayasamızın 78 nci maddesine 
göre alınacak kararın gönderilmesini saygı ile 
arz ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

Başbakanlığa 

İlgi : 12 Ağustos 1971 tarihli ve 720.205 -
BMKY/1 - 785 sayılı yazımıza ektir. 

21 Eylül 1971 tarihinde Newyok'ta bağlıya
cak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
XXVI ncı dönem çalışmalarına katılacak Dele
gasyonumuza, 

Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Ankara 
Senatörü Sayın Mahmut Vural. 

Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Manisa Milletvekili, 

Sayın Ertuğrul Akça, 
Ankara Senatörü, 
Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, 
Kayseri Milletvekili 
Sayın Turhan Feyzioğlu, 
Konya Milletvekili 
Sayın Faruk Sükan'm özel Müşavir olarak 

dâhil edilmeleri ve toplantılara tercihan dönem 
başında 20 g\m müddetle iştirakleri uygun bu
lunduğu takdirde gerekli Bakanlar Kurulu Ka
rarının çıkarılmasını müsaadelerine arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Osman Olcay 

BAŞKAN — Tezkerede adı okunan sayın 
üyelerin, bahsi geçen yerde toplantılara katıl
maları kararınıza bağlıdır. İzin verilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

11 — Sağlık kuruluşları Meclis Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, komisyonlarına 15.9.1971 
tarihinden itibaren 3 aylık bir müddet daha 
verilmesine dair tezkeresi (3/642) 

BAŞKAN — Meclis Araştırma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 15 . 12 . 1969 günkü 15 nci 

Birleşimde kurulmasına karar verilen Sağlık 
kuruluşlarının tedavi usûlleri konusundaki 
Araştırma Komisyonumuzun 3 aylık çalışma 
müddeti 15 . 9 . 1971 günü bitmektedir. 

Çalışmalarımızın ikmali için 15 . 9 . 1971 ta
rihinden itibaren 3 aylık bir müddet daha ve
rilmesi için gereğinin yapılmasına müsaade bu-
yurulmasmı saygiyle dilerim. 

Dr. Kâmil Şahinoğlu 
Sağlık Kuruluşları 
Meclis Araştırma 

Komisyonu Başkam 
BAŞKAN — Mehil talebini tasviplerinize su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler..t 
Kabul edilmiştir. 

12. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm; 
memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tesbit etmek 
maksadı ile Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

BAŞKAN — Meclis araştırma önergesini 
okutuyorum. 

20 . 9 . 1971 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Memleketimiz için halk sağlığı bakımından 
tehlike teşkil eden; «Bulaşıcı barsak hastalık
ları» ile ilgili ilişikte takdim ettiğim «Meclis 
araştırması» önergesi hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince muamele yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
Konya Milletvekili 

1. Salgın yapan bulaşıcı hastalıklarla mü
cadelede, bilgili, plânlı ve programlı bir çalış
ma düzenine sahibolabilmek için; yurdumuzda 
çevre sağlık şartlarının, tehlikeli bulaşıcı has
talıkların ve bunlarla mücadelenin hakiki duru
mu ilmî ve objektif esas ve usullerle tetkik ve 
tesbit edilerek bilinmesi lâzımdır. 

. 2 . El - Tork Kolerası, girdiği yerden zor 
/çıkan, arkasında kirli yerler ve Portörler yani 
mikrop taşıyıcı kimseler bırakan bir hastalık
tır. Yurdumuza girmiş ve yerleşmiş bulunduğu
na göre El - Tor Kolerasının ciddî ve ilmî epi-
demiyolojik tetkik ve araştırması yapılmalıdır. 
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3. Bulaşıcı barsak hastalıklarının tehlikeli 
patlamalar ve salgınlar yapmaması için alınmış 
bulunan tıbbi, sıhhi ve fennî tedbirler ve çalış
malar yeterli ve tatminkâr mıdır? 

4. Komşu ülkelerde mevcut kolera ve diğer 
bulaşıcı hastalıkların sirayetleri bakımından 
yurdumuzun «Hassas bölgelerinde alınmış bu
lunan tedbirler, sirayeti önleyici ve koruyucu 
mahiyetteki sağlık hizmetleri ve organizasyonu 
yeterli midir? 

5. Memleketimizde istihsal edilmekte olan 
aşılar ve serumlar, tıbbi ve fennî standartları 
haiz evsafta yurt ihtiyaçlarını karşılıyabilecek 
seviye ve miktarlara erişebilmiş midir? 

6. Yurt sağlığına değerli hizmetler ifae et
mekte olan hıfzısıhha müesseselerimiz bugünkü 
tıbbi ve teknoloük gelişmelere uygun olarak, 
arzu edileni verebilecek teşkilât, personel, cihaz 
ve tesislere sahip bulunmakta mıdır? 

7. Kalkınma plânlarında ve yıllık icra prog1-
ramlannda derpiş edilen koruyucu sağlık hiz-
netlerinin geliştirilmesi, çevre sağlığının ıslahı 
ve bulaşıcı hastalıklardan korunma ile ilgili ted
birlerin yerine getirilememesinin ve başarıya 
ulaşılamamasmm sebepleri nelerdir? 

8. Bu problemleri çözebilmek ve müspet ne
ticeler istihsal edebilmek için kısa ve uzun va
deli olarak neler yapmak ve nasıl bir çalışma 
sistemi kurmak lâzımdır? 

9. Bu konularla ilgili milletlerarası teşek
küller ve bu arada Dünya Sağlık Teşkilâtı ile 
münasebetlerimiz ve karşılıklı işbirliği çalışma
ları tatminkâr bulunmakta mıdır? 

Bulaşıcı salgın hastalıklar sebebiyle mâruz 
kaldığımız tahribat ve can kaybı, zelzele ve di
ğer âfetler kadar olduğu halde Devlet olarak 
gösterilen tepki, hassasiyet ve alman tedbirler 
maalesef aynı Ölçüde olmaktadır. 

«G-eri ülkeler hastalığı» olarak vasıflandırı
lan bulaşıcı hastalıklar, (Tifo, paratifo, dizan
teri, kolera ve bağırsak parazitleri) memleketi
mizde insan sağlığı bakımından tehlikeli ve 
önemli problemler yaratmaktadır. Yurdumuzda 
bu hastalıklar, zaman, saman büyük can kayıp
larına sebobolmuş, halkımızın sağlığına ve insan 
gücümüze zararlar vermiştir. Meselâ; son on yıl 
içerisinde tifo, paratife, dizanteri, salgınların
dan ölenlerin ve hastalananların sayılarının çok 
üzücü rakamlara baliğ olduğunu kaydetmek is
teriz. 

I Keza 1970 yılı Ekim ayında İstanbul'da 
Sağmalcılar mıntakasmda ortaya çıkan El-Tor 
kolerası; sayısı altmışın üzerinde (Bilinen) va
tandaşımızın can kaybına ve binbeşyüz civarın
da (Bilinen) vatandaşımızın da hastalığa yaka
lanmasına sebebolmuştur. Böylece El - Tor ko
lerası; tifo, paratifo, basili, dizanteri gibi yur
dumuzda mevcut ve zaman zaman salgınlar ya
pan, andemik karekterli yani, mahallî bölge 
hastalıkları arasına girmiş ve yerleşmiş bulunu
yor. 

Dünya Sağlık Teşkilâtı, halen Asya, Afrika 
ve Orta - Doğu memleketlerinde koleranın sal
gınlar halinde tahribat yapmaya devam etti
ğini ilân etti. Bu itibarla koleranın komşu dış 
ülkelerden ve bahusus, Suriye, Irak ve İran'
dan yurdumuza her an, kolaylıkla sirayetinin 
mümkün olabileceğini daima hatırdan çıkarma
mak ve ona göre tedbirler almak lâzımdır. 

Memleketimizde köy, kasaba ve hattâ şe
hirlerimiz ve elverişli çevre sağlığı şartların
dan ileri derecede mahrum bulunmaktadır. 

Şehirleşmenin hızlı ve düzensiz g-elişmesi; 
sıhhi, sosyal ve ekonomik problemleri de bera
berinde getiren geniş gecekondu bölgelerinin 
doğmasına âmil olmaktadır. 

İçme ve kullanma suyu, kanalizasyon, lâ
ğım, hela, mesken ve gıda maddeleri gibi me
seleler, bugün Türkiye'de halk sağlığını tehdi 
deder mahiyette karşımızdadır. 

Böylece belirtmek mecburiyetindeyiz ki; 
memleketimiz salgınlar yapan bulaşıcı hastalık
lar için müsait vasat ve şartlara haiz bulun
maktadır. 

Netice olarak şunu ifade etmek istiyoruz. 
Çevre sağlığı problemleri ve koruyucu sağlık 
hizmetleri bir sistem içinde halledilmedikçe bu
laşıcı hastalıkların önlenmesi, kökünden kazın
ması çok zordur ve hattâ mümkün değildir. Bu 
ilmî bir gerçektir. 

Bu sebeplerle sosyal ve ekonomik hayatımız 
için büyük tahribat yapan tehlikeli salgınların 
aniden patlak verebileceğini hesabetmek ve ona 
göre lüzumlu tedbirleri almak iktiza eder. 

Şu halde Türkiye; insan sağlığı ve tehlikeli 
bulaşıcı hastalıklar bakımından (Hassas bölge
leri) ihtiva eden bir ülke halindedir. 

Milletçe elem verici olayları tekrar yaşa-
I mamak için; eksikleri, kusurları ve hataları iyi 
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bilmek, tesbit etmek ve onlardan ibret dersi I 
almak lâzımdır. Bu husus aynı zamanda Dev
let yönetimindeki ciddiyet ve sorumluluk dere
cesini de açıklığa kavuşturur. 

Bu maksat ve düşünceler içinde (Bulaşıcı 
barsak hastalıkları) ile ilgili aşağıdaki husus
ların Yüce Meclislerimizce ciddî bir inceleme | 

IV. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev- 1 
leri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 19 
No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci rapor
ları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 1 nci ek) 
(D 

BAŞKAN — Daha önceki oturumda 5 nci 
maddenin müzakeresine başlanmıştı. Buradan 
müzakerelere devam ediyoruz, 

5 nci madde üzeninde söz alan arkadaşların 
isimlerini okuyorum; Sayın Necati Çakıroğlu, 
Sayın Ekrem Kangal, Sayın ilyas Kılıç, Sayın 
Musa Doğan, Sayın Kenan Aral, Sayın Mehmet 
Yüceler ve Sayın Zeki Köseoğlu. 

'Sayın Çakıroğlu, buyurun. 
NECATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon) — İSayın 

Başkan, değerli arkadaşlar; 

Köy işleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu tasa
rısı Yüce Mecliste müzakere edilirken, bâzı ar- | 
kandaşlarımız bu Bakanlığın bünyesini iyice in- j 
celenıeden, ulu ortıa, doğma fikirlerle burada 
görüşlerini beyan ediyorlar ve Umumi Heyeti j 
yanıltıyorlar; böylece müzakerelerin uzamasına j 
da sebeboluyorlar. Binaenaleyh, değerli arka- I 
daşlarımm bilhassa bu kürsüden konuşurken 
meseleyi iyice incelemesi ve Yüce Meclisi yanılt
mamalarını temenni ederim. 

Bu meyanda, tasarının 5 nci maddesinin mü
zakeresi sırasında Adalet Partili sayın -arkada
şım, «Bölge müdürlükleri teşkilâtına lüzum 
yoktur,» buyurımuşlardı. Buna gerekçe olarak 
îda şunu söylemişlerdi. «Bölge müdürlüğü bulu
nan vilâyetlere hizmetler fazla gidiyor, bunun 

(1) 311 S. Sayılı basmayazı 5.7. 1971 
tarihli 125 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

311 ve 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 26.8.1971 
tarihli 155 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

ve araştırma konusu yapılmasını ve Büyük Mec
lisin iradesini ortaya koymasını faydalı ve za
ruri görüyoruz. 

BAŞKAN — Meclis Araştırma önergesi bil
gilerinize sunulmuştur. Gündemdeki yerini ala
cak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

Gündeme geçiyoruz. 

tŞLER 

dışında bölgelere bağlı olan illere hizmetler da
ha az gidiyor.» Bu arkadaşa kendi bölgesinde, 
kendi vilâyetinde yapılan hizmetlerle, bölge 
müdürlüğünün bulunduğu Samsun Vilâyetinde 
yapılan hizmetlerden bir kaç misal vererek gö
rüşünün tamamen yanlış olduğunu belirtmek is
terim. 

Meselâ Amasya'da köy yollarunın yüzde 60, 
köy içme sularıma yüzde 90 ı tamamlanımış du
rumdadır. 

İSALÎH AYGÜN (Amasya) — Yüzde 90? 

NECATİ ÇAKIROĞLU (Devamla) — Evet 
yüzde 90. 

iSALiH AYGÜN (Amasya) — Külliyen ya
lan. 

NECATİ ÇAKIROĞLU (Devamla) — Ya
lan değil. Bunlar; resmî makamların rakamla
rıdır, hiçbir zaman yalan değildir. 

Şimdi, buna karşılık Samsun'daki köy yolu 
hizmeti ise, mevcut köy yollann ancak yüzde 
30 u yapılmış ve köy içme sularımın da yine yüz
de 30 u tamamlanmıştır. 

Demek ki, bu arkadaşımızın ileri sürdüğü 
iddia tamamen yersiz ve sübjektiftir. Bunu da 
böylece 'belirttikten sonra diğer vilâyetlerimiz
den de bâzı örnekler vermek istiyorum. 

Meselâ Elâzığ'da böl iye müdürlüğü vardır. 
Burada köy yollarının yüzde 25 i i eme sularının 
da yüzde 50 si tamamlanmıştır. Buna kemlik 
bölgeye bağlı Malatya ilinde ise köy yollaomn 
yüzde 40 ı köy içme sularının ise yüzde 00 ı 
tamamlanmıştır. Erzurum bölgesinde ise Erzu
rum'un köy yollarının yüzde 15 i, köy ieme su
larının % 40 ı tamamlanmıştır. Halbuki, Erzu
rum bölgesine bağlı Kars ilinde, köy yollarının 
% 15 i, köy içme sularının % 35 i tamamlanmış
tır. 
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Demek ki, bölge müdürlüklerinin bulundu- 1 
ğu illerde hizmetler fazla, öbür illerde hizmetler 
az oluyor iddiası tamamen yersiz ve sübjektif
tir. 

Bunu böylece belirttikten sonra biz Demok
ratik Parti Grupu olarak, bölge müdürlükleri
nin lüzumuna dört esaslı noktadan inanıyoruz. 
Ve bu hususları Yüce Meclise arz ediyoruz. 

Ekonomik bakımdan bölge müdürlüklerinin 
kurulmasına lüzum vardır. Hizmetler ucuza 
mal olur. Şu bakımdan : Şayet her ilde bir ta
mir atelyesi kurarsak, o takdirde hizmetler da
ha pahalıya malolur. Halbuki, birbirine yakın 
beş ilin, tamir işlerini yürütecek atelyelerin bir 
merkezde kurulması, hizmetin daha ucuz olarak 
mal edilmesine en esaslı örnektir. Bu örnekler 
çoğaltılabilir. 

Ancak, Yüce Meclisi fazla meşgul etmemek 
için böylece bunu belirtmiş oluyoruz. 

Bölge plânlaması bakımından da bölge mü
dürlüklerine ihtiyaç var. Meselâ, Giresun'un on 
köyü ile Ordu'nun on köyünün içme suyu teslis
lerinim gurup halinde yapılması lâzımdır. Aynı 
kaynakta bu 20 köyün içme suyunun plânla
ması etüdü ve gurup halinde yapılması müm
kün. Şayet bölge müdürlüğü olmadığı takdirde, 
Giresun ili kendi hudutları dahilindeki köylerin 
içme suyu ile meşgul olacak, Ordu ili YSE Mü
dürlüğü de kendi hudutları dahilindeki köy iç
me suları ile meşgul olacak. Kaynak, bu vilâyet
lerden her hangi birinde ise, öbür köyler içme 
suyundan mahrum olacak veyahut da başka 
kaynaklar, başka menbalar aramak mecburiyeti 
hâsıl olacaktır. 

Demek ki, iki vilâyetin veya üç vilâyetin or
tak menfaatlerinin, ortak hizmetlerinin yürü
tülmesi bakımından bölge müdürlüklerine, bil
hassa plânlamaları yapmak bakımından ihtiyaç 
vardır. Köy yolları için de aynı şey varittir. 
Diğer köy hizmetleri için de aynı şey vardır. 
Bölge plânlamasına lüzum vardır. O halde bölge 
müdürlükleri bu plânlamayı yürüteceğine göre, 
bölge müdürlüklerinin kaldırılması mümkün 
değildir. 

Denetleme bakımından da bölge müdürlük
lerine ihtiyaç vardır. Merkezden denetleme, tak
dir edersiniz ki, çok daha zor ve daha pahalıya 
malolur. Halbuki, beş vilâyetin, altı vilâyetin 
'denetleme işini o bölgenin denetleme heyetleri | 
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yaparsa, mahallinde hallederse, o takdirde hiz
met, hem çabuk olur, hem daha kolay olur, hem 
zaman israfı önlenmiş olur. 

Bölge müdürlüklerine şu bakımdan da ihti
yaç vardır : Zira, bölge müdürlükleri, yapacağı 
plânlamalarla politikanın tesiri dışında müm
kün olduğu kadar kalır. Halbuki, il genel mec
lisi üyelerinin vali üzerinde kuracağı politik et
kiler neticesinde, plânlamadan, realiteden ger
çekçilikten ayrılmıyor, ti genel meclisi bir plân 
yapıyor; 50 köyü, 100 köyü programa alıyor. 
Halbuki, malî imkânı 20 köyü yapabilecek ka
dar az, program, tahakkuk etmiyor, devleti ve 
Bakanlığı mesul tutuyorlar. Bu bakımdan; hiz
metlerin mümkün olduğu kadar politikanın dı
şında, objektif olarak yürütülmesi için bölge 
müdürlüklerine ihtiyaç vardır. 

Binaenaleyh, beşinci maddeyi parti grupu 
olarak destekliyoruz ve aynen Yüce Meclisin 
kabul buyurmasını arzu ediyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kangal, buyu
run. 

Sayın milletvekilleri daha önce almış oldu
ğumuz bir kararla, şahısları adına konuşmalar 
onar dakika ile kısıtlanmıştır. Onu hatırlatırım. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Görüşmesini yaptığımız kanunun beşinci 
maddesi aynen şöyle, bir defa okuyorum; 
«Madde 5. — Bakanlığın taşra teşkilâtı. Bakan
lık, bölge, il ve ilçelerde hizmetin gerektirdiği 
teşkilâtı kurar.» Gayet açık ve seçik bir madde. 
Hiçbir müzakereye, hiçbir kritiğe, hiçbir tenki
de yer bırakmıyacak kadar açık ve seçik bir 
madde. 

Pazartesi günü yapılan konuşmada Sayın 
Salih Aygün şöyle bir söz sarf etmese idi, bu 
maddenin müzakeresinde huzurunuzu işgal et
mek ve kanunun görüşülmesini uzatmak lüzu
mu doğmıyacaktı. 

Sayın Aygün şöyle demişlerdi; «Bölge teşki -
lâtı olan iller imparatorluk, bölge teşkilâtı ol-
mıyan iller sömürge.» Gerçekte durum böyle-
midir, ilim kuralları, ilmî gerçekler, plânlama 
gerçekleri ve yurt gerçekleri bu yönde midir, 
değil midir?» Bu hususları konunun fazla deta
yına girmeden kısaca arz etmek istiyorum. 
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iSayın Aygün, zaman zaman bu kürsüye bâzı 
memleket gerçeklerini getirir ve imkânları öl
çüsünde inceliyerek, imkânları ölçüsünde akıl 
ve mantık süzgecinden geçirerek getirir; ama, 
maalesef Pazartesi günü bu talihsiz konuşmayı 
ve bu talihsiz cümleyi sarf etmişleridir. 

(Sayın milletvekilleri; bölge teşkilâtının Tür
kiye'de kurulmasının tarihî seyrine kısaca de
ğinmek istiyorum. Türkiye'de ilk bölge teşki
lâtı 1648 yılında meşhur Türk seyyahı Kâtip 
Çelebi zamanında çalışmalar yapılmış, - ki, o 
zaman coğrafi bölgeler itibariyle bir ayırım 
yapılmıştı - bilâhaıra Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında 1887 yılında Hüseyin Paşa bu çalış
maları biraz daha derinleştirmiş ve en son 1941 
yılında coğrafya kongresinde bilim ve teknik 
gerçekler içerisinde Türkiye'de coğrafi bölge
ler daiha geniş şekilde bir ilmî süzgeçten geç
miş ve Ibugünkü şeklini almıştır. 

Harb sonrası Avrupasımda olduğu gibi, Tür
kiye'de de o günkü coğrafi bölgeler, bugünün 
ilim ve teknik gerçekleri ve bugünün plânlama 
çalışmalariyle, daha değişik bir veçheye bürün
müş, plânlamaya yardımcı olmak üzere bölge 
kalkınması, bölgevi çalışmalar bininci plâna 
geçmiştir. Bunda elbette ki tâ 1648 yılında, 
yani bundan 325 yıl evvel Kâtip Çelebi'nin baş
lattığı çalışmaların bir nebze rolü ve bir nebze 
katkısı olmuştur. 

•Keza son yıllarda Avrupa Ekonomik Birliği 
Teşkilâtı ile Avrupa Prodüktivite Ajansı, ken
dilerime bağlı memleketlerde böîıge çalışmala
rına doğru gidilmesini ve plânlamanın bu ger
çek çalışmaların ışığı altımda yürütülmesini em
poze etmiştir ve yakinen takihetmektedir. 

Ekonomik kalkınmada 'bölge şartlarını de
rinliğine etüdetmek ve yurt gerçeklerini bu 
etüdün ışığı altında orfcıaya çikarmakta zorun-
lıık vardır. Köy işleri Bakanlığını çalışmaların
da 'bu gerçeğin, bu ilmî ve teknik çalışmanın 
ışığının dışımda, görüşünün dışında tutmaya 
imkân yoktur. 

Bölge çalışmalarındaıki amaç ve gaye nedir? 
Kısaca şunlar : Kaynakları ters - yüz etmek, 
bölge çapında problemleri çıkarmak, bölgelerin 
bu problemlerini yerinde halletmek ve hizmeti 
götürmek, bölgesel etütleri yapmak ve gerekli 
tedbirleri almak. 

Sayın milletvekilleri; burada hislere hitab-
edilirse, bölge çalışmaları olan illerle, yatırım

cı Devlet kuruluşlarının çalışmaları, hizmetleri 
gidiyor, Ibunun dışında olan illere gitmiyor» şek
linde bâzı sözler sarf edilirse, elibeifcte ki kendi 
seçim bölgelerinde, böyle teşkilâtı olmıyan de
ğerli arkadaşlarımız bundan etkilenir. Ama, bi
raz sonra vereceğim rakamları Yüksek He
yetimizin, dikkatine sunduğumda, gterçeklerin bu 
safhada olmadığı ortaya çıkacaktır. 

Önce Sayın Aygün'ü yanıltan husus şudur : 
Köy İşleri Bakanlığına bağlı olan Topraksu 
Gesıel Müdürlüğü ve yine Köy İşleri Bakanlı-
ğıma bağlı olan YSE. Genel Müdürlüğü, Devlet 
Su İşleri, Karayolları bölge müdürlüklerinde 
olduğu gibi icracı birim değildir. Nedir? O teş
kilâtların icracı birimi, her ilde olan il Top
raksu başmühendisliği, Amasya Topraksu Ekip 
Başmühendisliği, Trabzon Topraksu Ekip Baş
mühendisliği gibi veya Amasya YSE İl Müdür
lüğü, Trabzon YSE İl Müdürlüğü gibi. Asıl ic
racı (birimler, çiftçinin ayağıma köylüye hizmet 
götüren birimler, bunlardır. Çiftçiye büyük 
çapta hizmet götüren, o vilâyete hizmet götü
ren birim, organ bölge müdürlüğü değildir. 
Bölge müdürlüğü, bağlı bulunduğu bütün il
lere tıopyekûn hizmet götürmede vasıta olan bir 
organdır ve icracı birim değildir. 

Değerli arkadaşlarım,... 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Dağıtımı 

kim yapıyor? 
EKREM KANGAL (Devamla) —- Sayın Ay

gün, çıkar burada konuşursunuz. O gün konuş
tuklarınıza, demogojiye kaçmadan ilmin, tek
niğin ve plânın gerçek ışığı altında cevap veri
yorum. Siz de çıkar cevap verirsiniz, ben de 
zevkle dinlerim, eğer normal cevap verirseniz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın 
efendim. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; herkes mühendis olabilir; ama 
şu bir gerçektir ki; herkes baraj projesi yapa
maz, her mühendis baraj projesi yapamaz. Her 
mühendis geniş çapta bir devalopman projesi 
yapamaz ve gene her mühendis, büyük bir köp
rünün projesini yapamaz. Bugünkü gerçekler 
altında ve her ilde teknik eleman noksaniığmm 
olduğu bir dönemde, Köy işleri Bakanlığının 
bu hizmetleri yapabilecek elemanları her ile 
göndermesine bugün için imkân yoktur. 

72 — 
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Yine burada zaman zaman görüşülen; bütün 
Türkiye'nin toprak etütlerinin yapılması için 
her ilde toprak etüt grupları bulundurmaya 
imkân yoktur. Ne olacaktır? Türkiye muhtelif 
bölgelere ayrılacak ve bölge çapında bir işlem 
yürütülecektir. 

Ayrıca, meselâ teknik bir gereği ve her mü
hendisin başaramadığı bir iş olan yağmurlama 
sulaması projesini ki, son yıllarda Türkiye'de 
gelişmiştir bu - her ilde yapabilecek ve uygu
layacak eleman bulundurmaya imkân yoktur. 
Kim yapacaktır bunu? Belli merkezlerde, böl-
gelerde bulunan teknik elemanlar bu tip pro
jeyi, etüdü ve bunun aplikasyonunu yürütecek
tir. 

Yine daha Önce konuşan arkadaşımızın be
lirttiği gibi bütün illerde Köy işleri Bakanlığı
nın büyük çapta bir tamir atelyesi, büyük çap
ta bir yedek parça stoku bulundurmasına im
kân yoktur. Nasıl olacaktır bunun gerçek du
rumu? öyle ise, demin arz ettiğim gibi, üç - beş 
vilâyeti içerisine alan belli bir merkezde bu tip 
çalışmalar yoğunlaştırılacak, öbür illerde de 
aynı oranda dâhilinde ve imkânlar ölçüsünde 
hizmet götürülecektir. Köy işleri Bakanlığının 
bugünkü teşkilâtı ve bugünkü takibettiği poli
tika ve yol da budur. 

BAŞKAN — iki dakikanız var Sayın Kan
gal. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, 

Plânlama Teşkilâtı, ikinci Beş Yıllık Plân 
da bunu öngören hükümler getirmektedir. Keza 
Köy İşleri Bakanlığı bu yönde çalışmalar yap
mış; Türkiye'nin içme suları için 15 yıllık, yol 
içinde 10 yıllık bir program yapmıştır. Bunu 
da bölge teşkilâtlarının gayreti ile yürütecek
tir. Aksine imkân yoktur. 

Şimdi zaman zaman, bölge teşkilâtının aley
hinde [bâzı şeyler s'öylenir. Türkiye'de fobice 
teşkilâtını kuran yalnız Köy işleri Bakanlığı 
değil ki; hattâ kanunim ilk müzakeresinden ön
ce bölge teşkilâtına ters Ibdr görüş veren İçiş* 
leri Rakamihğı, son günlerde Türlkiye^de tra
fik bölge müdürlüğü kurmaya çalışıyor. Plâm-
lı bir dönemde, teknik bir çağda Köy işleri Ba
kanlığının bölge teşkilâtını kurması kadar il
mî gerçeklere, teknik gerçeklere uygun bir 
davranış olamaz. 

BAŞKAN — Lütfen toplayın. 
EKREM KANGAL (Devamla) — Sayın 

Başkan ikaz ediyorlar ama gerçeklerin, me du
rumda olduğunu ortaya koymak için birkaç 
örnek vermek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, YSE ile ilgili birkaç 
örnek verdiler, müsaadenizle ben de Toprak -
iSu ile ilgili birkaç (örnek vermek isterim. 

1971 yılı yatırımları : Bölge müdürlüğü, 
merkez izmir; yatırım 1 981 000 Tl. toağlıı 
bulunan il Aydın; yatırım 4 161 000 Tl. lûtfeti 
kıyas ediniz değerli arkadaşlarım. Bölge 
merkezi Ankara; yatırım 1 123 000 Tl. böl
geye bağlı loliara, diğer il Niğde; yatarım! 
9 685 000 Tl. sekiz mislinden fazla. Kendi ilim
den bir örnek vermek isterim. Eğer hislerim-
le burada konuşsaydım ıSayın AygümHkı görüş
lerine katıhır ve kendi ilinde olan §u örnek 
karşısında «doğru söylüyorsunuz, gerçekler bu
dur.» derdim; ama arz ettiğim gibi ilmî ger
çekler, teknik gerçekler böyle değildir. 

Toprak - Su, bölge merkezi, Sivas; bölge içi 
yatırım 1 677 000 Tl. bölgeye bağlı olan Tokat 
iki, -ki, Sivas'ın yarısından daha kükjük-
6 690 000 Tl. 

Değerli arkadaşlarım; nerede bunun «bölge 
merkezî imparatorluk, bölgeye bağlı olan iller 
sömürge» şeklinde bir slogan olarak kullanma
ya müsait tarafı .. Gerçekler böyle değildir. 

Burada Köy işleri Bakanlığı Teşkilât Ka
nunu görüşmelerine, belki hiçibir kanuna g'öste-
riîmiyen geniş çapta ilgi gösterildi. Sayını 
üyeler (bilerek ve yetki1 ile bu Teşkilât Kanunu
nun eleştirmesini yaptılar. Elibetteki bundan 
Igaye, Türk çiftçisine daha büyük ve daha ge
niş hizmet götürmek ve sekiz yıldır bir kamu
mun yoksunluğunu çeken Köy işleri Bakanlığı
na, geniş hizmet etme imkanı yaratmaktır. 
Bte böyle bir iyi düşümce içerisinde iken lüt
fen Köy İşleri Bakanlığının bugünkü teşkilâ
tımı ilmî ve teknik gerçeklere, plân ve yurt 
gerçeklerine ters istikamette bir yeme saptırmı-
yalım, bu teşkilâta yardımcı olalım ve taşan
daki bu maddeyi, değerli arkadaşlar, lütfen 
aynen kabul edelim. Saygılar sunarım. (0. H. P. . 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurun efen
dim. 
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İLYAS KILIÇ (ıSamsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım. Köy işleri Bakanlığı 
Teşkilât Kanununun 5 nci maddesi görüşülür
ken müzakerelerin biraz uzadığı kanaatinde
yim. Kanunun biran evvel çıkması için sarf 
«dilen gayretlerin, bu yolda frenlenmesini ömjlê  
mek için çok kısa mlâruzaltta Tbulunmıayı tercih 
ediyorum ve zaten söylemek istediklerimin 
(büyük ıbir kısmımı benden evvel görüşen arka
daşlarım dile getirmiş durumdadırlar. 

ıSevgili arkadaşlarım, bu 5 nci maddede 
mesele, bölgelerin yurt sathında dağıtılması 
üzerinde toplandı. Takdir edersiniz ki, bir 
memleketin yönetimi, (birtakım kişilerin ifa
desine göre fbıir merkezden ide mümkündür. Ama 
tatbikat ve geçmiş göstermiştir ki, hu mümkün 
değildir^ Bu maksatla idari taksimat meydana 
gelmiştir; vilâyetler, kazalar bucaklar ve köy
ler. 

Şimdi eJbetteki bu teknik asırda memleket 
hizmettlerinirı süratle yürütülmesi bakümından 
geniş çaptaki hizmetlerin (bir teşkilât altında 
ftoplanimıası uygun bir harekettir. O kadar uy
gundur ki, ibir zamanlar üzerinde münakaşa 
yapmış olduğumuz YSE Umum Müdürlüğü, 
Topraksu - Umum Müdürlüğü ve diğer birta
kım umum müdürlükler muhtelif bakanlık
ların bünyesinde idi, ama tatbikat ve çalış
ma sonuçlarından alınan neticelerden, bunla
rın muayyen kuruluşlar içerisinde toplanma
sının ve çalıştırılmasının daha rantabl olabi
leceği mütalâa edilmiş ve bu fikirden hareket 
etmek ve buna birtakım diğer siyasi düşün
celer de ithal edilmek suretiyle Köy işleri 
Bakanlığı kurulmuştur. Böylece Karayol
ları, Devlet Su İşleri ve buna muvazi olarak 
daha birtakım teşkilâtlar yurdun muhtelif 
yerlerine dağılmış, merkeziyetten ademimerke-
ziyete doğru gidilişin misalini ve tatbikatını 
ortaya koymuştur. Bugünkü il teşkilâtları ade-
mimerkeziyetin bir ifadesidir. Bir mer
kezden idarenin mümkün olmadığını göste
rebilmek için merkeziyetten âdemimerkezi-
yete doğru, teşkilâtına doğru yayılışın ifadesi 
olarak, şimdi üzerinde münakaşa yaptığımız 
bu il teşkilâtları doğmuştur. 

iŞimdi iller teşkilâtının her ilde kuruldu
ğunu hesaba katacak olursak, bugün sıkın
tısını çektiğimiz ve bulamadığımız, çok para 
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vermeyi düşündüğümüz halde vermediğimiz 
için çalıştıramadığımız teknik personeli bir 
defa elden çıkarmış olacağız; teknik bakımdan 
!bu böyle. 

Sonra, üzerinde konuşma yaptığımız bu il 
(teşkilâtları diğer teşkilâtlar gibi de değildir. 
Meselâ bunlar icracı bir kuruluş değil ki... 
asıl olan 'burada il teşkilâtıdır; Köy işleri Ba-
kanığınm YSE teşkilâtında asıl olan il teş
kilâtıdır. Bu bölge teşkilâtı; merkez teşki-
îâtiyle iller arasındaki koordinasyonu, ça
lışma ahengini, ikmal kolaylığını,, personel ça
lıştırılmasını ve personel iktisadiyatını • sağla
mak, masrafı azaltmak, depoculuk vasıtasiyle 
ambar işlerini bir elden idare etmek, 
yedek parça sistemini, ikmalini merkezden de
ğil, bu teşkilât vasıtasiyle yapmak; ayrıca ta
mir kolaylıklarını sağlıyabilmek için merkez 
tamirhaneleri ve ayrıca elde mevcut fazla yol 
yapım malzemelerini illerin bağlı olduğu teş
kilât illerinde, yahut bölge teşkilâtının kurul
muş olduğu illerdeki müşterek çalışmayı, ora
daki ahengi sağlamak için kurulmuştur. 

Meselâ demin arkadaşımın beyan ettiği 
gibi benim vilâyetimi alalım;; Samsun bölge
sini alalım. Bölgenin elinde bulunan ve da
hilî bölgeye bağlı olan vilâyetler arasındaki 
yol yapım işlerinde, asfalt işlerinde, tahrip 
işlerinde kullanılan birtakım malzeme, bu böl
ge müdürlüğü vasıtasiyle kendisine bağlı olan 
diğer vilâyetlere gönderilmek suretiyle bölge 
içi çalışma düzenini sağlamak bu bölge mü
dürlüğünün vazifesidir. Bölgeler bu maksatla 
da kurulmuştur ve bu işi de sağlar. Kaldı 
ki, bâzı bölgelerde mevsim şartları icabı, her 
vasıta her an ve her zaman, yılın her zama
nı çalışma imkânına sahip değildir. Böyle hal
lerde hava şartları ve iklim şartlarına göre 
bölge için çalışmayı ve daha büyüttüğümüz tak
dirde merkez teşkilâtının da işi ayarlaması 
suretiyle bâzı bölgelere malzeme kaydırtıl-
masını sağlamak, (son Bingöl zelzelesinde ol
duğu gibi), yine bu bölgelerde depo etmek 
ve bu bölgelerden bunları idare etmek su
retiyle idari hizmetlerin kolaylaştırılmasını da 
sağlamak için bölge teşkilâtı kurulmuştur. 

Bölge teşkilâtının aleyhinde olmak kolay
dır, fakat bölge teşkilâtını merkeze çektiği
niz zaman yürütülmesi zordur. Bölge teşkilâ-
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tını her vilâyette kurduğunuz zaman, persone
lin bulunması, malzemenin ikmali ve bunların 
tamiri mümkün olmayacaktır. Bu, samimî bir 
ifadenin, çalışmanın verdiği tecrübenin so
nucudur benim kanaatimce. 
Binaenaleyh, ben bölge teşkilâtlarının fay

dalı olacağı kanaatindeyim. Kaldı ki, bölge-
arası büyük bâzı ağır hizmetlerin, altyapı te-
isislerinin - meselâ köprü gibi - yapılmasının, 
proj esıinin ve programlarının hazırlanması da 
yine bölge üzerinde yapılırsa faydalı olacak
tır. 

Çünkü teknik personelin daha kalifiye ola
nının, daha imkâniı olanının ve büyük hiz
metleri görecek olanların da bu bölgede 

toplanmak suretiyle çalıştırılması da, tatbi
kat göstermiştir ki, daha faydalı oluyor. Bu 
hizmetlerin dağılış şeklinin,, - tahmin ediyo
rum ki - büyük hizmet görmüş olan Devlet 
iSu işleri ve Karayolları gibi müesseselerin 
çakışma tarzından kıyaslanmak suretiyle alın
mış olduğu kanaatindeyim. 

Binaenaleyh, bölgeler teşkilâtını ben sayın 
arkadaşımın fikriyatının aksine olarak des
tekliyor ve faydalı olduğu kanaatini taşıyo-
yorum. 

Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Sayın Doğan, buyurun. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

kıymetli milletvekili arkadaşlarım, 

Görüşmekte olduğumuz 5 nci madde; «Ba
kanlığın taşra teşkilâtı, Bakanlık bölge, il ve il
çelerde hizmetin gerektirdiği teşkilâtı kurar.» 
der. Şim'di, Köy işleri Bakanlığının kurulmuş 
olduğu yedi sekiz seneden beri yapılan tatbikat 
göstermiş ki, bölgelerin bulunduğu iller ile ci
vardaki illerde yapılan hizmet daima farklı ol
muş ve endişeler yaratmıştır. Meselâ ben bu
nun, Doğu'daki birkaç ilden misalini verebili
rim. 

Şimdi efendim, bir işin yapımı ele alındığı 
zaman bölge daha bu işi ihaleye verdiği zaman 
bölgecilik başlıyor. Taşaron ve mütaahhit eğer 
o bölgenin merkezinin bulunduğu ilde ise, on
lar ayrı bir müsamaha görüyor muhakkak. Hiç
bir müsamaha görmiyeceği iddia edilse dahi is
tihkak almakta yine bunlara §u veya bu şekil
de bir öncelik tanınır, istihkaklarını ahrlar. 
Fakat, diğer illerden gelen mütaahhit ve taşa-
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ronlar kahvelerde, otellerde birbirlerine dert 
yanmakla vakit geçirirler. Bunu, milletvekili 
arkadaşlarımın en az yüzde 80 i bilir. 

ikincisi, hizmetin gidiş yönüdür. 
Şimdi efendim, bölgelere, meclisi umumiye-

lerden geçerek illerden gelen hizmet teklifleri, 
bölgelerle genel merkez arasında bir hayli de
ğişikliklere uğrar. Meselâ; benim vilâyetimin 
bağlı bulunduğu bölgenin hududuna kadar 
Araş nehri üzerinde dörtlük ve beşlik üç, dört 
tane betonarme köprü yapıldığı halde, hemen 
komşusu bulunduğumuz vilâyetin hududundan 
sonra, Araş nehri üzerinde senelerden beri ya
pılan bütün müracaatlara rağmen - ve her sene 
beş, on tane can ve yüzlerce mal kaybı oldu
ğu halde - bugüne kadar ne bir beton köprü ve 
ne de bir asma köprü yapılmamıştır. Bunun 
misalini daha da çoğaltabiliriz. 

Evvelâ bölgelerde bulunan valilerin bölge 
müdürleriyle yakın bir ünsiyeti, hiç olmazsa 
yakın bir dostluğu vardır. Valiler de insan ola
rak kendi vilâyetlerindeki puvanını nazara ala
rak hareket ettiğine göre, elbette ki, ilk önce 
kendi vilâyetlerinin ele alınmasını istiyorlar ve 
bunda da muvaffak oluyorlar. Bu suretle, böl
genin bulunduğu ilde civar illere nazaran hiz
met daha evvel ve daha çok yapılmış oluyor. 
Bunun aksini de hiç bir arkadaşım iddia ede
mez, tatbikat meydandadır. 

Şimdi biraz evvel bir arkadaşım, Köy İşleri Ba
kanlığının içinden gelen kıymetli bir arkadaşım, 
grupu bulunan kıymetli bir partinin sözcüsü 
arkadaşım konuşmasının başında : «Bâzı ulu
orta ve dolma fikirlerle buraya çıkıp boş vakit 
kaybetmiyelim.» dediler. Arkadaşım görüşün
de haklı olabilirler ama, arkadaşım biraz da 
müsaade etsinler; biz ihtiyacın içinden, bizzat 
tatbikattan gelmişiz. Gönül isterdi ki, arkadaşı
mın bu konuşmasını bakan veya hükümet yap
saydı, bu fikirleri o söyleseydi, arkadaşım da 
haklı olabilirdi. Çünkü, arkadaşım memuriyet
ten gelmiştir, ama ben onun fikrine yine hür
met ederim. 

Sayın Kangal Bey arkadaşımın, «Efendim, 
Plânlamada bu iş yolunu bulmuştur, Plânlama 
bu işin bu şekilde gitmesini esaslara bağlamış
tır.» gibi ifadeleri oldu. 

Sayın arkadaşlar, hepinizden rica ederim; 
Devlet Plânlama Teşkilâtının bir gün yurt sat-
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hma gidip de, falan yerde bu işin yapılması lâ
zımdır dediği bir vakaya şahidoldunuz mu? 
Yani, Partiler Kanununda şikâyetçi olduğumuz 
bir mevzu var; masa başında delege tesfbit edi-
diyorlar, getiriyorlar.... En iyisi biz bunu red
dedelim diyoruz, bunda hepimiz müttefikiz. Ma
alesef Yüksek Plânlama da bütün tatbikatının 
yüzde 90 ını böyle yapıyor. Biz komisyonlarda 
kendilerine sorduk; adam, neredeyse Türkiye'
yi tanımıyor. Masa başında oturuyor; manşet
ler, ezilmesin, efendim yakama toz konmasın... 
Ondan sonra da Erzurum'un, Hakkâri'nin, Ay-
dm'm gerçeklerini masa başında kitabî şeylerle 
ben yapacağım diyor. Buna itibar etmemek lâ
zımdır. 

Yüksek Plânlamadan veyahut Yüksek Plân
lamanın bağlı bulunduğu makamdan rica edi
yorum, bir gün burada çıksın desin ki, Musa 
Doğan'ın konuşması hilafı hakikattir. O zaman, 
işte insaflı olmak lâzımdır. Gerçek, evvelâ böl
ge tatbikatını yapan bölgedeki vilâyetlerin, 
anavilâyet olarak işi kendi yararlarına nalıncı 
keseri gibi kesmeleridir. 

Bence «Bölge bakanlık» deyimi kaldırılarak, 
«il ve ilçelerde hizmetin gerektirdiği şekilde 
teşkilât kurar ve çalışır» şeklinde bu maddenin 
değişmesi lâzımdır. Bâzı arkadaşlarım derler 
ki, makina parkı bakımından plân ve program 
yapmakta zorluk çekeriz. 

Arkadaşlar, hangi ilde kış aylarında zama
nında makina parkı, makina bakımı yapılmış 
da, tam iş sezonunda makinalar işe girişmiştir? 
Ben kendim, Güney Doğu - Anadolu bölgesin
de bölgelere bağlı bulunan illerden makinala-
rın bölge şantiyelerine götürülüp tamir edildi
ğine ve bölge şantiyelerinden bu illere teknisyen, 
malzeme gönderildiğine maalesef şahidolmadım. 
Ben, Meclisi Umumiden gelmiş bir arkadaşını
zım ve en az 10 - 12 sene il genel meclisinde va
zife görmüş bir arkadaşınız olarak elbetteki bâ
zı zorlukların olduğunu da hissediyorum. Ama, 
bugün benim vilâyetimin bâzı köy yolları çıkı
yor. Bu blokun köy yolları yapılmış diyorlar, 
köye gidiyorsunuz, köy muhtarı gelip yakanıza 
yapışıyor; «Ben, 62 550 lira yatırdım, benim 
köyüme yol yapılmadı.» diyor. «Arkadaşım, yol 
yapıldı, söylediler, bakın ilân edildi» falan di
yoruz, «Yok efendim.» diyor. «Yol, benim 
köyümün civarında olan arıların kovanlarının 
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gelebilmesi için yapılan bir yol. Benim köyüm
le alâkası yok.» diyor. Diğer taraf ta; «yol ya
pıldı, 5, 6, 10 köyün grup yolu yapıldı.» deni
yor. Buldozer, greyder, kompresör gider; bul
dozer bir gider bir döner, ondan sonra yol ya
pıldı denir. Yolun ne şarampolü vardır, ne 
kumlanması, olmuştur, ne menfezi yapılmış, ne 
büz konulmuştur. Bir yağmur yağdı mı, köylü 
ondan sonra icraya ve icranın işini kolaylaştı
ran bizlere biliyorsunuz iyi söylemiyor. 

Şimdi, benim elimde bir belge var. Bu bel
gede, bir sayın bakan bana, Kars ilinin şu şu şu 
işleri yapılmış demektedir. Maalesef iki sene 
geçtiği halde, bu işlerin yapıldığı söylenen yerde 
bir tek kazma dahi vurulmamış, bir köprü dahi 
yapılmamıştır. Peki, Erzurum'da 4 tane beton 
köprü, üç tane beton köprü, (hem 4 lük, 5 lik 
köprü) Araş Nehri üzerinde yapılınca, Kağız
man'da, Sarıkamış'ta.... (D. P. sıralarından 
«Hangi bakan zamanında?» sesleri.) 

Arkadaşlarım, sabırlı olun; sizin de bulun
duğunuz, emeğiniz geçen Hükümetiniz zamanın
da da olmuş, sonra da olmuştur. Çok rica ede
lim, şimdi Şebin şekeri olmıyalım, dün siz de 
beraberdiniz, hepimiz beraber geldik arkadaşla
rım. 

Şimdi insafınıza sığınıyorum sayın arkadaş
larım, 

Sayın arkadaşlarım, şimdi bu belgeyi alan 
Kars'lı veyahut da Kars temsilcileri olarak bu 
şekilde bölgesine giden milletvekillerimizin ar
kadaşları olarak sizlerin karşılaştığınız mevzu 
ne oluyor? «Beyefendi ne zamana kadar bizi 
kandıracaksınız?» diyorlar. Köyünüze yol ya
pıldı, köprü yapıldı, su geldi diyorsunuz yok, 
su da yok. Maalesef, su da geldi denilen yer
lere, - şimdi içimizde Kötek nahiyesini bilen 
sayın Kars milletvekilleri vardır. - 1950 ilâ 1960 
arasında 7,5 Km. den su geldi. 1960 yılından 
sonra bölge kontrolsüzlüğü yüzünden ikinci ke
re mükerrer olarak bir kanal kazıldı, borularla 
su geldi, diğer borular bölündü, şu - bu götür
dü... Şimdi, maalesef, iki devirde yapılan, 15 Km. 
borunun da sarfıyla yapılan su, maalesef Kö-
tek'e akmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen toparla
yınız efendim. 

MUSA DOĞAN (Devamla) -— Toparlıyo
rum. 

76 — 
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Arkadaşlar, gerçi idarenin kendisine göre 
bâzı görüşleri vardır. Biz bölgeyi dağıtır, teş
kilâtı illere kadar götürürsek, bâzı teknik müş
küllerimiz olacak ama, bölgelerin bulunduğu 
yerlerde verilen kira bedelleriyle, en az böl
geye bağlı 1 - 2 ilin içme suyu, yolu da yapılır, 
bu da bir vakıadır. 

Arkadaşlar, kusura bakmayın, merkezî ida
renin her zaman zararı olmuştur. Merkezden 
böyle kuşbakışiyle bakınca biz, ne bu memleke
tin gerçeklerini görebiliriz, ne bu milletin ihti
yaçlarını görebiliriz. Biz, ihtiyacın alt tabaka
sından gelebildiğimiz, bunu görebildiğimiz tak
dirde, hükümetler olarak da, Yüksek Plân
lama olarak da, icra mercileri' olarak da ancak 
muvaffak olabiliriz. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
Eyaletler kuralım, Kars eyaleti diye eyaletler 
kuralım. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Kars eyalet 
olarak da, şanlı Kars eyalet olduğu zaman da, 
şanlı Türk Bayrağını Alpaslan'a yakışır şekilde 
muhafaza etmiştir. Ruslarla mücadele edip 
Karslılığını muhafaza etmiştir. Elviyei Selâse 
Kanununda da vardır, okmuşsunuz, öğrenebi-
lisiniz... Türkiye'nin her tarafı birdir, rahmetli 
Ata'nın bir sözü var hatırlatırım size; «Hattı 
müdafaa yok, sathı müdafaa vardır. O satıh bir 
bütündür bölünemez.» Türkiye'nin her tarafı 
birdir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlar mısınız sayın 
Doğan? 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Bitiriyorum 
Beyefendi, sataşma var, lütfen ikaz edin. 

Karslılığımla ve Türk oluşum itibariyle ifti
har ederim, elbetteki Karslıyım ben. 

Şimdi, benim istirhamım sayın milletvekil
leri; birkaç vilâyetinde bölge olan sayın millet
vekili arkadaşlarım da konuştular, onlar da 
haklı, onların da bizim gibi bir halk hizmeti, oy 
endişesi vardır, onlar da haklıdır, onlara da 
hak veriyoruz ama, onların merkezlerine, civar
larına, yapılabildiği kadar hizmet yapılmıştır, 
biraz da bizi azat etsinler, bu işi beraber kabul 
edelim, inşallah ihtiyaçlar daha çabuk yapılmış 
olur. 

Beni dinlediğiniz için hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı söz 
istemiştir, buyurun efendim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

5 nci madde üzerindeki konuşmalar üzerine, 
Komisyon Başkanı olarak, Komisyonumuzun bu 
husustaki görüş ve tetkiklerini Yüce Meclisin 
ıttılaına arz etmek üzere huzurunuza geldim. 

Muhterem arkadaşlar, bölge teşkilâtlarının; 
bâzı arkadaşlarımızın burada anlatmak istedik
leri gibi, merkeziyet idaresinin kurulması yo
lunda değil, bilâkis hizmetlerin merkezden vilâ
yetlere yakın yerlerde temerküz etmesi, orada 
ikmal edilmesi ve hizmetlerin daha iyi kontrol 
edilmesi için kurulduğu bir gerçektir, 

Bölgeler; o bölgenin tabiat şartları, hizmet
lerin genişliği, daha fazla potansiyeli bulunan 
teşekküllerin kurulması için zaruret icabı ola
rak kurulmuştur. Arkadaşlarımızın şikâyetleri 
vardır. Noksan çalışmalar olabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bir ünitenin bâzı yer
lerde şikâyetlere mâruz kalması, onun faydalı 
olmadığı kanaatini taşımamalıdır. Bölge teşki
lâtlarında teknik icabın, zaruretin neticesi ola
rak potansiyeli daha geniş teşekküller kurulmuş
tur. Gerek projenin yapılmasında, gerçek mal
zemelerin ikmalinde, her vilâyete aynı kuvvette 
teşkilât kurmanın imkânsızlığı karşısında, hiz
metlerin mahalline yakın götürülmasi gayesiyle 
kurulduğu yolunda uzun uzun müzakereler ya
pılmış, teknik elemanlardan bilgiler alınmış, ko
misyonumuzca da bu düşünülerek... 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Eskişehir. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Devamla) — Eskişehir bölge 
değildir beyefendiler. Bir kanun çıkarken, mem
leket hizmetleri düşünülürken, «Eskişehir'di, 
Karstı» diye düşünüp, meselenin ciddiyetini şu
raya - buraya, bölgeselliğe veya seçim bölgeleri
ne götürmenin faydalı olmadığını arkadaşlarım 
da bilirler, ama zannederim burada yalnız ve 
yalnız kendilerinin birbirlerine sitem etmesin
den ibaret olan bu konuşmalar neticesinde, çok 
mühim olan bu bölge meselesinin başka mecra
lara götürülmesinde fayda görmüyoruz. 

Komisyonumuz, bölge teşkilâtlarının ve ku
ruluşlarının zaruri, teknik icabı olduğuna kaa-
nidir. Ancak, bölgelerin çalışmasında, vilâyetin 
bunlar üzerindeki kontrol meselelerinde eğer 
noksanlıklar var ise, bu bir hükümet meselesi-
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dir, bu bir tutum meselesidir. Vilâyetlerin bun
ları kontrolü, bunlarla karşılıklı mesaileri ayrı 
bir şekilde düzenlenebilir. Mahzurları bulunsa 
dahi, faydalı olan bir müessesenin mutlaka kal
dırılması gerektiği kanaatmda olmadığımızdan 
bu izahatı vermeyi zaruri buldum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası Sayın Ke
nan Aral'da iken, M. G. P. adına Hasan Tosyalı 
söz istemiştir, buyurun Hasan Tosyalı. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım; 

5 noi madde, Köy İşleri Bakanlığının hizmet 
görebilmesi için bakanlıktan ilçelere kadar bir 
teşkilât kademesinin kurulmasını getirmekte
dir. Bu tamamiyle teknik bir maddedir. Teşki
lât prensibi odur ki; alttan itibaren yukarıya 
doğru kademe kademe teşkilât yapılır. Asker
likte bir alay direkt olarak Kara Kuvvetlerine 
bağlanmıyacağı gibi, sivil teşkilâtta da bir ilçe 
veya bir il doğrudan doğruya Köy İşleri Ba
kanlığına bağlanamaz, teşkilât prensibi bakı
mından 67 vilâyetin idaresini bir Köy İşleri Ba
kanlığı merkez teşkilâtı yürütemez. 

Binaenaleyh, 5 nci madde gayet doğru tan
zim edilmiştir ve böyle geçmesi lâzımdır. Aksi 
takdirde, biz bu maddeyi böyle geçirmez d©, 
bölge teşkilâtını buradan kaldırırsak, bütün ba
kanlıkların Türkiye çapındaki bölge teşkilât
larını kaldırma yolunda Meclisimiz bir çığır aç
mış olur ki, o zaman bütün işlerimizi alt - üst 
ederiz. Muhterem arkadaşlarımın bâzı şikâyet
leri olabilir. Benden evvel konuşan Komisyon 
Başkanı arkadaşımızın belirttiği gibi, bunlar 
düzeltilebilir. Her şikâyet edilen şeyi kökünden 
yok edersek, Türkiye'de yok edilebilecek çok 
şey bulunabilir. 

[Binaenaleyh, madde çok güzel tanzim edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bölge teşkilâtı ol
ması lâzımdır. Orada, o bölgenin bakmakta ol
duğu vilâyetlerin lojistik desteği, YSE hizmet
lerinin lojistik, personel ve diğer makina des
teği, plânlama işlerinin bir bölge teşkilâtında 
yapılması lâzım. Aksi takdirde, her vilâyette, 
bir bölge teşkilâtında olması lâzımgelen her hu
susu oraya yığmamıza ne bütçe kâfi gelir, ne 
de eleman kâfi gelir. Binaenaleyh, madde gayet 

güzel tanzim edilmiştir, bunun aksi düşünüle
mez, zira teşkilât prensibine aykırıdır. 

Madde teknik bir maddedir, bunun böyle 
geçmesinde çok büyük fayda vardır. Hürmetle
rimi sunarım. (M. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi gelmiştir. 
Yeterlik önergesini okutacağım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde, daha önce yazılı 
olarak Sayın Danışman müracaat etmiştir, ona 
söz vereceğim. 

Şimdi, yeterlik önergesini okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 5 nci madde aydınlığa 
kavuşmuştur. Yeterliği arz ve teklif ederim. 

Veysi Kadıoğlu 
Maraş 

BAŞKAN — Sayın Danışman, aleyhinde, bu
yurun efendim. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Söz sıra
mı Naci Beye veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Naci Beye mi veriyorsunuz sı
ranızı? 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çerezci. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Çerezci söz istemedi. 

BAŞKAN — istedi efendim, 
MUSTAFA VEDAT ÖNİSAL (Sakarya) — 

Aleyhinde mi konuşacak? 
BAŞKAN — Başka yok ki, lehinde olmaz 

M... 
Sayın Danışman sırasını Sayın Çerezciye ve

riyor. Buyuran Sayın Çerezci. 
MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Efendim, ben yüksek huzurlarınızı pek sık 

işgal etmemeye çalışan bir arkadaşınızım. An
cak, görüşülmekte olan mıevzu, uzun seneler 
mesleğimizi icrada bize güçlük vermiş, hattâ 
zaman zaman ıstırap vermiş bir konu olduğu 
için, huzurunuzu, hiç olmazsa kifayetlin aley
hinde bulunmak suretiyle işgale mecbur kaldım. 

Efendim, bu mevzuun yeteıri kadar konuşul
duğu ve salim bir kanaate varacak kadar ay
dınlandığı görüşünde değilim. Zira, bu mesele, 
sadece kurulmakta olan, yahut kurulmuş olup 
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ta yeni teşkilât kanunu çıkan Köy işleri Ba
kanlığının teşkilâtını değil, çok daha derinlere 
inen ve idari rejimimizin kökünü ilgilendiren 
bir konuya değinmektedir. Bu da, bilhassa son 
senelerde aşağı yukarı bütün bakanlıkların... 

İLYAS KILIÇ ('Samsun) — Kifayetin aley
hinde mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Söylüyor efendim, işte izah 
ediyor. 

Buyurun Sayın Hatip. 
MUZAFFER NACt ÇEREZCİ (Devamla) — 

izin verir misiniz? Ben biliyorsunuz sık sık 
yüksek huzurlarınızı işgal etmeım. ıSöyliyecek bir 
şeyim olmasa zaten yine de çıkmazdım? Ama 
söylemem gerektiğine inandığım hususlar var. 

BAŞKAN — Buyurun sayın hatip. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Kifayetin aley

hinde mi bunlar? 
MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Devamla) — 

Evet kifayetin aleyhinde. Müsaade ederseniz, 
«Bunları aydınlığa kavuşturonaJdık' diyorum. 
Bunların ayidınlanması için izin verirseniz konu
şalım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim, rica ederim. Buyurun sayın hatip. 

MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Devamla) — 
Bu bölge kuruluşlarının çoğaltılması hususun
da, son yillarda 1961 Anayasasına da girmiş 
bir maddenin tefsiri suretiyle bakanlıklarca 
büyük gayretler sarf edilmiş bulunmaktadır. 
Bunların bir kısmını elbette lüzumlu kuruluşlar 
olarak karşılamak doğru olacaktır. 

Mahiyetleri icabı memleketşûmül görev ya
pan Karayolları, Devlet Su İşleri teşkilâtları
nın bölge kuruluşları ile çalışması bir zaruret
tir. Buna zaten bir itiraz hiç kimse tarafından 
da vâki olmamıştır. Ancak, Köy işleri Bakanlı
ğının, hizmetinin mahiyeti tamamen bir vilâye
tin içinde bulunan - istisnalar idışında, çok na
dir olarak bir, iki vilâyeti ilgilendiren hizmeti 
olabilir - böyle bir bölge teşkilâtına gitmesi
nin, hakikaten memlekete bir şey kazandınmı-
yacağına inanmanızı istirham ederim. Elbette 
kurulan teşkilâtların tamamen faydasız veya
hut da tamamen zararlı olduğunu iddia etmek 
mümkün değildir. 

Köy işleri Bakanlığına ait bölge kuruluşla
rının da birtakım avantajlar getireceği veyahut 
da - meselâ en büyük dayanak noktalarımdan 
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biridir - Hakkâri'de belki bir kifayetli fen ada 
mı oturtanlayız, ama-bilmem Van'da oturtabili
riz, hiç olmazsa onun eliyle bu hizmeti yürüte
biliriz gibi, buna benzer bir çok faydalı nokta
lar da belki söylenebilir. Ancak, lehte ve aleyh
teki noktalanın bir muhassalasının yapılması 
sonucunda bir hükme varacak olur isek, bugü, 
ne kadar yapılan tatbikatı da görmüş, içinde 
bulunmuş bir arkadaşınız olarak derim ki, gelin 
bu bölge kuruluşlarına Köy işleri Bakanlığı için 
gitmiyelim. Gelin yeterliği kabul etmeyin ki, 
demin sayın arkadaşım Sayın Kangal'ın söyle
diği gibi, «acaba bölge kuruluşları mahallî ida
releri güçlendirir mi, yoksa zayıflatır mı?» bu
nun münakaşasını yapalım. 

Şimdi bir iddia var, denir ki, «Bölge kuru
luşları modern idareciliğin, bilhassa Türkiye'
nin kabul ettiği sistemin icabı olarak ademi 
merkeziyete gidişi kolaylaştıracak bir yoldur.» 
Katiyen aynı kanaatte değilim. Zira, bölge ku
ruluşlarına belki merkezin birtakım hakları 
verilmiştir, ama vilâyetlerin pek çok hakları 
da oraya alınmıştır. En önemlisi, malî kaynak
ların bölgeler eliyle kullanılmasına doğru gi
dilmesidir. Bu temayülden maalesef kurtulmak 
mümkün olamamıştır. 

Efendim, acaba niye bölgelere itibar ederiz? 
Umumiyetle bir beşerî his vardır; otoriteden 
kaçmak, özür dilerim ama; ama samimiyetle arz 
ediyorum, kaymakamın, valinin kontrol ve oto
ritesinden uzak kalmak, genellikle, bilhassa tek
nik teşkilâtların bir arzusu, bir temayülüdür. 
Bunun için, tamamen vilâyet teşkilâtının dı
şında bir Ibölge kuruluşu halinde çalışmak is
terler, belki bunun da faydaları olabilir. 

Arkadaşlarım burada misal vereceklerdir; 
efendim mahallî tesirlerle şu veya bu yolda ka
rar alınıyor, halbuki bölge kuruluşu olur ise, 
işte daiha bitaraf, daha objektif, dana salim bir 
hükme varabiliriz, diye de söylenebilecektir. 
Tabiî bunlar, üzerinde ciddiyetle durulmasını 
gerektirmiyen hususlardır. Şu bakımdan ki, 
gerlek kaynağı itibariyle gerek yetişme tarzı iti
bariyle kaymakamlık ve valilik makamına gel
miş, getirilmiş zevatın tamamen bitaraf, tama
men objektif olarak hizmeti yürütmek duru
munda bulunduklarını kabul eder isek, bunları 
da nazara almamak gerekecektir. 
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N. ÎSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Vali, parti başkanının emırıimldedir, onları bi
liriz (biz. 

MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Devamla) — 
Sayın iarkadaşım; vali, parti başkanının emrin
de olmaz. O vali değildir. Bunu lütfedin de bu
rada konuşmıyaJlım, hepsini tenzih edelim. Hiç
bir vali parti başkanının emrinde değildir. Bü
tün vali ve (kaymakamlar kanunun emrindedir, 

. vicdanlarının gösterdiği yalda hareket ederler. 
Bunun Iböyle olduğunu siz de bilirsiniz. 

Efendim, bir hatıramı nakletmek istiyorum. 
Bunu, taJbiatiyle rakamla falan size tamamen 
intikal ettirmek, sizi ikna edebilmek mümkün 
değil. Ancak, şunu arz ederek sözlerimi bağlı
yorum : 

1967 yılanda Ankara'da bir toplantı yapıt 
di, buna 17 vali çağırıldı. Bu, köy elektrifikas
yonu ile ilgili ilk büyük toplantı idi. Bu top
lantıya zamanın Köy İşleri Bakanı da iştirak 
etti ve bütün Köy İşleri Bakanlığı yetkilileri de 
bulundu. 17 valinin 17 si ittifak halinde çeşitli 
misaller getirerek bölge kuruluşlarının aley
hinde bulundular. Sayın Turgut Toker burada 
yoklar. O zamam Bakanlık makamında, Sayın 
Turgut Toker var idi ve cevap verilemedi, sonu 
ancak tatlıya, latifeye bağlanarak kapatıldı. Su
mu arz ediyorum ki, en mesul olan, bu işlerin 
takibinde birinci derecede mesul olan ve bu iş
lemi en iyi bilme durumunda olan Türkiye'deki 
67 valiye, şu bölge kuruluşunun kalmıası, devam 
etmesi veya kalkması mı lâzım diye sorulsa, 
itimat buyurumuz ki, 67 si belki yanlış olur; 
ama 66 sı, bunu kaldırın, bize faydadan çok 
zararı oluyor 'diyeceklerdir. 

Efendim, huzurunuzu işgal ettiğim için özür 
dilerim. Yalnız bumu, arkadaşınızın bir meslek 
gayretiyle, memleket gayretiyle ve işlerin daha 
iyi gitmesi gayretiyle söz almasına bağışlayın. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (A.P. sıraia-
rmdam alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum, kabul edenler lütfen işaret buyur
sun... Etmiyenlem... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

önergeler var, okutuyorum efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Beşinci maddenin aşağıdaki şekilde düzen

lenmesini arz ve teklif ederiz. 
Artivtim Amasya 

Mustafa Roma Salih Aygün 
Madde 5. — Bakanlığın taşıla teşkilâtı : 
İl ve ilçelerde, bütün hizmetleri içine alacak, 

gerekli teşkilâtı kurar. 

Sayın Meclis Başkanlığına 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkımdaki kanun tasarısı 5 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve taleb
elerim, Saygılarımla. 

Amasya 
Yavuz Acar 

Madde 5. — Bakanlığım taşma teşkilâtı : 
Bakanlık, il ve ilçelerde hizmetin gmktirdi-

ği teşkilâtı kurar. 
EKREM (KANGAL (Sivais) — İkisi de aynı 

mahiyette. 
BAŞKAN — Aynı mahiyettedir. Komisyon 

bu önergelere katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Hayır. 
BAŞKAN — Her ika önergeyi aynı muame

leye tabi tutacağız. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun, 
sırası gelince söz vereceğim efendim. 

Sayın Hükümet katılıyor mu? 
KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 

— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Aygün, önergenizi mücmelen izah sa

dedimde söz mü istiyorsunuz? 
ISALÎH AYGÜN (Amasya) — Evet efendim. 

Söz hakkımı 'Sayım Ahmet Karaaslam'a bırakıyo
rum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır efen
dim olamaz. 

BAŞKAN — Var mı imzası efendim? 
AHMET ŞENER (Tmabzom) — İmzası yok, 

olamaz efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurum efendim, 
ben soruyorum. İmzası var mı efendim? 
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AHMET KARAASLAN (Malatya) — im
zam yok; ama tekabül ediyorum. 

BAŞKAN — önergede imzanız olması lâzım 
efendim. 

Sayın Aygün, siz konuşmak isterseniz buyu
run efendim, önergede imzası olan arkadaşın 
konuşma hakkı vardır. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Çok kıymetli arkadaşım Naci Çerezci, mese
leyi gayet vuzuhla izah etmiş bulunmaktadır. 

Mesele açık; 67 vilâyetin 67 valisi de böl
ge teşkilâtının aleyhindedir. Burada şahsıma 
bâzı tarizler yapıldı, bu benim için önemli de
ğil, fakat mutlak surette il ve ilçelerde teşki
lâtın kurulması, bölge teşkilâtlarının kalkması 
gerekir. Bunda memleketin, milletin menfaati 
vardır. 

Saygılar sunarım. 
Önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

önergeleri oylarınıza sunuyorum, kabul eden
ler lütfen işaret buyursun... Kabul eıtmiyenler... 
37 ye karşı 02 oy ile önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

Madde 6. — Köy İşleri Bakajnı; bakanlık hiz
metlerinin gerektirdiği hallerde yeni üniteler 
kurar veya Genel müdürlüklerle mevcut görev
lerine ilâveten, bakanlığa ait yeni görevleri 
ihtiyaca göre dağıtır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6 ncı maddenin kanun metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Amasya 
SaHh Aygün 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGrl (Eskişehir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 

— Katılmıyoruz. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Söz istiyorum 

efendim. 

22 . 9 . 1971 0 : 1 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün. Sayîıtl 
Aygün önergesini izah sadedimde mücmelen söz 
istemiştir. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Her halde her maddede konuşmanız lâzım. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Evet Sayım 
Bakan !her maddede konuşmam lâzım; çünkü 
ben burada inancımı savunuyorum, inandığım 
şeyi savunuyorum. Onun için Sayın Bakanım 
bu kürsüde konuşma gayet rahatlıkla cereyan 
edecektir, mülıeitvekili inancını tourada savuna
caktır. Ama kabul, ama ret. 

BAŞKAN — Gayet tabiî buyurun Sayın 
Aygün. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — 2 nci madde 
Köy İşleri Teşkilât Kanununda teşkilâtın vazi
felerini sıralamış, 3 ncü madde de teşkilâtın na
sıl kurulacağım gayet açıklıkla izah etmiş ol
duğuna göre Köy İşleri Bakanlığı bu madde ile 
yeni üniteler kuracağını ve teşkilata yeni vazi
feler vereceğini mücmelen tekerrür halinde bu 
madde ile tedvin etmek istemiştir. 

Bizim görüşümüz odur ki, madem ki 3 ncü 
maddede umum müdürlükler ve gerekli teşki
lât sıralanmış ve aynı zamanda Bütçe Kanunu
nun son kısmına teşkilâta ait kadrolar ©kJener 
oeğine göre, ben Komisyona soruyorum, bu 
maddeye niçin lüzum görürler? İkinci maddede 
vazifeler sıralandığına göre, bu vazifenin dı
şında her hangi [bir vazife Köy İşleri Bakanlığı 
bünyesine ithal edilebilir mi? İthal edilemiyeoe-
ğine göre bizim görüşümüz odur ki, bu madde 
metinden mutlak surette çıkarılmalıdır. Çün
kü yeni üniteler kurmaya lüzum yoktur. 3 ncü 
maddede ayrıca bu huisuslar (belirtilmiştir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN ~ önergeye Komisyon ve Hükü

met katılmıyor, 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
«Neden ihtiyaç duydular» diye bir sual sormuş
lardır. 

BAŞKAN — Efendim, biz daha önce sizler
den sorduk, katılmıyoruz beyanında bulundu
nuz. Artık tekrar münakaşa açmak mümkün de
ğildir. 

O yönden önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 
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Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiy emler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 7. — Tef itiş Kurulu Bakan adıma, ba

kanlık kuruluşu ile bakanlığa bağlı daire ve 
kurumların bütün işlerini tetkik, teftiş ve tah
kik eder. 

'Teftiş Kurulunun çalışma şekli ve şartları, 
müfettişlerin metelikleri, görev ve yetkileri bir 
tüzükle düzenlenir. Bu tüzük, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi izliyem 6 ay içinde hazırlanıl. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyemler... Madde kabul edil-
mdşliir. 

Madde 8. — Hukuk Müşavirliği 4353 ve 
5797 sayılı Kanun hükümlerinle gıöre idari ve 
adlî yangı yedilerinde açılan dâvalara ait gerekli 
bilgileri hazırlar ve Hazineyi ilgiiendirmiyen 
lidaıri dâvalarda bakanlığı temsil eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Çeşitli hükümler 

Madde 9. — 7478 ve 178 sayılı kanunlar ile 
Bayındırlık Bakanlığı ve DSİ'ne verilen görev 
ve yetkilerle 1312 sayılı Kanunla Türkiye Elek
trik Kurumuna verilen görevlerden, adı geçen 
yasanın 6 ncı maddesinde bahsi geçen etüt, plân 
ve program hazırlama görev ve yetkileri Köy 
işleri Bakanlığına ve Bakanına devredilmiştir. 

Köylere ve askerî garnizonlara içmesuyu ve 
kullanma suyu temini maksadiyle açılacak son
dajlar 167 sayılı Kanunla Yeraltı Suları Ka
nunu hükümlerine tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hasan 
Tosyalı, Sayın Ahmet Güner, Sayın Ahmet Bul-
danlı, Sayın İbrahim Öztürk, Sayın Zeki Köse-
oğlu, Sayın Emin Durul söz istemişlerdir. 

Söz sırası >Saym Hasan Tosyalı'da. Buyurun 
Sayın Hasan Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım, 

Geçen sene çok büyük emeklerle Türkiye 
Elektrik Kurumu Kanununu çıkardık. Bu ka
nunun 6 ncı maddesiyle de; köy elektrifikasyo
nunun, elektriğin üretilmesi, iletilmesi, köyde 
teknik bakımdan köy elektrifikasyonunun ya

pılması vazifesini Elektrik Kurumuna verdik. 
Bu kurum, Türkiye'nin bütün elektrik kaynak
larından, sarf yerine kadar olan her türlü faa
liyetini üzerine almıştır. Bu vazife Elektrik 
Kurumuna verilmiştir. 

Şimdi burada 9 ncu maddede; «1312 sayılı 
Elektrik Kurumu Kanununun 6 ncı maddesin
de belirtilen etüt, proje, plân, program, hazır
lama görev ve yetkileri Köy İşleri Bakanlığına 
devredilmiştir.» demek suretiyle geçen sene 
yaptığımız kanunu bu sene iptal ediyoruz de
mektir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, köyün sosyal, 
ekonomik ve kültürel bakımdan kalkındırılması 
için köyün durumunun etüdedilmesinin Köy 
İşleri Bakanlığında olması taraftarıyım ve fa
kat elektriğin köye getirilmesi, orada işletilme
si işlerinin etüt ve plânının TEK de kalması ta
raftarıyım. Arada büyük fark vardır. Köye ka
dar elektrik, Türkiye Elektrik Kurumu tara
fından getirilmelidir, onun elinde imkân vardır, 
Köy İşleri Bakanlığının elinde imkân yoktur. 
Elektrik köye geldikten sonra, elektriğin kö
yün kalkınması için el sanatlarına, zirai gaye
lere, hayvancılığa uygulanması için nelerin ya
pılması lâzımgeldiğine Köy İşleri Bakanlığı ka
rar vermeli ve fakat elektrik mutlaka ve mut
laka köye TEK tarafından getirilmeli ve işletil
melidir. 

Biz bunu geçen sene 1312 sayılı Kanunla, 
(ki, kanun Meclisin kabul ettiği hakikaten en 
iyi bir teknik kanun idi) çıkarmıştık. Bu sene 
bunu yıkmaya hakkımız yoktur. Eğer buradaki 
etüt, plân ve program, elektriğin teknik ba
kımdan köye götürülmesi ve dağıtılması ile il
gili ise bu madde doğru değildir, verdiğimiz 
önerge kabul edilmelidir. Köyde elektriğin tat
bikatı bakımından, uygulaması bakımından, tek
rar ediyorum; hayvancılığa, ziraate ve el sa
natlarına tatbiki bakımından etüt, plân ve 
program kastediliyorsa onu Köy İşleri Bakanlı
ğı yapsın. 

Burada, Elektrik Kurumunun teknik ba
kımdan aldığı işleri Elektrik Kurumunda bıra
kalım, köyün sosyal kalkınması bakımından 
olan işleri, Köy İşleri Bakanlığına bırakalım. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Önergem de bu 
yoldadır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — D. P. Grupu adına Sayın Ça-
kıroğlu buyurun efendim. 
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D. P. GRUPU ADINA NECATİ İSFENDİ- I 
YAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar, 

Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât kanunu tasa
rısının 9 ncu maddesi komisyonda müzakere 
edilirken bâzı ihtilâflara yol açmış idi, Ancak, 
uzun tartışmalardan sonra bu 9 ncu madde 
metni aynen kabul edildi. Köy işleri Bakan
lığının yetkili teknik elemanları ile, Enerji Ba
kanlığına bağlı TEK Genel Müdürlüğünün yet
kili teknik elemanları bir araya geldiler, bu 
metni hazırladılar ve bu metni Komisyon aynen 
kabul etti. 

Şimdi gene Yüce Heyetinizde mesele görü
şülürken, köy elektrifikasyonunun Köy işleri 
Bakanlığı bünyesinden alınıp TEK G-enel Mü
dürlüğüne bağlanmasını isterler. 

Bunun mahzurları Komisyonda uzun uzadı-
ya müzakere edilmişti. Meseleyi gene Köy iş
leri Bakanlığı fonksiyonu zaviyesinden ele al
mak gerekir. Söylenenler hep aynı şeylerdir; 
Köy işleri Bakanlığına ne lüzum vardı, onun 
yaptığı işleri diğer bakanlıklar yapamaz mıydı, 
meselâ köy içme sularını Devlet Su işlerine bağ
larsak - daha öncede öyle idi - bu hizmetleri yü
rütemez mi? Köy yollarını, Karayollarına bağlı 
Köy Yolları Daire Başkanlığına baglasak daha 
iyi yürütülmez miydi deniliyor. Tatbikatta ise 
hiç de böyle olmamıştı. Bunun bu şekilde yürü
tülmek istendiği anları da biz hatırlıyoruz. Her 
ne kadar benim çocukluğum zamanında bu hiz
metlerin köylere getirilmesi, köy altyapı hiz
metlerinin köylere götürülmesi, Devletin malî 
imkânsızlıkları bakımından mümkün değil idiy
se de, bu hizmetlerin bu gibi büyük ünitelere 
bağlı olarak yürütülmesinin de imkânsız halde 
olduğu görülmüştü. Enerji Bakanlığı, TEK Ge
nel Müdürlüğü veyahut da Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlüğü iki milyarlık, bir milyarlık, üç-
yüz milyonluk, yüz milyonluk, elli milyonluk 
(büyük projelerle uğraşırken, falan köye elek
trik getirilecek, falan köye içme suyu getirile
cek gibi küçük küçük projelerle uğraşmaya va
kit bulamıyor. Bunu devede kulak kabul edi
yor. Bununla meşgul da olmuyor. Bundan do
layı köye altyapı hizmetleri uzun sene getiril
memiştir. Bunu hep beraber tatbikatta görmü
şüzdür. 

Şimdi zaten Köy İşleri Bakanlığının kuruluş 
nedeni de budur. Köyün sosyal yapısı değişik | 
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karakter arz öder. Buraya götürülecek olan hiz
metleri özel ihtisasa, özel bilgiye dayanan, bil
giye saJhip üniteler götürsün denildi, ilim adam
ları bu mevzuda ittifak ettiler, politikacılar it
tifak ettiler, valiler ittifak ettiler ve nihayet 
Köy işleri Bakanlığı kuruldu. Kuruluşu sıra
sında Sayın A. P. pek taraftar olmadı, fakat 
daha sonra iktidarı A. P. aldığı zaman Köy iş
leri Bakanlığının faydalarını mülâhaza etti, 
onu desteklediler. 

Şimdi sayın yeni Köy işleri Bakanı Adalet 
Partili değil diye Sayın A. P. milletvekilleri bu 
işin geri kalması için veyahut da bu kanunun 
Meclisten.. (A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler). 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Bakan da A. P. fikirleri paralelinde ko
nuşuyor. (Şiddetli gürültüler.) 

D. P. GRUPU ADINA NECATİ İSFENDİ-
YAR ÇAKIROĞLU (Devamla) — Kızmayın, 
lütfen kızmayın. Müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen konu üze
rinde konuşun. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sen A. P. 
yi bırak da fikirlerini beyan et kardeşim. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (De
vamla) — Sizden direktif lalarak mı konuşaca
ğım, yoksa kendi fikirlerimi mi söyliyeceğim, 
ıonu söyleyin. 

BAŞKAN — iSaym hatip, lütfen konu üze
rinde konuşunuz. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (De. 
vamla) — Ben fikirlerimi söylüyorum, siE de 
çılkar aksi tezi müdafaa edersiniz. 

Biraz evvel 5 nici maddenin oylanması sıra
sında da durumu gösterdiniz; komisyona rağ
men birçok arkadaşlar 5 mci maddenin karşı
sına çıktı, göndük A. P. sıralarında.. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen konuya av
det edin. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Ben kendi glörii-
şümü arz ettim. Grup adına mı konuştum, 
şahsım adına mı konuştum?.. Bir kere bunu 
bil.. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (De
vamla) — Şu anda benim muhatabım Başkan
dır, Başkandan başka kimseye karşı sorumlu 
değilim. 
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BAŞKAN — Sayım, hatip, rica ediyorum, ko
nu üzerinlde ve hiç kimseye cevap vermeden 
konuşmanıza devam ediniz. 

NECATt ÎSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (De
vamla) — Sayın Başkan, onları susturmak Ibe-
nıim vazifem mi?.. 

BAŞKAN — Müsaade [buyurun, (buna rağ
men size sataşırlarsa onlara da ihtarımı yapa
cağım. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (De
vamla) — Rem konuşuyorum, karışıyorlar . 

BAŞKAN — Sadet dışında konuşmadığımız 
takdirde onlar müdahale ederse ihtar veririm. 
Lütfen! sadet içerisimıde konuyu aydınlatınız. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (De
vamla) — Konuyu aydınlatıyorum, efemdim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (De

vamla) — Şimdi, «Köy elektrifikasyonuma ne 
lüzum vardır. Köy işleri Bakanlığına ne lüzum 
vardır?.» şeklinde mülâhazalarım, bu işi engel
lemek için kulislerde, hattâ §u kürsüde de be
yan edildiğine şahit oluyoruz. Bunları inkâr 
eltimeye imkân yoktur. Binaenaleyh, politik 
düşüncelerini dışında, meseleyi memleket men
faatleri zaviyesinden ele (almak mecburiyetin
deyiz. Dün başka, (bugün başka olmıyalım. 
Şu elimizdeki kanun tasarısı A. P. iktidarı ta
rafından hazırlamamış, Yüce Meclise verilmiş-
ıtdr. Şimdi niçin aksi noktaî nazarı müdafaa 
ediyoruz? Ben bumu belirtmek istiyorum. Yüce 
Meclisten bu kanun tasarısı çıktığı takdirde 
Yüce Meclisim eseri olacaktır. Bunda A. P. li-
lerim de payı vardur, C. IH. P. lilerin de, diğer 
partilerin de payı vardır, ama iktidarda iken 
Ibaşka, muhalefette jkemjbaişka olmıyahm. Bu
nu demek istiyorum. 

Simidi, iki bakanlığın yetkili elemanlarınım, 
da muitabakat etliği 9 ncu maddeyi komisyon 
benimsiyor, Hükümet benimsiyor, ben de 
D. P. Grupu aidımıa 9 mıcu ımalddemin aynen ka-
ıbulümjü Yüce Meclisten arz ve istirham ediyo
rum. 

iSay^üanımia. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Güner?.. Yok. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Komisyon adına 
'söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOflVfâSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Köy işleri Bakanlığınım kuruluş ve görevle
ri hakkındaki kanun tasarısının 9 ncu madde
si üzerinde arkadaşlarımızın görüş ve konuşma
larına ışık tutar kanaatiyle, komisyonda yapı
lan müzakerelerin safahatını sizlere arz etmek 
isterim. 

TEK'in ve Köy İşleri Bakanlığının müste
şar ve umum müdür seviyesindeki teknik ele
manlarının de iştiraki ile komisyonda iki gün 
devam eden müzakereler neticesinde 9 ncu mad
de bu son şeklini almıştır. Bu şekle göre, köy 
kalkınmasının koordinasyonunu elinde tutan, 
yol, su ve diğer hizmetleri yapmakta bulunan, 
köylerin toplu olarak kalkınmasında hangi hiz
metlerin evvelâ gelmesi yolundaki çalışmaların 
en iyi şekilde bilecek ve köy hizmetlerini en gü
zel şekilde mahalline götürecek olan Köy İşleri 
Bakanlığının elektrik konusunda evvelâ hangi 
köye elektrik getirilmesi gerektiğinin progra
mını yapmasının faydalı olduğu kanaatine tek
nik elemanlar müştereken varmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun bir Hükü
met tasarısı olarak, size niyabeten vazife gö
ren komisyona geldiği zaman, ilgili bakanlıkla
ra yazı yazmak suretiyle teknik elemanlarını 
veya temsilcilerini bulundurmalarını istedim. 
Üç gün devam eden müzakereler neticesinde, 
bir kanun tasarısı üzerinde Hükümetin iki ba
kanlığının noktai nazarında bir iştirak olması 
gerektiği kanaatine vararak, burada anlaşarak 
bize geliniz, dedik. Uzun uzun müzakere edildi 
ve maddenin son şekli olan şu metin; TEK Ge
nel Müdürü, ilgili daire başkanı ve Köy İşleri 
Bakanlığı Müsteşarı ve ilgili genel müdürünün 
benim huzurumda müştereken yazıp kaleme al
dıkları metindir. Bize verdikleri izahata göre, 
TEK, Köy İşleri Bakanlığının yapacağı prog
ramın etüt ve plânını yapacaktır. Bunun üzeri
ne; «Biz mühendis değiliz, nihayet bir hukuk
çu olarak her şeyi de bilmek mecburiyetinde 
isek de, bilmememiz de gayet tabiîdir, bunun 
sebebini güzelce izah edin» dedik. Verilen iza
hat şu oldu arkadaşlar: Köy İşleri Bakanlığı
nın verdiği bu gerekçe diğer kurumu da tat
min etmiştir. Bütün mesele nedir, biliyor musu
nuz? Bütün mesele TEK'in hizmetlerinin parça-
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lanmaması gayesi ve bir de köy elektrifikasyo
nu için ayrılan o kanundaki fonun Köy İşleri 
Bakanlığına değil, kendilerinde kalması mev
zuudur. Hassas noktalardır, bunlar. Bu iki nok
tada,.. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Para 
kimde ise, hüküm ondadır. 

MEHMET İSMET ANGI (Devamla) — Mü
saade buyurunuz, hanımefendi; izahatımı dinle
yiniz, siz de gelir fikirlerinizi söylersiniz. 

Bu iki noktada anlaşmaya şu şekilde varıl
dı : Bir inşaatın, yani köye getirilecek elektriğin 
etüt ve plânı eğer teknik bakımdan projeye is-
nadediyorsa gayet tabiî ki, bunun bir maliyeti 
olacaktır. Bu para TEK'e, kanunun kendisine 
ayırdığı o fondan verilecektir. Bundan Köy İş
leri Bakanlığının hiçbir suretle müdahalesi ve
ya talebi olamıyacaktır. Yani, teknik bakımdan 
projesi, etüdü, inşaatı ve işletmesi TEK'in elin
dedir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Madde
de böyle yazmıyor. 

MEHMET İSMET ANGI (Devamla) — Mü
saade buyurun, bize verilen izahat ve kendile
rinin müştereken hazırladıkları,.. 

SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı o fikirde değil. 

MEHMET İSMET ANGI (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı lütfedip komisyonumuza gelmemiş
tir, fakat kendisinin temsilcisi olan TEK Ge
nel Müdürü gelmiştir. Bir komisyon başkanı 
gelmiyen Hükümet üyesini getirmek durumun
da değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bu konu üzerin
de çok durduk. Ben size meseleyi arz ediyo
rum; Yüksek Heyetinizin kanaati gayet tabiî 
nerede birleşirse kanun o sekili olacaktır. Hü
kümetin getirdiği kanun eğer olduğu gibi çı
kacaksa o zaman komisyona ne ihtiyaç vardır? 
Komisyonun getireceği kanun mutlaka komis
yonun tesbit ettiği gibi kanunlaşacaksa o za
man Yüce Meclise ihtiyaç yoktur. Kanunlar ta
sarı olarak Parlâmentoya ve komisyonlara inti
kal ettikten sonra Hükümetin elinden çıkmış
tır. Komisyonun getirdiği rapor Yüce Meclise 
arz edildikten sonra bu kanun Yüce Meclisin 
malıdır, şu veya bu Hükümetin imzası vardır, 
şu bakan böyle demiş meselesi değildir. Bir ka-
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nun Hükümetin tasarısı olarak sevk edilir^ Yü
ce Meclisin kararı ile kanunlaşır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı 
üzerinde daireler, maalesef bugüne kadar alışıl
mamış birtakım spekülâsyonlar yapmışlar, ar
kadaşlarımıza birtakım beyannameler gönder
mek suretiyle «işin gerçeği bu değildir» diye 
birtakım çalışmalara girmişlerdir. Kendilerine 
açıkça söyledim; şurada burada yapacağınız ku
lis yerine, geliniz, komisyonda bizi tatmin edi
niz, ikna ediniz. 

Biz hizmetin köye, hizmetin yerine en rahat, 
en kolay gitmesini temin yolunda hazırlanan bir 
kanunun şu veya bu tesir altında kalmaması 
için üç gün yalnız bu madde üzerinde müzakere 
yaptık ve bu neticeye vardık. Bu hususu Yüce 
Meclisin bilgilerine arz etmeyi, şu konuşmaların 
çerçevesi içerisinde kendime vazife edindim. 

Malûmat arz eder, hepinizi saygı ile selâm
larım. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bir dönem üyesi bulunduğum bu Meclisin 

geleneklerine her zaman saygı duydum ve bu 
Meclisin bir dönem üyesi olmanın şerefini de 
her zaman taşıdım ve taşıyacağım. 

Halen tartışmasını yaptığımız kanun tasarı
sı, Bakanlığa atandığım altı ay içerisinde bana 
en çok zahmet veren ve en çok meşgul eden bir 
konu olmuştur. 

IKöy İşleri Bakanlığı sekiz yıldır çalışmak
tadır, fakat bir teşkilât Kanununa sahip de
ğildir ve arz etmiştim, 1963 yılından bu yana 
Meclisten bir teşkilât kanunu çıkamamıştır. Bu 
üşin ne kadar güç olduğunu B'aJkan olarak bu
lunduğum altı aylık süre içerisinde anladım. 
Hiç birinize, resmi sıfatım içerisinde veya özel 
münasebetlerim içerisinde, bu kanunla ilgili ka
naatlerinizi etkileyecek her hangi bir ricada bu
lunmadım. 

Bu Meclisin birtakım gelenekleri vardır. 
Anayasamızın hükmüne göre sayın mületıvekil-
leri Türk Milletini temsil ederler ve Türk Mil
letine hizmet ederler. Anayasamıza göre görev
leri budur. Milletvekilleri birtakım kişilerin 
kaprislerine hizmet eder tarzda davranırlarsa 
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bu hareket bu büyük müesseseye ve Anayasa
nın temel esprisine ters düşen bir tutum olur. 

iSayın Komisyon Başkanı burada size bir 
(gerçeği belirttiler, dediler ki; bu karşınızda bu
lunan metin, komisyonda benim huzurumda 
THK Genel Müdürü ve yardımcısı ve Klöy iş
leri Bakanlığı temsilcisi tarafından müştereken 
kaleme alınmıştır. Gerçek budur. 

!Bu Meclisin gelenekleri şunlardır, arkadaş
lar: Milletvekilleri protokolda birinci sırayı iş
gal ederler ve milletvekillerine muhatabtolan 
bakandır. Bir bakanlığın üçüncü derecede, dör
düncü derecede memurları milletvekillerini bir
takım kaprisleri için kullanırlarsa, o milletve
kili görevine ters düşer ve o görevini kötüye 
kullanmış olur. 

ISALİH AYGÜN (Amasya) — itham etme
yin Sayın Bfakan, naniği memurmuş, onlar?. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
('Devamla) — Ben konu üzerinde konuşuyo
rum, kişiler üzerinde konuşmuyorum. 

İSayın milletvekilleri, bir gerçeği belirtme
me müsaadenizi rioa edeceğim. Her zaman şunu 
tekrar ederiz: «bu Meclisin bir toplantısı 
000 000 lira büyük bir rakamdır ve bu zama
nı değerli kollantmak için, israf etmemek için 
bu Meclis birtakım gelenekler, birtakım prose
dürler tesis etmiştir. Bu prosedür şudur: Ka
nunlar komisyonlarda enine - boyuna konuşu
lur; komisyon başkanı konu ile ilgili ve gerekli 
gördüğü bütün kişileri davet eder ve biligi alı
nır. Bu kanunun hazırlanmasında bu yönde hiç
bir kusur ve hiçbir eksiklik olmamıştır. Ka
nun, bütün açıklığiyle Komisyonda tartışılmış 
ve görüşülmüştür. 

Bu madde nedir? Halen komisyonlarda, ko
ridorlarda elimdeki bu kâğıdı göstererek elim
deki şu kâğıttan dağıtılıyor. Bu kâğıdın metni 
tekliflerde aynen vardır. Ben, zamanında üyesi 
bulunduğum bu Mecliste bu tutumu tasvibet-
miyorüm; bunu belirtmek benim görevimdir, 
ben bu görevi yapıyorum. Demokratik düzene 
ve bu düzenin geleceğine hayatı boyunca inan
mış bir insanım; onun yaşaması ve gelişmesi 
için her şeyi yaptım, yapacağım. 

Burada, elimde bulunan kâğıtların hepsi bu 
konu ile ilgilidir. Her soruya cevap vermeye ha
zırım. Demin arz ettiğim gibi, gerek resmî ilişki
lerim içerisinde ve gerekse özel münasebetlerim 

içerisinde bu Parlâmentonun kuralına uymıyan 
hiçbir fikrin ve tutumun adamı olmadım, ama 
bu Parlâmentonun kurallarına ters düşen tu
tumları kınarsam ve ondan dolayı sizlere şikâ
yetçi olursam, sizlerin bana sitem etmemeniz, 
beni anlamanız lâzımdır. 

Bu maddede öngörülen husus şudur: Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarının be
yanı şu olmuştur: «IKöy elektrifikasyonunda 
(Köy işleri Bakanlığı ile TEK'in beraber çalış
ması lâzımdır. Yalnız, bu beraberliğin nerede 
olacağını, ayırımın nerede olacağını tâyin etme
miz lâzımdır.» Bu tâbiri kuvvetlendirmek için 
de «Elmayı neresinden keseceğiz» demişlerdir. 

Kendilerinden istirlhamım şu oldu: Bu tek
nik bir konudur, oturunuz, arkadaşlarımla be
raber bir metin formüle ediniz. Kendileri bir 
metin formüle ettiler ve formüle edilen metinle 
beraber mutabakatları alınarak Komisyona gi
dilmiştir. Komisyon Bîaşkanı buradadırlar. Bu 
metin Komisyonda tartışılırken «Köy işleri Ba
kanlığı yetkilileriyle mutabakata vardık, bir 
•metin üzerinde anlaşmaya vardık» denmiş ve 
bu metin Komisyon Başkanlığına verilmiştir. 
Birkaç saat sonra TEK yetkilileri müracaat 
ederek «Metinde bir değişiklik yapmak arzu
sunda olduklarını» söylemişlerdir. 

Benim için bu tutum şaşırtıcı oldu. Bir ba
kanlığın en ÜSt kademedeki yetkilileri kendi 
aralarında bir metin hazırlarlar ve birkaç saat 
sonra da, üzerinde çok sıkı şekilde durulmasına 
rağmen, «metinde kusurumuz oldu» diye Komis
yon Başkanına mazeret beyan ederlerse bu tu
tumu bendeniz yadırgarım, şaşırtıcı bulurum. 

Kendilerine «hay hay» dedik, «olabilir» de
dik. Ertesi günü yeni bir metin üzerinde tekrar 
anlaştılar. Yeni metin de aşağı - yukarı eski 
metnin aynı idi, hiçbir değişiklik yoktu. Bu 
metni Komisyon Başkanının huzurunda - ben
deniz hiçbir şekilde karışmadım - beraberce 
yazdılar, kendisine verdiler, önünüzde bulunan 
metin budur. TEK yetkilileriyle Köy işleri Ba
kanlığı yetkililerinin müştereken ve sayın Ko
misyon Başkanı ile Sayın Okyayuz'un bulun
dukları bir yerde hazırladıkları metindir ve o 
metne ait elyazıları da bendedir. 

istenen, yapılan nedir? İstenen ve yapılan 
şu: TEK, Türkiye'de elektrik işletmesinde ihti
sas sahibi olan bir kuruluştur, fakat köy ünite-
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sinin kendisine has birtakım özellikleri vardır. 
Köy İşleri Bakanlığı teşkilâtı, yetkilileri hangi 
köylere elektrik gideceğine değin önçalışmaları 
yapacaklarıdır. Yani köyleri; yerleşim yerleri 
(bakımından, nüfus bakımından, müstakbel ge
lişmesi yönünden, takribi elektrik ihtiyacı yö
nünden bir önetüde talbi tutacaklardır. Bu etü
dü TEK'e iletecektir. TEK de, bu toplanan bil
gilerin ışığında o köye elektrik götürülmesine 
ilişkin teknik projeyi yapacaktır. Bu projeye 
dayanarak da inşaatı yapacaktır. 

Teknik kadronun uygun bulduğu değerlen
dirme bu olmuştur ve metne aynı şekilde geç
miştir. 

©âzı arkadaşlarını Komisyonda, «Köy işleri 
Bakanlığı elektrik konusuyla uğraşmasın» de
diler; b.u bir görüştür. Yalnız, Köy İşleri Ba
kanlığı bir ticari kuruluş değildir, bir kamu ku
ruluşudur, bir Bakanlıktır ve verilen görevi 
yapar, bunda da kıstas, kamuya hizmettir. Hiz
metin en iyi kim tarafından götürüleceği kıs
tasına dayanılmaktadır. 

Daha önce lütfedip kabul ettiğiniz Köy iş
leri Bakanlığının görevlerini taidaJdeden 2 nci 
madde, Köy işleri Bakanlığına köy elektrifikas
yonunda bu hizmeti vermiştir; şu anladığımız 
amaç içerisind.e bunu beHrtmiştir. Bu madde 
onun devamıdır, tutarlığını sağlıyan hükümleri 
ihtiva etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bakanlar geliyor gidiyor, genel müdürler 

geliyor gidiyor, bunlar gerçektir. Kanunlar, bir 
gün için çıkmaz uzun vadelidirler. Bu kanun 
çıkacaktır, fakat zaman ihtiyaçlarına cevap ver
mesi, yaşaması lâzımdır. Biz, çelişki içerisinde 
olan, yaşayamayacak olan kanun çıkarırsak, bu 
kanunun 2 nci maddesiyle verilen görevlere 
ters düşeriz ve Köy işleri Bakanlığının hizmet 
imkânını kısıtlamış oluruz. 

Bendeniz bu açıklamayı yapabilmek için 
huzurunuza çıktım. Sözlerimin başında sunu arz 
etmiştim: Bakan olduğum altı ay içinde beni 
en çok yoran, en çok meşgul eden konu bu oldu. 
Tabiî, Bakan olarak kanunun biran evvel çık
masını istiyorum. Bu, benim doğal bir eğilimim, 
bunu tabiî ve sempati ile karşılayınız. Ben is
tiyorum ki, konuşmalar mümkün olduğu kadar 
kisa olsun.. Bunlar benim içimden geliyor, bunu 
ıfrenliyemiyörüm. Dediğim gibi, Meclis, görev

leri yönünden bir hayli yüklü. Meclisteki ko
nuşmalar uzun sürterse bu kanunu çıkarmak na-
slbolmıyacak mı, bu kanunu çıkarmak güçleşe
cek mi, diye endişeye düşüyorum. Benim bu çok 
samimî, içimden gelen eğilimimi iyi duygularla 
değerlendiriniz. 

'Gayet tabiî, sizlerin de temayülleri kendi 
tecrübelerinizle kanuna katkıda bulunmak, da
ha mükemmel çıkmasına yardımcı olabilmektir. 
IBendeniz bunu da anlıyorum, buna da saygı du
yuyorum. Yalnız sizler de benim bu tutumumu 
lütfen anlayınız. Köy İşleri Bakanlığı teşkilât 
kanununu iyi niyetle savunduğumu bilmenizi is
terim. 

Bendeniz teknik bir adam değilim; teknik 
kadronun bana vermiş olduğu bilgiyi sizlere ak
tarıyorum, olanları size aktardım. Kişisel bir 
görüşüm veya kişisel bir tutmum olmamıştır. 
Hiçbir zaman, teknik kadronun bana vermiş ol
duğu bilgi, «Köy işleri Bakanlığı şunu yapsın, 
ya da bunu yapsın» şeklinde bir düşüncenin sa
hibi olmadım. Bu teknik kadronun verdiği bil
gi ve Hükümet programının öngördüğü şekiller 
içerisinde gelişir. Ben de bu genel hava içerisin
de kaldım. Lütfedin, bu kanunun biran evvel 
çıkmasına yardımcı olun. Sizlerin büyük ilgini
zi, bu bakanlığın hizmet alanı olan Türk köylü
süne yakınlığınızı, Türk köylüsünün dertleri ol
duğunu biliyorum. Bâzı hizmetlerin gitmeyişini 
kınıyorsunuz. Bu hizmetlerin gitmeyişi, Köy iş
leri Bakanlığının yeterli olmayışından daha çok 
imkânlarının müsaidolmayışındandır. 

Şunu da söylemek benim için bir borçtur. 
Köylerimizde ihtiyaç fazladır, fakat buna ka
munun ayırdığı kaynak son derece sınırlıdır. 
Bu sınırlı imkânlar İçerisinde bu büyük ihtiyaç
ları karşılamak güç oluyor. Bundan dolayı da 
hizmetleri değerlendirmede yanlış, ya da deği
şik tutumumuz oluyor. Bunun da bu tarzda bi
linmesini rica ediyorum. 

Hepinizi saygıyle selâmlarım. (Alkışlar.) 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakandan bir sorum olacak efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Zekiye 
Gülsen'in zatıâliniziden bir soruları olacak, lüt
fen... 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 
Bakandan şu hususu aydınlatmalarını istirham 
edeceğim : 
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İster bu kanunun bu maddesi içinde, yani 
Köy işleri Bakanlığı nezdinde tedvin edilsin, is
ter Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile 
müştereken hazırlansın. Acaba, bu işin yürütül
mesi yine bölgelere mi verilecek? Bu bölgeler ne
releri olacaktır? Yine mevcut bölge şartlarına 
göre mi konulacaktır? Meselâ Samsun'da 8 nci 
ibölge, Eskişehir'de 9 ncu bölge... Bu bölgelerin 
yerlerini değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 
Hep aynı yerlerde mi, yoksa bu «elmayı böler
ken» başka yerleri de nazara alacak mısınız? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 

(Devamla) — Şimdi efendim, demin bölge teş-
kilâtlyle ilgili tartışmalar oldu. Bendeniz bu 
tartışmaları şöyle değerlendirdim : Halen köy 
hizmetlerinde amaçlarımıza ulaşmış durumda 
değiliz. Köye götürdüğümüz hizmetler yetersiz, 
Birtakım gerçeklerimiz var; Halen Türkiye'de 
köylerimizin yansına içmesuyu götürememiş 
durumdayız, köylerimizin, aşağı - yukarı, üçte 
ikisine yaz ve kış gidebileceğimiz yolu sağlıyas 
bilmiş durumda değiliz. Bunlar, bildiğiniz ger
çeklerimiz, diğerlerini saymama lüzum yok sa
nıyorum. 

IBâzı değerli arkadaşlarım diyorlar ki; bölge 
olmasa idi bizim köy hizmetlerimiz il, ilçe, nahi
ye veya köy çapında daha iyi yürürdü. 

'Bölgelerin kurulmasındaki amaç şu : Bu, il, 
ilçe ve köy çapındaki hizmetleri daha iyi yürüt
mek... Bu münakaşaları bendeniz şöyle değer
lendirdim : Halen bizim bölgelerimiz ve illeri
mizdeki teşkilâtımız, köy hizmetlerinin gerek
tirdiği etkenliğe sahip değil; bu, bizim gerçe
ğimiz. Bunu, tutup bana veya benden önceki 
arkadaşlarıma bağlamak doğru bir değerlendir
me olmaz. Ayırabildiğimiz . kamu kaynaklan 
son derece sınırlı, ihtiyaçlarımız çok fazladır. 

Arz ettiğim gibi, bölgelerden amaç, hem 
kontrolü, hem etkenliği daha çok artırabilmek
tir. Bölgelerle ilgili olarak benden önce konu
şan arkadaşlarımız değindiler; Köy İşleri Ba
kanlığındaki bölge teşkilâtlan genellikle uygu
layıcı teşkilâtlar değillerdir, kontroleu teşkilât
lardır. Bazan uygulama yapıyorlar, fakat bölge 
çapında oluyor. Farz edelim, birkaç ili içerisine 
alan içmesuyu konusunda uygulayıcı oluyorlar. 
Büyük köprüler var, bunları il çapında gerçek
leştirmemiz mümkün olmuyor, o zaman uygula
yıcı olarak devreye giriyorlar, 

Bir başka gerçeğimiz daha var: Halen Tür
kiye'mizde takriben 40 ilimizin YSE müdürü 
mühendis değildir. Her ile gönderebilecek mü
hendis bulamıyoruz. O zaman, acaba bâzı böl
gelerde bulunan mühendislerden yararlanarak 
teknik hizmetlerimizi daha iyi yürütmemiz 
mümkün olabilir mi? sorusu ortaya çıkıyor. Bu 
imkândan yararlanmak istiyoruz. 

Köy elektrifikasyonunun, bu maddede öngö
rüldüğü şekilde, yani il çapında hangi köylere 
elektrik gidecek?.. Bunu bir programa bağla
mak, tamamen envanter mahiyette bir progra
ma bağlamak için Köy işleri Bakanlığının ya
pacağı çalışmalarda bölgelerin yeri yoktur. Bu, 
il çapında yapılacak çalışmalardır. Çünkü pro
jeyi yapacak olan, inşaatı yapacak olan, tek
nik projeyi yapacak olan doğrudan doğruya 
TEK Teşkilâtıdır. O soru, oraya aittir. Ama şu
nu arz edebilirim ki, TEK Teşkilâtı zannede
rim bunu bölgelerle yapabilir, il içerisinde yap
ması, Türkiye'nin bugünkü imkânlan, koşullan 
içerisinde mümkün değildir, buna müsait tek
nik kadromuz yoktur. Sonra, TEK yönünden 
her ilde bir sulbe açmak tabiî ideal bir amaçtır, 
istenen bir şeydir. Ama, her ilde elektrik mü
hendisi bulabilmek, her ilde ayn ayn kuruluşa 
gidebilmek mümkün değildir. 

Sorunuzu şöyle cevaplandırayım. 
Köy işleri Bakanlığı teknik kadro bakımın

dan imkân bulsaydı, para bakımından imkân 
bulsaydı teşkilâtını merkezleştirmez, daha ziya
de taşraya yönelir, ilçe çapında teşkilât kur
mak ister. Her ilçede bir teşkilâtının, bakım ve 
yapım ekibinin bulunmasını ister ve imkân bul
sa uygulayıcı ünitesinin tamamen il içerisinde 
kalmasını ister. Ama, teknik zaruretler bakan
lığı zorlamaktadır. Bildiğiniz üzere Köy işleri 
Bakanlığının ilçe çapında teşkilâtı mevcut de
ğildir. 

Elektrifikasyonla ilgili hizmetlerimiz gayet 
sınırlıdır. Yalnız bizimki envanter mahiyette 
olan hizmetler olacaktır ve aynca ileride köy
lerde elektrifikasyonun tarımda kullanılmasın
da ve köyde tanma dayalı endüstrinin gelişme
sinde, yahut öncülük yapmasında köye elektri
ğin kullanılmasını öğretici olarak görev göre
cektir. Bunun da henüz teşkilâtını kuramadık. 
Genel Merkezin bununla ilgili birtakım düşün
celeri vardır, ileride bu, her halde hizmetin ve 
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imkânların gelişmesine göre şekillenecektir. Ar- l 
izim budur efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakana soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 

Bakanın şu sorularımı cevaplandırmasını istir-
lıam ediyorum. 

Halen Türkiye'de 17 YSE bölge müdürlüğü 
ve Toprak su bölgeleri için toplam olarak 
ödenen kira bedeli ne kadardır ve bölgelerde
ki binek arabalarının sayısı nedir? (O. H. P. 
sıralarından «Ne ilgisi var» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sa
yın Bakan gerekl cevabı verir. Yazılı ise «ya
zılı» der, sözlü ise «sözlü» der. 

Buyurun, siz sorunuzu sorun efendim. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş

kan, madde ile ne ilgisi var. 

BAŞKAN — Müsaade buyur efendim. 
Buyurun Sayın Karaaslan. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Bu 

bölgeler birer ikmal merkezi mi olacaktır, bil
fiil icraatı durumunda mı olacaktır? 

Eğer icraatçı durumunda olacaksa, ikinci 
Beş Yıllık Plânımızda gerçek ihtiyaç objektif 
sebeplere göre tesbit edilmemiş ise bölge kuru
luşlarına gidilmiyeoektir. Bu icraatla tezat ha
linde olan bölgelerin durumu nasıl tesbit edile
cektir? 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Arz edeyim efendim. (0. H. P. sıralarından 
gürültüler, anlaşılmayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Bakandan her zaman soru so
rulabilir efendim. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Efendim, 
özel soru oluyor. 

BAŞKAN — öyle diyor, öyle takdir edi
yor. Her zaman, her hususta soru sorabilir. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Müsaade ederseniz arz edeyim. 

Bu soruyu cevaplandırmayı... 
HAYRETTİN HANAÖASI (Elâzığ) — Ya

zılı olarak versin. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, «ben cevap ver

miyorum» diyebilir. Saym Bakan da haklıdır. 
Onu Bakan takdir ©der. | 
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Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 

— Demin arz etmeyi unuttuğum ve unutmakla 
da hata ettiğim bir konuya cevap sunmak için 
de bu sorunuzdan yararlanmak istiyorum. 

Demin bir arkadaşım, «Sayın Bakan Adalet 
Partili olmadığı için, bu kanunun çıkmasında 
yardımcı olmuyorsunuz.» dedi. Ben bunu ya
lanlarım. Ben Erim Hükümetinin bir üyesiyim, 
partiler üstü bir politika uygulıyan bir hükü
metin üyesiyim. Şahsan da hiçbir partinin men
subu değilim, bağım sızım. 

Bu kanunda olsun, daha önceM Parlâmen
to çalışmalarımda olsun her partideki arkadaş
larımdan her zaman yardım gördüm. Onlara 
teşekkür ederim. 

Bu kanunun çıkmasiyle ilgili birtakım ace
lemi arkadaşlarımın anlamasını istiyorum, isti
yorum ki, kanunu biran evvel çıksın. Bu be
nim tabiî bir iyiliğim. Bu duygum içerisinde 
lütfen bunu ele almanızı rica edeceğim. 

Bölge teşkilâtımız ne kadar araç kullanıyor 
bilemiyorum. Yalnız şunu arz edeyim: Türki
ye'de yapılan bir araştırmaya göre, meselâ Top-
raksu, cari giderleri yönünden, Türkiye'de en 
düşük oranda cari gideri bütçesinden harcayan 
bir kuruluş. Topraksu'nun bu cari gideri % 18 
civarında veyahut % 20 nin altında. Bu bakım
dan emsali kuruluşlarla kıyasladığımız zaman, 
karşılaştırdığımız zaman Topraksu'yu gayet ve
rimli buluyorsunuz. Yine, yapılan bir araştırma 
ya göre - tam rakamı hatırlamıyorum - YSE Ge
nel Müdürlüğünün yaptığı hizmetlere baktığı
nız zaman yol hizmetlerinde, su hizmetlerinde 
rantabilite, emsali kuruluşlara nazaran çok da
ha üstündür. 

Bunu, şuna bağlayabiliriz ki, Köy işleri Ba
kanlığı yaptığı hizmetlerde cari giderleri - me
mur maaşı, işçi ücretleri - çok düşük oranda 
harcama yapan bir kuruluştur. 

Ayrıca, yine rakamlara baktığımız zaman şu
nu görüyoruz : 

Köy İşleri Bakanlığı hizmetlerinde, özellikle 
YSE Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kamu har
camasının takriben % 40 oranında bir köy kat
kısı sağlanmaktadır. O bakımdan da hizmetleri 
son derece düşük oluyor ve uyguladığı metotla, 
tamamen köyle malolmuş kadrosuyla daha ve
rimli hizmetler yapıyor, 
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Bu kadarını arz etmiş oluyorum ve müsaade. 
ederseniz sorunuza yazılı olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, sayın Bakana bir sorum var efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, biraz evvel sayın Bakana sitemli 
olarak bir beyanda bulunmuş; Samsun Vilâye
tinde YSE Bölge Müdürlüğü olduğu halde; To
kat Vilâyetine köy elektrifikasyonu hizmetinin 
daha fazla gittiği ve Tokat Vilâyetinde daha faz
la köyle elektrik yapıldığı hususunu söylemiş
tim. Bununla demek istediğim ve sormak iste
diğim sual şudur : 

Bölge kurulan vilâyetlere, acaba kurulma
yan vilâyetlerden daha mı fazla hizmet yapılı
yor ki, sayın arkadaşlarım Samsun Vilâyetinde 
9 tane bölge olduğunu, ileri sürüyorlar? Sayın 
Bakanın bu hususta izahat vermesini rica ede
ceğim. 

Aynı zamanda bu kuruluşlar, merkeziyet sis
temi ve bina durumu hesaba katılarak nu bu böl
gelerde kuruluyor, yoksa bulunduğu yere fazla 
hizmet yapılsın, o bölgeye dâhil diğer vilâyetle
re hizmet az gitsin diye mi yapılıyor? Bunun 
açıklanmasında fayda mülâhaza ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap verecekse-

niz buyurun efendim. 
KÖY İŞLERİ BAKANI GEVDET AYKAN 

(Devamla) — Sayın Başkan, şimdi köy elektri
fikasyonu konusunda Tokat'ta, ya da Samsun'
da hangi sayıda, hangi oranda köye elektrik ka
vuştuğunu bilmiyorum. Şayet Tokat'ta fazla 
ise bunu, Almus Barajının orada oluşuna bağla
rım. Şahsi bilgim olarak buna bağlarım. 

Bölgenin bir yerde bulunması, Köy işleri Ba
kanlığı ' hizmetleri yönünden o ilde daha çok 
yatırım anlamına gelmediğine değin, arkadaşla
rım pek çok rakamlar verdiler. Bölge, bir idari 
ünite, denetimle ilgili bir ünitedir; Köy işleri 
Bakanlığında uygulamayla ilgili bir ünite değil. 
Bitebildiğim kadar, denetimin diğer kuruluşla
rında da bölgeler birtakım idari ve teknik zaru
retlerle kuruluyor. Ama o merkezde bölgenin 
bir yerde bulunması, oraya daha çok hizmet git
tiği anlamına gelmiyor. 
Yalnız şu da bir gerçeğimiz : 

Türkiye'de bâzı bölgeler var ki, meselâ 
Samsun'u ete aldığımız zaman, diyelim ki, Sam
sun, Tokat'a nazaran daha gelişmiş bir yer, ya
hut Samsun, Sivas'a nazaran daha gelişmiş bir 
yer. Bu da toplumumuzun bir gerçeğidir. Bunu, 
hizmet ve bölge kuruluşu ile ilgili görmüyorum, 
doğal bir şey olarak görüyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Ahmet Güner?.. Yok. 
Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın öztürk?.. Yok. 
Sayın Köseoğlu, buyurun efendim. 
SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Riae) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanununun 

9 ncu maddesi yeni bir hüküm getirmektedir. 
Bu madde ile köy elektriğinin teknik cephesi 
ikiye bölünmekte, yani köy elektrifikasyonunun 
etüt, plân ve program kısmı Köy işleri Bakan
lığında kalmakta, diğer proje ve tesis kısmı da 
Enerji Bakanlığına bırakılmaktadır. 

Köy elektrifikasyonunun iki cephesi vardır: 
1. Teknik cephesi, 
2. idare cephesi. 
Teknik cephesi etüt, plân, program, proje 

ve tesisi ihtiva eder ve bütündür. 
ikinci cephesi de, köye elektrik geldikten 

sonra elektriği, köyün ekonomik, sosyal ve kül
türel bakımlardan kalkınmasına tatbik etmek
tir. 

Köy İşleri Bakanlığı, Bakan ve arkadaşları
mız kanun çıkarken Bakanlığın mevzuuna daha 
çok hizmetleri almaya gayret ediyorlar. Bunu 
anlayışla karşılamak icabetler. Ancak, Yüce 
Meclis kanun yaparken şu iki hususa mutlak 
dikkat etmemiz gerekmektedir. 

Biricisi; bir hizmetin iyi yapılmasını sağla
mak, o hizmeti en iyi yapan teşekküle bırak
maktır. Bundan ayrılamayız. 

ikincisi: Yine bu hizmetin yapılabilmesi 
için görev ve sorumluluğu dağıtmamak ve onu 
tek elde tutmaktır. 

Eğer biz görev ve sorumluluğu dağı tır aCı, 
bunu çeşitli teşekküllere bırakırsak muhterem 
arkadaşlar, hizmet hiçbir zaman iyi yürümez. 
Bu takdirde hizmet, kırtasiyeciliğe bürünür, hiz
mette aksama meydana gelir, hizmetin maliyeti 
artar, velhasıl birçok mahzurlar meydana gel
miş olur. 
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Biz burada şunu müdafaa etmek istiyoruz: 
Bu işi uygun olana bırakmak. Yani, köy elektri
fikasyonunun teknik cephesini, teknik hizmetini 
kim yapacaksa, hangi bakanlık yapacaksa tek 
bakanlığa bırakmak. 

Bu noktada bendenizin görüşleri şöyledir : 
Köy elektrifikasyonunun teknik cephesi, bi

raz evvel arz ettiğim unsurları bir bütündür, 
bunlar bölünemez. Bunları mutlak surette 
Enerji Bakanlığına, dolayısiyle Türkiye Elekt
rik Kurumuna bırakmak zaruridir ve gereklidir. 
Neden böyle icabediyor.? 

Muhterem arkadaşlar, biz bir sene önce bir 
kanun çıkardık; Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nunu. Bir sene sonra yeni bir kanun çıkarıyo
ruz ve ilk kanunda koyduğumuz esasları, 
prensipleri bu kanunda bozuyor ve yeni bir 
durum meydana getiriyoruz. Eğer biz, her se
ne çıkardığımız kanunu mütaakıp sene değiş
tirme yoluna gidersek olmaz arkadaşlar. Evet, 
kanunlar ihtiyaçlara cevap verir ama, 5 - 1 0 
sene geçer, ondan sonra nihayet aksaklıklar 
görülür ve bunların çaresine bakılır. 

Ne olmuş yani, köy elektrifikasyon hizmet
leri iyi mi yürümüyor? Zaten bunları kim yü
rütüyordu? Bugüne kadar bunları yürüten Eti-
banktı, değişen bir şey yok ki. Bu ihtiyacı ni
çin duyuyoruz arkadaşlar? 

ıSonra, biz, oıibeş senedenberi Meclisin gün
deminde olan Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununu çıkardık. Bunu çıkarırken de dünya
nın tatbikatını yaptığı ve en uygun şeklini 
bulduğu hali örnek aldık. Şimdi ise, dünya
daki güzel tatbikatı bırakarak malefcef her za
man yaptığımız gib, kendimize has, gelişigüzel 
bir durum meydana getirmeye çalışıyoruz; 
hizmeti bölerek, bir kısmını birisine,, bir kıs
mını da bir bakanlığa veriyoruz. 

Arkadaşlar, böyle şey olmaz. Hizmet aksıya-
caktır, iyi hizmet yapmak zorlaşacaktır, bu 
memlekete yazıik olacaktır. Bundan vazgeçe
lim. arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 1312 sayılı Ka
nun, en iyi şekilde tedvin edilmiştir. Bu ka
nun içinde köy elektrifikasyonu en iyi bir şe-
ikilde yerleşmiştir. Ben, bâzı misaller verece
ğim; 

Kanunun 3 ncü maddesinin (E) fıkrası, köy 
elektrifikasyonu için özel bir ünite, özel bir 

teşkilât kurulması esasını koymuştur. Enerji 
Bakanlığı Türkiye Elektrik Kurumu da bu esa
sa uygun olarak köy elektrifikasyonu için ge
niş, büyük bir teşkilât kurmuştur. 

4 ncü madde ile özel bir fon tesis edilmiş
tir. 4 ncü maddenin son fıkrası, iletim şebeke
lerini TEK in yapacağını kaibul etmiştir. Böy
lece TürkiyeElektrik Kurumu, köy elektrifikas
yonuna büyük ölçüde katılmış bulunmaktadır'. 
Köy elektrifikasyonunun iyi yürümesi için, bun
dan istifade etmemiz gerekmektedir. 

6 ncı maddede, programların yapılmasına 
dair birçok hükümler vardır. 

'Geçici 11 nci maddeye «bir kuruşlar» kon
mak suretiyle köy elektrifikasyonuna malî kay
nak bulunmuştur. 

Kanunun 2 nci maddesi, köy elektrifikas
yon hizmetlerinin iyi yürümesi için işbirliği 
mevzuunda güzel esaslar koymuş, köye gidecek 
bütün hizmetlerde Hükümetin, diğer bakanlık
larla iyi bir kordinasyon kurması esaJsmı kabul 
etmiştir. 

Nihayet, 4 ncü maddenin son fıkrasında ve 
diğer birçok maddelerde güzel esaslar getiril
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, köy elektrifikasyo
nunun, Türkiye Elektrik Kurumunda kalması
nın çok faydaları vardır. Türkiye Elektrik Ku
rumu, son yapılan zamlarla, gayet iyi hiz
met ifa edebilecek bir Genel Müdürlük haline 
gelmiştir. Dolayısiyle, bu güzel gelir kaynağı

na sahibolan Türkiye Elektrik Kurumu, köy 
elektrifikasyon hizmetlerini de üzerine aldığı1 

müddetçe bu hizmetler gayet iyi yürüyecek
tir. 

Türkiye Elektrik Kurumu, biraz evvel arz 
etmiş olduğum iletim şebekelerinin yapımını 
üzerine almıştır. Hizmet, bu bakımdan iyi yü
rüyecektir. Türkiye Elektrik Kurumu, bir
çok fakir köyümüze, kârdan yardım etmek 
suretiyle elektrifikasyon hizmetlerine faydalı 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ayni zamanda, bu
nun, bir teşkilât işi olduğunu gözden uzak 
tutmamak mecburiyetindeyiz. Bugün elektrik 
mühendisi, elektrik elemanı bulmak son derece 
zordur. Sayın Köy İşleri Bakanlığına, me
selâ, benim vilâyetime niçin bir teknik ele
man veremediğini soruyorum. Bırakınız benim 
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vilâyetimi, ha;tfö bölgesinde elektrik mühen
disi, yoktur, ancak iki tane teknikeri vardır. 
'Bakanlıkta da ancak birkaç tanesini bulma
nız mümkün olabilecektir. Çok kıymetli bir 
arkadaşımızın, takdir ettiğimiz bir kimsenin,,' 
başında bulunduğu dairede de eleman yoktur. 
Burum böyle olduğu halde, yeni bir teşkilât 
kurmaya niçin lüzum görüyoruz? 

Muhterem arkadaşlarım, elektrik mühen
disi, elektrik teknik elemanı çok pahalı olan 
(personeldir. Bunları temin etmek başlı başına 
bir meseledir, çok zordur. Malûmunuz, on
ların yan ödemeleri de yapılmadı, hizmet de 
iyi yürümüyor. 

'Türkiye Elektrik Kurumu Kanununu çıka
rırken, üç genel müdür muavini adedini beşe 
çıkardık ve bunlardan bir tanesinin de köy 
elektrifikasyon hizmetleriyle meşgul olaca
ğını zabıtlara tescil ettirdik. Kurulmuş olan bu 
büyük, muazzam teşkilâtlın yanında, Köy iş
leri Bakanlığı ayrı bir teşkilâtı nasıl kura
cak? 

Kuramaz arkadaşlar, elektrik elemanı bu
lamaz, bulması çok zordur. Sonra, bir kuru
şunu hesabetmeye mecbur olduğumuz bu mem
lekete yazık değil mi? Bu masrafları nasıl 
karşılıyacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun yanında, 
üzerinde çalışmalar yapılan idari reform 
mevzuu ile bunu telif etmek nasıl mümkün 
olacak? Dağınık personel, dağınık hizmet.. Bu 
durum, hem idari reforma uymaz,, hem de 
memleket içn zararlıdır. 

BAŞKAN — Zamanınız doluyor Sayın Kö-
seoğlu, lütfen toparlayınız. 

ISALİH ZEKİ KöSEOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlar, kendi vilâyetimizi ve 
ilçemizi nazarı itibara alalım. Türkiye Elektrik 
Kurumu, grup köylere bir iletim şebekesi ya
pıyor ve bunu yaparken de, gayet tabiî, 
programını, köylerin durumunu çok iyi bile
rek tanzim ediyor. Biz bu noktada, «efendim, 
siz durun, programı, etüdü, plânı ben yapa
cağım» diyoruz. Buna ne lüzum var arkadaş
lar? Bu noktada artık bu hizmet alınır mı, 
bu hizmet devredilir mi? Bunlar mahzurlu 
şeyler değil midir arkadaşlar? Bunu kendisi 
yapamaz mı? 

Muhterem arkadaşlar, köy elektrifikasyo
nunun teknik cephesi olan, etüt, plân, prog
ram, proje ve tesis bir bütündür, bunlar bir
birinden ayrılamaz. Bu görevlerin Türkiye 
Elektrik Kurumunda,, dolayısiyle Enerji Ba
kanlığında kalması, hizmetin iyi yürümesi ba
kımından faydalı ve lüzumludur. Köy İşleri 
'Bakanlığının görevi; köye elektrik geldikten 
sonra, elektriği, köyün sosyal, ekonomik ve 
kültürel halamlarından kalkınmasına tatbik et
mektir. 

Bu hususta bir önerge verilmiştir. Lütfen 
bu önergeyi kabul edelim ve böylece hizmeti 
bölmiyeîim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Durul, buyurun, 
MEHMET EMİN DURUL (Denizli) — Sa 

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Benden evvel konuşan arkadaşlarını, 9 ncu 

madde üzeninde, hakikaten çok önemli noktala
ra temas ettiler. Ben de, bâzı hususları dile ge
tireceğim. önce, bir kaç kelime ile elektriğin 
özelliğini tebarüz ettirmeye çalışacağım. 

Değerfii arkadaşlarını; elektrik, yola, suya 
benzemez. Meselâ, bir veya bir kaç vilâyetin, 
yahut bir veya bir kaç köyün] yolla
rını bir noktaldan alır, bir köye veya 
bir kasabaya götürürüz; bir köyün ve
ya kasabanın muayyen bir mesafesindeki 
kaynağı veya yeraltı sularını alır, o köye getire
biliriz. Ama, elektrik, memleketin muhtelif yer
lerinde, ancak bir özellik taşıyan veyahut ta bi
zim irademiz dışında olan kaynaklardan gel
mektedir. Keban Barajını başka bir yere nakle
denleyiz, Sarıyer'i başka bir yere nakledenle
yiz, Kemer'i başka bir yere nakledemezsiniz. Bir 
uçtan, diğer uca gidecek bir elektrik şebekesi
ni, lütfen, harita üzerinde gözlerinizin önüne 
getiriniz. 

ıBen, bütün bu sözlerimin sonunda, Köy işle
ri Bakanlığını savunduğumu ifade edeceğim, 
ancak, niçin savunduğumu sonra anlatacağım, 

Arkadaşüar, bugün üç bin küsur- köyümüz
de elektrik var. Bunun sayısını on beş, yirmi 
bine çıkarmak, en kasa zamanda kırk beş bıine 
ulaştırmak hedefimiz ve gayemizdir. Türk köy
lüsünün kalkınmasını, köylere enerji götürmek
te görüyoruz. Biz, köylere elektriği sadece köy
leri aydınlatmak gayesiyle götürmüyoruz. Bi-
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naenaleyh, köylere gidecek olan elektrik, yük
sek tevettürlü olacaktır. Bir çok köylerimizde 
küçük sanayi, el sanatları, köye elektrik git
tikten sonra inkişaf etmiş ve gelişmiştir. Bu
nun neticesinde ise, her gün bir çok noktalarda 
arızalar meydana gelmektedir. Bunun sebebi şu
dur; vaktiyle tiler Bankası, vilâyetten veya ka
zalardan, belediye olan yerlere elektrik götür
müş, fakat »aradaki köyler hesaJbedilmemiıştir.; 
Bugün, bu köylerin elektrifikasyonunla geçilin
ce, bu hatların kifayetsizliği veyahut ta son de
rece gayri ekonomik olduğu meydana çıkıyor. 
Yeni baştan hatlar çekmek, yeni baştan trafo
lar kurmak, yeni baştan bakım yerleri tesis et
mek zarureti hasıl oluyor. O halde, elektrik bu
lunan köy sayısı üç binden, yirmi, yirmi beş bi
ne çaktığı zaman hizmetlerin ne derece ağırla-
şıp, artacağını lütfen hesap buyurunuz. 

Arkadaşlar, biz henüz TEK Kanununu Mec
lislerden çıkarırken, elektrik -emerjıisini kalkın
ma, sanayileşme bakımından 1>ir noktada top
lamak istiyen milletlerin bizi çok geçtiğini, 
komşularımızdan elektrik safcınalmaya kalktığı
mızı görüyoruz. Mademki küçük sanayii, sanayi 
bölgelerini inkişaf ettirecek olan en belli başlı 
unsur enerjidir, o halde enerjinin tek elden 
sevk ve idaresiflude, sorumlulukların tek ele ve
rilmesinde mutlak zaruret vardır. Ama, bu du
rumda, Köy işleri ©akşamlığını tamamen bdr ke
nara mı itelim? Hayır arkadaşlar. 

Köy işleri Bakanlığı, elektriğe kavuşmasını 
istediği köyleri, (kendi envanterine göre, TEK'e 
veya Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
teklif edebilir. Esasen, bildiğiniz ve arkadaşla
rımın da temas ettiği veçhile, Etibank, 1964 ve 
1908 protokolleri gereğince, köy elektrifikasyo
nu Köy işleri Bakanlığı ile koordoneü biır çalış
ma suretiyle yapmaktadır. 

ISözleriımi, uzatmadan, müsaadenizle şu nok
talara getirmek istiyorum; arkadaşlarım, elekt
rik, yola, suya, toprak - iskâna, köy kooperatif
lerine, köy teşkilâtlandırılmasma, orman içi 
köylerin kalkuıı'dınlmasuıa benzemez. Kaynak
lar, Köy İşleri Bakanlığının iradesi dışındaki 
yerlerde bulunmaktadır. 

Sizlere, kendi vilâyetimden bir misâl verece
ğim; Denizli'den, Honas - Çardak - Dazkırı is
tikametinde bir elektrik şebekesi çekilmiştir. 
Bugün aradaki köyleri elektriğe bağlamak iste-
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diğiniz zaman karşınıza TEK çıkıyor vo; «Ka
pasitesi budur, takati budur. Binaenaleyh, bu 
hattan bu köylere elektrik verdiğim anda ka
zalar katiyen elektriksiz kalır» veyahut da 
«Saat başında arızalanır» diyor. 

Bu, niçin böyle oluyor? Bunun sebebi, bu 
ahvalde, köylerdeki küçük sanayiin gelişmesinin 
enerji istihlâkini artırmasına ve dolayısiyle gü
cün yetmemesine bağlıdır. Eğer biz, kalkınma 
gayemizin tahakkuk etmesini istiyorsak, bunun 
için köylere küçük sanayii getirmek istiyorsak 
bunun sorumluluğunu TEK in üzerinde bırakma
mız gerekiyor. Türkiye'nin elektrifikasyonun 
tek elden yapılması zarureti vardır. Ama, bunun 
yanında Köy işleri Bakanlığı ile koordineli bir 
çalışma da zarurettir. Etüt, proje, inşaat birbi
rinden ayrılamaz. 

Ben, şimdi Köy işleri Bakanlığından soru
yorum; kendileri etütlerini yaptılar, teklifte 
bulundular, önceliklerini programlarını verdi
ler. Bu durumda, TEK veya Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı «Ben bunu yapamam» der
se, o zaman ne yapacaklar? Onları zorlayabilir
ler mi? Üstelik, finansman bugün TEK in elin
dedir. Köy İşleri Bakanlığına, köy elektrifikas
yonu mevzuunda maalesef ne verebiliyoruz? 

Bir misal daha vereceğim; üç, beş sene evvel, 
bâzı köylerin elektriğe kavuşturulması için ace
le ve ilâçsız olarak dikilen direkler var. Bu di
rekler dikilmeden evvel, her zaman hürmet et
tiğimiz, yüksek hizmetlerini gördüğümüz, büyük 
ehliyetini her zaman takdir ettiğimiz sayın Ge
nel Müdüre giderek, bize direk vermesi için de
falarca yalvardık. Ama, bize direk veremedi. 
Bunun üzerine, biz de, direkleri kestik, kısalta
rak diktik. Arkadaşlarım, bunun arkasından bu 
defa elektrik kazalarıgelmeye başladı. 

Görüyorsunuz ki, pekçok engeller ve müş
küller var. Ben eğer Köy İşleri Bakanının yerin
de olsam, samimiyetle şu hususu arz ediyorum 
ki, buna dokunmam ve TEK in üzerine yükle
meye çalışırım. Ama tekrar ifade ediyorum; 

elektriğe kavuşturulacak köylerin Önceliği hu
susunda bir koordinasyon ve müşterek çalış
manın tesisi gereklidir. Köy işleri Bakanlığı bu
nu mutlaka yapacaktır. Esasen, buna zaruret 
vardır.. 

Ama, eğer Köy İşleri Bakanlığı, bunu ka
nundaki şekilde ele alacak olursa, bir iki sene 
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sonra - eğer sağ kalırsak - işin altından kalka
mayacağını göreceğiz. Elektriğe kavuşan köy 
sayısı, on, onbeş bine çıktığı zaman muazzam 
bir yükle, muazzam bir gaile ile karşı karşıya 
gelecektir. 

Binaenaleyh, bir önerge verdim, bu işin o 
şekilde tedvinini istirham ediyorum. Hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurun. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, ; 

muhterem arkadaşlarım; 
Uzun müddetten beri görüştüğümüz bu me- \ 

sele, en basit ve sâde ifadesiyle bir koordinasyon \ 
meselesidir. Bakanlıklar arasında, hele böyle va-
zife tedahülü olması muhtemel bakanlıklarara- \ 
smda koordinasyonda hüsnüniyetsizlik olduk- l 
tan sonra, siz bunu bir bakanlığa, bir kişiye de i 
verseniz, yapmak mümkün olmayabilir. \ 

Binaenaleyh, bu madde, arkadaşlarımın. bâ- ) 
zilarımın dediği gilbi, yemi bir hüküm getirmi- l 
yor, 2 nci maddemin F fıkrasındaki hükmü ta- \ 
marnlıyor. Zamanımızı almamak için otamak ? 
istemiyorum, 2 nci madde önlümüzdedir, lütfen ; 
F fıkrasını okuyunuz; omdan sonra da 9 ncu \ 
maddeyi okuyunuz. Göreceksiniz ki, bunlar 
birbirinin tamıaimllayıcisı, yami itmam edicisidir. I 

ıSevgili arkadaşlarım, Köy işleri Bakanlığın- l 
daki elektrifikasyon işi ile TEK Müessesesini ! 
mukayese etmiyorum, Eflbetteki, TEK gibi dev \ 
bir müessesemin, Köy işleri Bakamlığımım kü- I 
çjük üniteler halimde çalışan, elektrifikasyon \ 
işleriyle meşgul ünitelerin üstünde olduğu ma* l 

hakkak ve ibir gerçektir. Takdir edersiniz M, 
(bugün Köy işleri Bakanlığınım yurdum en . uc- î 
ra köşesime kadar gidem İbir elektrik etüdü ya- .i 
paın ekibi vardır. TEK, bütün ümitlerimizi ? 
(bağladığımız ve yapmam bütün müesseseleri j 
ağır ağır kemdi bünyesinde toplayan ve ileride j 
tamamen kemdi bünyesine alacak olam büyük \ 
İbir kuruluştur. TEK, ihemüz yerleşmek ve da- \ 
ğılmak, gemiilşleımek, teşkilâtlanmak çabası içim- ! 
İde olam ibir kuruluştur. 

Bern de elektrifikasyiomum bir elde toplan
masına toraiftanım. Ama, bundan evvelki ça
lışma şeklimde olduğu gibi, Köy işleri Bakan
lığı Etibank ile nasıl beraber çalkıyordu ise, 
bugün de aynı etüdü, tetkikatı ve aynı ya
pım işlerimi bertajber yürütebilirler ve yürütü
yorlar. 

Bakınız, demin arkadaşlarıın benim (böl
gemden bahsettiler. Şu aınjda Samsun'da TEK'im 
kontrolümde 10 tame köy elektrik alıyor ve al
mak üzeredir. Takdir edimiz ki, bu köyler, 
40 000 lira ile 110 000 lira arasımda TEK'e parai 
yatırmıştır. TEK bu parayı almıştır, elektrik 
işlerimli yapmaktadır ve Köy işleri Bakanlığı 
da buma hiç mâni olmamaktadır. 

TEK, bunu ne üzerinden yapmaktadır? Köy 
İşleri Bakamkğımııni yapmış olduğu etütleri ve 
projeleri tatbik etmek suretiyle yapmaktadiiır. 
Elbetteki, her babayiğidim bir yoğurt yeyişi 
vardır. Belki, yüksek mühendisleri bünye
sinde toplayan TEK, teknikerler vasıtasiyle ya
pılmış olam, yami Köy işleri Bakanlığı yolu ile 
yapılmış olan projeler üzerinde ufak tefek ha
talar bulacaktır; yapılmış olam bu baltaları dü
zeltmek içim zaten tekniker, yüksek tekniker ve 
mühendis işe bir sıra ile koyulmuştur. Arma 
bugün1 bir yüksek mühendis köye gidemiyeeek-
tir, gitmesine lüzum ve ihtiyaç yoktur. Tek
nikerin yaptığı hizmetleri de küçük görme
mek lâzımdır; onlar, yapıyor, oluyor ve elek
trik alınıyor, bu işler yürüyor. 

Bununla sumu söylemek istiyorum ve hiç
bir müessesemlim de savunucusu değilim. Her 
iki müessesemin, de memlekete faydalı olduğuma 
imamam insanım. Ama, yurdun en ücra köşe
sine kadar yayılmış olan Köy îşleri Bakanlığı 
bünyesinden bunu birden koparıp almanın da 
bir faydası olacağı kanaatimde değilim. 

Şunu söyM^ebiliriz : Zaman, en muğlak me
seleleri halleden bir hesap makimasıdır. Eğer 
zaman içerisinde tatbikatımıız, bunum Köy İş
leri Bakaımlığı bünyesinde kalmasını mahzurlu 
gösteriyorsa ve bu mahzurlar da bir kanun ta
dilâtını gerektiriyorsa, elbette ki ileride her 
şeye hâkim olan Yüksek Meclis, bunu (da yeni 
bir kanun ile, yeni bir değişiklikle beraber ra
yına oturtturacaktır ve oturtturiabilir. Binaen
aleyh, bu işin bu şekilde devamında fayda 
vardır. 

Bâzı arkadaşlarım dediler ki, «efendim, kö
ye elektrik götürmek, su ve yol götürmek gibi 
gibi (basit bir iş değildir.» 

Hayır arkadaşlar, ben size başka bir fikri 
söylemek istiyorum : Benim inancım odur ki, bir 
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köye su ve yol götürmek, elektrik götürmek
ten çok zordur. Neden? 

MEHMET EMÎN DURUL (Denizli) — Sa
yın Kılıç, «basit» kelimesi kullanılmadı ve ben 
de bu kelimeyi kullanmadım. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Şahsınıza al
mayınız. Emin Bey, bunu şahsınıza söylemiyo
rum. ISiz bunu şalhsmıza neden alıyorsunuz Ben 
bunu umumi mahiyette, mücerret ve gayrişah-
si olarak söyledim. Burada şahısları hedef al
madan, propaganda yapmadan konuşuyorum. 
Müsaade buyurunuz. 

Şimdi arkadaşlarım, suyu yukarıya doğru • 
akıtamazsınız, akıttığınız takdirde pompa koy
mak zorundasınız ve bu bir zorluktur. Ama, 
elektriği istediğiniz istikamete götürebilirsiniz. 
Yolu, bir dağın üzerinden aşırmak zordur, amıa 
direği bulduğunuz takdirde elektriği aşırmak i 
kolaydır. I 

Binaenaleyh, su götürmek... 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, zamanınız doldu 
efendim, ilki dakikanız var. 

ÎLYAS KILIÇ (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz ıSayın Başkan, deminden beri bu lâfı 
siz hiç (kullanmadınız, hemen benim sözümü ke
siyorsunuz. 

BAŞKAN — Ne yapayım? Vakit doluyor. 
ÎLYAS KILIÇ (Devamla) — Peki, müsaade 

buyurursanız sözlerimi taimamlıyacağım. 

BAŞKAN — İki dakikanız var. Siz de bu 
kanunun çıkması için acele eden milletvekille- I 
rindem bir tanesi değil misiniz? I 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Peki Sayın I 
Bakşanım, sözünüze uyacağım. I 

Binaenaleyh, elektrik götürmenin çok zor, I 
su ıgiötürmenıin ise çok kolay olduğunu muta- I 
lâa etmliyelim. Her hizmetin kendine göre zor- I 
luğu vardır. Ama tekrar iddia ediyorum ki, I 
elektrik götürmek su ve yol götürmekten çok I 
kolaydır; çünkü teknik bir hizmettir, muayyen- I 
dir; her yerden aşabilir, gidebilir; yeter ki di- I 
rek ve tel bulaibülesliniz. Ama yol ve su böyle l 
değildir. I 

VAHİT BOZATLI (iSivas) — Okul pbi... 
İL YAS KILIÇ (Devamla) — Meselâ «okul» 

efendim. I 
Arkadaşlarımızın bâzıları dediler ki, «efön- I 

idim, birisi bunu yapabilir.» | 

Yapılan okullannıaı tetkikatını, sırasını kim; 
tâyin ediyor Millî Eğitim Bakanlığı. Okulu 
kim yapıyor? Bayındırlık Bakanlığının İmar 
Dairesi. Bu, bir koordinasyon meselesidir. İki 
müessese arasında samimiyet ve vazife anlayışı 
içerisinde bir koordinasyon yapmaya inandıktan 
sorara, bu meselenin yürümemesli için hiçbir se-
bey yoktur; Iben bu kanaalfeteyim. Bu sözlerim, 
ne TEK i yermek içindir ve ne de Köy İşleri 
Bakanlığını methetmek içindir; samimî kamaa-
timdir ve bunun böyle olması lüzumuna ina
nıyorum. 

közlerimi, Sayın Başkanın müdahalesiyle 
kesmek istöyorum. 

Bu madde - benim anlayışımla - 2 nci mad
denin (F) fıkrasının devamı mahiyetindedir. Za
man içerisinde mahzurlar meydana çıkacaktür. 
Köye elektrik götürmek hususunda, köylünün 
bizzat kendisinin göstermiş olduğu fedakârlığı 
ve anlayışı, bu iki teşkilât gösltıerdfiği takdirde, 
kısa zamanda bütün tereddütlerin zail olabile
ceği ve köye az zamanda daha çok elektrik gi
deceği kanaatindeyim. 

ISaygılar sunarım. (C.H.P, sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Lebit Yurdoğlu, buyurunuz efen
dim. 

0. H. P. GRUPU ADINA LEBtT YURDOĞ
LU (İstanbul) — Sayın Başkan, çok muhterem 
arkadaşlarını; 

Aslında bu fıkrada, Köy işleri Bakanlığına 
bırakılan yetki azdır. Dünyanın hiçbir yernide, 
mahallî hizmetleri merkezdeki umum müdür
lükler yapmaz, böyle birşey yoktur. Bizde de 
kanunlar, bu istikamette gelişmiştir. Köy idare
si, mahallî idareler kurulmuştur ve kanunlarda 
bunlara yetki verilmiştir. Yani, köy suyu, köy 
yolu ve saire, hepsi Köy Kanununda köyün 
yapacağı şeylerdir, mahallî idarelerin yapacak
ları hususlarıdır. (Fakat ekonomik eksiklik, 
köyün ve mahallî idarenin zaafı, bu hizmetleri 
yapmaz hale getirmiş; ondan sonra bu zorluk
lar içinde merkezdeki umum müdürlükler, Tür
kiye'nin 40 000 tane köyünün bütün hizmetleri
ni yapmaya kalkmışlardır. 

IBu tür hizmet, dünyada yoktur ve yürüme-
mîştir; köy yollarında ve köy içmesuyunda bu 
hizmet şekli yürümemiştir. Çünkü her yerin 
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şartlarına göre, asıl oranın ekonomik imkânla- | 
rını artırarak, onlara, kendilerini teşkilâtlandı
rıp, yapmalarını sağlamak lâzımdır. Bu güçlük, 
Köy işleri Bakanlığının kuruluş esasında var
dır. Köy işleri Bakanlığı, bir merkezi kuruluş 
değil, toplum kalkınması metotlariyle halkı 
ekonomik ve sosyal gelişme halinde, yavaş ya
vaş kendilerini teşkilâtlandırıp, kendisinin bu 
(hizmetleri görecek hale getiren bir bakanlık 
olarak kurulmuştur. Nitekim yürümediği de 
(bellidir. Devlet Su işleri, küçük sulamayı almak 
istemiş, yürütememiştir ve Toprak Su'ya bı
rakmıştır. içmesuyu için bir idare Köy işleri 
Bakanlığına gitmiştir; köy yolları da öyledir. 
Bu hizmetler onlara geçtikten sonra, daha hızlı 
olmaya başlamıştır ve daha tam olmadığı halde I 
hizmetlerin görülmesi hızlanmıştır. I 

'Demek ki, Köy işleri Bakanlığı, bu tarz 
'hizmetleri yürüten ve gittikçe halkı teşkilâtlan
dırıp, bunu halka bırakan bir bakanlıktır ve 
esprisi budur. Şimdi ise, merkezi Hükümette 
bir umum müdürlük kurulacak ve büyük mas
raflarla merkezden idare ile 40 000 köye elek
trik götürülecek... Bu, mümkün değildir ve yü
rümez. Yürütmeye kalkışılırsa çok pahalı yü
rür, az elektrik yaparsınız, 40 000 köyün ihti
yacını karşılayamazsınız. 

Kanaatimce, bu kanunla verilen yetki yet
emez. Bence, en aşağı mesuliyeti, 5 - 10 km. den I 
geçen anahattm mesuliyetini TEK'e vermek, 
ama ondan sonraki mesuliyeti tamamen Köy İş
leri Bakanlığına bırakmak lâzımdır. 

Köy, küçük bir ev topluluğudur ve bir çift- I 
lik gibidir. TEK idaresi, Ankara 1dan, «evlerin 
elektriğine de, çiftliklerin idaresine de ben ka
rışacağını» mı diyecektir? Bu şekil, fevkalâde I 
merkeziyetçi, masraflı, yürümez bir sistemdir. I 

(Aslında bu, yetmez, kanaatim budur. Ama 
arkadaşlarıım, bu kanunun hakikaten süratli 
çıkması lâzımdır. Komisyonun ve Sayın Baka- I 
nm çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Sene
lerce bir teşkilât, kanunu olmadan çabalamış, 
durmuştur. Bu duruma yardımcı olmamız la- I 
zımdır. O bakımdan ben, «Bu, daha geniş ol
malıdır», diye bir teklifteyim. Hiç değilse, bu 
noktada ayn'en kabul edelim, diye düşünüyo- I 
rum, yani bunu böylece kabul edelim. Zaten 
bir anlaşma da olmuştur, meseleyi karıştırma- I 
yalım. | 
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Bİz burada lüzumsuz tartışmalarla vakit 
kaybediyoruz. Bir taraftan bir kısıim arkadaş
lar, öbür arkadaşların parti hislerini tahrik 
ediyorlar, bu, yanlıştır. Bir teknik kanunda his
lere kapılır, yanlış bir karar verirsek, memle
kete zararlı oluruz, öbür taraftan, filân umum 
müdürlükteki bir iki memur, onun bunun eline 
bir kâğıt sıkıştırıyor, bu da yanlıştır. Yani, 
umum müdürler bizi burada idare eder, tesir 
eder hale getirmemelidir, yahut müdürler, bil
miyorum kimlerse, o kâğıtları dağıtanlar bu
nu yapmamalıdır, yanlıştır. Böyle olursa mem
lekete yanlış işler yapmış oluruz. 

Arkadaşlarım, şimdi biz boşuna uğraşmış 
oluyoruz. Sarilh olarak biz kabul etmişiz, görü
yorsunuz ki, (F) fıkrasında ne demişiz? «Elek
triklenmenin etüt, plân ve programlarını bu 
bakanlık yapar» diye 2 nci maddede bu hususu 
kabul etmişiz. 

9 ncu madde ne diyor? «Etüt ve plânlama
larla programların hazırlanması görevini verir» 
diyor. Bunu da yukarda kalbul etmişiz; aşağıda 
yeniden iki saat münakaşa ediyoruz. 

Bu durumda bakana ve komisyona yardımcı 
olalım; bunu Sayın heyetten saygiyie rica edi
yorum. 

BALKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

9 ncu madde hakkındaki müzakerelerin ki
fayetini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Uzun-
oğlu, buyurunuz. 

BAHATTÎN UZUNİOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım : 

Yeterliğin aleyhinde oy veriniz ki; bir köy
de horoz çok olunca sabahın erken olacağını, 
izah etmek imkânını bulalım. 

Yine, ekmeğe on para fazla verip ekmekçi
den almak lâzımgeldiği hususunu iyice tetkik 
edip, ondan sonra oylarımızı kullanalım. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler.., 
Yeterlik önergesi kaftuj edilmiştir, 
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Sayın milletvekilleri; bu konu üzerinde 7 
önerge vardır. Zamanımız da dolmuştur. Ko
misyon ve Hükümet çalışma süresinin uzatımı
nı istemektedir. Bu süre uzatımını oylarınıza 
sunacağım. (A. P. sıralarından «Süreyi uzata-
mazsınız» sesleri, gürültüler.) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Süre uzatıldı
ğı takdirde, ekseriyetin olmadığını ifade etmek 
istiyorum efendim. 

MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (İzmir) — Ka
nunun çıkmasını engelliyorsunuz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Rica ederim, 
bırakınız da fikrimizi izah etmek imkânını bu
lalım. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — 5 
kişi ayağa kalkıp, «ekseriyet yok» diyerek yok
lama istlyebilirsiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Saat 19,00 olmuştur. 

Sayın Dengiz, buyurunuz ifade ediniz. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 

yerimden ifade edeyim. 
Saat 19,00 olmuştur. Şu anda, ekseriyetimi

zin olduğu da görülmüyor. Öyle anlaşılıyor ki, 
bu madde, çok mühim bir maddedir. Uzatma 
teklifi, sadece komisyon üyelerinden gelen bir 

tekliftir. Mademki, bunun daha etraflı ve daha 
sıhhatli ve doğru çıkması istenmektedir, gele
cek toplantının ilk saatinde bu oylama yapıla
bilir. Bu bakımdan kaybedilecek bir zaman da 
mevzuubahis değildir. Zaten komisyon da müd
det uzatılmasını, oylama İçin istemiştir; yoksa 
başka maddelerin müzakeresi için istememiştir. 
Saat de 19,00 a gelmiştir. Çok rica ediyorum ya
rın... (C. H. P. sıralarından «devam edelim» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim, süre dolmuştur, iti
raz vâki olmuştur. Süremizin bitmiş olması se
bebiyle birleşimi... 

LEBÎT YURDOĞLU (İstanbul) — Sürenin 
uzatılmasını oylayın. (C. H. P. sıralarından 
«devam edelim» sesleri) 

BAŞKAN — Beyefendi, sürenin uzatılması 
Başkanın takdirine bağlıdır. Sürenin 10 saat 
uzatılması teklif edilse bunu oylamaya sunabi
lir miyiz? Çok rica ediyorum efendim, zaman 
dolmuştur; beni çalışmaya mecbur edemezsiniz. 

23 Eylül 1971 Perşembe günü yapılacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısından sonra toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum efendim. 

Kapanma saati : 19,03 

» e « 
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Millet Meclîsi 
GÜNDEMİ 

165 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 9 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
£ - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
'X 1. — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö-

ıcevleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. hı Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nei ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşımın, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü mafddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko-
mliısyonlarrından 5 er üıyedeaı kurulu 49. No. lu G e-
çici Koımisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma fcarfhü : 3 . 9 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğraşız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünüm 195 ve 196 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
istanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek

çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet - Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kuralda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nei ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde-

(X) Bu işaret açık oya sunulacak ımaddeler-i gösterir 



ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Turail ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Enıgiz'in Grene! af kanunu teklifleri ve Ada-
leit Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) 
(iS. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Istaribul Üyesi 
Rifat özfcürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(>2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 .6 .1971) 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özıbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşebir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nei ek) (Da-
ğıtima tariki : 2 1 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad-
'desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nei maddesinin 1 nci 
fıkrasın m değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet özsbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı": 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1971) 

17. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan istiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunımıa Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri-
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec-



lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 23. — içişleri Bakanlığı Sivil Savunma ida
resi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (S. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
dJje Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (ıS. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 25. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
fcütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide (bilanço
suna ailt raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 .1971) 

X 28. — Devlet Onman işletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa

yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971)' 

X 29. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131* ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276,1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke-
sinıhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X 33. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — istanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 



Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kcsinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

36. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

37. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) (S. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4 . — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 

değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1.8 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

10. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkımda kanun tasarısı 
i e Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve imar ve iskân, içişleri! 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 



2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) . 

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış- memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 543) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 301 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necilbe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Baştoakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cüt 3'5, say£a 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Albidin Demirlbağ'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

22. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta,biî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarımdan se-
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çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkımda 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

25. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ
retim Kurumlan Kanununun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 
(S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

26. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma. 
ve İçişleri komisyonlan raporlan (2/507, 
2/308) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1971) 

27. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları 'raporları. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 28. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

29. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 195ll tarih ve 5805 sayılı Kanunun 

2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı ve 
İçişleri, Turizm ve Tanıitma ve Millî Eğitim ko
misyonları raporlan (1/365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 1971) 

X 30. •— Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya
lı ve Ouimlhurlyeıt Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turam'ın, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastaimıonu Milletvekili Salbri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı loıflman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının (düşü-
nülmelsine ilişiklin kanun teklifi ile Siiflt Millet
vekili Zeki Çeliıker'in, belş yıllık lenteleıme süre
si sonumda ibâzı orman ısuçlannm affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine iliş/kin Ikanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
12/529) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 
3 .9 .1971) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmeline ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarmdan seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. İÜ Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 

X 32. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri! kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 33. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

(Millet Meclisi 165 nci Birleşim) 


