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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
İL — GELEN KÂĞITLAR 

III, — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU

LA SUNUŞLARI 542 
A) Gündem Dışı Konuşmalar 542 

1. — Devlet Balkanı ve Başbakan Yaridıin> 
cm tsımeit Kaya Erdem'in, Seudldle yapılan 
Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu top
lantısı ile Çin Halik CumnurJIyeitiiınie yapılan 
gezli hakkında gündem dişi açılkl'aıma&ı ve aynı 
konuda HP Gurubu adımla tsltambul Milleitıve-
ikili Tülay Öney"io, MDP Gurubu adına An
kara MMetivek'ili Aflü Bozer% ve ANAP Gu
rubu adına Amasya MffiertMekİa Hasan Adnanı 
TuHkun'un ıkıonu§ımaları. 542:548 

2. — Edirne MıMeıtJveik̂  Türikân Turgut 
Arılkan'ın, Anayasanın 98 inci maddeisiiine gö
re mfıiötvelkiiıerine tanınan soru yoluyla dene
tim işlevinin enıgellteındijği konusunda gündleım' 
dışı konuşimaisı. 548:549 

3. — îsltanlbul Mıiîlletvekli Günseli özka-
yatun, son günflendelldi yoğun siyasî tartışmıalla-. 
rai TBMM'me yansıması ve sorumlu kumum 
ve (kuruluşların yüikıümlülülklerd balkikınlda gün-1 

dem dnşı konuşması, 549:551 

Sayfa 
4. — Haltaıy Mlilleiövelklli Mustafa Muraib 

Sökmenoğlu'nun, geliışen son eylemler bonu-
sunda gündem dışı konuşması. 551:553 

B) Çeşitli İşler 553 
•1. — Halen başkanlık divanlarını oiîuıştora-

maiyan koımüsıyonlların naniği gün ve saıaltite top
lanacaklarına dair Bask'aınll'ık duyurusu. 553 

2. — Tnalbzon Milletvekili Fahreltltin Kurt* 
un, Dalkarlda yapıllacalk PaıH'amenlbolararası 
Birlik topSonltıısıina katılmak üzere Senegal'e 
gönderilmesinin uygun göriüMüğüne dair Baş
bakandık tezkeresi (5/63) 553 

C) Tezkereler ve önergeler 553 
1. — t&tanlbul M.!eiüveflk'M Yasar Alibaıy-

ralk'ım, Bayındırlık, Jmaır, Ulaştırana ve Turizm 
Ktarriteyoraundan çekildiğine daür önergesi 
(4/140) 553 

V. — SEÇİMLER 553 
1. — Plan ve Bütçe Komıiısyonunlda açık 

bulunan" 1 üyelik için seçim. 553 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 554:581 
A) Sözlü Somlar ve Cevapları 554 
1. — Konya MüUötıvefkii Saibri Irmak'ın, 

yabancı bir gazeteye verdiği iddia olunan' de
mece İiışlk'im Başbakandan sözlü soru önerge
mi ı(6/395) 554 
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(2. — İzmir Mitdtvdkiii Rüştü Şardağ'm, 

Milî Eğitim Gençlik ve Spor eslki Balkanının. 
(bazı tasarruflarıma ilişlkin Başlbalkanldan sözüm 
soru önergesli (6/398) 554 

3". — Diyanbalkır Milldtivdkili Mahmud Al-
tlunafcar'ın, Devllet Planlama Teşlklaltında si
yasî fcamıplaişirna olduğu iddiasına ilişiklin Baş-' 
kalkandan sözlü sfortusıu ve Devldt Bakanı ve 
Başbakan yardımcısı Ismdt Kaya Brtdıem'in 
cevalbı (6/401) 554 

4. — Diyarbakır Milldtvdklü Malhlmuid Al-
liunalkar'ıin, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve 
sonuçlarıma ilişkin Başbakandan sözlü sonu 
önangasli '(6/403) 554:555 

ı5. — Adana Mille'üveiklilli Mıdtin Üıstümerin 
Fislkdbirililk'in yer fıstığı üreticilerine ola» bor
cuna İlişlkin Sanayii ve Ticaret Bakanından söz
lü .soru öner(gö3İ (6/404) 555 

6. — İzmir M'lletjvdkili Rüştü Sazağ'ın, 
İran lislaım Cumhuriyetinin üllkeimiiz aleyhine1 

faalyeltlerde bulunduğu iddiasına ilişkin sözlü 
Sorusu ve Dışişleri Bakanı Vabiit Hatefloğlıu* 
nun cevabı (6/405) 555:557 

7. — Hatay MtldüVdkili Tevfilk Bilal'in, 
Suudî Arabistan Hükülmdtinim Hataylı vatan
daşlarımıza karşı tutumuna İlişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/406) 557:558 

8. — İstanbul Milfeüvdküi Salbilt Baltumlu* 
nun, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına) 
liılişffcin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/41H) 

9. — İstanbul Mütetvtelkıilı Saibit Batuımlu* 
nun, bankaların döviz rezervi miktarlarına Mü
lkin Başlbalkanldan sözlü soru önergesi (6/412) 558 

10. — İstanbul Milletvekili Saibit Baftuimlltu' 
nun, İstanbul İli Haliç saMllerinde istimlak 
edlen arsaların bedellerine ilişiklin Başbakan
dan sözfllü soru önergesi (6/4113) 558 

İl il. — Adana Mlldtivekllli Cüneyt Canıver' 
in, yakınları aranan bazı vatandaşların yurîf 
dışına çıkışlarına taiMUt 'konulduğu iddiasına 
ilişlkin İçişleri Balkanımdan sözlü soru Öner
gesi (6/422) 558 

12. — Aldana Mıiltebvdkîi'li Cüneylt Canıver' 
din, Yozgat - Çayıralan İlçesinde bazı vatan
daşlara işkence yapıldığı İddiasına ilişkim İçiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi (6/423) 558 

Sayfa 
113. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver' 

in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay do
ğumlu va!tan|daşlarıımıza uyguladığı Vize en
selemesinle ilfilşk'in Dışişleri Balkanından söz
lü soru önergösi (6/424) 558 

14. — İstanbul MMdtvdkili Salbilt Baltıumılu' 
nun, uygulamaya 'konulan yatnrıim projelerin© 
ilişlkin Başbakandan sözlü Soru önergesi 
(6/426) 558 

15. — BskL'Işdhir Milldtivdkili Münir Sevinç' 
in, hüküm giyen ;bür başkiomlflserin terfi dtltli-
rldiği iddiasına ilişkin «özlü sorusu ve İçiş-' 
leri Balkanı Yıldırım Alkbulut'un cevalbı (6/428) 558: 

561 

16. — Adana MMletvdkili Gülfleylt Canıver' 
ıin, eğÜltliım enist'i'flüsü mezunu bazı öğrdtlmentle-
rin ilköğretimde giörev almaıya zorlandıkları 
İddiasına ilişlkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/429) 561 

17. — IstanlbUl Miildüvakili Saibit Baltlum-
lü'nuo, kamu kesimimde Çalışanlara evlenme 
yartdımı yaıpulmasına ilişlkin Başbakandan1 

•sözlîü soru önergesi (6/43,1) 561 
18. — Istanlbul MİMldtvek'ill Sabit Baltum-

lulnun, İstanbul, Ankara ve İzmir belediyele-ı 
rine atanan üst düzey yöneticilerine ilişlkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi *(6/43'2) 561 

19. — Is'tan'bul MilIdtVdkili Salbilt Batuım-
lulnun, Hükümetin para politikasına lişlkih 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) 561 

20. — İstanbul Mlilletvdkili Hüseyin AVni 
Gülerin, banker ve bankerzedelere ilişlkin 
Başlbalkanldan sözlü soru önergesi (6/434) 561 

21. — Diyarbakır Milletvekili Malhlmuid 
ADtunalkar'ın, tütün ve sigaradan Devlet teke
limin kaldırılacağına dalir beyanına iişkıin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437) 561 

22. — Hatay Mill'dtivdkili Tevfilk Blatt'in, 
Haltay Bmnllydt Mlüldürlüğünde gözaltına alı
nan bazı k'iş'iBere ilişkin İçişleri Balkanından 
'Sözlü Soru önergesi (6/439) 561 

23. — Hatay Milletvekilli Tevfilk Bilal'ın, 
Hatay İlimde bazı Vatandaşların mezhep ve 
inançları hedef alınarak tehdit edildiği iddia
sına ilişlkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önerfgetsi 1(6/440) 561: 
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.24. — Hatay Milletvekili Tievfilk BâtalUn, 

Sılkjyöneitölm Kammuna göre görevlenme son 
verten öğretmenlere ilişkin Milî Eğüm Genç-
ft ve Spor Bakanından sözlü sonu önergesi 
(6/441) 561 

25. — Diyarbakır Mitelbvekİli Kadir Na
rinin, Köy Hizmelleri Genel Müdürlüğünde 
çalkan ve Ydl - iş Sendikasına kayılülı işçile
rin Uoplu fiş sözleşmesinin yapflaımaıyış nedeni
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/443) 562 

26. — izmir Milletvekili Durcan Bm'hiba-
yer%ı, izmir - Güzellbahçe'de tapu ve rulhsalt 
alınmadan inşaaltına başlandığı tdldliia edilen 
bir kooperatife ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 562 

27. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin" 
in, Sıkıyönetim Kanununa göne soroşiturana-
sı yapılıp da göreve iadeleri istenlen işçi ve 
memurlara iişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) 562 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rincin, asgarî ücrete ilişiklin Çalışıma ve Sos
yal Güvendik Bakanından sözlü soru önergelsi 
(6/447) 562 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kaldir Na-
rin'in, Dicle Ünilversites'kıe ilıişk'in Başbakan-
dan sözlü soru önergesi (6/448) 562 

30. — Aydın Milletvekili Er-tuğrul G'ökîgüin' 
ün, Aydın - Kuşadası KKçesi Davutlar Bucağı 
Belediye Başkanına ilişkin sözlü sorusu ve 
İçişleri Bakanı Yıldıran Alkibulluıt'un cevabı 
(6/449) 562:564 

51. — Tekirdağ M'il'tetvekli Saİifh AUlcan' 
in, Tekirdağ ili üneitiitileririin ürün bedeli ala
caklarına ilişkin Baişlbakanldan sözllüi soru öner
gemi '(6/451) 564 

32. — Dilyarlbakıır Mflldüvekili Kadir Na
rinin, Diyarbakır §dh!ir Mierkezii ide Dicle 
ÜniîvensilDasi araisındakü yolun kusaUtılmasına 
il'İ̂ kin Başbakandan sözlü soru . önergesi 
(6/453) 564 

33. — Çorum MMeftıvelkÜii Ali Ayhan Çe-
tin'in, Çorumld'alki Sülmerbank Konıfeklsiıyon 
Fabrikasına iHçIkün Başbakandan sözlü sorusu 
ve Davlelt Bakanı AbduOİalh Teniekecü'nin ce
valbı (6/455) 564:566 

34. — Çoruım ~ Milletvekili Ali Ayhan Çeftin' 
in, Çorum Mm© bağlanımaısı düşünülen yeni 

Sayfa 
demiryoluna liışk'in Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/456) 566 

35. — Edirne Milletveküii Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kadıköy Kız Lisesi orta üçüncü 
ısınılf öğrencilerine sorulan dün ve ahlak soru
larına ilişkin sözlü sorusu ve Millî Eğötittn 
Gemçl'ik ve 'Spor Balkanı Möüin Brriirıoğlıu'nun 
cevafbt (6/458) 566:568 

'36. — Eskişehir Mi'lteCveklM Mehmet Nuri 
Üzdl'in, sakalt ve eski hükümlüleri çalışitırma 
yükümlülüğünü düzenleyecek tüzüğün çıkami-
maıyış neden'ine ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 568 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankam'ın, Almanya'da çalışan vatanıdaşHan-
mıızın çocuklarının eğilim sorunlarına ilişkin 
Başbakandan, sözîlü soru önergesi (6/460) 568 

38. — Aydın Milletvekili Etftuğrul Gök-
gün'ün, bakanlık bünyesinde yapman altamaflıa-
ra ilişkin Tarım Orman ve Röyişleri Baka
nından sözlü soru önergasi (6/461) 568 

,39. — Siirt MiMlviek'ili Rıza Tekinin, Siirtt 
îltoe bağdı bazı ilçelerin karayolu sorununa 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü1 

soru önengasü (6/462) 568 
40. — EsJküşehir M'illeltvefcüi Mehmet Nu

ri OzeTin, marangozlara tanınan kapasite 
belgesi uıygulamasının kaiMırılış nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/463)- 568 

41. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nu
ri Üzel'in Türkiye Demir ve ÇeMk İşletmeleri 
Karabük Müessesesi înşaait Müdürlüğünde ça
lışan işçilerden bazılarının iş akitlerinin fes
hedileceği iddiasına ilişjkin Devlet Balkanından' 
sözlü soru önergesi (6/465) 568 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' • 
in, kamu kürüm ve kuruluşlarına işçli ve mle-
mur alımlaırında yapılan güvenlik soruşitur-
maisına iişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi 1(6/466) 568 

43. — Balıkesir Milletvekili Cahilt Tu/tuim' 
un, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
tsulaım'aya ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türeldin ce
valbı (6/467) 568:571 

44. — Adana Milletvekili OüMeyt Canıver' 
in, Nultufc aıdUı televizyon programının son bö-
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T. B. M. M. B: 19 22 . 10 . 1985 0 : 1 

Sayfa 
lülrnünıün yayınlanmama nedenine ilişiklin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/468) 571 

45. — Zonguldak Millö&vakii Muhteşem 
Vasıf. Yücel%, milî eğitim politikasında ge-
lüel bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına Üş-' 
ikin Millî Eğitim Gendik ve Spor Balk'aınıın-
dan sözlü soru önergesi (6/469) 571:572 

46. — Aydın Miidtvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, kültür ırifcı hayvancılığına dayalı süit 
işletmelerine ilişkin -Tarıtm Orman ve Köylş-
lerı Balkanından sözlü soru önergesi (6/470) 572 

47. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, ıslah edlen yedi cins inek ve koyun
lara ilişkin Tarım Orman ve Köyişlteri Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/471) 572 

48. — Aydım Mffietvakli Erituğml Gök-
gün'Ün, besi hayvanlarımn sayısına 've besici
lere kullandırılan krediye ilişkin Tarım Or
man ve KÖyİışteri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/475) 572 

49. — Aıyidın Mitlleftivdk'ilii Ertuğriul Göklgün'. 
ün, salgın hayvan hastalıklarına (karşı alman 
önlDemlere ilişkin Tanım Orman ve Klöyisleriı 
Balkanımdan sözlü soru önergesi (6/476) 572 

50. — Alyidın Mülletviekilİ Eıituğrul Gök* 
gündün, yort duşumdan ithal edilen tohumlara 
ilişlkin Tarım Orman ve Kiöytişleri Balkanlımdan 
sözlü soru önergemi (6/478) 572 

51. — Malaltlya MilleUvekili Ayhan Fırat' 
in, Hdkimihaın ilçesinde şeriat hükümeti kur
mak amacıyla propaganda yaptıkları iddia edi
len Devlelt memurlarına ilişkin Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/472) 572 

152. — Haitay Milletvekili Abklurralhım'an 
Demiîrltaş'ın, talhlmil ve tahliye içiln İskenderun 
Limanına yanaşan bazı yülk gemilerine önce-
İlik tanındığı iddiasına iliklin Ulaşltırma Balka
nımdan sıözlü soru önıeaigesü (6/473) 572 

53. — Halüay MıilMtlvekili Albdiurrahman 
Demıiıritaş'ın, ÎSDEMÎR için sialtın alınman kö
mür ve demir öevheırllerine iil'işjkün Baışbakan-
dıan sözlü sioru önergesi (6/474) 572 

54. —Haltajy MJIİlefcvekMi Mustafa Muralt 
Sölklmıeirtoiğlîu'inun, mahlsıulfüınü pliyasa fiiyaltinla 
satan çiiflCelilerin talhan fiyatta üzenimden fatura 
düzentan'eye mfldbur bırakıldığı iddiasına ilüiiş». 
'kin Maiîiye ve Gümrük Bakanımdan sözlü so
ru önergesi (6/477) 572 

t Sayfa 
55. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe- * 

tin'in, .Sivals timdeki Deililkitlaş Tümeli iınısaıatırun 
tiplfcall e-dıİme nedenine ilişkin Bayındırdık ve 
iskân Bakanımdan sMü sora önergesi (6/479) 572 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 581 
1. — Edirne Milletvekili Türkan Turgut 

Arikan'ın, Edime - Daliapaşa ilçesindeki Çi- . 
manto Fabrikasına İDişkin Sorusu ve Devlet 
Balkanı M. Vehbi Dinçerler%L yazılı cevalbı 
(7/585) 581:586 

2. — içel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağ-
îar'ın, Ankara Emniyet MlüdMüğiindeki injfit-
ter dîayfliarınıa illiydim sorulsu ve Içişlterİ Bia-
İkanı Yılldırim Akbulut'un yazılı oevalbı 
(7/605) 586:588 

3. — Adama Mlüleitlvekilli Cüneyt Can/ver' 
in, Tralbzota İlinde yapılan komiser yardımcı
lığı sınavında adaylar aralsında ayrıcalık ya
pıldığı iıddiasama Miskin sorusu. ve içişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/629) 588: 

589 
. 4. — Zonguldak Mİldtivekil Mulhltoşem 

Valslf YüceılUn, yurt iç'i ve yurt dışı gezilere 
l'işkhn Başbakandan Sorulsu ve Devlet Baka
nı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/633) 589:590 

5. — Erzurum- Mlffieltîvakill'i Hilmi Nallfbanft-
lOğlîü'nun, emimiyelt hizmetleri tazmiinaltninın mıa-
halffle bdkçüHarlrae de verilmesine ilişiklin sorusu 
ve tçlişHierli Balkanı Yıldırım Aklbulluft'un yazıfaı 
cevalbı (7/652) 590:591 

'6. — Edirne MMieiEvekıli Turkâin Turgut 
Arılkan'ın, Alanya'da «îSüllIöyimaınioılIlılk» eğiltimii 
yapıllldığt i'dlddia ddifan Kur'ıan Ikarsliarıma liilıişlkin 
sorulsu ve İçişleri Balkanı Yılldırto Aklbultı/t'ıuin 
yazılı cövalbı (7/657) 591:594 

7. — Edirne MMidtvefcii Türlkân Turgut! 
Arılkan'ın, Spoır tidtıo ve akaryalklt fonunla İliş-' 
kin sorusu ve Milî Eğittim Gençlik ve Spor 
(Bakanı Meltin Emiroğlulnıun yazılli: cevalbı 
(7/'658) 594:613 

«. — Erzeru'm Millötvelkffli Hillmi Nafllbanlt-
oğllu'nun Klasltamonıu - Azdavay İlçesindeki 
kömür iişiîıeitîm'ölerlin'e ilişlkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Balkanımdan sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaymaklar Balkanı Sudi Türeli ile Dev< 
'lıelt Balkanı Ahnıelt 'KaraeVl'i'nin yaızilı oevapll'a-
ın (7/667) 613:614 
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9. — Kıomya Miffidfivekıffi Salbni Irmalk'ıın, 

Ibazı iÛI'endle yalsa dışı idin eğitimli yapıllduğı id-
diaisına lilüşklkı sorusu ve İçiışNeıii Balkanı Yıil-
dsrıim AMbüMt'un yazıllı cevabı (7/670) 614:615 

'10. — îçel Mildfcvdtdîi AHİ ÎNsan Hllgıkı'dırı, 
Feltihiye Bmnliyelt Amuiriğinldelki İnltihlar öta-ı 
yınıa üİşkıiin isonusu ve îdjşterii Balkanı Yildirımn 
Alkibultt'un yazdı ceValhı (7/677) 615:616 

11. — BdÜrrte Mtfldtvekli Türkân TurgUt 
Arılkan'ıın, ünîlverlsJtlellaıiden ilişiği kesi'len öğ-
rerBdiIeu-e iılişlkirı soruisu ve Mklliî EğlMm Gençl
ik ve Spor Baklamı Mıdtiin Emıiroğllulnun yazıl* 
cevatoı (7/680) 616:629 

'1'2. — Erzurum Mıildtvekîl Hifai NallIhan^ 
oğlu'nun, BaikanlMe personeline yapıdan Ioj-> 
man taMsiinıe ilişiklin sorusu ve Sağlık ve Sos
yal Yaridıim Baikaim MebJmeit Aydın'ın yazalı 
oevalbı (7/688) 629 

13. — Haltaıy MMeHveMM Mustafa Munalt 
Söldmienloğltu'ntU'n, Ha'tay - Saimanidağı Devlejt 
Hâ taımaslinıin tılbbî dhıaz ve sağMe personelli 
filorununıa ilişkin sorusu ve Sağlılk ve Sosyali 
Yaırdum Balkanı Midhlmldt Ayidın'ın yazıllı ce-
vaibı (7/693) 629:630 

Sayfa 
14. — Erzurum Milletvekili HiUmi Nal* 

Ibanltoğîlu'nıun, detmıir - çeîilk fiyaliaırana i'lişücinf 
sorusu ve Davlldt Bakanı Ahımelt Kaıraevİ'lnliını 
yazaliı cevabı (7/700) 630:631 

15. — BaMeösir MMldÖVelkil'i Caihit Tulüum' 
un, illkolkul öğrerclilterinle kapaisitelerind aşıan 
ağısihklta o'kuıl çaritai&ı taşıManıasiınm önileaîime-
ıssine i'işMn sorusu ve Millî EğMim Gençlik ve 
Spor Balkana Meltün Emiroğllu'nun yazılh ce
vabı (7/704) 631:632. 

ıV6. — İçel Mfildtvdkli Durmuş Bikrü Sağ-
tar'm, T.R.T.'railn bazı sairaaltçı ve yazarlarla 
dfcraınia çılkkna yaısağı uyıgulliaıduğı iddilaisına liş
kiin Baısbakıaridan sorulsu ve Devlet Balkanı A. 
Mıdsult Yıtaz'un yaziı oevalbı. (7/705) 632:633 

VII. — KIANUN TASARI VE TEKLİF^ 
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 572 

1, — Onman Gendi Mlüldürl'üğlü Teşkiilalt 
ve Görevleri HalklkDnlda Kanun Hükmıünfde 
Kararname ve Tarıim, Ormıan ve Köyişjterii 
Komtösyonu Raporu (1/529) (S. Saıyıısıı : 353) 572:581 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı. 
Dışişleri. Bakam Vahit Halefoğlu, Birleşmiş Mil

letlerin 40 inci Genel Kurul toplantısına katıldığı sü
re içerisinde yaptığı temas ve çalışmaları hakkında 
gündem dışı bir konuşma yaptı; Sivas Milletvekili 
Ahmet Turan Soğancıoğlu, Bitlis Milletvekili Kâm-
ran İnan ve Ankara Milletvekili Halil İbrahim Ka-
ral da grupları adına görüşlerini açıkladılar. 

Sinop Milletvekili Barış Can, Giresun İli, Şebin
karahisar İlçesinde meydana gelen işkence olayları 
ile ilgili gündem dışı bir konuşma yaptı; İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut, bu konuşmaya cevap verdi. 

İzmir Milletvekili Vural Ankan da, büyüyen fon
ların hukukî statüsü konusunda gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Halen başkanlık divanlarını oluşturamayan ko
misyonların hangi gün ve saatte toplanacaklarına 
dair Başkanlıkça duyuruda bulunuldu. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletve
kili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Bahbey, 
Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balı
kesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçttüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifinin (2/191, 2/203) (S. Sa
yısı : 344) geri verilmesine- dair Anayasa Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi okundu; teklifin geri veril
diği bildirildi. 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Tüke
ticiyi Koruma Kanun Tasarısına iilşkin (6/383) sözlü 
sorusuna, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral, 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki olaylara 
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ilişkin (6/409) sözlü sorusuna, İçişleri Bakanı Yıldı
rım Akbulut, 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankari'ın, 
Kur'an kurslarına ilişkin (6/457) sözlü sorusuna, Dev
let Bakanı Kâzım Oksay, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm, Hükümetimi
zin İran - Irak savaşının sona erdirilmesiyle ilgili giri
şimlerine ilişkin (6/400) sözlü sorusuna, Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu, 

Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Çorum' 
daki Turban Otelinin orduevi olarak devredileceği id
diasına ilişkin (6/454) sözlü sorusuna da Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu, 

Cevap verdiler. 

Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın (6/395), 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm (6/389), 
Diyarbakır Milletvekili Madmud Altunakar'm 

(6/401) (6/403), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/443) 

(6/446) (6/447) (6/448) (6/543), 
İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in (6/444), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm (6/451), 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in 

(6/459) (6/463) (6/465), 

Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in (6/462) ve 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/467), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından, 

Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/404), 
İstanbul Milletvekili Sabri Batumlu'nun (6/411) 

(6/412) (6/413) (6/426) (6/431) (6/432) (6/433), 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in (6/428), 

Teklifler 
1. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir ve 6 Ar

kadaşının; 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına 
Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hak
kında Kanunun 12 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/269) (Sağ
lık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1985) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

22 . 10 . 1985 0 : 1 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in (6/434) 
ve 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/449), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından bir defaya mahsus 
olmak üzere, 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'm 
(6/437) ve 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/461), 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden, 
Hatay Milletvekili Tevfik 'Bilal'ın (6/406) (6/439) 

(6/440) (6/441), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/422) 
(6/423) (6/424) (6/429) ve 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/466), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk

larından, 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm (6/405), 
Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in (6/455) 

(6/456)ve 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/458) (6/460), 
Sözlü soru önergeleri de, soru sahiplerinin aynı 

birleşimde cevaplandırılmış başka soruları bulundu
ğundan; 

Ertelendiler. 
22 Ekim 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 

üzere birleşime saat 17.46'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Kayseri 

Yavuz Köymen Muzaffer Yıldırım 

30.12.1982 Tarih ve 2771 sayılı Kanunla Değişik 43 
üncü Maddesinin (B) Bendinin (b) Fıkrasının Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi (2/270) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1985) 

Rapor 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amir

leri Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Tunceli 
Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım ve Giresun Millet
vekili Turgut Sera Tirali'nin; 3140 sayılı 1985 Malî 
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Tür-

II. — GELEN KÂĞITLAR 
18 . 10 . 1985 Cuma 
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kiye Büyük Millet Meclisi Kısmında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/261) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma 
tarihi: 18.10.1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 

Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1985) 

2. — Kocaeli Milletvekili Orhan Otağ'ın, izmit 
ilinde körfez ve hava kirliliğine karşı alınan tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1985) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.1985) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, üniversitelerin tahsisatlarının zamanında ödenme
meğinin sonuçlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.10.1985) 

5. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Iran 
islam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 
istanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/484) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.10.1985) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara Hindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1985) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1985) 

22 . 10 . 1985 O: 1 

8. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Kömür Sa
tış ve Tevzi Müessesesinin özel sektöre satılacağı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/487) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.10.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, gün
lük bir gazetenin 26.9.1985 tarihli nüshasında yer 
alan bir ifadeye ilişkin -Millî Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/708) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17.10.1985) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, görevli veya davetli olarak yurt dışına giden 
milletvekillerinin yabancı dil bilgilerine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru 
önergesi (7/709) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1985) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Hazine arazilerine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/710) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 17.10.1985) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1 Ocak - 1 Eylül 1985 tarihleri arasında ya
bancı ülkelere görevle giden milletvekillerine- iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından ya
zılı soru önergesi (7/711) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.10.1985) 

5. — Trabzon Milletvekili Mehmet Kara'nın, ha
pis cezasına çarptırılan üç polis memurunun ceza
larının infaz edilmediği iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/712) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 17.10.1985) 
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BtRİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Süleyman Yağcıoğhı (Samsun) 

BAŞKAN — Türküye Büyülk Millet Meclislinin 19 uncu Birleşimini açıyorum. 

IH — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel'e kadar yok
lama yapıldı.) 

BAŞKAN — Toplantı yeter sayımız vardır; gö
rüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 

K-aya Erdem'in, Seul'de yapılan Dünya Bankası ve 
Uluslararası Para Fonu toplantısı ile Çin Halk Cum
huriyetine yapılan gezi hakkında gündem dışı açıkla
ması ve aynı konuda HP Grubu adına İstanbul Mil
letvekili Tülay Öney'in, MDP Grubu adına Ankara 
Milletvekili Ali Bozeri'n ve ANAP Grubu adına 
Amasya Milletvekili Hasan Adnan Tutkun'un konuş
maları. 

BAŞKAN — İlk önce, gündem dışı konuşma is
teyen arkadaşlarınla sö2 vereceğimi. 

Güney Kore'nin Başkentti SeulMe yapılan Dünya 
Bankası ve Uluslararası Para Fonu toplantılarıyla, 
Ç'n Halk Cumhuriyetine yapılan seyahat hakkında 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya 
Erdem söz istemişlerdir. 

Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI tSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli miMeDvefcilMeri; Dünya Bankası ve Ulus
lararası Para Fonunun Güney Kore'nin başken'ti 
Seul'de 6 ila 11 Ekim 1985 tarihlerinde yapılan 
yıllık genel kurull toplantısı hakkında sayın Meclise 
bilgi arz etmek isiöiyorum. 

Senlide yapılan yılık genel kurul topüan'tıısına, 
üye 149 ülkenin, hazline, maliye ve ekonomi işle-. 
ri'yde yetkili bakanları, merkez bankaları başkanları, 
üst düzey görevliler ve ticarî bankaların, uluslararası 
finans kuruluşlarının gendi müdürler1! işitirak etmiş
lerdir* 

Genel kurulun gündeminde olan konular, dünya 
ticaretimin, dünya ekonomik duıruırnunun tartışılması; 
.gelişmekte oton ülkelere yapılacak yardımın, kayna
ğın artırılması; istikrar programlarında ortaya çıkan 
sorunlar; borç alma ve borç verme palİtlikalarınm 
tespiti; sanayleşıriiş ülkelerin ticarete koydukları tah
ditler, engeller ve bir de çok taraflı yatırımları garan
ti edecek bir kurumun, Dünya Bankasının bir nevi 
yan kuruluşu olarak kurullması konusunda karar it
tihazı idi; Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fo-
nu'nun gündeminde bunlar vardı. 

Yapılan çalışmalar sonunda, kaynak akımının ar-
tırılknası konusunda genel bir müşterek görüş orta
ya atılmıştır. Dünya Bankası sermayesinin artırılması 
sureliyle sağlanması düşünülen kaynak, bazı ülkele
rin buna itirazı dolayısıyla geırçdktteşememişiti'r; uzun 
zamandır zaten gündemde olmasına rağmen, bu, ger-
çökleştirMememektedir. Buna rağmen, ticarî banka
ların kaynak ilavesi sureciyle, buradan yardım yapıl
ması gibi bir imkânın olabileceği genel kanı olarak 
ortaya çıklmıştr. 

Tüm üye ülkelerin istikrar programları uygula-
ımaları, sanayileşmiş ülkelerin ticarette koyduğu tah
ditlerin azaltılması ve batta kaldıırıliması, gelişmekte 
olan ülkelerin dış borç sorumları, gend çerçevede ol
mamakla T>eralber, ülke bazında bir çözüme ulaş
tırılması konularında üye ülkelerin müşterek bir nok
tada anlaştıkları görülmektedir. 

Diğer önemli bir konu, çok taraflı yatırımları ga
ranti kurumunun, Dünya Bankasına bağlı b!ir kuru
luş olarak kurulmasının genel kurulda kalbul edil-
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mesMir. Bu kurul, yalbancı sermayenin ticarî olma
yan risklerini bir ölçüde sigorta ötmek suretiyle, 
ya'bancı sermayenin çok daiha kolaylıkla ülkelerde 
ya'tırıım yapma imkânını sağlayacağı için, faydalı bir 
kuruluş alarak gend kıalbul glörmüşltıür. Türkiye'nin 
de, bu kurulacak olan kuruluşa iş/diraki konusunda 
'bir kanun tasarısı yüce Med'ilsin huzuruna getirile-
cektiir. 

Gündemdeki konuların görüşüllmefs'inin ötesinde, 
Dünya Bankalsı Başkanının, Uluslararası Paira Fonu 
Başkanının ve Amerikan Hazine Bakanınım gend 
kurulda yaptıkları açış konuşmalarında enteresan ve 
sayın Meclisimizin de bilmesinde yarar olabilecek 
görüşler ortaya aMnuıştır. Dünya Bankası Başkanı, 
Uluslararası Para Fonu Başkanı ve Amerika Hazi
ne Bakanının ortaya koyduğu görüşler, uluslararası 
istikrar programlarındaki ekonomik moddleırle ala
kalıdır. Gdişmekte olan ülkelerin, bu ekönomiik mo
deli uyguladıkları takdirde, gd'işme ve istikrara ka
vuşana imkânlarının olaMleceğini belirtmişlerdir. Bun
ların nasıl bir ekonomik mioddıi önerdikler'ini sizlere 
'arz eltimde istiyorum. 

Sanayileşmiş ülkeler için, her halükârda, enflas
yonu azdıracak enflasyonM dkonomiik politika uy
gulamamaları konulsu özelikle vurgulanmıştır. Sana
yileşmiş ülkeler için ikinci önemli konu olarak da, 
kendilerinin ticarete tahdüt koymamaları konusu, bu 
üç kişi tarafından ortaya atılan ve çok tartışılan 
konu olmuştur. 

Gdişmekta olan ülkeler için önerdikleri ekono
mik mıodd ise şudur : Ekonomide devletin müdaha
lesinin asgarî hadde olması ve serlbeSt piyasa ekono
misinin uyulanması; dış tücareiiite, itihailaitJta serbes'tî-
ydte gidlmesi, kardbiyo mevzuatının asgarî ölçüler
de tutulması ve seıibest hale gettiriimesı; kaynak da
ğılımında olumsuz eltikÜisi olan fiyat çarpıklıklarını 
gidermeye uygun politikalar uygulanması; kanıu ke
simlinin harcamalarında ve vergi reformu yoluyla ge
lir artırarak, bütçe 'açıklarının makul düzeylere in
dirilmesi; fa'iz oranları ve döviz kurlarının serlbe&t 
piyasa kuralları ölçüsünde tespit edilmesi şeklinde bir 
ekonomik modelin uygulandığında, başarı şansının 
olacağı ve bununla da, bu ülkelerin isfikrara ka-
vuşalbileceği, Dünya Bankası Başkanı, Uluslararası 
Para Fonu Başkanı ve Amerika Birleştik Devletleri
min Hazine Bakam tarafından ortaya konulmuş
tur. 

Diğer bir önemli konu : Dünya Bankası Baş
kanı, ekonmoik istikrar programlarında 1984 ve 1985 
yıllarında belirli ölçüde gelişme gösteren ülkelerin 

uyguladıkları politikaları bir ölçüde ortaya koymuş 
ve bunların arasından bir iki ülkeyi örnek olarak gös
termiştir. Memnuniyetle belirtmek istiyorum ki, bu 
gösterilen ülkeler arasında Türkiye de mevcuttur. 

Tabii, bu temaslar esnasında, bu toplantılar esna
sında, genel hatlarıyla yapılan bu görüşmelerin öte
sinde ikili temaslar da olmuştur. Kore Başbakanı, 
Kore Başbakan Yardımcısı, dost ülkelerin ekonomi 
ve maliye bakanlarıyla, uluslararası kuruluşların bir 
kısmıyla (Çünkü hepsi ile görüşmeye imkân buluna
madı, diğer arkadaşlar temas ettiler) üst seviyedeki 
yetkilileriyle de temaslar yapılmıştır. 

Bu seneki genel kurul toplantıları, özellikle, or
taya konulan ekonomik model ve gelişme yolundaki 
ülkelere kaynak aktarımı konusu, bütün üye ülkeler 
ve finans kuruluşları arasında büyük yankılar uyan
dırmış ve tartışma konusu olmuştur. 

Bu seyahatin devamı olarak, Çin Halk Cumhu
riyeti Başbakan Yardımcısının davetlisi olarak 12 -
14 Ekim tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti
ne gittim. Biliyorsunuz, 1982 yılında Sayın Cumhur
başkanımızın Çin'e yaptığı ziyaret, müteakiben de 
Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 1984 yı
lında ülkemize yaptığı ziyaret, bilahara Sayın Baş
bakanımızın 1985 Temmuz ayı başında Çin'e yaptığı 
seyahatlerin (üst düzeydeki temasların) müspet etkile
rini 1985 yılında gördüğümüzü sizlere belirtmek is
terim. özellikle Çin, 1 milyar nüfusu olan, 9,6 mil
yon metrekarelik, dünyanın en büyük ülkelerinden 
birisidir. Bugün için bütün dünya ülkeleri Çin'le iliş
kilerini artırmak üzere harekete geçmiş bulunmakta
dırlar. Türkiye'nin Çin'le olan ilişkilerinin, 1982 yı
lından itibaren Sayın Cumhurbaşkanları seviyesinde 
yapılan temasla başlamış olduğunu belirtmiştim. 1980 
yılında iki ülke arasında yapılan ticarî ilişkiler 2 mil
yon dolar civarında idi, yani ihracat ve ithalat top
lamımız 2 milyon dolar idi. Bu rakam 19831te 22 
milyon dolar, 1984 yılında 48 milyon dolar, 1985 yı
lında ise (9 ay sonunda) 163 milyon dolar olmuştur. 
Bu rakamın 1985 yılı içinde 200 milyon dolar olaca
ğını ümit etmekteyiz. 

* Yaptığım temaslarda, özellikle Sayın Başbakan
ları, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı ve ayrıca Devlet 
Konseyi Bakanı, Merkez Bankası ve bankalarla iliş
kili olan bakanlarıyla görüştüm; gayet tabiî, beni da
vet eden Başbakan Yardımcısıyla beraber ikili görüş
meler yaptık. Çin'in Türkiye'ye karşı çok yakın bir 
ilgisi vardır, öyle ümit ediyorum ki, bu ilginin deva
mı halinde, bu ikili ticaret hacmimizin iki ülkenin 
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potansiyeline. yakışır çok büyük rakamlara ulaşması 
mümkündür. Bir Çin Heyeti (40 veya 50 kişilik) 1986 
yılı başında ülkemize gelecekler ve bizim, mallarımızı, 
satabileceğimiz mallarımızı bizzat yerinde görüp, in
celemelerde bulunduktan sonra bu gelişmelerin daha 
çok sağlanacağını tahmin ediyorum. 

Biz, biliyorsunuz, serbest bölge kanunu çıkardık; 
ülkemizde de serbest bölge kuruluşu son safhasına 
gelmiştir, kurulma halindedir. Çin ziyaretim esnasın
da, onların 1979 yılından itibaren kurdukları bir ser
best bölgeyi gezme imkânı buldum; bundan da ya
rarlandık. Öyle ümit ediyorum ki, Çin Halk Cumhu
riyeti ile Türkiye arasındaki bu ilişkiler çok kısa bir 
zaman-içerisinde meyvelerini verecektir; buna her ki 
ülke de arzuludur. 

Arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

Sayın Başbakan Yardımcısının verdikleri izahat üze
rine, grup adına konuşma hakkımız doğmuştur. Söz 
talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Tabiî, hakkınızdır. Konuşmak isti
yorsanız, buyurunuz. 

CAHİT * TUTUM (Balıkesir) - Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Tülay öney konuşacaklar. 

ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, aynı 
konuda, grubumuz adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın öney, buyuru
nuz. (HP sıralarından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY (İstanbul) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakan 
Yardımcısı Sayın Kaya Erdem'in yaptıkları yurt dışı 
seyahatten dönüşlerinde verdiği izahatı ilgi ile ve dik
katle dinledik. İzahatının bir bölümünde değindiği 
konular üzerinde, partimizin düşünce ve görüşlerini 
çok kısa bir şekilde belirtmek istiyorum. 

Sayın Başbakan Yardımcısı yaptıkları gezi sırasın
da, yanlış hatırlamıyorsam, Dünya Bankası Başkanı, 
IMF Başkanı ve Amerikan Hazine Bakanının yaptık
ları görüşmelerde, bugün dünya ekonomik sisteminin 
içinde bulunduğu durumla ilgili bazı görüşler ifade 
etmişler; bunu Sayın Başbakan Yardımcısı Meclisin 
huzuruna getiriyorlar. Not' alabildiğim kadarıyla, 
deniyor ki, dünyada 2 blok, gelişmiş ve sanayileşmiş 
ülkelerle, gelişme yolundaki ülkeler arasındaki eko
nomik çatışmanın belli bir çizgisi vardır. Bu, çatış
ma ve darboğazları önlemektedir; gelişmiş ülkelerin 
yapması ve izlemesi gerekli politikalar farklıdır, az 

gelişmişlerinki farklıdır. Gelişmiş ve sanayileşmiş ül
keler, bir defa, kendi ülkeleri içinde enflasyonun dur
durulabilmesi veya yeniden azdırılmaması konusunda 
her türlü tedbiri almalıdırlar. İkincisi de, gelişmiş 
ülkeler, diğer ülkelerden yaptıkları ticarete sınırlama 
koymamalıdırlar. Yani, onların ürünlerini bol bol 
ithal etmelidirler ki, az gelişmiş ülkelerin yabancı 
kaynak, döviz kaynağı yaratma olanakları artsın. 

Sayın milletvekilleri, senelerden beri uluslararası 
bütün forumlarda ekonomik analizler yapılırken, ge
lişmiş ülkelere sürekli bunlar tavsiye edilir; hatta 
bugün de Avrupa Konseyi platformunda aynı tavsi
yeler dile getirilmektedir, Ortak Pazarda aynı tavsi
yeler dile getirilmektedir; ama sonuç meydandadır. 
Bugün ülkemizin karşılaştığı tekstil konusundaki sı
nırlamalar, demir-çelik ürünlerinin ihracatındaki sı
nırlamalar, bunların açık belirtileridir. O halde, geliş
miş sanayileşmiş ülkeler, kendi menfaatlerini o ka
dar dikkatle kollamaktadırlar ki, bütün uluslararası 
forumlarda, dünyanın ekonomik bunalımdan çıkabil
mesi için yapılan bu tavsiyeleri, hiç de ciddî bir bi
çimde dikkate almamaktadırlar. Buna karşılık, az ge
lişmiş veya gelişme yolundaki ülkeler, belli bir geliş
me çizgisi tutturmuş, gitmek çabası göstermektedir
ler. Buna karşın, işte böyle gelişmiş ülkeler tarafın
dan, sanayileşmiş ülkeler tarafından yönetilen ve 
drije edilen birtakım kurumlar ve kişiler, örneğin, bir 
Dünya Bankası ve IMF. bu az gelişmiş ülkelere sü
rekli şu telkinlerde bulunmaktadırlar - şimdi Sayın 
Başbakan Yardımcısı yine aynı şeyleri tekrarladılar -
«Devlet müdahalesi ekonomik sistemde asgariye in
dirilsin; serbest piyasa ekonomisi en üst düzeyde ve 
en serbest şekilde uygulansın; ithalat serbestleştiril-
sin; kambiyo kontrolleri kalksın, döviz faiz fiyatları 
serbest olarak teşekkül etsin. Bütçe açığınız çıkarsa, 
vergi reformu yapın, vergileri artırın, bütçelerinizi 
bu sağlam kaynaklarla kapatın ve başkaca hiçbir 
müdahaleciliğe gitmeyin.» Reçete budur; fevkalade 
standart bir reçete. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 24 Ocak 1980 
den bu yana uygulanan sistem işte budur; çok bü
yük ölçüde aynen bu reçetedir. Gerçekten, faiz ve 
döviz serbest bırakılmıştır; serbest piyasa ekonomisi 
sonuna kadar uyigulanmialkitiadır; 1980'lden bu yana 
vengii reformu olalbMiğince büyülk b'k ölçüde yapıl
mıştır; ama hiçlb'ir derde deva ofaıaimıştır, Bugün 
Türlkıiiye, yine fevkalaide süraJtli ve kendi kendini bes
leyen bir enflasyonla karşı karşıyadır. Gelir dağılımı 
aşırı derecede bozulmuş, büyüme son derece zor ko-
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sular içine itilmiştir; istihdam yaraltalbilecek ve sa
nayide kendi kendini atılım'llaıra götürebilecek bir bü
yüme kesin olarak durmuştur; bunu en açık şdkide 
söylüyorum, devletin resmî rakaımıları da bunu gös
termektedir, herkes hıer gün aynı olayları zaten ya
şamaktadır, rakamlara Jritiyaç olmaksızın da bu ve
rilerle kendimiz yaşıyoruz ve karşı karşıyayız. 

Ne olmuştur saygıdeğer arkadaşlarım?.. Dövizin 
fiyatı serbest bırakıfllmışltır; işte, dolar bugün 570 li
rayı bulmuştur. Ne zaman, bu, bir istikrar bulup, 
aşağıya doğru inmeye başlayacaktır? Bugünkü Sa
yın Başbakan (o zamanın ekonomik programının üs
tadı olan Sayın Öza'l) 24 Ocakla bu programı yü
rürlüğe koyduklarında -gazete arşivleri açıktır baka
bilirsiniz- «iki, üç sene sorma köşeyi döneceğiz, ül
ke istikrara kavuşacak» demişleridir. M, üç sene çok
tan geçmiştir, yeni 'bir iki, üç sene daha geçmiştir; 
fiyat artıışlaın azamî noktalara varmıştır; kendi ken
dini besleyen bir maliyet enifla'syonu, bu ülkede tüm 
sınaî yapıyı, tüm sosyal ve ekonomik yapıyı barap 
etmiş bir hale gelmliştir. Vatandaşın, özelikle dar ge
lirli vatandaşın, üstesinden gelemeyeceği bir vergi sis
temiyle karşı karşıya bulunuyoruz, îşte, şu anda, 
yukarıda Bütçe Komisyonunda yeni b'ir vergi pa
keti görüşülüyor. Size açıkça ifade edeyilm, iktidar 
grulbuna mensup mıilletivekfili arkadaşlar zaman za
man itirazlarda bulunmaktadırlar. Kaynak sıkıntısı 
azamî ölçülere varmıştır; bu sene büyiüme hızı, Dev
let İstatistik Enstitüsünün rakamlarına göre, düş
müştür .1 

Muhterem arkadaşl'arım, az gelişmiş ülkelerde, 
gelişme yolundaki ülkelerde uygulanan bu tip eko
nomik politikalar, çok kusa sürdürülmek, ani bir şok 
tedavisi yapılıp, hemen normaline döndürülmek kay
dıyla, ancak 'beli bir süre için belki bir miktar et-
kün ölalbliır; o da, rayından çıkmış bir ekonomiyi 
(eğer öyleyse) kısa sürede istikrara getirmek için; 
ama az gelişmiş ülkelerin esas problemi, istikrar de
ğildir- bunu bir kere daha, altını çizerek söylüyo
rum, tanımı, ismi üstünde, bu ülkeler az geUiişlmiş 
ülkelerdir- az gelişmiş ülkelerin birinci sorunu, bü
yümedir, gelişmedir, kalkınmadır. Aksi hailde, hiçbir 
sorunu çözemezsiniz ve işte buıgün gelinen bu nok
talara gelinir. Marifet, sadece döviz gelirlerini biraz 
daha artırmak değldir; iş bununla bilmemektedir ve 
bitmemiştir. Kazanılan her bir doların maliyeti çok 
(büyük Ölçüde altmıştır. Siz buıgün doları bin lira
ya getirin, daha da fazla döviz kazanınsınız; bu o 
kadar büyük Ibir marifet değil. 47 lira olan doları 

buıgün 570 liraya getirirseniz, ellbette ihracat geliri
niz biraz artacaktır. Tavsiye ediyorum, doları 1 000 
liraya geitirin, göreceksliniz, 10 miyar dolarlık ih
racata bir adıımda ulaşırsınız; ama bu çözüm de de-
ğÜ'ldir, büyük bir başarı da değinidir. Esas olan, top
lumun yapısal ekonomiik sisteminde gerekli olan di
namik büyümeyi siStem haline getirebilmektir; bu
nun araçları başkadır. GeDişmiş ülkelerin değişmez bu 
reçeMeriyle hiçbir yere varmak mümkün değ'i'Miır. O 
nedenle, istirham ediyorum, bundan böyle, dış te
maslara giden herkesin (iislter parlamenter, ister de
ğerli hükümet üyelerimizin) gelşme yolundaki ülke
lerin k'oşullarıni biraz daha dikkatli ve bu ülkelerin 
Ulaşması gereken amaçlarını daha onurlu b'ir biçim
de saivunmalariırDda büyük yarar vardır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (OP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grıibu adına ko

nuşma arzu eden var mı? 
Buyurun Sayın Ali Bozer.. 

MDP GRUBU ADINA ALI BOZER (Anukara) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Baş
bakan Yardımcısı Kaya Erdem'in lütfetmiş oldukları 
bilgi dolayısıyla kendilerine teşekkürlerimizi sunmak 
isterim. 

Bir noktadan işe başlamak istiyorum. Biz, Milli
yetçi Demokrasi Partisi olarak, ekonomik felsefe iti
bariyle, özel teşebbüs ağırlıklı karma ekonomi ve 
serbest piyasa yanlışıyız; bunun açıkça tescünü bir 
kere daha yüksek huzurlarınızda yapmak istiyorum. 
Bu itibarla biz, uluslararası bu temasların 'sürdürül
mesinde yarar görürüz. Ancak, bizim taklip ettiğimiz 
ekonomik politikanın ağırlık taşıyan yönlerinden bir 
tanesi de, sosyal muhtevadır. Sosyal muhtevasız bir 
ekonomik politikanın başarıya ulaşamayacağına sa
mimiyetle taamrız. Hareket noktamız 'bu olduğuna 
göre, Seul'de yapılan genel kurul toplantısında alınan 
bazı kararların isabetini bu açıdan değerlendirmek 
gerektiği görüşündeyim. 

Hiç şüphesiz ki, gelişmekte olan ülkelerle, geliş
miş olan ülkelerin kalkınma için, istikrar için alacak
ları önlemler farklıdır. Bu itibarla ben, gelişmiş olan 
ülkelerin aldıkları tedbirler üzerinde değil, gelişmek
te olan ülkelerin aldıkları tedbirler üzerinde ve bu
nun Türk ekonomisine İnikasları üzerinde durmak is
tiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, ekonomik felsefede ortak 
görüşlere sahip olmak, bir mana ifade etmekle be
raber, sonuçları itibariyle, 'kullanılan araçlar isabetli 
değilse, o ekonomik felsefe, paylaşsanız da, iflasa 
mahkûmdur. Daha açık ifade ile şunu belirtmek isti
yorum : Ekonomik felsefede aynı noktai nazarı pay
laşmak başkadır, o felsefenin başarıya ulaşması için 
araçları seçmek, tercih etmek başka bir iştir. 

Evvela şu hususu 'belirtmek istiyorum : Bu felse
fe İstJkaımetinde alınmış tedbirler açısından kullanı
lan araçlar bugün İsabeti değildir. Bunlardan 'bir 
tanesi; borçların verillımesi konusunda izlenecek poli
tika hakkında meselelerin görüşüldüğü dile getiril
miştir. Acaba, hiç olmazsa 'bu konuda, borçların er
telenmesi, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından 
ve Türkiye açısından, 'bizim tarafımızdan üzerinde 
önemle durulması gereken bir konu değil miydi?. 

Değerli arkadaşlarım, 'biz burada, yalnız IMF'nin, 
Dünya Bankasının veya «Süper kuvvet» diye tavsif 
ettiğimiz bazı devlet maliye bakanlarının beyanları
nı dinlemekle yetinmek İstemiiyoruz; biz ne katkı ge
tirdik, onu bilmek istiyoruz. (MDP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 'Binaenaleyh, Sayın Başbakan 
Yardımcımızdan, gelişmekte olan ülkelerin borçları
nın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda ne gibi bir 
öneri getirildiğinin ve burada da Türk Hükümetinin 
tutumunun ne olduğunun bilinmesini içten arzu eder
dik. 

Değerli arkadaşlarım, dlış ticarette bazı tahditlerin 
kaldırılmasına değinildi. Müsaade buyurursanız, bun
ları çok dinledik; buna ait • bazı örnekleri yüksek 
Meclisin huzurunda zikretmek istiyorum; bunlar Tür
kiye'nin başına gelmiş olaylardır değerli arkadaşla
rım. 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Başba
kan Yardımcısı dinliyemiyor Sayın Başkan. 

FAÎK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Bakan 
nerede?. 

BAŞKAN — Söz atmayalım, lütfen efendim. 

AtLÎ BÖZER (Devamla) — özelikte gelişmiş 
ülkeler, diş ticarette korunmacılığın kaldırılması is
tikametinde fevkalade güzel ve çekici fikirler ileri 
sürerler; biz de bu fikirleri paylaşırız, samimiyetle 
paykşırız; ama o gelişmiş ülkeler, bu fikirlerin ar
kasına sığınıp da, korumacılığı bizzat kendileri ya
parlarsa, işte o zaman onların karşısına dikiliriz. 
(MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bu
nun örnekleri vardır : 'Bize, tekstil ihracı için kota 
tanınmıştır. Bu kota doğmadan, daha bundan 'iki, 

ikibuçuk sene evvel, limanlarımızda tekstille doldu
rulmuş gemiler cuma günü 'alınmış bir kararla bloke 
edilmiştir; karar cuma günü alınmıştır, çünkü cu
martesi tatil olduğu için itiraz imkânımız da yoktur. 

İşte, korumacılığa karşı olan devletler, bize, kendi 
kotalarımızı dahi kullandırmak 'imkânlarını verme
mektedirler. Naçiz bir arkadaşınız olarak, bakanlı
ğım sırasında bu olayı yaşayan bir kişiyim. Binaena
leyh, açıkça ifade ediyorum, korumacılığa karşı bir 
fikri taşıimakla beraber, özellikle gelişmiş ülkelerin 
bu konuda sam'imi olduklarına inanmıyorum. Bun
dan dolayı, bizim takip edeceğimiz politikanın, ger
çekçilik açısından değerlendirilmesi gerektiği görü
şündeyim. 

Çok taraflı anlaşmaların Dünya Bankasına bağ
lanması ve adeta burada bir sigorta mekanizmasının 
gerçekleştirilmesi konusu da isabetli bir konudur; 
ama bu kanun teklifinin Yüce Meclise intikali, bir 
işlemin ikmal edilmemesi halinde nakıs kalır. Evve
la, biz, yabancı ülkelerde çalışan müteahhitlerimizin 
durumunu sigorta etmedik; başka bir deyimle, ih
racat kredi sigortasını gerçekleştirmedik. Sadece 
Dünya Bankasının sigortasına sığmamayız... Bu iti
barla, hükümetten bilhassa istifhamımız, evvela ken
di ihracat sigortamızı işler hale getirmek, onu yürür
lüğe koymaktır. 

Gelişmekte olan ülkelere Türkiye'nin örnek ola
rak gösterilmesi hepimize gurur verir arkadaşlar; 
ancak, durum gerçekten böyle midir? Dış âlemin, 
durumu böyle bilmesini ve bu intibaın devam etme
sini yürekten arzu ediyorum; ama arkadaşlarım, ba
zı hususları bilmemiz lazım. Yabancı bazı reçeteler, 
Türkiye'nin, ekonomik ve sosyal yapısına tam inti
bak etmemektedir. Bu reçeteler iyi seçilmiş araç
larla kullanılmamaktadır. Bu itibarla, Türkiye'de, öde
meler dengesinde bir iyileşme müşahede edilmiş ol
ması itibariyle, yabancı dostlarımız mutlu ve mem
nun olabilirler, onların borçlarım ödüyoruz, borç 
alarak ödüyoruz; ama bu milletin çektiği bir de ıs
tırap var; bunu da dikkate almamız lazım. İşte, bu 
reçeteler, sosyal dengeyi korumaya matuf reçeteler 
değildir. Bunlardan size bir örnek vereceğim: «Ver
gileri artırın diyorsunuz; evet, verginin gayri safi 
millî hâsıla içindeki payı düşmüştür, bu vergiyi ar
tırmak lazımdır. Başka bir deyimle, gayri safi millî 
hâsıla içindeki vergi tahsilatının nispeti artmalıdır; 
ama siz bunu küçük dilimlere yüklerseniz, bu, iste
nilen sonucu vermez. Biliyor musunuz, neden, küçük 
dilimlere yüklersiniz, vermez? Çünkü, küçük dilimli-
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ler ücretli kesimdir, tahsilat kolaydır, onların üze
rine kolay gidersiniz. Biz buna karşıyız. (MDP sıra
larından «Bravo» sesleri) Biz diyoruz ki, vergi tah
silatını artırınız; ama sayın hükümetin tabiriyle, or-
tadireği perişan ederek değil. (MDP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Vergi kanun tasarıları hu
zurunuza gelecektir, 3 milyona kadar olan vergilere 
tatbik edilen oranları göreceksiniz. Biz bunların adil 
olduğuna kani değiliz. Bu itibarla, araçların kulla
nılması farklıdır diyorum; çünkü, vergide tahsilatı 
artırmak başkadır, ortadireğin sırtına binmek baş
kadır. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri) Bu tef
riki yapmazsak, sosyal çöküntü başlar; bu sosyal 
çöküntü hiç kimseye hayır getirmez. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Başla
madı mı hâlâ o sosyal çöküntü? 

ALt BOZER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
İthalatta, az gelişmiş ülkeler için serbesti ilkesini 
tavsiye ediyorlar. Kusura bakmayınız, ben bunu an
lamıyorum. Az gelişmişlik nedjr? Az gelişmişlik, çe
şitli kriterlere dayanır; bu kriterlerden birini alaca
ğım: ödemeler dengesi fevkalade açık veriyorsa, üre
timiniz azsa, bu takdirde siz, ekonomik açıdan hiç-
olmazsa, gelişmiş bir ülke sayılmazsınız. Amerika 
misalini vermeyiniz; biliyorum... Şimdi, siz diyorsu
nuz ki, «Az gelişmiş bîr ülke olarak üretiminizi artı
nnız.» îyi, yapın; ama, ithalatı da serbest bırakın... 
Üretimi yapacak olan kesimi o anda siz ölüme mah
kûm ediyorsunuz. Sanayici, bir taraftan yatırım* ya
pacak, bir taraftan üretimini artıracak, öbür taraf
tan da, gelişmiş ülkelerin yüksek evsaflı, imalat 
hacmi büyük olduğu için fiyatları düşük mallarıyla, 
Türk piyasasında rekabet edecek!.. Buna benim ak
üm ermiyor arkadaşlarım. (ANAP sıralarından «Er
mez» sesleri) Bunları söylemek lazım. 

Bu itibarla, ithalatta serbesti ilkesi tamam; fakat 
ithalatta serbesti ilkesine birden geçemezsiniz, ted
rici olarak geçmek mecburiyetindesiniz. İşte, burada, 
ne kadar «korumacılığa karşıyız» diye bağırsalar 
dahi gelişmiş ülkeler, biz, ister istemez, akıllı bir öl
çüde kendi sanayimizi düşünmek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Bozer, süreniz doldu, lütfen 
toparlayınız. 

ALİ BOZER (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Değerli arkadaşlarım, enflasyonu aşağı çekmek 

hem az gelişmiş ülkelerin, hem de çok gelişmiş ülke
lerin ortak bir sorunudur; ama, enflasyonu aşağı 
çekmek temennidir. Eğer enflasyonun nereden kay

naklandığını teşhis hususunda isabet kaydedemez
deniz, enflasyonu aşağı çekemezsiniz; işte zaafımız 
da buradadır. 

• Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanımızın 
da ikazı üzerine, fazla zamanlarınızı almak istemi
yorum. Bu konuşmamı vehleten yapıyorum. Sayın 
bakanımıza şükran borçluyuz; lütfetti, izah etti; fakat 
bunları biraz olsun değerlendirme imkânına sahip 
olsaydık, daha çok söyleyeceğimiz hususlar vardı. 

Bir temennim var: Bu reçeteler iyidir, bunların 
felsefesini benimseyelim; ama Türkiye'nin sosyal 
ve ekonomik şartlarını dikkate alarak, kendi araç
larımızı kendimiz seçerek uygulayalım ve sosyal muh
tevayı da bu reçetelere kurban etmeyelim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, Anavatan Partisi Grubu adına Amasya Millet
vekili Sayın Adnan Hasan Tutkun konuşacaklardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutkun. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HASAN ADNAN 
TUTKUN (Amasya) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin değerli üyeleri; Anavatan Partisi Grubu olarak, 
Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdemi'n, Dünya 
Bankası ve Para Fonunun genel kurul toplantıları ile 
Çin Halk Cumhuriyetini ziyareti hakkındaki bilgi
leri büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Görüşmelerde ele alınan konular, genelde hükü
metimizin ve Anavatan Partisinin benimsediği ve sa
vunduğu konulardır, özellikle, Dünya Bankası Baş
kanı, Uluslararası Para Fonu Başkanı ve Amerika 
Birleşik Devletleri Hazine Bakanının konuşmaları 
gerçekten dikkate değerdir. Bu konuşmalarda ge
nellikle, ekonomide devletin rolünün azaltılması, pi
yasa güçlerine ağırlık verilmesi, ithalatta serbestleşme 
ve vergi refomları ile bütçe açıklarının azaltılması 
gibi tavsiyeler ile, faiz oranlarının, döviz kurlarının 
piyasada belirlenmesi yönündeki tavsiyeler, hüküme
timizin takip ettiği politikanın aynısı olduğu veçhile, 
uygulanan politikanın doğruluğunun da bir göster
gesidir. Biz, bu politikayı iki sene evvel uygulamaya 
başladık. Bu politika, bizimle beraber, diğer ülke
lerde de uygulanmaya başlanmış ve başarıya ulaşmış
tır. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Nerede?.. 
HASAN ADNAN TUTKUN (Devamla) — Onun 

için, Dünya Bankası uzmanları bu politikayı tavsiye 
etmektedirler. Dünya Bankası Başkanı iMr. Clausen, 
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ülkemizin 2 yıldır gösterdiği başarıyı kutlamış, dik
katleri çekmiş ve uyguladığımız ekonomik istikrar 
politikalarını tüm ülkelere tavsiye ederek, alternatifi 
olmayan tek çözüm yolunun bu olduğunu vurgula
mıştır. 

Sayın* milletvekilleri, bu arada, Seul'de imzalan
mış olan, ticarî olmayan riskleri garanti edecek Çok 
Taraflı Yatırım Garantileri Kurumu (MİGA), söz
leşmesinin de, ülkemize yabancı sermaye girişini 
artıracağına inanıyoruz. 

Çin Halk Cumhuriyeti ile Sayın Cumhurbaş
kanımızın başlattığı iyi ilişkilerin ekonomik ve ti
carî alanlara da yaygınlaştırılması ülkemiz için fay
dalı olacaktır. Bu açıdan, Sayın Başjbakan Yardım
cısının ziyaretinin bu konuda atılmış ileri bir adım 
olduğu kanaatindeyiz. Bu vesile İle, Çin Halk Cum
huriyetinin ülkemizden ithalat yatpmayı tercih ede-. 
ceğini, Çin'in iki ülke arasında direkt uçak seferleri 
haşlatacağını ve ülkelerimiz, planlama teşkilatları 
arasında bilgi alışverişinin başlatılacağını öğrenmiş 
olmaktan da büyük memnuniyet duymaktayız. 

Değerli milletvekilleri, görülmektedir ki, başarılı 
ekonomi politikamız, dünya ülkeleri ve uluslararası 
malî ve ticarî çevreler nezdinde ülkemize gösterilen 
ilgiyi artırmakta, malî itibarımız gün geçtikçe yük
selmektedir. 

Yüce Meclisi, bu vesileyle saygı ile selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutkun. 

2. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Anayasanın 98 inci maddesine göre milletvekille
rine tanınan soru yoluyla denetim işlevinin engellen
diği konusunda gündem dışı konuşması. 

BAIŞIKAN — Edirne Mİlletlvekili Sayın Türkân 
Turgut Arıkan, Ibuyurun efendim. 

Sayın Arıkan, süreniz 5 dakikadır. 
TÜİRİKÂN TURGUT ARIKAN ^Edirne) — Sa

yım Başkan, değerli miileitlvekilleri; Anayasamızın 98 
inci maddesi, «Türkiye 'Büyîük 'Millet 'Meclisi, soru, 
Meclis araşltrrması, genel görüşme, gensoru ve Mee*. 
lis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kulla
nır» der. 27.8.,19'85 'tarihli yazılı soru önergemle Ma
liye ve Gümrük Bakanı Sayın Ahmet Kmtceibe Alp-
temoçhVe vergi alacaklarıyla ilgili 2 soru sordum. 
Birinci soruda, 31J8.1985 tarihi İtibariyle ödenmemiş 
vergi Iborcu olan kamu kurumlarının ve özel sektör 
işletmelerimin ayrı ayn sayısını ve vergi, ceza, faiz 
borçları tutarını sordum. ikinci soruda, toplam 'bor
cu 10 milyonun üzerinde olan kurum ve işletmelerin 

ayrı ayrı- adlarını, 'borcun başlangıç tarihini, vergi 
ceza ve faiz tutarını, borcun erteleme tarih ve sü
resini, tahsil edilen ve (bakiye (borç 'tutarımı sordum-. 

Sayın 'Bakanın verdiği cevaibı aynen okuyorum : 
«1. Haziran 1985 tarihi itibariyle 

a) KITlerin, vadesi geldiği halde ödenmemiş 
vergi Iborcu 1>60.4 miyar liradır. 

h) Belediye ve Ibunlara halğlı kurutuşların, va
desi1 «geldiği halde ödenmemiş vergi borçları 23,9 mil
yar liradır. 

c) (KİT'lerin dışında kalan diğer kamu kurum
larının süreklilik arz eden (borçları hMunmamak'ta-
dır. 

d) özel 'sektör işletmelerine ve mükelleflerine 
ait, vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi borçları 
toplamı 98 milyar liradır. Bu miktar, toplam öden
memiş vergi Iborcu 1 milyon liranın üzerinde olan 
mükelleflere ait olup, sayıları onbinlerce olan, 1 
milyon liramın altımda ödenmemiş Iborcu bulunan mü
kellefler hakkında fazla zaman ve mesai kaybını 
önlemek lbalkımından<* mahallî teşkilatlardan' bilgi 
allınmamaklıa ve durumları Ibakanlığımrzca Menme-
mektedir. 

2. Diğer tarafta, 2113 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun, vergi malhremiyetiyle ilgili 5 inci maddesi 
gereğince, toplam borcu 10 milyon liranın üzerinde 
olan kurum, kuruluş ve işletmelerim adları ve borç
ları hakkında herhangi bir 'bilgi verilememektedir. 

•Simidi de, Vergi Usul Kanununun vergi mahre-
miyetiyle ilgili 5 imci maıddesirii okuyorum- : 

«fMadde 5. Aşağıda yazılı kimseler görevleri do
layısıyla, mükellefim ve mükellefle Igid'i kimselerin 
şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, 
imletmelerine, servetlerine veya mesleklerime müte
allik olmak üzere .öğrendikleri sırları veya gizli kal
ması lazım gelen diiğer hususları ifşa edemezler ve 
kendilerinim veya üçüncü şahısların nefime kullana
mazlar. 

1. Vergi muameleleri ve imoelemelleriyle uğraşan 
memurlar. 

2. Vergi mahkemeleri, (bölge idare mahkemeleri 
ve 'Danıştay da 'görevli olanlar. 

3. Vergi kanunlarıma göre kurulan komisyonla
ra iştirak edenler. „ 

4. Vergi işlerinde kullanılan fblirkişiîer.» 
•Sayın milleüvekilleri; 1. 'Maliye ve Gümrük Ba

kanı Sayım Alpt!emoçin, Anayasayı ve İçtüzüğü ihlal 
etmiştir ve- Türkiye Büyük 'Millet Meclisimin dene
timimden kaçmıştır. Milletin vekilinim sorularıma ce-
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vap vermeyerek, yüce Mecliste vazıh, «Egemenlik, 
'kayıtsız şartsız milletindir» hükırrfünü hiçe saymıştır. 
Bu sorular, nııil'letin vekili olarak millet adına sorul
muştur. Milletten damla damlla toplanan vergilerin 
kimlere aktarıldığını, nerelere harcandığını kontrol 
etmek mMletvekilleririin anayasal hakkıdır. 

2. Sayın bakan, Vergi Usul' Kanununu, Anaya
sanın üstünde ve önünde 'görmektedir. Anayasanın 
kanunlara değil, kanunlların Anayasaya uyacağını 
unutmuştur. Sayın bakan, Anayasa ile mMeüvekille-
rine tanınan denetleme yetkisinin, Vengi Usul Ka
nunu ü'e kısı'tlanıamayaoağının farkında değildir. Sa
yın 'bakan, milletvekilleriyle, Vergi Usul Kanununun 
5 inci maddesinde sıralanan vergi denetimiyle görev
li bürokratları kanşlttrmıiştır. 

;3. Sayını (bakan, basına ve ımiletovekillerine yan
lış bilg: vermiış ve yanlış ylörilendirmiş/tir. Zira, özel 
sektör işletmelerinin vergi 'borcu olarak bildirilen 98 
miliyar lira Iborç, 1 milyon liranın üzerindeki mükel
lefleri kapsamaktadır. Oysa, elimdeki cevalba 'göre, 
verigi borcu 1 milyon liranın altında olan mükellef
lerim borçları 98 milyar 'liraya dahil değMir. 

Sayın Ibakan, mitetjvekilleri arasında da ayırım 
yapmaktadır. (Bana bM'irmök gereğini bile • duyma
dığı bir 'rakamı, Bütçe Komisyonunda açıklamıştır. 

Sayın milletvekMIeri1; (bir tarafta televizyonda rek
lam yapacaksınız, vatandaşa, «Belgenizi alınız, her 
beîgeye ait, vergi, okuldur, hastanedir, barajdır» di
yeceksiniz; ama öte 'tarafta, (belirli birkaç firmanın 
vergisini erteleyecek ve adlarım gizleyeceksiniz... Bir 
tarafta, verigi düzenine uymayan veya herhangi (bir 
nedende vergi ziyama rneden olan vatandaşı televiz
yonda teşhir etmek için tasarıya imza koyacaksınız, 
öte yanda, miietin vekilinden, vergi borçlularının 
adını gizleyeceksiriiz... Bîr tarafta, (bütçe için miİlet-
vekilinin onayını İsteyeceksiniz, öte yanda, milletin 
vekillinden vergi (borçlularının adını gizleyeceksiniz... 
Bunun adı, düpedüz, denetimden 'kaçmadır; bunun 
adı, düpedüz sakladığmız bazı hususların varlığıdır. 

Sayın Başkan, değerli mllet)v<ekilleri, sayın baka
na huzurunuzda soruyorum ve miûlet adına öğren
mek istiyorum! : 

1. Ertelenen her vergi, eğitim, sağlık, enerji, iş
sizlik sorunlarının çözümünün gecikmesi değil mi
dir? 

2. Erteleme kriterlerinizi ve tutarlarını neden 
miütetlten 'gizliyorsunuz? Türkiye 'Büyük Millet Mec
lisi Albümünde belirlenen ve sayın bakanın ortağı 
olduğu, yöneticiliğini yaptığı Taysan, Kapsan, Erkurt 
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1 Formfieks ve dilğer şirketlerin vergi 'borçları ertelen-
1 diği için mi, firmaların adları gizlenmiştir? Herhangi 

(bir balkanın, açık veya dolaylı ortak olduğu şirket
lerin vergi 'borçları ertelendiği için mi, firmaların 
adları gMenmiştir? Hükümetin .milletten saklayacağı 

J bir nokta yoksa, 10 milyon liranın üzerinde verigi 
borcu olan firmaların adiarı ve borç ^tutarları ka
muya açıklanmalıdır. Denetimde etkinlik, soru sa
yısının çokluğuna bağlı değildir sayın m;dtetlveki!'!cri; 
verilen cevapların yeterli bîlgi sağlamasına (bağlıdır. 

'Yüce (Meclise saygılar sunuyorum. (Aîki'şlar) 

IBASKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
3. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'ntn, 

son günlerdeki yoğun siyasî tartışmaların TBMM'ne 
yansıması ve sorumlu kurum ve kuruluşların yüküm
lülükleri hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — «Türkiye'de 'son 'günlerin yoğun si
yasal tartışmalarının demokrasimiz açısından Türki
ye Büyük MİMet Meclisine yansıması ve sorumılü ku
rum ve kuruluşların yükümlülükleri» konusunda Sa
yın Günseli özkaya, buyurun efendim. Sayın öz-
kaya, sürenüz 5 dakikadır. 

GÜNSEL! ÖZKAYA istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 6 Kasım seçimleri sonrası, 
Türkiye'nin sorunlar 'gündemine, evvela, ekonomik 
sorunlar birinci sırada yer alarak, oturmuştu. (Başta 
sayın Başbakan olmak üzere, Türkiye'deki 'tüm si
yasîler, düşünenler, yazanllar, ekonomistler, ekonomist 
'olmayanlar, Türk siyasal alanında âdeta bir yarış 
gibi ıglörünitiü veren bu ekonomik koşuya katılmış
lardı. Henüz hiçbir çözüm bulmayan bu sorunlar 

i (gündemde iken ve vatandaşımız bir ekmeği bulma
nın çaresizliği içinde iken, birdenbire, siyasal 'sorun
lar ekonomik sorunları sol'ladı ve gündemin 1 inci 
maddesine oturdu. Geride kailan 2 ay gibi bir süre 

. içerisinde, Türkiye siyasal' gündemi, boy&esi yoğun 
bir tartışma ortamına girdi. 

Yalnız, bu siyasal ağırlıklı ortamda resmî ağızlar-
j dan gazete sütunlarına yansıyan, güneydoğudaki sı-
ı cak savaş konusu, âdeta bir sis arkasında kaldı. Bu 

konunun, böylesi duyarsız demeyeyim; ama en azın
dan igi çekici bir biçimde yüce meclisimize gelme-
yişini yadırgamamak mümkün değil. Türkiye'de el-
bettek'i siyasal sorunların çözüm yeri parlamentodur; 
ama mileövefldlllerinin kullanımına açık olan bu kür
sü ve bu mikrofonlar yerine, sokakta orkestravari, 
siyasal sorunları çözme yolunu seçme eğilimlerini de 

J yadırgadüğımızı söylemek istiyorum. 
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Sayım üyeler, Anayasayı değiştirmek, bunun için 
öneriler getirmek de Ibu yüce Meclisin llıetr Ibir üye
sinin en doğal hakkıdır. Ancak, Ibu yüce Meclisin her 
bir üyesinin de değiştiremeyeceği; hatta değiştirilme
sini de öneremeyeceği önemli Ibir maddesi, Türkiye 
Devletinin sekilinin Cumhuriyet olduğudur. 

Geride kalan 15 gün içerisinde, gözlerden kaçtı
ğını üzlünllü ile izlediğim Ibir ilhbar yapıldı; cumhuri
yeti yıkmaya yönelik ıfaai'iye'tlerle suçlanan 10 kişi
nin, Türkiye Büyük Mill'let Meclisi çatısı altında bu
lunduğu ihbarı yapıldı. 

IŞiımdi, 'bu ihbarı yapan kimlerdi? Bu ihbar, bir 
siyasal partinin, atama ille gelen en küçük örgüt bi
rimi cilan Hiçe ve il örgütlerinin, düşüne taşına, 'bi
linçli Ibir şekilde düzenledikleri ve özenle hazırla-
dıikları bir 'basın 'toplantısında yapıldı. 

İkinci aşamasına geliyorum : İrticaın fevkalade 
duyarlı 'bir ortama geldiği Türkiye'de, yıllarca irti
caın 'karşısında yer alan (bir gazete de, görüntüleye
rek, basın topüantısındalki Ibu itibarları üç,- dört sütun 
üzerinde yansıttı, yayınladı. Olay 'bu aşamada da 
kataadı; partinin en yüksek organlarına durum ya
zılı ve 'sözlü ba'şıvurülar'la iletildiği halde, sessizlik hü
küm sürdüğü gibi, 'bu milletvekillerinin dışlanması 
yolu seçildi. Bellik! de, Ibir 'siyasî partiyi kapatana su
çu olan böylesi 'bir işlemi yaptığı inancı içinde bu
lunan bu yönetim, belki de doğru yaptı; Ibelki de el
lerinde çok ciddi deliller, çok geniş bilgiler vardı. 

(Sayın üyeler, şimdi bu 'olaya hiç kimse gülüp" 
geçemez. «Bir Delinin Hatıra Defterinin satırlları 
arasındaki cümlecikler diye de bakamaz; çünkü, o 
zaman, Türkiye'de böylesi siyasal örgütlerin, delile
rin, gayri ciddilerin dinde olduğu gibi yanlış ve halk-
sız bir yargıya varırız ki, buna da kimsenin hakkı 
yoktur. 

ıŞimdi, demin dediğim gibi, irticaın... 
GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Bir şey an

layamadık... 
GÜNSELİ ÖZKAİYA ((Devamla) -— .Anlarsınız 

efendim, anlarsınız. Rica ediyorum... Ben anlatma
ya devam edeyim, siz anlarsınız. 

(BAIŞKIAN — Sayın mllfetivekiteri, lütfen söz kes
meyelim; dinleyelim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Şimdi, irticaın 
devlet dairelerine kadar girdiğinin tartışıldığı Türki
ye ortamında, «teokratik düzen, monarşik idare ve 
düşmanllarla işbirliği» üçgenini içeren böylesi bir suç
lamanın altındaki bu 10 millötveikillini bu parlamen
toda 'tutup da, bu parlamentoyu nasıl itibarsız kılar
sınız? 

Sayın üyeler, bunu, üzülerek sizlere sorma gere
ğini duydum. 

GÜRBÜZ ŞAIKRANLI (Manisa) — Kime söy
lüyorsunuz, anlayamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın özkaya, süreniz ddldu efen
dim, lüıöfen toparlayınız. 

ATİLLA 'SIN {Muş) — Açıklayın o zaman, sü
reniz doluyor. 

(BAŞKAN —, IBen süre ile alakadar 'durum, zatı 
'âliniz 'Süreyle alakadar olmayınız. . 

GÜNSELİ ÖZKAYA '(Devamla) — Buna bir 
parti içi meselesi veya 'kişilerin şalhsî davası olarak 
bakmaya da hiç kimsenin hakkı yoktur; Çünkü, 
olay çok ciddî bir biçimde ortaya resmî 'olarak su
nulmuştur. 

IDöğerli arkadaşlarım 'şimdi, sözlerimi bitirirken 
şunları Söylemek Miyorumı Valilere, cumhuriyet 
valisi; kaymakam'lara, cumhuriyet kaymakamı den
memiştir de, savcılara, cumhuriyet savcısı denmiştir... 
Cumhuriyeti 'kollamakla görevli dan cumhuriyet 
savcılarının, böylesi büyük bir itham, iddia ve onu 
da .aşan ihbarlar karşısında, 'görevlerinin gereğini ye
rine getirmelerini diliyor ve yüce Meclisin sayın üye-
lîerinin, bu yüce Meclisi, içinde benim de dahil ol
duğum bu suçlamadan kurtaracağına inanarak, he
pimize saygılar sunuyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, sayın hatip fevkalade önemli bir konuya temas 
ettiler ve fevkalade önemli bir suçlamada bulundu
lar. 

IBAŞKAN — Mecliste her. şey fevkalade önemli
dir tabiî. { 

!FERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) Burada bir 
partiden bahsedildi... Meclisimizde 3 parti vardır 
efendim; bir tanesi Anavatan Partisidir; ben, bu par
tinin grup 'başkanvekilli 'olarak, bu suçlamaların han
gi partiye ait olduğunun açıklanmasını arz ediyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

GÜNSİEL'İ ÖZKAYA (İstanbul) — Benim içinde 
bulunduğum parti. 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — Zabıtla
ra geçirlmesini istiyorum. 

IBAŞfKA'N — Sayın Aşçıoğlu, Ibir dakika efendim; 
siz konuşacaksınız, ben dMeyecek değilim; siz de 
beni dinleyin. 

Evvela, bir hatip konuşurken, ne söylerse, ö çer
çeve içerisinde kendisini şöyle, böyJe konuş diye zor
layanlayız, bir; ikincisi, Başkanlığa bir tşey söylemek 
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istediğiniz zaman, kürsünün önüne kadar gelip söy
lemeyiniz; böyle »bir hakkınız yok. Oturduğunuz yer
den Ibir ricada Ibudünursunuz, Başkanlık da bunu 
takdir eder. 

'Simdi, değerli arkadaşlarım, o hatibin takdirine 
giren bir şeydir; hatip açıklar, açıklamaz; hatibi ben 
zorlavamaım. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Efendim, 
duyabijesiniz diye oraya geldim. 

O zaman, Anavatan Partisini suçlayıp suçtama-
dıklarını açıklasınlar. 

BAŞKAN — Teklife lüzum yok, kendileri söyle
diklerinizi işitiyorlar ve dinliyorlar. «Açıklamak is
tiyorum» derler, ıben de kendilerime açıklama hakk' 
veririm. 

ADALET BAKANI M. NBOAT ELDEM (»Mar
din) — Sayın Başkan, cumhuriyet savcılarını göreve 
davet ettiler. Bu bakımdan, Adaffet Bakanı olarak 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Böyle bir cevap hakkınız yok 
(1ANAIP sıralarından gürültüler) 

A. MESUT YILMAZ ı(Rize) — Var efendim: 
İçtüzüğe 'bakm. 

ADALET IBAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Müsaade edin; 'göreve davet ettiler. 

BAŞKAN — Hülldiimeti iıl'zam eden Ibir konuşmr 
yapılmamıştır; cumhuriyet sancılarıyla alakalıdır. 
Cumhuriyet savcılığıyla alakalı konuyu da, Adalet 
Bakanı istediği zaman cevaplar. Lütfen, buraya, hu
zura çıkarsınız, Gevaplaırsıınız. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, Adalet Bakanı olarak amme 
davası açtırma yetkim var. 

BAŞKAN — Var tabiî... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — 'Kimin hakkında açtıracağım; müsaade edin 
kürsüye çıkıp, muhterem hatipten sorayım. 

BAŞKAN — Buyurun sayın •Bakan. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — 'Sayın Başkan, değerli miletvekilı'eri; Sayın 
özkaya, çok önemli, çok ciddi açıklamalarda ve bu 
açık'amaliarın da ötesinde, ağır bir inhamda bulundu. 

Yüce Meclisin çatısı altında Anavatan Partisi, 
Halkçı Parti, Milliyetçi Demokrasi Partisi ve bağım
sız milletvekilleri var. Sayın hatip, bir basın top'an-
tısmda bir parti örgütü veya bir parti yöneticileri ta
rafından 10 milletvekilimin ağır bir şekilde itham 
edildiklerini ifade ettiler. 

2 2 , 1 0 . 1 9 8 5 0 : 1 

Adalet Bakanı olarak belirtmek istiyorum : Sav
cılarımız tarafından bu konuda, Anavatan Partisi 
hakkında olsun, diğer partiler hakkında olsun, her
hangi 'bir soruşturma açıCdığına dair henüz bir bilgi 
almış değilim. Bu basın toplantısımı ve bu ithamları 
Anavatan Partisi yapmamıştır. O halde, sayın hatip
ten rica ediyorum1: Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunumun Ibana vermiş olduğu yetkiyi kullanabilmem 
'ç;n, lütfen, bu basın toplantısını kimilerin yaptığını 
ve hangi milletvekillerinin itham edildiğini açıkla
sınlar; durumu inceleyeyim ve gerekirse amme da
vasını açmaya tevessül edeyim. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Savın özkaya, açıklamak istiyor muşumuz? 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — İstiyorum 

•fendim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış-

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Manbul) — Sayın Baş-
•'.ao, sayın üyeüer; belki de hayatımın en talihsiz ko-
-ı aşmasını yapıyorum. İnanınız, ben, ne aday oldu
ğum zaman, ne de mPetin hizmetine gönül vererek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine heyecanla koşitu-
*'iım ve yemin ettiğim zaman, bu kürsüde Ibövle bir 
konuşmayı yapacağımı asl'a aklıma 'getirmemiştim. 

Söylemekte zorluk çektiğ'm konu, içinde ben;m 
1e Ibuluınduğum Halkçı Partimin 10 İstanbul Millet
vekilinin, Atatürk düşmanı ve Vahdettin ihaneti için
le olduğunun ihbar edilmesi ve bir basın toplantı
sında açıkl'anmasKİır. 

Kendi örgütüm hakkında, burada böylesine bir 
ihbarın değerlendiriı'mes'i konuşumda bu talihsiz ko
nuşmayı yapmakla karşı karşıya kaldığım için üz-
Tü'nıüm; ama parlamentonun, yüce Meclisin ve de
mokrasimizin, Türk kamuoyunda en iyi biçimde de
ğerlendirilmesi ve Atatürkçülerden oluşan bir Meclise 
saygınlık getirmek için bunu yapıyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, gelişen son eylemler konusunda gündem 
dışı konuşması 

'BAŞKAN — Sayın Sükmenoğlu, gelişen son ey
lemler hakkında konuşacaklardır; buyurun efendim. 
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MUSTAFA MURAT SÖIKMENOĞLU (Ha
tay) — Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; huzur
larınızı, ülkemizde cereyan öden bazı dayıları ve is-
tilkrâ sızllıüdiarı dile getirmek için işgal etmiş 'bullu-
nuıyoruım. 

Muhterem milletvekilleri, doğu ve güneydoğuda 
süregelen 'bölücü, yıkıcı eşkıyanın faaliyetlerine pa
ralel olarak, (batıldaki şehMeriım'izde gün aşırı ya
kalanan Ibölüeü çete (mensuplarının faaliyetlerimi 
daha ne kadar zaman tdeMİzyondan ve hasından öğ
renmeye davam edeceğiz!. 

Mıilllî iradenin teoeligâhı yüce Meclisin mensup
ları, eğer, ülkedeki oUayları Türkiye 'Büyük Millet 
Meclisinde öğrenmezlerse, yanlış baliğlerle ülkeyi 
yönlendirmeye kalkar, susan Meclis menısuplan 'olur
lar; aziz mffllet'imiz de, dlaylan, çarpıtılmış olarak, 
fısıltı gazdte'lerinden öğrenmeye Ibaşlkrsa, o ülkede 
suiı, sükûn ive İstikrar beklemek. mümkıüın değildir. 

ISon lollarak, İstanbul'da yeni yayın hayatına gi
ren Sabah Gazetesi ye Yeni Asır Gazetesinin silah
la itaranmıası olayiları çok düşündürücüdür. Aziz mOl-
letiimlize, Silahlı .Kuyvetlerilmjize ve dlaylan anında 
haber veren 'basınımıza uzanan eller kırıillmadıkça, 
«huzurluyuz» demelk mümkün değİMİr. 

Basınımızı tehldilt edenlerin, silahlı eylemlerde bu
lunanların, ülkede Ibaışla'toalk tfstedilklerü kargaşa ve 
biozmalk 'istedilklleri huzur ve güven lortemı, istiikrar-
sıiz 'bir Türlkiye yaralüma çabaları, yüce İMedlıiısin gü
cü karşısında cılız kalır; alma meselelerin çözüm ye
rinin de tiyi tespit edlmes'iı gerekir. Memleket me
seleleri ancak Meclîste çözülür. -Sıkıntılar Mecliste 
idile getirildiği zaman, Cumhuriyet hükümetimiz ide, 
rahatlar. Yoksa, dışarıdan, meseleleri tartışlmiayan, 
susan Medlis intibaı görülürse, ortaya, dün bir ga
zetemizde 'Bulgar Dışişleri Balkan Yardımcısı Ivan 
Ganev'lin 'Söylediği ıgibi sözde, 19821de Devlet Baş
kanları arasımda Türk-Bulgar meseleleırinan görüşül-
düğü, vatandaşlarımıza zulüm hadiselerinin güya 
kapandığı ve bizim ne hakla Bulgar azınlık mesele
lerine karıştığımızın sorulduğu bir tablo çıkar. 
«!Biz, s'izin aznnâıklkr meselenizi 'gündeme geti
riyor muyuz?» diye dengesiz b'ir sual, vatandaşları
mız arasına soikullmaya çalışılan nifak dünya kamu
oyuna yansır ve «usan hariciye imajı yaratılmış 
olur, 

Türk gazetesine demeç veren hakanı huzurları
nızda şidetîie kınıyor ve Cumhuriyet Hükümetimiz
den ses bdkiiyoruz, 
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I Avrupasız dış pollltükanın eksikliğine Türk Mil-
I letiriin tahammülü yoktur. 
I Muhterem milletvekilleri, (bu arada, siyasî ibazı 
I sıkıntıların mevcudiyeti Türkiye Büyük Millet Mec-
I ilisin© yanısıımaya 'başlamıştır; hu da, 6 Kasım şıart-
I larına göre teessüs etaiş yüce Parlamentonun sılkm-
I tiîarmın giderek aritoa hadisesidir. 
I İSayın milletvekilleri demokrasiye geçerken bazı 
I sınıflamalar koyarak İstikrarlı h'ir ortam yaratma 
I düşüncesinin, ibugün yüce Meclisin tablosuna baktı-
I ğımız zaman geçeriii'liiğini yiıtkdiğini görüyoruz, Bu-
I gün çeşiöll fikirli birkaç (gruptan oluşan'25 tane ba

ğımsız mülletıvdkiii topluluğu Türkiye Büyük Millet 
I Meclisinde duşmuşsa, 'belki yarın Ibu sayı 40'a, 50' 
I ye ulaşırsa, ortaya çıkan 'bu talbloya dikkat etme-
I «tek çolk yanlış olur kanaatindeyim. 

I Sayın milletvekilleri, Ibu talblo Farlaımenitonun bir-
I talkım ısikıntılarmı gösterımiiş olmuyor mu ve siıste-
I mİn aksaklığı ortaya çıkmış bulunım'uyor mu? O gün-
I kü şaritllarla, bugünün şjarttiları arasında büyük fark

lar meydana gelmiştir. Bu Ibir vakıa değil midir? 
I Bir vakıa da, 25 Mart mahallî seçimleriyle, mü-
I saadeli partilerden sonra kuruluşiları tamamlanan di-
I ger ısiyasî partilerin, gücünü kanıtlaması ve yüce rn'il-
| let tarafından gördüğü tasviptir. Meclise yansıyan bu 
I Mkrarsızlık, giderek artan sıkıntıları da beraberinde 
I göürlmıelklte'd'ir. Bu da, istikrarsız 'bir Türkiye demek-
I tiır. Istölkırar, sadece elkonomi ile sağlanamıaz. 

DEMLET BAKANI İM. VEHBİ DÎNÇERLER 
I (İİıstanlbull) — Çare nedir? 
I MUSTAFA MURAT SÖKIMENÖĞLU (Devam-
I la) — Getlineceğim efendim çareyi. 

I BAŞKAN — Devam edelim ılüüfen. 
MUSTAFA IMURAT SÖKMBNOĞLU ı(]Davam-

la) — Muhterem m'ilieövekilleri, geH'iniz, teşhisi 
I 'buralda hep beralber koyalım; .inandığımızı, düşünldü-
I ğümüzü saklamayalım, tarihe karşı sorumlu olduğu-
I muzu unutmayalım. Sistemde bir bozukluk olduğu-
I na inanıyorsak, işlemeyen hazı yönler, tıkanıklıklar 
I varsa, burada, millî hâkimiyetin tek tecelligâhi olan 
I Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışalım, düzel-
I telim, sistemin inkıtaa uğramaması için çalışalım. 

Millî hâkimiyet limanına sığınarak ülkeyi kurta-
I ran, cumhuriyetin banisi eşsiz Atatürk'ün kurduğu 
I Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 65 sene evvel na

sıl her şey tartışılıp, konuşulabiliyorsa, bugün de bu 
I mukaddes çatı altında her şey konuşulup tartışılarak 
| haiolunmalıdır. Biz, sadece ve sadece, (başkanıyla 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Grubumca, açık bulunan Plan ve Bütçe Komis

yonu üyeliğine aday gösterilmem sebebiyle, üyesi 
bulunduğum Bayındırlık, tmar, ulaştırma ve Turizm 
Komisyonundaki görevlimden çekildiğimi bilgilerinize 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Yaşar Aılbayrak 

İstanbul 
IBAŞKAN — (Okunan önergeyi bMgiâeri'iıize su-

ınuyarum. 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
2„ — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, 

Dakar'da yapılacak Parlamentolararası Birlik toplan
tısına katılmak üzere ıSenegal'e gönderilmesinin uy
gun görüldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi (5/63) 

BAŞKAN — Başbakanlıkça, Anayasanın 82 nci 
maddesine göre verilmiş bir ıtezkıeresi vardır; okutup 
oylarınıza sunacağım. 

Türkiye iBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
19 - 26 Ekim 11985 tarihileri arasında Dakar'da 

yapıllaoak Parlamenıtoılararası Birlik Toplantısına ka
tılmak üzere Trabzon Milletvekili Faiforeübin Kurt'un 
SenegaTe gönderiîımesi uygun bulunmuştu.>r. 

Uygun görüldüğü takdirde Anayasamızın 82 nci 
maddesine göre alınacak kararın gönderilmesini arz 
ederim. 

İsmet 'Kaya Erdem 
İBaşbafcan Vekili 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Bitmeyenler... Kabul edil
miştir. 

temsil edilen bir anayasal kuruluş değiliz; sorum
luluklarımızın idraki içinde, cumhuriyetimizin ve de-
nrokrasimizin teminatıyız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçekleri dile 
getirenlere, sisli, buğulu camlar arkasından kuşkuy
la bakılmaması gereğine inanarak, takdiri yüce 
Türk Milletinin temsilcileri siz mümtaz milletvekil
lerine bırakıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLEM 

1. — Halen başkanlık divanlarını oluşturamayan 
komisyonların hangi gün ve saatte toplanacaklarına 
dair Başkanlık duyurusu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, başkan, baş-
kamvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapamamış bulu
nan Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ile 
Dilekçe Komisyonunun yarın, yani 23 Ekim 1985 
Çarşamba günü saat 14.00'te toplanarak seçimlerini 
tamamlamalarını rica ediyorum. Toplantı gün ve 
saatleri ayrıca ilan tahtalarına da asılmıştır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İstanbul Milletvekili Yaşar Albayrak'ın, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo
nundan çekildiğine dair önergesi (4/140) 

BAŞKAN — Şimdi gündeme geçiyoruz. 
Komisyondan bir istifa yazısı vardır; okutup bi

lgilerinize sunacağım. 

v._ sı 
1. — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan 

1 üyelik için seçim. 
IBAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçi

yoruz. 
Plan ve Bütçe Komi'syonunıda açık bulunan 2 üye

likten Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, 

Anavatan Partisi Grubunca İstanbul Milletvekili Sa
yın Yaşar Aİbayrak aday gösterilımiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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VI. — SORULA 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, yabancı 

bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kıs
mına geçiyoruz. 

1 inci sırada, Konya Milleifivek'iDi Sabri Irmak' 
in, yabancı bir gazeteye verdiği İddia 'olunan deme
ce ilişkin Sayın Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Irmak?.. 'Buradalar. 
Sayın Başbakan veya 'yerine cevap verecek sayın 

balkan?.. Yok, 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiış-

tir. 
2. — İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın, Millî 

Eğitim Gençlik ve Spor eski Bakanının bazı tasarruf
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, tamir Mlletvek'ili Sa
yım Rüştü Sardağ'ın, Milî Eğitim Gençlik ve Spor 
eski Bakanının bazı tasarruflarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Şardağ?., Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesiinin görüşülmesi ertelenmiş

tir. 
3. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet 
Kaya Erdem'in cevabı (6/401) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmüd Aîtunakar'ın, Devlet Planlama Teş
kilatında siyasî kamplaşma olduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük MiMet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda tasrih edilen suallerimin Sayın Başba
kan tarafından şifahî olarak cevaplandırılmam husu
sunda delalet buyurulmasını hürmetlerimle arz ve 
teklif ederim. 

Maibmud Altunakar 
Diyarbakır 

H VE CEVAPLAR 

I Devlet Planlama Teşkilatında; gerek siyasî kamp-
I taşımadan, gerekse tayin muamele ve tasarruflarından 
I mütevellit ıbir huzursuzluğun mevcut olduğu ve ha-
I diselerim safahat ve afcsülamelleri günlük gazetelerde 
I alenen intişar ettiği malumatınız dahilinde olduğuna 
I göre : 
I 1. Siyasî kamplaşma hangi /istikametıte ve ne 
I maksalfla teşekkül etmektedir? 
I 2, Kamplaşma safihasında grup adedi kaçtır? 

Gruplar Ihangli imefkûre etrafında toplanmakta-
I dırlar? 
I 3. (Devlelt Planlama Müsteşarlığında tayinler 
I hangi esasa istinat etmektedir? 
I 4. Kademelerde keyfî tayin ölmüş mudur? Yani 

prensipler abdal edilerek, ehline değil, fakat yârana 
I göre muamele vuku 'bulmuş mudur? 

5. 'Hailen Devlet Planlama Müsteşarlığını derulh-
I te ve idame eden zatın, zamanında tenkidi evsaf ve 

malhÜye'tte vesaik 'Başbakanlığa takdim ve ibraz edil
miş mildir? Bdlmemıiş ise sebebi nedir? Aksi halde 
bu vesaikten bir suret ıtarafıma verillmesi hususunda 

I emik lütfeder misiniz? 

I BAŞKAN — Sayın Bakain, buyurun efendim. 
i DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-
I CISI Î&MET KAYA ERDEM (tzmir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Planlama Teş-
I kilatittuzda, gerek siyasî kamplaşma ve gerekse ta-
I yin muamele ve tasarrufları konusunda bir huzur-
I suzluğun mevcut 'olduğu, bunun gazetelerde yer al-
I dığı ve bundan da benim malumattar bulunabile-
I ceğim beyan edilmek suretiyle, 5 sualin cevabı is-
I tenmektedir. 
I Şunu 'belirtmek isterim': Bu bahsedilen konuda 

bir kamplaşma ve huzursuzluk söz konusu değildir. 
Buluınmadığına göre de, bu sorulan suallere, gayet 

I tabiî, cevap verilmemesi gerekir. Yalnız, Devlet Plan
lama Teşkilatındaki tayin usulleri hakkında bir sual 
vardır. Onu cevaplayayım ki, buradaki tayinlerin 
nasıl olduğu sizler tarafından da bilinmiş olsun. 

Devlet Planlama Teşkilatında, yeni alınan uzman 
yardımcıları varıdır. Alınacak uzman yardımcıları 
içim, YÖK tarafından aranan vasıfları haiz adaylar 
arasında imtihan açılmakta, kontrol ve değerlendirme 
yapılmakta ve sonuç Devlet Planlama Teşkilatına bl-
dirilmektedir, 90 uzman yardımcısı alınacaksa, sıraya 
göre, kazanan 120 adayın isimleri Devlet Planlama 

I Teşkilatına verilmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı, 
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fcendi içerisinde kurduğu ve buna üniversite profe
sörlerinin de dahil edildiği bir değerlendirme komis
yonu aracılığıyla, imtihanı kazanan adaylar arasın
dan, alınacak 90 kişinin seçimini yapıyor. Bu bakım
dan da, hiçbir zaman şu veya bu kimsenin bu ta
yinlerde etkisi bulunmamaktadır. Bunu burada arz 
etmek isterim. 

Teşekkür ederim. (ANAP -sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bakan. 
Sayın Altunakar, konuşmaya cevap vermek isti

yor musunuz? 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altunakar. 
Sayım Altunakaf, süreniz 5 dakikadır. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, Büyük Millet Meclisinim değerli mil
letvekilleri; Sayın Başbakana tevcih ettiğim sual mü
nasebetiyle Sayın Başvekili Muavininin ifade buyur
dukları cevap içim kendilerine teşekkür ederim. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) 

Değil Devlet Planlama Teşkilatında, herhangi bir 
devlet dairesinde bir huzursuzluğun ve ahenksizliğin 
almaşımı eîbetteki arzu ve temenni etmiyoruz. Arzum 
odur ki, burada buyurdukları aynen varit olsun. An
cak, benim tuhafıma giden ve nazarı dikkatimi celp 
eden bir husus var, kendileri de burada alenen bu
yurdular; bu huzursuzlukla i'îgili haberler gazete
lerde mükerrer ve müteaddit defalar intişar etmiştir. 
Şimdiye kadar bu tip havadisler çıktığı zaman, ala
kalı merciler tarafından tekzip edilirdi, usul, zan
nedersem böyleydi. Bugüne kadar böyle bir tekzibe 
rastlamadığımız için, ister istemez, meseleyi sizlerin 
huzurumda tenvir etmek hususunda sual tevcih et
mek mecburiyetinde kaldım. 

Burada mademki huzursuzluk yok, elimde olan 
vesaikte pek çok isim geçmesine rağmen, bu me
sele üzerinde daha fazla durmayacağım ve bu isim
leri burada zikretmeyeceğim. Yalnız, bir husus var, 
onu Sayım Kaya Erdem Beyefendi açıklamadılar; o 
da, her sene faaliyetlerle ilgili olrak Devlet Plan
lama Teşkilatı tarafından tenkidi mahiyette hükü
mete bir rapor verilirdi - tenkidi diyorsam, bu mut
laka menfî istikamette değil, müspet istikamette de 
olur - böyle bir raporun suretini istemiştim; fakat 
ne sureti bana verilmiştir ve ne de sayın bakan bu 
rapora temas etmişlerdir. Demek ki, böyle bir rapo
run verilmemiş olduğunu kabul ediyorum. 

Teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
4. .— Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altuna-

kar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Mahmud Altunakar'ım, dış ülkelere yapı
lan sevaiha'tlere ve sonuçlarıma ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi vardır. 

tçtüzüğün 97 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına 
çöre soru ertelenmiştir. 

5. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Fisko-
birlik'in yer fıstığı üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üstünerin, Fisköbirlik'in yerfıstığı üre
ticilerime olan borcuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanımdan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Metin Üstünel?... Yoklar. 
Sayın Bakan?... Buradalar. 
Sayım Metim Üstünel, 2 nci defa Mecliste bulun

madığı için soru önergesi düşmüştür efendim. 

6. — izmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, Iran 
îslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve Dışişle-. 
ri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun cevabı (6/405) 

BAŞKAN — 6 nci sırada, İzmir Milletvekili Sa
yın Rüştü Şardağ'ın, İram îslam Cumhuriyetinin ül
kemiz aleyhime faaliyetlerde bulunduğu iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Rüştü Şardağ?... Buradalar. 
Sayın Bakan?... Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sonullarımın Dışişleri Bakanımızca söz

lü olarak yanıtlanmasına tavassutunuzu müsaadeni
ze saygıyla arz ederim. 

Rüştü Şardağ 
İzmir 

1. Yüce İslam dininin örtüsüne bürünen Hu-
meyni'nim arzusu ile fanatik ve islam dışı İram reji
minin ülkemize sokulmak istenmesine karşı Dışişleri
miz neden duyarlıklı değildir? 

2. İzmir ve Ege'de yayımlanan Yeni Asır Ga-
zetesindeik manşet habere kaynak olan belgeleri gör
düm. Bunlar doğrudur. Bunları kuvvetlendiren başka 
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belgeler de elimdedir. !Bu habere karşı Dişillerimiz
den gazeteye telefon açılmış, «Belgeler sahtedir» de-
nimiş'tir. Görülmek üzere bir kopyesi istenilmeden, 
nitelikleri görülmeden, Dışişlerimiz, hangi yetkiyle, 
«belgeler sahtedir» diyehiHiyoır? Yeni Asırla temasa 
geçmeden, Humeyni avukatlığı yapan Dışişlerimizin 
sorumsuz sorumluları hakkında soruşüuırımıa açtı
nız mı? 

3. Türkiye Başbakanı Sayın özal, İran'dayken, 
motorsikletli bir İran ermenisinin, gözler önünde, 
pervasızca, bir Türk işadamını öldürdüğü bilgileriniz 
içindedir. Sorgusuz, mahkemesiz onbinlerce insanın 
öldürüldüğü bir ülkede, suçu alenilikle sülbut bulmuş 
olan katil ermeninin hâlâ cezasını görmemiş, mah
kemeye bile çıkarılmamış olmasıyla, Türkiye'den 
sahte pasaportla, sahte îran kimlik kartıyla İran'a 
kaçırılknış 100 Ermemi arasında baiğlaratı taramıyor 
musunuz? 

4. Komşularımızın hepsiyle dostluk ilişkilerimizi 
sürdürürken laik cumhuriyetimize, Atatürk'e diş bi
leyen, bunu belgelerle kanıtlamaya hazır olduğumuz 
Humeyni'yi, İran İslam Cumhuriyetini ciddî olarak 
uyarmak, önlemler almak düşüncesinde değil misiniz? 

5. Son kez Ürdünlü bir diplomatı öldüren te
röristin emniyet kuvvetlerimizce İranlı olarak sap
tandığı, yakalanmasının gün meselesi olduğu ıtekzibe 
uğramamış beyanlarla ortaya atılmıştı. Birdenbire 
olay bir sükût perde&iytte örtüldü. Yurdumuzu tah
rip etmek isteyen Humeyni rejimiyle, resmî görev
liler arasında gizli bir bağ kurulmadığını temin ede
bilir misiniz? 

6. Bu konularda alınmış önlemleriniz var mı? 
Varsa bunlar nelerdir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Mil
letvekili Sayın Rüştü Şardağ'ın, İran İslam Cum
huriyetiyle ilgili olarak yöneltmiş bulunduğu sözlü 
soruyu cevaplandırmak üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ile İran arasında
ki ilişkiler, İran İslam Cumhuriyetinin kurulmasın
dan sonra değişik bir nitelik kazanmış ve özellikle 
ekonomik alanda büyük bir gelişme göstermiştir. 
Bugünkü durumda İran, Türkiye'nin dış ticaretinde, 
ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye ile İran arasın
da ciddî olarak nitelenebilecek bir sorunun bulun
maması bu sonuca ulaşılmasında etkili olmuştur. 

Bugün bizim için esas amaç, iki,ülke arasında 
mevcut dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha da 
ileriye götürülmesidiar. Şüphesiz, ülkelerin hangi 
idare tarzıyla yönetilmeyi istedikleri konusunda seç
me hakları, o ülkenin halkına aittir; bu, tartışılmaz 
bir haktır. Türkiye, laik bir cumhuriyet rejimi için 
seçme hakkını kullanmıştır; buna karşılık, İran, 
bir İslam cumhuriyetidir. Bu farklılık, zaman za
man, esasa taalluk etmeyen konularda, iki ülkenin 
değişik yaklaşımlar ortaya koymalarına sebep olabil
mektedir. Ancak, mevcut dostane ilişkiler ve bu iliş
kilere hâkim, karşılıklı saygıya dayanan anlayışın, 
her türlü olumsuz gelişmeyi önleyecek nitelikte oldu
ğuna inanıyoruz. Bu gibi muhtemel gelişmeler kar
şısında son derece dikkatli ve duyarlıyız. Esasen, 
İran yetkilileri de, Türkiye'yi rahatsız edecek bu gibi 
davranışlar içinde bulunmayacakları konusunda 
teminat vermektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Mil
letvekili Sayın Rüştü Şardağ'ın, soru önergesinde sö
zünü ettiği ve basınımızda da yayımlaman belgeler, 
daha önce çeşitli kaynaklardan da bakanlığımıza 
intikal etmiş ve üzerinde gerekli incelemeler yapıl
mıştır. Sayın Şardağ'ın ifade ettikleri gibi, belgeler 
üzerinde inceleme yapılmadan görüş bildirilmiş ol
duğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Şaırdağ, 
bu konuda elinde başka belgeler olduğundan söz 
ediyor; bunları, incelemek üzere bakanlığımıza ilet
mesinden memnun olacağımızı ifade etmek istiyo
rum. 

Tahran'da öldürülen işadamımızın katilleriyle il
gili olarak İran makamlarıyla sürekli temasları sür
dürüyoruz. İran makamları, bu konuda tarafımıza 
bilgi vermek konusunda kendi açılarından bazı 
kanunî engeller bulunduğunu ifade ettiler. Ancak, 
konu, tarafımızdan yakinen izlenmektedir. 

Ürdün Büyükelçiliği Başkâtibinin Ankara'da öl
dürülmesini büyük üzüntü ve infialle karşıladık. Ya
kın bir geçmişte bu gibi olayların acı tecrübelerini 
yaşamış olan Türkiye, Ürdünlü diplomatın öldürül
mesi olayının üzerinde de gerekli hassasiyetle dur
makta, faillerin yakalanması için güvenlik makam
larımız her türlü çareye başvurmaktadırlar. 

Son olarak, soru önergesinde resmî görevlilere 
ilişkin olarak yer alan ifadeleri anlamakta güçlük 
çektiğimi söylemek istiyorum. Bunun söz konusu 
olamayacağını Sayın Şardağ'ın da teslim edeceğin
den eminim. Bu itibarla, hangi kuruluştan olursa 
olsun, bütün resmî görevlilerimizi böyle bir iddia
dan tenzih ediyorum. 
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Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP sıra- ı 
Iarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Şardağ, konuşmak istiyor musunuz? 
RÜŞTÜ ŞARIDAĞ (İzmir) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RIÜŞTÜ ŞARDAĞ (ffornk) — Sayın Baştoan, yüce 

Meclisin değerli üyeleri; bu konuda konuşmak çok 
zor. Bir kere, Dışişleri Bakanımız çok kibar, nazik 
ve ince bir arkadaşımızdır; geçmiş yılların da ken
disinde (bıraktığı büyük bir terbiye, incelik, nezaket I 
kaidelerine bürünmüştür ve bu, kendisinin karakteri 
icabı böyledir; bunu gerçekten de överek söylüyo
rum. Konuşmalarda böyle başlayış, böyle incelik 
olunca, cevap vermek üzere çıkan insan gerçekten zor 
duruma giriyor. 

Şimdi efendim, ikinci zorluk da, İran'a ait eleş- I 
tiride bulunmak. İran benim ikinci vatanırndır, bu
nu çok açık konuşuyorum; çünkü, yetiştirdikleri şair- I 
lerle dünyayı fetheden bir memleket... Goethe gibi 
bir Atonan şairi, Hafızı okuduktan sonra, (Seni oku
dum v© kendimden utandım» deyip Farsça öğreni- I 
yor. Ben, bu memleketin edebiyat Ve sanat eserleri
ni tercüme ettim, yıllarca çalıştım; şahlık döneminin 
nasıl rezilane bir diktatörlükle sonuçlandığını da I 
gördüm, Türkiye'ye karşı şımarıklığını gördüm; 7 
defa gittiğim (bu memlekette, beni çok iyi tanıyan 
Şah'ın, petrol para edince nasıl küstahlaştığını ve en 
son görüşmemizde «Evet, tanıdım Rüştü Şardağ» di
yerek geçtiğini ve Şiraz Üniversitesi Rektörünün de, 
«Nasıl, tanımadınız mı?» diye Şah'ı uyardığını ve 
kılının bile kıpırdamadığını; izmir'de bize, devletimi- I 
zin davetlisiyken korkunç bir küstahlık yaptığını tes- I 
pit etmiştim. O bir taçlı diktatördü, şimdi, korkunç I 
bir sarıklı diktatör gelmiş bulunuyor. I 

Islamiyete ne kadar bağlı olduğum, 30 yıllık ça- I 
İışmalanmla, verdiğim eserlerle bellidir; şu muhte- I 
rem kürsüde şu anda dahi, o yüce kuvvetin denetimi I 
altında olduğumu hissetmeden konuşmuyorum say- I 
gıdeğer arkadaşlarım, hepinizin de bu duygularla do
lu olduğunuza inanıyorum. Ancak, inanmak güzel I 
şey; yani hep konuştuğumuz zaman sayın bakanları- I 
mız hemen, «İran'la iktisadî durumumuz gayet iyi- I 
dir» diye başlıyorlar. İyi olmasını biz de gönülden I 
temenni ediyoruz; ama yarın bunlar (bir tehlike ha- I 
line gelecektir. I 

Ben 5 dakikanın İçine bunu sığdııramayacağımı I 
bildiğim için, açık veya gizli bir toplantıda bu bel- I 
geleri sunmak üzere hazırlanmış bulunuyorum ve bu, | 

ı önümüzdeki haftalar içinde zannediyorum tekemmül 
edecek, yüksek meclisinize gelecektir. Sayın baka
nım, «Bize bu belgeleri verdin» diyorlar. Ben de bel
geleri Meclisi âlinize vermek mecburiyetindeyim; 

I çünkü, «Meclis asılüır; açık ve gizli, her şey burada 
inikas eder» diyen, Rüştü Şardağ değil, büyük Ata-

I türk'tür. Onun içlin size, bu memleketin en yüce 
koltuklarında oturan ve manevî üstünlükleri, sorum
lulukları 'bulunan kıymetli arkadaşlarıma bu belge
leri burada sunacağım; ancak,, gizli oturumu teklif 

I edeceğim; çünkü, bu belgelerin duyulması, hakika
ten, münasebetlerimizde bir kırıcı durum yaratabilir. 
Bugünkü hükümet, Başbakan, Ordu, Devlet Başka
nına her gün radyolarla hakaret edilmektedir. Fre
kansı malum radyolarda dinledüğim - gizli ve açık -
Farsça ve Türkçe neşriyatı günü gününe tespit etmiş 

I vaziyetteyim. Türkiye'den kaçan 100 Türk adamı-
I nın Humeyni'nin emrine girerek İran'da çöreklen-
I diğini ve Türkiye'ye - Farsça ve Türkçe - Keyhan 
I gazetelerini, üç dört ayrı dergiyi soktuğunu - İngiliz

ce ve Türkçe - bütün bu dergilerde, memleketimize, 
hükümetimize, devletimize ihtarlarda bulunulduğunu 

I ortaya koyacağım. «Bereket ki, Türkiye'nin İslam 
halkı bize bağlıdır; yoksa onlar da rencide olur, 
dikkat edin ey hükümet mensupları» diye konuşma-

j 1ar da yaptıklarını, tüm bunların belgelerini burada 
İbraz edeceğim. 

Görüyorsunuz ki, hakkında çok zor olarak ko
nuşmak zorunda kaldığım, derin intihalarım ve ha
tıralarım olan bu memleket hakkındaki bir konuyu 
buraya getirmek istemezdim; ama vatanım ve mil-

I letim esas olduğuna göre, getirdim ve getireceğim. 
Bu belgeleri de kibar Dışişleri Sayın Bakanımızın 

I istediği şekilde, fakat Meclis huzurunda ibraz ede-
I cek, sonra kendisine sunacağım, takdim edeceğim. 
I Saygılar sunuyorum efendim (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şardağ. 
I 7. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'm, Suudî 
I Arabistan Hükümetinin Hatay'lı vatandaşlarımıza kar-
I şı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/406) 
I ıBAŞKIAN — Gündemin «Sözlü Somlar» kısımı-
I mm 7 nıoi sırasında, Hatay Miietvekli Sayın Tevfik 
I BM'ım, AraJbiıs*am Hükümetimin Hatay'dı vatandıaş-
I paranıza kıaırşı tultumuna ilişkin, Sayın Başbakandan 
I sözlü sorusu yer ataafctaldır. 
I Sayın Tevfik IBM?.., Yok. 
I devan verecek Sayın Başbakan veya sayın ba-
I kan?.. Buradalar. 
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Soru sahibi almadığından, bir defaya mahsus ol
mak üzene erteliyoruz. 

8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

9. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

10. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsala
rın bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/413) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
nın 8, 9 ve 10 uncu sıralarında, İstanbul Milletvekili 
Sayın Sabit Batumlu'nun sözlü soruları yer almakta
dır. Kendileri izinli oldukları için her 3 sözlü soru 
da ertelenmiştir efendim. 

11. —' Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ya
kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/423) 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
nın 11, 12 ve 13 üncü sıralarında, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in sözlü soruları yer almakta
dır. Sayın Canver'in izinli bulunması hasebiyle her 
3 sözlü soru da ertelenmiştir. 

14. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
nın 14 üncü sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili 
Sayın Sabit Batumlu'nun sözlü sorusu, kendilerinin 
izinli olması hasebiyle ertelenmiştir. 

15. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, hü
küm giyen bir başkomiserin terfi ettirildiği iddiasına 
ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Ak-
bulut'un cevabı (6/428) 

2 2 . 1 0 . 1 9 8 5 0 : 1 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
nın 15 inci sırasında, Eskişehir Milletvekili Sayın 
Münir Sevinç'in, hüküm giyen bir başkomiserin terfi 
ettirildiği iddiasına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu yer almaktadır. 

Sayın Münir Sevinç?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla talep ede
rim. 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

1. Kars İlinde başkomiser olarak görevli iken 
1 sanığın ölümüne ve 2 sanığın sakat kalmasına ne
den olduğu için, Erzurum 9 uncu Kolordu Sıkıyö
netim Komutanlığı Askerî Mahkemesince yargılana
rak hüküm giyen ve meslekten ihracına karar verilen 
Kemal Kartal isimli polisin, 31 Temmuz 1985 tari
hinde, 12 sayılı Bakan Kararı ile emniyet amirliğine 
terfi ettirildiği doğru mudur? 

2. İşkence yaptığı kesinleştiği için mahkûm olan 
sanığın, kendisine bir türlü mahkûmiyetinin ve mes
lekten ihraç edildiği kararlarının tebliğ edilemediği 
doğru mudur? 

3. Devletin kendi memuruna tebligat dahi yapa
mamasının nedenlerini açıklar mısınız? 

4. Devlet memurlarının terfileri için belirtilen 
esaslar arasında, işkence ile vatandaşların ölümüne 
sebep olmak sayılmadığına göre, bu polis nasıl terfi 
ettirilmiştir? 

5. İşkencecileri koruyan, üstelik ödüllendiren, 31 
Temmuz 1985 tarih ve 12 sayılı Bakan Kararınızdan 
vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? 

6. İşkenceyi insanlık suçu olarak kabul ediyor 
musunuz? 

'BAŞIKAN ••— Sözlü soruyu cevaplandırmak üze
re Sayın İçişleri Balkanı 'buyurun ©fendim. 

DÇİŞUEIRI ©AKANI YILDIRIM AKIBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başlkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; Eskişehir Milletvekili 
Sayın Münir Sevinç tarafından Türkiye Büyük Mil
let Meclı'si Başkanlığına verilen ve 'tarafımdan söz
lü olaralk oevaplanıdırması talep ed'Men, hülküm gi-
ven ıbir 'başfcamiserin 'terfi ettirildiği huısusundakıi 
sözlü soru önergesini cevaplıyorum. 
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Üdeolıoj'îk- amaçlı adam öMürme, yaralama, teh
dit, ev kurşunlama ve ateşe verme, pankart asma 
gilbi çeşitli suçlardan dolayı, Oruç Koıfcmaz ile ar
kadaşları '8.1.1980 günü yakalanarak, sıkıyönetim 
makamlarının 'bilgileri altında, Emniyet Amiri Ke
mal Kartal ve diğer 'görevliler tarafından sorguila-
maları yapıldıktan sonra, '14.1.1980 günü, mevcutlu 
olarak sıkıyönetim yetkililerine tealim. edillımlişıleıd-ir. 

Sanıklardan Oruç Korikmaz 17.1.1980 günü fena-
laşmış ve hastaneye göSürülüılken yolda vefat etmiş
tir. 

Bu 'Olay üzerine, efrata fcölfti muamele, kastı 
aşan müessir fiil sonucu faili böllii olmayacak se
yide adam öldürmek suçlarından dolayı askerî sav
cılığın 9.6.1980 gün ve 1980/559-161, 5.8.1980 gün ve 
1980/605-226 sayılı iddıianemeleriyıîe, Erzurum, Kars, 
Ağrı İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Noılu Askerî 
Mahkemesinde Kemal Kartal hakkında dava açıl
mıştır, 

Adı geçen emniyet amiri bu mahkemece 6.6.1983 
tarih ve 1980/487-15 sayılı .Karar ide, ölüme sebe
biyet vermekten 7 yıl 1 ay 10 gün ağır hapis, ay
rıca, birden ziyade kuşeye suimuameilede bulunmak
tan, toplam 11 ay 8 gün hapis ve 3 ay süreyle me
muriyetten men cezasıyla tecziye edilmiştir. 

•Bu cezalardan, kastı aşan müessir fiil sonucu 
adam öldürmek suçuna ilişkin 7 yıl 1 ay 10 günlük 
ağır hapis cezası, Aslkerî Yarıgıttay 3 üncü Dairesi
nin 31.1.1984 «ün ve 1984/4-52 sayılı Kararıyla, nok
san soruşturma yönünden 'bozulmuş Olup, dava ha
len devam «itmektedir. 

Kemali Kartal'ın birden ziyade kişiye karşı iş
lemiş Olduğu efrata süimuamelede bulunmak suçu
na ait aynı kararda verillmıiş olan toplam 11 ay 8 
günlük hapis cezası ise, Aslkerî Yargıtayın, anılan, 3 
üncü Daire kararı ile, sanıkların temyiz istekleri 
reddedilerek, kesinleşmiştir. Ancak, kesin 'karar ni-
tel'iğiindelkü hu ilam üzenine, Millî Savunma Bakan
lığının 16.8.1984 gün ve 1984/2901-3 »ayılı yazılarıy
la, hükmün bozulması için yazılı emir yoluna gidil
meli sonucu, Askerî Yargıtay 3 üncü Dairesinin 
16:8.1984 gün ve 1984/3189 sayılı Kararıyla hük
mün 'bozulmasına ve cezaların tamamen 'kaldırıla
rak, çektirilmemesine karar verilmiştir. BOlahara, bu 
karar da, Askerî Yargıtay Başsavcılığının âtirazı üze
rine, Yargıtay Daireler Kurulunun 27.12.1984 gün 
ve 1984/267 sayılı ilamıyla kandırılarak, yerel mah
keme hükmü onanmıştır. 
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Kemali Kartal hakkında, mesleklben ihraç cezası 
değil, mahkûmiyeti sebebiyle, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu gereğince memuriyetinin sona erdi
rilmesine karar veriilırniştir. Kesinleşen bu ceza, yu
karıda değinildiği gibi, MöMî Savunma Bakanlığının 
yazılı emir yoluna gitmesi üzerine, Askerî Yargıtay 
3 üncü Dairesi tarafından bozulmuş, bu nedenle de 
adı geçen şahıs görevine iade edilmiştir. 

Bsasen, Kemal Kartal hakkında mahkemece ve
rilen 7 yıl 1 ay 10 günlük ağır hapis cezasının ke-
sinleşmeylip devam etmesi, Askerî Yargıtay Daire
ler Kurulu kararıyla yeniden kesinleşen 11 ay 8 gün
lük hapis cezasının değişik fiilleıden verilen ve her 
biri 6 ayı geçmeyen cezaların toplamından ibaret 
bulunması nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu gereğince memuriyetinin sona erdirilmesi 
mümkün değildir. 

Elfrata suiımuamde suçundan, hakkında, adlî 
rercilerce dava açılmış olan Kemal Kartal'ın duru
mu dikkate alınarak, terfii 7 yıl sonra yapılmış
tır. 

Adı geçenin, halen devam etmekte olan, kastı 
aşan müessir fıiil suçu, faili belli olmayacak şekil
de adam öldürmek suçuna ilişkili olan davası aley
hine sonuçlandığı takdirde, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa göre memuriyetine son verileceği 
tabiidir. 

Eskişehir Cumhurivet Savcılığından, 6.9.1985 ta
rihinde Emniyet Müdürlüğüne intikal eden yakala
ma müzekkeresi üzerine Emniyet Amiri Kemal Kar
tal, ilgili cumhuriyet savcılığına başvurarak, yakala
ma müzekkeresinin yanlış çıkarıldığını beyanla, elin
deki belgeleri ibraz etmiş, buna istinaden, aynı sav
cılıkça, 10.9.1985 tarih ve 1634 sayılı yazı ile, ya
kalama müzekkeresinin zuhulen çıkarıldığı belirtile
rek geri istenmiş, bu nedenle evrak, bilâ infaz, iade 
edilmiştir. Bilahara,» cumhuriyet savcılığınca 16.9.1985 
tarihinde yeniden çıkarılan yakalama müzekkeresi 
üzerine, adı geçen, Ordu Enmiyet Müdürlüğünce 
yakalanarak cezaevine konulmuştur. 

Kemal Kartal hakkında meslekten ihraç kararı 
verilmemiştir. 1 inci sorunun cevabında da etraflı
ca izah edildiği gilbi, 657 sayılı Kanun gereğince, • 
adı geçenin memuriyeti sona erdirilmiştir. Bilahara 
memuriyete son verme işlemi, adı geçen hakkın
daki mahkûmiyet kararının bozulması nedeni ile 
ikinci bir onayla iptal edilmiş olduğundan, tebliği 
söz konusu olmamıştır. 
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Kemal Kartal başkomiserliğe terfi ettiği 1978 y> 
lıından bugüne kadar bütün sicil amirlerinden müs
pet sicil almıştır. Müessir fiil sonucu faili belli olma-
yaçalk şekilde adam öldürme suçuna (ilişiktin davası 
da henüz sonuçlanmamıştır. Durum böyle olmak
la beraber, 1 inci sorunun cevabında belirttiğim gi
bi, bu görevli 7 sene sonra, gecikme ile terfi ettiril
miştir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Emniyet müdürü 
olsaydı bari., 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Emniyet mensuplarının ıterfileri 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu ve 3201 sayılı Emni
yet Teşkilatı Kanununun terfi ille ilgili esaslarına gö
re yapılmaktadır. 1978 yılında ibaşkomiser olan Ke
mal Kartal, 1985 yılına kadar, yetkili amirlerinden 
olumlu sicil almıştır. 111 ay 8 günlük kesinleşmiş 
hapis cezasının dışında, adlî ve disiplin yönünden 
herlhangi bir cezası da bulunmamaktadır. Bu (ha
pis cezası da rütbe terfiini etki ettirmiş ve emsal
lerine göre 7 sene gibi uzun bir zaman sonra terfi 
ettirilmiştir. Kastı aşan müessir fiil sonucu adam 
öldürmek suçuna ilişkin karar, noksan soruşturma 
nedeni ile bozulmuş, halen dava devam etmektedir. 
Bu dava, aleyhine sonuçlandığı takdirde, görevine, 
tabiatıyla son verilecektir. 

İşkence, mevzuatımıza göre suç teşkil ettiği gibi, 
insanî duygularla da bağdaşmayan bir olaydır. Bu 
itibarla, vatandaşlarımıza işkence edilmesini veya 
kötü muamelede bulunulmasını hoşgörü ile karşıla
mamız asla düşünülemez. 

Bu vesile ile Yüce Meclisi saygılarımla selamla
rım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Münir Sevinç?..? 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim; süreniz 5 daki

kadır. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; geç de olsa Sayın İçiş
leri Bakanının cevap vermesinden dolayı teşekkür 
ederim. 

Soruma konu olan hâdise, bir polisin, vatandaş-
ılarımızdan Tinin ölümü, 2'sinin de sakat kalması 
ile sonuçlanan işkence olayıdır. Ne gariptir k i 
bu işkenceci -polis, bugünkü Millî Saivunıma Bakanı 
tarafından affedilmiş ve bugünkü İçişleri Balkanı ta
rafından ise, itarf'i dttirilmiişltir, 
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Değerli rallelfcvekiHeri, Ocak 1980 yılı başların
da, Kars Alinde yaşayan Oruç Korkmaz, Sefer Gür
gen ile Garip Gökıtaş isimli vatandaşlar bir hadise
den dolayı karakola götürülürler. Karakolda, gö
revdi polis memuru Kemal Kartta!, sorgulama esna
sında çeşitli işkenceler yaparak ifadelerini alır. İfa
desi alınan bu vatandaşllarıımızdan Oruç Korkmaz, 
Sayın Balkanın dediği gibi, 17 Ocak 1980 günü ka
rakolda ölür. Yapılan obapsi muayenesinde, işkence 
neticesinde öldüğü anlaşılır, ©u arada, diğer ikli va
tandaşımız Sefer Gürgen ve Garip Götoaş'ın çeşit-
IX yerlerinden sakat IkaMıMarı ve bu sakarlıklarının, 
karakolda gördükleri işkenceden dolayı olduğu doktor 
raporlarıyla tespit ddilmiştir. Tabiî olarak, hadise, 
savcılığa, oradan da mahkemeye iriiiikal etmiştir. 2 
ay ıtultUklu kalan polis memuru Kemal Kartal, 1983 
yılında, öldürme suçundan 7 yıl 1 ay 10 gün; sa
kat bırakımakfcan dse, <1'3 ay '20 gün hüküm giıyımiş-
tir. Aslkerî Yargıtayın, 23 Mart 19*84 tarihinde, 13 
ay 20 günlük mahkûmiyetini <ta'sdik etm'esine rağmen, 
bir 'türlü bu karar Emniyet Genel Müdürlüğü tara
fından, görevli polis memuru Kemal Kartal'a tebliğ 
edilmemiştir; şu anda dahi tebliğ edilemedi, tabiî, 
ben soruyu verdiğim andaki tarihi kastediyorum. Bu 
arada, V6 Ekim 1984 tarihinde, yand mahkûmiyet 
kararından 7 ay sonra, Millî Savunma Bakanı ta
rafından, bu cezanın çektiriimelmesi için özel af ka
rarı çıkarıldı; bununla da ydtiniırnedi, ibu 'işkence
den mahkûm 'olan polis memuru Kemal Kartal, İçiş
leri Balkanı tarafından 31 Temmuz 1985 tarihinde, 
yani mahkûm 'olduğu (tarihten 1 yıl 3 ay sonra, em
niyet amiri olarak (terfi ettirildi. 

Değerli arkadaşlarım, öyle bir Emniyet Genel 
MüdürSJüğü düşününüz ki, kendi teşkilatında çalışan 
lb!ir mahkûmu 15 ayda bulup ortaya çıkaramıyor; 
öyle ibir Bakan düşününüz ki, ,1 kişiyi öldürüp, 2 ki-
şiiyi sakalt bırakan insan hakkında, kendisine bağlı 
a'skerî mahkemelerin ve Askerî Yargıtayın verdiği 
kararları bozuyor; öyle bir İçişleri Bakanı düşünü
nüz ki, 1 kişiyi öMürüip, 2 klişiyi isakalt bırakan po
lis memurunu terfi eviriyor; öyle bir hükümet dü
şününüz ki, halkın canını ve malını korumak yeri
ne, onları canından ve malından edenleri koruyor. 
Bu durumu düşündükten 'sonra, bütün halk olarak, 
Allah hepliımdzi, «IBu memlekette işkence yoktur» di
yen, pemlbe gözlüklü Başbakan, işkenceci ve işken-
ceciyfi koruyan bakanların şerrinden itoorusun. 

Sayın milfeibvekilleri, bu bahsettiğim olayın, daiha 
Polis Ydtiki ve Selahiyetleri Kanununun değiştiril
mesinden çok evvel olduğunu, özellikle hatırlatımak 
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isterim. Eğer, işkence yapan ve mahkûm olan Em
niyet Amiri Kemal Kartal, o günlerde, bugünkü ka-
der yetlklileri olsaydı, olaydaki sakat kalan 2 kişi da
ha ölmez, işkenceye tabi tutötuğu diğer vatandaşları
mızın da hepsi sakat kallmaz mıydı?. 

Şunu, Sayın İçişleri Bakanı ve Başbakana özel
likle Ihatıriataak 'Merim : Bu işkence 'alayları yalnız 
Karata, Burdur İlinin Calidir NaMyesıin'de, Yozgalfta, 
Konyağa yaşanan olaylar değildir... Sizin, işkenceci 
polisi cezalanıdırmayıp, taltif ve terfi ettirdiğinizi du
yan emniyet ve asayiş ıgörevlilerıimiiziin içindeki bazı 
sadist rulhlu görevliler, halikımızın üzerine daiha bir 
acımasızca saldırmazlar mı? Bu nedenle, sizin hak
kınızda şu andaki düşüncem : Siz Sayın Bakan, ya 
işkenceyi teşvik edliyortsunuz ya da bazıları tarafın
dan yanıltılıyorsunuz. !Her ikisi ide, inanınız, ülke
miz açısından fevkalade üzüntü veriioMir. 

Bu bilgiler ve duygularla hepinizi' saygıyla selam
larım. (HP saralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ediyorum1 Sayın Münir 
Sevinç. 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'int eği
tim enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretimde 
görev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/429) 

BAŞKAN — 16 ncı sıradaki Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canverfn, Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi, soru sahibi
nin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, ka
mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yopılma-
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

18. —İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/432) 

19. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

BAŞKAN — 17, 18, 19 uncu sıradaki sözlü so
ru önergesi Sayın Sabit Batumlu'nun izinli olma
sı sebebiyle ertelenmiştir. 

20. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

'BAŞKAN — 20 nci sıradaki İstanbul Milletve-
'kii Sayın Hüseyin Avni Güler'in Başbakandan söz
lü soru önergesi, mehil istenmiş olduğundan ertelen
miştir. 

21.—Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağı
na dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/437) 

BAŞKAN — 21 inci sıradaki Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Sayın Başba
kandan sözlü soru önergesi, 1 hafta mehil istenmesi 
sebebiyle ertelenmiştir^ 

22. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan bazı kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Bilal'in, Hatay Emniyet Müdürlüğünde göz
altına alınan (bazı kişilere ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Tevfik Bilal?... Yok 
Sayın Bakan?... Buradalar. 
Sözlü soru önergesi bir defaya mahsus olmak 

üzere ertdenmiştir. 

23. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
İlinde bazı vatandaşların mezhep ve inançları hedef 
alınarak tehdit edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/440) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Haltay Milletvekili 
Sayın Tevfik IBilaıl'in, Hatay İlinde bazı vatandaş
larla alakalı İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si bulunmaktadır^ 

Sayın Tevfik Bilal?... Yok, 
Sayın Bakan?... Burada. 
Sözlü soru önergesi {bir defaya mahsus olmak 

üzere ertdenmiştİTi 

24. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Sıkıyö
netim Kanununa göre görevlerine son verilen öğret" 
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/441) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Tevfik Bilal'in sıkıyönetimle alakalı Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si bulunmaktadır. 

Sayın Tevfik BM?... Yok* 
Sayın Bakan?... Burada. 
Sözlü soru önergesi bir defaya mahsus olmak 

üzere ertelenmiştir. 

561 — 



T. B. M. M. B:19 

25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, I 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve \ 
Yol İş Sendikasına kayıtlı işçilerin toplu iş söz- 1 
Üşmesinin yapılamayış nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/443) I 

BAŞKAN — 25 inci sırada Diyarbakır Millet- 1 
vekili Sayın Kadir Narin'in, Köy Hizmetleri Ge- I 
nel Müdürlüğünde çalışan ve Yol - İş. Sendikasına 
kayıtlı işçilerin toplu iş sözleşmesinin yapılamayış I 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu bulun- I 
maktadır. I 

Sayın Kadir Narin? .. Yok. I 
Sayın Başbakan veıya yerine cevap verecek sa- I 

ym bakan?... Burada. 
Sözlü sıoru önergesi 'bir defaya mahsus olmak 

üzere ertelenmiştir. 
26. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 

İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) I 

BAŞKAN — 26 ncı sıradaki İzmir Milletvekili 
Saym Durcan Emirbayer'in, Bayındırlık ve İskân I 
Bakanından sözlü soru önergesi soru sahibinin izinli I 
olma» sebebiyle ertelenmiştir, 

27. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Sı
kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da I 
göreve iadeleri istenilen işçi ve memurlara ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/446) I 

BAŞKAN — 27 nci sırada Diyarbakır Milletvekili 
Saıym Kadir Narin'in, Sıkıyönetim Kanununa göre 
soruşturması yapılıp da göreve iadeleri istenilen işçi I 
ve memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Kadir Narin?... Yok. I 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sa- I 

ym bakan?... Yok. I 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. I 
28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, as

garî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/447) I 

BAŞKAN — 28 inci sırada Diyarbakır Milletve
kili Sayın Kadir Narin'in, asgarî ücrete ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. I 

Sayın Kadir Narin?... Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. I 
Sözlü soru önergesi bir defaya mahsus olmak üze- I 

re ertelenmiştir. | 
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29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/448) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, Dicle Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Kadir Narin?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

>akan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
30. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

Aydın - Kuşadası İlçesi Davutlar Bucağı Belediye 
Başkanına ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıl
dırım Akbulut'un cevabı (6/449) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada Aydın Milletvekili 
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Aydın - Kuşadası İlçesi 
Davutlar Bucağı Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
lakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Ertuğrul Gökgün?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İsmi yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karışan Aydın 

ili Kuşadası İlçesine bağlı Davutlar Bucağı Belediye 
îışkaftı Cemalettin özelbiçer'in durumu hakkında 
.sağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından söz-
a olarak cevaplandırılmasına müsadelerinizi arz ede

rim.' 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

1. Davutlar halkı ile büyük meblağlar vererek 
mağdur duruma düşenler tarafından ifade edilen, ba
sına da açık bir şekilde yansıyan rüşvet ve yolsuzluk 
ddaları karşısında Belediye Başkanı Cemalettin Özel-

biçer hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

2. Herhangi bir işlem yapılmışsa ne gibi bir so-
ıuç alınmıştır? 

3. Aylardan beri yapılan ihbar ve şikâyetler kar
asında herhangi bir işlem yapılmamışsa sebebi ne
dir? 

4. Bakanlığınızca adı geçen Belediye Başkanı 
Cemalettin özelbiçer hakkında herhangi bir işlem 
düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er-

. ncan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec-
1 sinin değerli üyeleri; Aydın Milletvekili Sayın Er
tuğrul Gökgün tarafından verilen, Aydın İli Kuşada-
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sı İlçesine bağlı Davutlar Belediye Başkanı Cemalet-
tin Özelbiçer hakkındaki 25 Eylül 1985 tarihli sözlü 
soru önergesine cevap vermek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Adı geçen belediye başkanının, imar uygulamaları 
ile ilgili olarak menfaat sağladığı yolundaki iddialar 
üzerine, konunun incelenmesi ve gerekirse ceza yö
nünden soruşturulması için bakanlığımca mülkiye mü
fettişi görevlendirilmiş bulunmaktadır. Soruşturma bi
tirildiğinde, adı geçen belediye başkanı hakkında ge
rekli işlem yapılacaktır. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ertuğrul Gökgün, açıklama yapmak istiyor 

musunuz? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Evet, açık
lama yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıralarından «Tah
kikat evrağt gelmemiş; neyi açıklayacak?» sesleri) 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Rahatsız mı 
oldunuz? 

BAŞKAN — Buyurun; karşılıklı konuşmayalım 
lütfen. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Belediye baş
kanı transferi mi var yoksa? 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Daha 
kürsüye gelmeden sataşmaya başladı. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım, da
ha konuşmaya başlamadı hatip. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Efendim, siz 
sataşıyorsunuz ben oradan gelirken; çok rahatsız ol
dunuz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Neden ra

hatsız oluyorsunuz? 
BAŞKAN — Ertuğrul Bey, siz lütfen konuşma

nıza devam ediniz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Ben de 
haklı olarak, size transfer mi var diyorum yani. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Futbol
cu musunuz? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Efendim?.. 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Trans

ferden bahsediyorsunuz da?.. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Hayır, hiç 

sevmem futbolu. 
BAŞKAN — Ertuğrul Bey, devam edin, her söze 

cevap vermeyin lütfen. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Oldu 
efendim, oldu... 

BAŞKAN — Onlar müdahale ederlerse, ben ken
dilerine ikazı yaparım. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Belediye 
başkanı transferine alıştığınız için söylüyorum. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (Te
kirdağ) — Ne biçim konuşma bu, Sayın Başkan? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Siz de 
müdahale etmeyin. 

BAŞKAN — Ertuğrul Bey, lütfen kardeşim... 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Hay hay 

efendim... 
BAŞKAN — «Hay hay» diyorsunuz, cevap veri

yorsunuz. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın İçişleri Bakanının 
cevap vermesine teşekkür ederim; ancak tatminkâr 
bir cevap olmamıştır. 

Sorduğum soru 1 ayı geçmiştir. Vatandaşlar, Da-
vutlar'da tedirgindir. Bu olay var mıdır, yok mudur? 
Olay yok ise, belediye reisinin makamı ve şahsiyeti 
orada ayaklar altına alınmış vaziyettedir; olay var 
ise, Devletin itibarı, makam, orada yıpranmaktadır. 

Sayın bakan bu konuyu çok geciktirmiştir; bu ce
vap geç gelmiştir ve müfettiş de ne zaman gitmiş
tir? Müfettişin gidiş tarihi de benim sorumdan son
radır sanıyorum; çünkü sorumdan önce bir müfetti
şin gittiğini bilmiyorum. Çok önemli isimler, çok 
önemli olaylar ve tanıkları, vatandaşlar bana bildir
mişlerdir; bunlar basına da intikal etmiştir; bunların 
hepsi basından alınmıştır. Vatandaşların mektuplan 
vardır burada... 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Ona inanmayın siz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bunun 
açığa çıkartılması gerekir. 

BAŞKAN — Devam edin konuşmamza; karşı
lıklı olarak değil, siz konuşun. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Efendim, 
devam ediyorum; ama devamlı... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, onları da müdaha
le ettikleri zaman ikaz ediyorum. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — ... bun
ları göndermişlerdir... 

BAŞKAN — Konuşma şeklinde değil Ertuğrul 
Bey, lütfen; görüşün, konuşma şeklinde değil karde
şim. Uzatmayalım lütfen. 
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ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) - Arzu 
edildiği takdirde... 

BİLAL ŞİŞMAN (İstanbul) — Konuşma hakkı 
kürsüdedir; evvela orası konuşur, salon konuşmaz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Milletve
killerine hitap ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, hatibe laf atmayın, sözü
nü kesmeyin de, devam etsin; lütfen... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Efendim, 
5 dakikamı dolduruncaya kadar susup inmek zorunda 
kalacağım yani; engel oluyorlar konuşmama. 

BAŞKAN — Ertuğrul Bey, onu ben düşünürüm; 
siz lütfen devam edin efendim konuşmanıza. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Elimde 
tanık isimleri ve vesikalar, vatandaşların mektupları 
var; olayları vatandaşlar söylemekten korkuyorlar. 
Sayın müfettişe bunları teslime hazırım; sayın baka
na bunu duyurmayı görev sayıyorum. 

Davutlar Bucağı da, Alaçatı gibi çok güzel, turis
tik bir bucaktır. Oraya uğradıkları zaman, mutlaka, 
kendilerine vatandaşlarımız gerçekleri çok iyi anlata
caklardır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertuğrul 

Gökgün. 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İli üreticilerinin ürün bedeli alacaklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/451) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Tekirdağ Milletve
kili Sayın Salih Alcan'ın, Tekirdağ İli üreticilerinin 
ürün bedeli alacaklarına ilişkin olarak Sayın Başba
kandan sözlü soru önergeleri bulunmaktadır. 

Sayın Salih Alcan?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) — Ben cevap vereceğim Sayın Başkan. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Ben de cevap vermek iste
rim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cevap vermek istiyorlar; ancak Sa
yın Alcan bulunmadıkları için, sözlü soru önergesi
nin görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (61453) 

BAŞKAN — 32 nci sırada Diyarbakır Milletve
kili Sayın Kadir Narin'in, Diyarbakır ile alakalı ola
rak Sayın Başbakandan sözlü soru önergeleri bulun
maktadır. 

Sayın Kadir Narin?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Cevap vermek isteyen sayın bakan?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Ben cevap
landıracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cevap verecek Sayın Bakan bura
dalar. 

Sözlü soru önergesinin görüşülmesini bir defaya 
mahsus olmak üzere erteliyoruz. 

33. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum'daki ' Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci'nin cevabı (6/455) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada Çorum Milletvekili 
Sayın Ali Ayhan Çetin'in, Çorum'daki Sümerbank 
Konfeksiyon Fabrikasına ilişkin olarak Sayın Baş
bakandan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECt 
(Konya) — Ben cevap vereceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cevap verecek Sayın Bakan bura
dalar. 

Sözlü soru önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Sayın Başbakanımız ta

rafından cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygıla
rımla arz ederim. 

Alü Ayhan Çetlin 
Çorum 

Soru : Bilindiği üzere, Çorum ili Sungurlu ilçe
sinde Sümerbank'a ait bir konfeksiyon fabrikası in
şaatı bitirilmiş ve makineleri monte edilerek işletme
ye açılmayı beklemektedir, iki yılı bulan bekleme 
süresi içerisinde fabrika işletmeye açılamadığı gibi, 
Resmî Gazete ile satışa çıkartılmış ve alıcı bulama
mıştır. 

a) Sungurlu - Çorum Konfeksiyon Fabrikası ne 
zaman işletmeye açılacaktır? Fabrikanın âkibeti ne 
olacaktır? 
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b) Devletin böyle bir fabrikaya ihtiyacı yoksa, 
milyonlar harcanarak tamamlanmış durumda olan 
Sungurlu Konfeksiyon Fabrikası dururken Sivas'ta 
1985 yılında yeni bir konfeksiyon fabrikası temeli ni
çin atılmıştır? Sivas fabrikası da inşaatı tamamlanıp 
boş duracaksa, kül olan milyarların hesabını kim ve
recektir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Çorum Milletvekili Sayın Ali Ayhan Çetin'in, Sümer
bank ile ilgili sözlü soru önergesine cevap arz etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Çorum - Sungurlu Konfeksiyon Fabrikası, 1981 
yılı yatırım programından çıkarılmıştır; dolayısıyla, 
yatırıma devam imkânı yoktur. Ancak, Ekonomik İş
ler Yüksek Koordinasyon Kurulu 18.5.1985 tarih 
85/11-1 sayılı kararıyla, Sungurlu Fabrikasının Top
lu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca 
satışının yapılmasını uygun görmüştür. 

ALİ AYHAN ÇETİN (Çorum) — Müsaade eder
seniz efendim. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan
lığının bu kararına istinaden, Resmî Gazete kanalıy
la ilana çıkmış olup, teklif verme süresi 25.11.1985 
tarihinde biteceğinden, teklifler beklenilmektedir. 

Sivas'ta Sümerbank'ın yüzde 20 hissesi olan ve 
SİDAŞ adıyla faaliyet gösteren, blujin ve benzeri ima
lat yapabilen bir dokuma fabrikası mevcuttur. Bu fab
rikanın 4,2 milyon metre/yıllık kapasitesi vardır. Mev
cut fabrikanın, nihaî mamul olan konfeksiyon üre
timi yaparak entegrasyonunu tamamlayabilmesi ve 
mamulünü daha iyi şartlarla pazarlayabilmesi için 
SİDAŞ'ın, mevcut ve müsait sahası içerisinde Hazır 
Giyim A.Ş. kurulmuş olup, bu yeni şirkette Sümer
bank'ın hissesi yüzde 15'tir. Diğer ortaklar, SİDAŞ 
ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresidir. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın AH Ayhan Çetin, açıklama yapmak istiyor 

musunuz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çetin. 
ALİ AYHAN ÇETİN (Çorum) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, soruma cevap veren Sayın Ba
kana teşekkür ederim. Yalnız, konuyla ilgili, Çorum' 
daki durumu da sizlere arz etmeyi bir görev bilmek
teyim. 

Sayın milletvekilleri, bir il düşününüz; Devlet ta
rafından, yıllarca, kalkınmada öncelikli yöre olarak 
ilan edilmiş ve bu statüsü halen devam ediyor. Yine 
bir il düşününüz ki, 30 yıldır, Devletin, istihdam ya
ratacak bir yatırımına muhatap olmamış. Gün gelmiş, 
Devlet yetkilileri, Çorum İline, Makine Kimya En
düstrisine ait makine fabrikası ve Sungurlu İlçemize 
de, Sümerbank giyim fabrikası yapılacağını ilan et
mişler ve bu fabrikaların yerleri için 1 000 dönüm
den fazla şahıs arazisi - metrekaresi 4 - 5 liradan - is
timlak edilmiştir ve fabrikaların temelleri atılmış, 
1980 yılına kadar, bu fabrika yatırımları ve binalar 
kör topal tamamlanma safhasına gelmiştir. 

Çorum Makine Fabrikası, plansız ve programsız 
yapıldığı gerekçesiyle, Makine Kimya Endüstrisi Ku
rumunca yarım bırakılmış ve terk edilmiştir. Devle
timizin bu ayıbı, Çorum'a 10 kilometre mesafede, yo
lun kenarında durmaktadır ve tarihî eser olmaya nam
zet bir akıbet arz etmektedir. 

Sungurlu Sümerbank Giyim Fabrikası inşaatı ise, 
12 Eylülden sonra da, bu İlçeden olan Sayın Kültür 
ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu'nun yardım ve 
takipleri neticesinde 1982 yılına kadar bina olarak 
tamamlanmıştır, yani binanın inşaat olarak hiçbir ek
siği yoktur şu anda. 1983 seçimlerinde bütün partiler 
(biz de dahil, bunu açıkça söylüyorum) Sungurlu'da 
bu fabrikanın derhal açılacağını vaat etmişler ve hat
ta parti teşkilatları işçi kaydına başlamışlardır. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Siz de 
dahil... 

ALİ AYHAN ÇETİN (Devamla) — Biz de da
hil; gerçeği söylüyorum. 

O kadar açık ki, 25 Mart mahallî seçimlerine gi
derken de, sayın iktidar partisinin bakanları ve teşki
latları bu konuda kesin taahhüde girmiş olup, fabri
kanın açılmaması ile, parti teşkilatı ve milletvekilleri 
müşkül durumdadır, bunu sayın milletvekilleri bil
mektedir. 

Sümerbank yetkilileri bu konuda devamlı olarak 
müspet görüş beyan etmişler ve kredi kuruluna önce
likle Sungurlu'yu teklif ettiklerini açıkça söylemekte
dirler. Dış kaynaklı kredi kullanılacağı için, Sümer
bank'ın, kuruluşta, Eyüp fabrikasına öncelik tanın
mış - herhalde hükümetin ve İstanbullu milletvekili 
arkadaşlarımızın baskısıyla - dış kredi, Sümerbank'ın 
Eyüp fabrikasına kullanılmış ve Çorum'daki binalar 
bize boş olarak kalmış durumdadır. 
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Resmî Gazete ile yapılan ilanda da fabrikaya ta
lip çıkmamıştır ve fabrika, bina olarak ortadadır. 
Talip çıkması da mümkün değildir, zira ortada fab
rika yoktur, sadece boş binalar vardır, şehrin de dı
şında bir inşaattır, yani şahıslar tarafından, özel sek
tör tarafından değerlendirilecek bir durum yoktur. 

Hal böyle iken, Sayın Başbakanımızın, son gezi
sinde, Sivas'ta Sümerbank Hazır Giyim Fabrikasının 
temelini atması, Çorum halkını büyük bir düşünceye 
ve teessüre sevk etmiştir. Devlet olarak, hükümet 
olarak Çorum'daki öncelikli sorun halledilmeden, 
açıkçası, kokmaya başlamış cenaze kaldırılmadan, 
aynı konuda yeni bir tasarrufa hakkının bulunmadığı 
inancıyla, yüce Meclise saygılar sunar, sorunun halli
ni sayın hükümetten Çorum halkı ve Çorum millet
vekilleri oarak beklediğimizi arz ederim. 

Saygılarımla. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 

34. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada Sayın Ali Ayhan 
Çetin'in, Sayın Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kadıköy Kız Lisesi orta üçüncü sınıf öğrencileri
ne sorulan din ve ahlak sorularına ilişkin sözlü soru
su ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun cevabı (6/458) 

BAŞKAN — 35 inci sırada Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Kadıköy Kız Lisesi 
orta üçüncü sınıf öğrencilerine sorulan din ve ahlak 
sorularına ilişkin, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Türkân Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı?.. Bu

radalar. 
Soru önergesini okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından söz
lü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla 
arz ederim^ 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 
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Soru 1. 28 Eylül 1985 tarihli Günaydın Gazetesi 
haberinde yeralan Kadıköy Kız Lisesi orta 3 üncü 
sınıf öğrencilerine sorulan din ve ahlak sorulan müf
redat programına uygun mudur? 

Soru 2. öğrencilerin hepsinin sınıfta kalmasına 
neden olan bu soruların din ve ahlak eğitimi yönün
den değeri ve öğrencilere katkısı nedir? 

Soru 3. a) Sorulan hazırlayan komisyon üye
leri Cemalettin Çakmakçı, Hüseyin Yazıcı, H. Çıtlar 
ve t. Dinler hakkında herhangi bir işlem yapılmış mı
dır? 

b) Söz konusu kişilerin herhangi bir tarikatla açık 
veya kapalı bir ilişkileri var mıdır? 

Soru 4. Sınıfta kalan öğrencilerin haklarım nasıl 
düzeltmeyi düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMtROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlı
yorum. 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan, 
İstanbul Kadıköy Kız Lisesinde yapılan Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi imtihanıyla ilişkili olarak, metni oku
nan sualleri tevcih etmiş bulunuyor. Kendisine ve yü
ce heyetinize bu konuyla ilgili olarak açıklama yap
mak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

1. 26.9.1985 günü İstanbul Kadıköy Kız Lise
sinde yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi imtiha
nında şu sualler sorulmuştur: 

«1. Emanet ile ilgili bir ayet meali yazınız, ema
neti tarif ediniz. 

2. Karz-ı hasen neye denir, tarif ediniz. 
3. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması han

gi olayla başlamıştır, emeği geçenler kimlerdir? Olay
ları ve tarihlerini de yazınız. 

4. Mevlit törenleri Türklerle Osmanlılar arasın
da ilk defa ne zaman yapılmıştır, tarihleriyle yazınız. 

5. Hudeybiye Anlaşması hangi savaşlardan son
ra, kaç tarihinde yapıldı, yazınız. 

6. Hazreti Peygambere ilk gelen ayetlerin mana
sını yazınız. 

7. Yesrib, ümme eymen terimleri bize neyi ha
tırlatır? 

8. Hazreti Peygamberimizin anne ve babasının 
soyunu yazınız, dede isimleriyle birlikte. 

9. Hazreti Süleyman'ın ölümünden sonra kimler 
peygamber oldu, sırasıyla yazınız. 
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10. «Dünyadaki her şeyi mutluluğumuz için ver
diğini bildirdi», Kur'an ayetinin manasını yazınız.» 

Sorulan sualler bunlar. 
Bu sualler konusunda basında, yer alan haberler 

üzerine, bakanlığımız bu konuyu araştırmış ve söz 
konusu soruların orta 3 üncü sınıfta okutulan müfre
dat programı ve ders kitapları muhtevası içerisinde 
olduğu ortaya çıkmıştır. Yani, bu suallerde müfredat 
programına veyahut ders kitaplarına aykırı bir husus 
yok ve hoca bunların hepsini de sınıfta okutmuş. 

2. Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğret
menlerinin girmiş olduğu sınıflarda başarı oranı ise 
şöyledir : 

Cemalettin Çakmakçı'nın orta 3 üncü sınıfta ba
şarı oranı yüzde 86, lise 3 üncü sınıfta başarı oranı 
yüzde 97; 

İbrahim Deker'in orta 2 nci sınıfta başarı oranı 
yüzde 98, lise 1 inci sınıfta başarı oranı yüzde 96, 
lise 2 nci sınıfta başarı oranı yüzde 99; 

Halit Çıtır'ın orta 1 inci sınıfta başarı oranı yüzde 
92'dir. 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, öğrencile
rin hepsinin sınıfta kalması mevzuubahis değildir. 
Bu araştırmanın sonucunda, soruların müfredata uy
gun ve ders kitabından olduğu da tespit edilmiştir. 
Tabiî, hukukta, hakkın suiistimali diye bir müessese 
vardır; meseleyi başka açıdan mütalaa etmek gerekir. 

3. öğretmen Cemalettin Çakmakçı'nın, din kül
türü ve ahlak bilgisi soruları sebebiyle değil, hizmet 
içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu 
sarsacak nitelik ve davranışlarda bulunduğu anlaşıl
dığından, hakkında disiplin ve idarî işlemler yürütül
mektedir. 

4. İmtihanda sorulan soruların ve cevapların 
müfredat programına ve okutulan ders kitaplarında
ki konulara aynen uygun olduğu tespit edildiğinden, 
ortaya öğrencilerin haklarının teknik ve hukukî açı
dan düzeltilmesi gibi bir durum çıkmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim efendim. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Türkân Arıkan, cevap vermek veya açıkla

ma yapmak istiyor musunuz? 
Buyurun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan Emir-
oğlu'na, sorulara cevap verdikleri ve özellikle soru
ları burada okudukları için teşekkür ediyorum. 

Sorular Günaydın Gazetesinde yayınlandı ve biz 
gazeteye sorduk. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Yapma
yın... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Millî Eğitim Bakanlığında yetkililere telefon açtık 
ve sorduk; kendilerinin de, oradan bazı yetkili ki
şilerin de, bize ifade ettiklerine göre, «Biz dahi bu 
soruları csvaplayamadık; ancak ikisini veya üçünü 
cevaplayabildik» dediler. 

Düşününüz... (ANAP sıralarından gürültüler) 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Efen

dim, kitabı okudunuz mu? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
... ortaokul öğrencisi böyle bir soruyla karşılaşıyor. 

Ben, sorularımın bir kısmına da cevap aldığım 
kanısında değilim. Müfredat programında bu gibi so
ruların, bu gibi bilgilerin, çocuğun din ve ahlak eği
timine ne katkısı olabilir, ben hâlâ şüpheliyim. Kal-
dıki... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sözü kesmeyelim lütfen, lütfen... 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sizin 

görüşünüz... 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Kaldıki, son aylarda Amerika Birleşik Devletlerinin 
1990 - 1995 yılları için hazırladığı eğitim yönünde 
stratejik bir çalışması elime geçti; milletvekilleri ha
zırlamışlar ve Amerikan hükümetine öneri getiriyor
lar; ilkokuldan itibaren, ortaokul düzeyinde, lise dü
zeyinde, üniversite düzeyinde ve lisansüstü düzeyinde, 
uluslararası rekabette başarılı olabilmeleri için, ulus
lararası platformda yerlerini alabilmeleri için, eğitim
de ne gibi yenilik yapmaları gerektiğini gösteriyorlar. 
Bizimki ile mukayese ettiğinz zaman, gerçekten, ne 
kadar geriye gittiğimizi görüyoruz. Sanıyorum ki... 

AHMET İLHAMI KÖSEM <Malatya) — Çocuğa 
dinini öğretmek geriye gitmek midir size göre? 

BAŞKAN — Sayın llhami Kösem, lütfen hatibin 
sözünü kesmeyelim, lütfen... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Şu soruların içeriğini dikkatle incelerseniz, din eğiti
minin çocuğa katkısını göreceksiniz. 

BAŞKAN — Buyurun sayın hatip. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Din eğitimine karşı değiliz; kesinlikle, bunu söyle
medik; bunu Yüce Atatürk de söylemiştir; ama din 
eğitimini verirken, çok iyi verilmesi gerekir. 
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AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Anaya
sada var, bu... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Çocuğun kafasını, hiç gereği olmayan birtakım şey
lerle doldurmak yerine, gerçekten ahlaklı ve ülkesi
ne katkıda bulunacak şekilde bir din eğitimi verilme
sine ben de sizler kadar taraftarım. (ANAP sıraların
dan gürültüler) En azından, bunu bekliyoruz. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Kendi 

çocuğuna öğretmesin din dersini. 
Ağaç yaşken eğilir... 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
Soru cevaplandırılmıştır. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Çocuk gelmez ona, . hâlâ müdafaa ediyorlar. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen beyefendiler, sayın millet

vekilleri, birbirinizle lütfen münakaşa yapmayın. Na
sıl çalışacağız bu şekilde? 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Kendi 
çocuğuna öğretmesin din dersini. 

BAŞKAN — Efendim,, o, hatibi alakadar eder. 
Sizin müdahale hakkınız yok, söz kesme hakkınız 
yok. İçtüzüğe göre, ben, muamele yapmak mecburi
yetinde kalırım. Lütfen, çok rica ederim... Çalışma 
imkânımızı bırakmıyorsunuz. 

36. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 
in, sakat, ve eski hükümlüleri çalıştırma yükümlülü
ğünü düzenleyecek tüzüğün çıkarılmayış nedenine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/459) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada Eskişehir Milletvekili 
Sayın Nuri Üzel'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi Sayın Üzel'in görevli 
olması hasebiyle ertelenmiştir. 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın çocukları
nın- eğitim sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü so: 

ru önergesi (6/460) 
BAŞKAN — 37 ncı sırada Edirne Milletvekili Sa

yın Türkân Ankan'ın, Sayın Başbakandan sözlü 
sorusu, biraz evvel konuştuğu. için, İçtüzüğün 97 nci 
maddesi gereğince ertelenmiştir. 

38. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgürfün, ba
kanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/461) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Aydın Milletvekili 
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, bakanlık bünyesinde ya
pılan atamalara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi, mehil talep edildi
ğinden dolayı ertelenmiştir. 

39. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt İline 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Siirt Milletvekili 
Sayın Rıza Tekin'in, Siirt İline bağlı bazı ilçelerin 
karayolu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Rıza Tekin?., Yok. 
Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanımız?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Ben vekiliyim efendim, 
buradayım. 

BAŞKAN — Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
40. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 

w„ marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulanma
sının kaldırılış nedenine ilişkin Tarım Orman we Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

41. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 
in, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Karabük 
Müessesesi İnşaat Müdürlüğünde çalışan işçilerden 
bazılarının iş akitlerinin feshedileceği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

(BAŞKAN — 40 ve 41 inoi ısıralardalbi, sözlü 
soru önergeHerıi, Eskişehir Milletvekili Sayın IMdı-
ımet Nuırıi Üzenin görevli olması hasebiyle, her ikisi 
dıe ertelenmıiıştir. 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üne/in, ka
mu kurum ve kuruluşlarına işçi ve memur alımla
rında yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü'soru önergesi (6/466) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın 'Mehmet Üner'în, kaımaı kuram ve kuruluları
na işçi ve ımıemuır alımlarında yapılan güvenlik so
ruşturmasına pişkin Sayın (Başbakandan sözlü soru 
önergesi'builuınmaktıaıdır. 

Sayın .Mehmet (Üınıer?.. Buradalar. 
Sayın Başkan?.. Yoklar. 
Cevap verecek 'bakıan?.. Yok.. 
Ertelenmiştir. 
43. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Man

yas Gölünden kanal açarak yapılan sulamaya ilişkin 
sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sadi Türel'in cevabı (6/467) 
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BAŞKAN — 43 üncü sırada, Balıkesir Milletve
killi Sayın Cahit Tuıfeuım'un, Manyas Gölünden kanal 
açarak yapılan sulamaya ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaymaklar Bakanından sözdü soru önergesi budun-
mıaktaıdiir. 

İSayın Cahit Tütuım?.. Buradalar. 
Sayın Enerji ve Tahiî ,KıaynaklIıaır Bakanı?., Bura

dalar. 
önergeyi okmfcuyamım efemdim : 

Türkiye Büyük IMıilet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafımdan sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığımızı aırz ederim. 

(Saygılarımla. 
Cahİlt Tutam! 

İBalıkesdir 

(Manyas Gölümden civandaki çeltik alanlarına su 
vermek amacıyla gölün ağzından kanalar açıldığı, 
bu kanallardan Karadere'ye su akıtıldığı, bunun so
nucunda Manyas Gölünün su seviyesinin önemllli Ölçü
de düştüğü, göl etrafında 1-1,5 kilometreye varan çe
kilmeler olduğu ve bataklık bir alan oluşıtuğu; bu du
rumun gölün çevresinde bulunan ve balıkçılıkla geçi
nen köyleri olumsuz etkilediği ve asıl önemliisi Man
yas Gölündeki Kus Cennetini ciddî bık şekilde tehdit 
ettiğini maıhalinıdıe yaptığım» incelemede göndüm. 

1. Manyas Gölünden kanal açarak su akıtma 
işüme kimlerim talebi üzerine hangi makaım ve kişi
lerce karar verilmiştir?. 

2. Yapılan (işim bir projesi var mıdur? Vaırsıa 'han
gi makam tarafından onaylanmıştır? 

3. Bu kanallllıar için ne kadar para harcanmıştır? 
4; Bu kanalların açıldığı (tarihte gölün su kodu 

ne idi? Kurak bir mevsim yaşandığı bilindiği halde, 
esasen düşük seviyede bulunan göle kanal açmakla 
su seviyesinin daha da düşeceği ve çevremin doğal 
dengesinin bozulacağı hesaplanmamış mıdır? 

5. Göle yapılan bu müdahale idarî yönden 
Bursa ve »Balıkesir Valilikleri arasında yetki anlaş-
mazflığıınja konu olmuş mudur? 

6. Yapılan bu işin doğurduğu sakıncalar konu
sunda mahallî gazetelerde sürdürülen kampanyadan 
Bakanlığın haberi olmuş mudur? Olmuşsa Bakan
lıkça mahalline (bir heyet gönderilerek inceleme yap
tırılmış mıdır? 

7. Bu konuda açılmış bir soruşturma var mı
dır? 

8. Ortaya çıkan sakıncaların gidebilmesi için Ba
kanlıkça ne gibi ıtedbMer alınmıştır? 

BAŞKAN—Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI 

SUIDt TÜREL ((Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Balıkesir iMilletvekli Sayın Canit Tu-
tum'un, Manyas Gölünden civardaki çeltik alanları
na su vermek amacıyla kanallar açıldığı, bu kanal
lardan Karadereye su akıtıldığı, bunun sonucunda 
Manyas Gölündeki su seviyesinin önemli ölçüde dü
şerek bataklık bir alan oluşturulduğu; bu durumun, 
gölün çevresinde bulunan ve balıkçılıkla geçinen 
köyleri olumsuz şekilde etkilediği ve Manyas Gö
lündeki Kuş Cennetini ciddi bir şekilde tehdit etti
ğine ilişkin sözlü soru önergesine cevaplarımı arz 
ediyorum. 

Manyas Gölü, göldeki balık stoku, Kuş Cenneti 
Millî Parkı, Etibank'ın Bandırma'daki boraks ve asit 
sülfürik tesislerine proses suyu temini, Karacabey 
övasmdaki DSİ ve halk sulamaları, göl kıyısındaki 
arazide yapılan yazlık ekimler gibi, çok yönlü kulla
nım alanlarını kapsayan tabiî bir kaynaktır. 

Manyas Gölü su kaynağını kullanarak, Karaca
bey Ovasmda 2324 hektarlık sahada, 1937 yıllarına 
dayanan ve 1960'h yılların başında yapılan iyileş
tirme çalışmalariyla 20 yılı aşan, programlı ve tari
feli sulama yapılmaktadır. Bu arada, su kaynağının 
çok yönlü kullanımını sağlamak ve faydaları opti-
mize etmek amacıyla da, kaynağın planlama ve pro
je çalışmaları sürdürülmüş «Aşağı Susurluk - Man
yas Projesi» adı altında tesislerin inşaatına başlanıl-
mıştır. 

•Bilindiği gibi, 1985 yılında ülke genelinde hü
küm süren kuraklık, bu yörede de belirgin bir şekil
de hissedilmiştir. Bu nedenle, bu alanlardaki zararın 
asgariye indirilmesi için DSl'ce bir program hazır
lanmıştır. Bu programın ana hedefi: Kış aylarında 
gölden suyu fazla tahliye etmemek; sulama mevsi
minin başından itibaren, kontrollü su bırakmak ve 
su israfını önlemek; gölün, çıkış kotunun altına düş
mesi halinde, Poyraz rüzgârı etkisiyle hasıl olan 
kabarmadan da yararlanmak suretiyle, sulamayı bir 
iki hafta daha sürdürebilmek için, göl içinde kılçık 
kanallar açıp, suyun çıkış ağzına ulaşmasını sağla
maktı. Bu yöntem, 1960 ve 1970 yıllarındaki kurak 
sezonda da uygulanmıştır. 

Program, sulama sezonu içerisinde tüm rasatlar 
ve gelişmeler değerlendirilerek aynen uygulanmıştır. 
Şöyle ki, her yıl sulama mevsimine Manyas Gölün
de 17 metre civarında bdr su seviyesi ile girilirken, 
bu yıl «14.64 metre kotunda girilmiş ve bu seviye, 
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Ağustos 1985 başında 13.87 metre, ağustos ortala
rında ise 13.70 metre olmuştur. Bu kottan aşağıya 
su alınmadığından, 3 kılçık kanal açılarak, regüla
törden uzaklaşmış olan göl suyu, regülatör yanına 
getirilmiş ve rüzgâr kabartmasının da etkisiyle, ağusr 
tos ayında 12 gün, Eylül ayında da 9 gün süreyle 
sulamaya çok kısıtlı su verilmiştir. Sulamanın dur
durulduğu 9.9.1985 günü, göl kotu 13.60 metreye 
kadar düşmüştür. 

Diğer taraftan, göle ait hidrolojik doneler ince
lendiğinde, konu daha da açıklık kazanmış olacak
tır. Yöredeki 19 yıllık rasatlara göre, yağış ortala
ması 494.2 milimetredir. 1984 yılında 12 aylık ya
ğış 325.7 milimetre; 1985 yılı ilk 9 aylık yağış mik
tarı ise 230.2 milimetredir. Göle, Temmuz, Ağustos 
ve Eylül 1985 aylarımda su gelmemiştir. 

Sulama sezonunda (Bu, 1.5.1985 ile 30.9.1985 ta
rihleri arasıdır) göl alanında açılan kanallarla veri
len sular da dahil olmak üzere, toplam 6.6 milyon 
metre milkâp su, sulamaya verülebilmıiştir; 'bunun göl 
seviyesindeki payı 4.5 santimetreyi geçmemektedir. 
inşa edilen 3 adet kılçık kanalla alınan su miktarı 
ise, 738 bin metre mikâp olmuştur, bu da, Manyas 
Gölündeki su seviyesini, takriben, yarım santim et
kilemiştir; yani kılçık açılması, göl seviyesini yarım 
santim düşürmüştür. Bakanlığıma da, vatandaş ku
raklıktan daha fazla zarar görmesin diye yaptığımız 
hizmet dolayısıyla, gölün yarım santim düşürülmesin
den mütevellit, soru sorulmuştur; bu memnuniyeti 
mucip bir haldir. 

Yapılan rasatlar ve hidrolojik hesaplarımıza gö
re, sulama sezonunda göldeki buharlaşma kaybı - ki 
mevsimin kurak geçmesi dolayısıyla bütün göllerde 
buharlaşma fazla olmuştur, üzerinde dikkatle durul
ması lazım gelen asıl nokta budur - 143.7 milyon 
mötre mikâptır. Bu durumda, göldıekıi su kaybının 
ana nedeninin buharlaşma olduğu açıkça görülmek
tedir. 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşı
lacağı üzere, kanaların açılması bir plan ve program 
dahilinde kararlaştırılmış ve uygulanmıştır. Yapılan 
iş için herhangi bir uygulama projesi hazırlanma
mıştır; yılların bilgi ve tecrübe birikimi, eskiden ya
pılan icraat amaca yönelik bu çalışma için yapılmış
tır. 

Açılmış olan bu 3 kanalın toplam uzunluğu 800 
metne ve toprak harfıiyaıtı 7 500 metre mikâptır; 
DSt makinesi ve personeli ile açılmıştır. Bu işin 1985 

22 . 10 . 1985 0 : 1 

yılı birim fiyatıyla değeri 1 milyon 545 bin liradır; 
ama kazandırılan, çok daha fazladır, bu da vatan
daşa kazandırılmıştır. 

Kanalların açılmaya başladığı tarihte gölün su 
kotu 13.70 metre olup, bu değer, gölün çıkış kotu
nun - Ergili Regülatörü eşik kotu 13.72 metre al
tındadır. 

Sonuç olarak, DSÎ'nin açmış olduğu kanalların, 
tabiî dengeyi bozucu herhangi bir yönü olmamıştır. 
Biraz evvel de arz ettiğim gibi, bu kılçık kanalların 
açılmasıyla, gölden sadece yarım santimetre su ek
silmiştir. Kuraklık nedeniyle sulama alanındaki zara
rın asgarîye indirilmesi için, sulayıcılara iki üç haf-
ıta gibi kısıa bir süre içinde sullama suyu imkânı 
verilmiş ve sulama alanına ulaştırılması yönünde 
azamî gayret sarf edilmiştir. Hazırlanan ve uygula
maya başlanan «Aşağı Susurluk - Manyas Projesi» 
tamamlandığında, bu su kaynağının, daha çok yön
lü ve daha dengeli kullanılması mümkün olacaktır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Cahit Tutum, açıklama yapacak imisiniz? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet Sayın Baş

kan. 

IBAŞKAN — Buyurun Efendim. 
CAIHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayım Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı tarafından fazla uzatılmadan sorumun 
cevaplandırılmış olmasını memnuniyetle karşılıyo
rum. Ancak, Sayın Bakanın, benim dile getirdiğim, 
mahallen gördüğüm, mahallî gibi görünen; ama 
ülke genelinde bir Gökova olayı kadar önemli gör
düğüm bu faciayı bizzat yerinde görmesini dilerdim. 

Sayın Kültür ve Turizm Bakam buradalarsa, onun 
da konuya eğilmesini - sanıyorum kendisine intikal 
etmiş bazı şikâyetler vardır-dilerdim. 

Hemen belirteyim, verdikleri bilgiler, kuşkusuz, 
teknik dairenin kendisine verdiği bilgilerden ibaret
tir. Herhalde başka bir tahkik kaynağı da acaba var 
mıdır, yok mudur, kendileri daha iyi bilirler; ama 
eğer mahallî teşkilatlarına sormuş olsalardı, belki 
o teknik elemanların verdiği bilgilerin daha süzgeç
ten geçirilmiş, daha gerçeğe yakın bir resmini pek âlâ 
çekebilirlerdi; zira sayın bakanın verdiği bilgiler, 
benim topladığım bilgilerle uyuşmamaktadır. 

Saygıdeğer bakan, sözleri arasında, «Plan da
hilinde yapılmıştır; ama projesi yoktur» dedi ve böy-
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lece de yeni 'bir kavram icat etmiş oldu. Bu, herhal
de, idare literatürüne geçecek enfes bir müşahede ol
sa gerek! 

Bir kez, ne planı var, ne projesi var; hele, sarf 
edilen para... Bilemiyorum; ama önceden bu tür biır 
yetki yok ise, eğer bir yatırım niteliğinde ise, kuşku
suz, Devlet Planlama Teşkilatının da onayı gereki
yor. Böyle bir plan ve projenin mevcut olmadığı vali 
tarafından belirtilmiştir. Sanıyorum bu konuda cid
dî bir anlaşmazlığımız var. 

Değerli üyeler, sorularımın, tabiî, tamamına ya
nıt vermediler. Mümkündür; bakanı bütün sorulara 
yanıt vermeye icbar etmek, belki bakanın işline gel
meyeceği için, onun açısından mümkündür; ama bi
zim açımızdan kabul edilebilir değildir. Cevap ve
rilmeyen sorularım şunlar idi: 

1. Göle yapılan bu müdahale idarî yönden iki 
valilik arasında bir ihtilaf konusu olmuş mudur? 

2, Yapılan bu işin doğurduğu sakıncalar konu
sunda mahallî gazetelerde sürdürülen kampanyadan 
bakanlığın haberi olmuş mudur? Galiba olmadı ve
yahut belki oldu da pek iç açıcı olmadığı için dile 
getirmediler. Bendeniz - bir tomar yayını - 1,5 aydır 
yapılmakta olan kampanyayı bakanlığın bilmemesi 
mümkün değildir diye huzurlarınıza getirdim; sadece 
başlıklarını okuyorum: «Cinayeti gördüm. Manyas 
Gölünden tekrar su alınmaya başladı. Gölün diplo
ması iptal edilecek. Binlerce aile perişan. Karaca
bey'deki çeltikçilere su vermek için Manyas Gölüne 
açılan kanallardan ikisinin şu anda yolu kesildi, biri 
ise açıkta akıyor. Balıkesir DSI'ye ait bir dozer ka
nallardan birinin yolunu kesmeye çalışırken çamura 
battı. Manyas Gölünden Karacabey'e su çekilmesine 
devam ediliyor...» 

BAŞKAN — Sayın Tutum, biliyorsunuz süreniz 
mahdut, hepsini okursanız, zamanınız dolacak. Tel-
hisen lütfen, eğer toplarsanız... 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın Başkanım, 
eğer vaktim dolmuşsa hemen keseceğim. 

Saygıdeğer üyeler, bu kanallar yüzünden Manyas 
Gölünün su seviyesi, iddia edildiği gibi 0,5 santim 
değil, 45-50 santim düştüğü iddia edilmektedir. Ba
kınız, mahallinden resmî yetkililerden aldığım bir 
belgeyi okuyarak huzurunuzdan ayrılacağım. 

«DSİ, Karacabey çeltik üreticilerine su vermek 
maksadıyla, milyonlarca yılda meydana gelen Man
yas Gölünün çıkışını makinelerle yararak sulan Ka-
radereye akıtmış ve gölün büyük bir kısmı kuruya-
rak batak haline dönüşmüştür. 
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Devletin milyonlarını harcayarak plansız, prog
ramsız yapılan bu operasyon, aşağıda sayılan ve te
lafi etme imkânı olmayan zararlara yol açmıştır: 

1. Kanalların açılmasıyla su seviyesi 40-50 san
timetreye düşmüş; göl içerisinde yaşayan ve önemli 
ihracat kaynağını teşkil eden kerevit ve balıklar öl
müştür» Gölde yaşayan milyarlarca canlı varlık 
yok olmuştur. 

2. Göl kıyısında bulunan 9 su ürünü kooperatifin, 
7-8 bin nüfusun tek geçim kaynağı olan balıkçılık ve 
kerevitçilik tamamen yok olmuştur.» 

Son paragrafı okuyorum: «Açılan kanallar kapa
tılmadığı takdirde, suyun hareketiyle derinleşerek, 
göl, bir nehir yatağına dönüşecek, göl seviyesi yük-
selmeyecek, Kuş Cenneti gölden uzak kalarak yok 
olacaktır. 

Uluslararası üne sahip, Avrupa Konseyi tarafın
dan (A) sınıfı diploma ile ödüllendirilen, dünyanın 
her tarafından önemli ölçüde turist çeken Kuş Cen
neti Millî Parkımız yok olmak tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Lütfen, bakanlığın biraz daha ciddî ola
rak konuya eğilmesini diliyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDt TÜREL (Antalya) — Sayın Başkanım, gayri 
ciddî olarak eğilmişim ben... 

Müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — «Ciddî olarak eğilmesini rica ede

rim» dedi; «gayri ciddî» demedi beyefendi. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — «Daha ciddî olarak» 
dediğine göre ben, gayri ciddî anlamında düşündüm. 

BAŞKAN — Hayır, gayri ciddî manasında değil... 
Öyle olsa idi, ben de sizin gibi hassasiyet gösterirdim. 

44: — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'ın, Nu
tuk adlı televizyon programının son bölümünün ya
yınlanmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/468) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, Başbakandan sözlü soru 
önergesi, soru sahibinin izinli olması hasebiyle erte
lenmiştir. 

45. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, millî eğitim politikasında genel bir değişik
lik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 
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BAŞKAN — 45 inci sırada Zonguldak Milletve
kili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in, millî eğitim po
litikasında genel bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Muhteşem Vasıf?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesi bir defaya mahsus olmak üze

re ertelenmiştir. 

46. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt işletmelerine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/470) 

47. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

48. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişlçin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

49. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

50. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün' 
ün, (6/470), (6/471), (6/475), (6/476), (6/478) esas 
numaralı sözlü soru önergeleri, bakan tarafından 30 
gün mehil istenmiş olması sebebiyle ertelenmiştir. 

51. — Malatya Milletvekili Ayhun Fırat'ın, He
kimhan İlçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla 
propaganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

BAŞKAN — 51 inci sırada Malatya Milletvekili 
Sayın Ayhan Fırat'ın, Hekimhan İlçesinde şeriat hü
kümeti kurmak amacıyla propaganda yaptıkları iddia 
edilen devlet memurlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Ayhan Fırat?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?..Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

52. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir taş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

BAŞKAN — 52 nci sırada Hatay Milletvekili Sa
yın Abdurrahman Demirtaş'ın, tahmil ve tahliye için 
İskenderun Limanına yanaşan bazı yük gemilerine 
öncelik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Abdurrahman Demirtaş?.. Buradalar. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?..Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

53. -r- Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, 1SDEMİR için satın alınan kömür ve demir cev
herlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/474) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada Hatay Milletvekili 
Sayın Abdurahman Demirtaş'ın, 1SDEMİR için sa
tın alınan kömür ve demir cevherlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Abdurrahman Demirtaş?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen -
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, mahsulünü 
piyasa fiyatına satan çiftçilerin taban fiyatı üzerin
den fatura düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiasına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanınan sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

55. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Çorum Milletvekili 
Sayın Ali Ayhan Çetin'in, Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Raporu 
(1/529) (S. Sayısı : 353) (1) 

BAŞKAN — Şimdi gündemin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mına geçiyoruz. 

1 inci sırada 353 S. Sayılı, Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Raporun, okunmasını... 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, usul hakkında bir hususu belirtmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Acaba 

eski komisyona ait yeni bir benimseme var mı? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Veya tersi?.. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — İçtüzü

ğün 45 inci maddesi?., 

BAŞKAN — Efendim, 45 inci maddede, «Daha 
evvel verilmiş rapor hakkında yeni bir karar alınaca
ğım, görev bölümü yaptıktan sonra en geç bir ay 
içinde Meclis Başkanlığına bildirmemiş olursa» şek
linde menfi bir ifade var, yani bildirmeye lüzum yok, 
bildirmedikleri takdirde, eski raporun benimsenmiş 
sayılacağını amirdir. Kaldıki, komisyon yerini almış
tır, bildirmeye lüzum görmüyor; devam etmemiz la
zım. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Sa
yın Başkan, arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim biz bugün bu konuyu görüşmek üzere top
landık. Yeni komisyon, oybirliğiyle, bu kanun hük
mündeki kararnamenin değiştirilmesine dair tasarıyı 
benimsemiş durumdadır. 

Arz ederim efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Oy çokluğuyla... 

(1) 353 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Oy çokluğuyla... 

BAŞKAN — Komisyon» raporunun okunup 
'Okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Okunmasını is
teyenler... Okunmamasını; isteyenler... Komisyon ra
porumun okunmasına lüzum görülmemiştir, 

Tasarının tümü üzerinde Halkçı Parti Grulbu adı
na Hayri Osmanlıoğlu söz istemiştir. 

Buyurun efenldim; konuşma süreniz 20 dakikadır. 
HP GRUBU ADINA M. HAYRİ OSMANLIOĞ

LU (Gaziantep) — Sayın Başlkan, sayın (milletvekilleri; 
Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanuni tasarısı üzerinde Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum, Şahsım ve .grubum adına 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Ibuıgün üzerinde görüşmeye 
başladığımız bu Kanunun tam ve kâmil anlamda ted
vinini sağlamak için, tasarının iyi ve kötü yönlerini 
ortaya koymak, mevcut teşkilatın geçmişine bakmak ve 
bugüne gelinceye kadar geçirdiği gelişmelere göz at
makta yarar vardır. 

(Konuyu, Türkiye açısından değerlendirmek, hiz
metini kapsamını, önem ve ağırlığını tartmak, ekono
mik ve sosyal yönlerinin kritiğini yaparak, teşkilatı, 
meslek ve memleket gerçeklerine göre en iyi şekilde 
hizmet yapacak bir seviyeye getirmek gerekmektedir. 

Türkiye, bu hizmet kolundan ne bekliyor? Yurt 
çapında bu hizmet kolunun doğal, ekonomik ve sosyal 
koşulları nedir? Sorundan var mıdır; bu sorunların 
çözümü için gerekli teşkilatlamamn nasıl oluşturul* 
ması gerekmektedir? 

Sayın milletvekilleri, iyi bir kanunun tedvini için, 
tüm bu sorunlara akılcı çözümler getirmemiz gerek* 
inektedir. Bu görev bizimdir, yüce Meclisindir. 

Sayın milletvekilleri, önce bazı gerçeklerin alftını 
çizmekte yarar görüyorum: 

1. Türkiye, orman varlığı bakımından fakir bir 
memlekettir. Türkiye'nin gerek dünya coğrafyasındaki 
yeri ve konumu, gerekse toprak, iklim ve morfolojik 
yapısı, yağışların mevsimlere dağılışı, orman yetiş
mesi için uygun değildir. Verimi yüksek, gür orman
ların yetişebilmesi, için, Türkiye'deki doğal koşullar 
kıt ve yetersizdir. Bu nedenle, Türkiye'de, orman ko
runması çok önemlidir; bu konuda son derece titiz ol-
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inak gerekmektedir. Gerçekte, Türkiye ormancıdığı-
nın tarihî geleneğinde, korumaya verilen önemin ne
deni de buradan kaynaklanmaktadır. 

2. Türkiye'de, ormanların, birim alandaki veri
mi ço'k düşüktür. Türkiye yüzölçümünün yüzde 25,9' 
una eşit olan 20,1 milyon hektar tutan Türkiye orman 
alanından, 12 milyon hektarı, korumaya verilen bun
ca gayretlere rağmen, Türkiye koşulları, yangınlar, 
insan ve hayvan tahripleri sonucu, buıgün ağaçlandı
rılması zorundu bozuk ormanlar haline dönüşmüş bu
lunmaktadır. Şiddetli toprak erozyonunun ıgörüMüğü, 
seyrek bodur ağaçlıklar ve çalı çırpılarla kaplı olan bu 
alanların, özellikle sarp, dağlık ve meyildi oluşları ne
deniyle, başkaca bir arazi olarak kullanmaya da im
kânlar elverişli olmadığı dikkate alındıkta, ağaçlandı
rılmaları dışında yapılacak başka bir faydalanma yolu 
da yoktur. 

Türkiye ormanlarında hektarda 45,4 metreküp ser
vetin oluşu ve hektardaki yıllık artımın 1,3 metreküp 
gibi çok düşüık bir seviyede kalmasının nedeni de bu
radan kaynaklanmaktadır. Ormanlarımızdan bekleni
len normal verimin alınabilmesi, onun iyileştirilmesi
ne bağlıdır. Batı Almanya'da ormanların verimi, biz
dekinin üç, dört katıdır; ancak Türkiye'de, hektarda 
5 metreküp verim alınması da pekâlâ mümkündür. 

3. Türkiye'de oduna olan talep, nüfusun ve ya
şam seviyesinin devamlı artmasıyla ıher yıl artmak
tadır. Türkiye ormanlarının 22 milyon metreküp olan 
yıllık verim kapasitesine karşın, gittikçe artan odun 
talebini karşılamaya imkân yoktur ve her sene, üreti
len odun, verimin üstündedir, yani devamdı sermaye
den tüketilmektedir. Medenî bir yaşam için gerekli 
olan odun için, şimdiden, ağaçlandırmalara geçilerek, 
gelecek için tedbir almak bu nedenle zorunlu olmak
tadır. 

4. Ormanların gayri safî millî hâsılaya (katkısı, 
tarım sektörü içindeki payı, sadece odun üretimi ve 
onun parasal değeriyle ölçülemez. Ormanların, tarımın 
sigortası olduğu unutulmamalıdır. Kanımca, ANAP 
iktidarının ormancılık; konusundaki görüşünün yan
lışlığı buradan kaynaklanmaktadır. Her şeyi para ile 
ölçmek yanlıştır; insan yaşamına hâkim olan manevî 
değerlere, duygu ve düşüncelere gerçekten değer ver
mede gerekir. Ormanların, doğal dengeyi düzenlediği', 
toprak erozyonuna mani olduğu, dağlık alanlarda ya
pılacak mera ıslahıyla hayvancılık gelirlerini artırarak 
halkın refahının artmasına ve yaygınlaşmasına hizmet 
ettiği, yurt savunmasına olduğu kadar hava kirliliğini 
önleyip oksijen kaynağı olarak halk sağlığına hizmet 

j eötiği unutulmamalıdır. Ormanların, insanların dinlen-
meleri ve mutlu olmalarına katkıısı, etkin hizmet ve 
faydaları asla küçümsenemez; bunlar, para ile de ölçü
lemez, 

Her iki araştırmadan elde edilen ısonuçiara ek ola
rak, bir de, Türkiye'de, arazi meyli ve örtüsüyle, 
topraik yapısından kaynaklanan erozyon durumuna, 
toprak örtüsünün ve ormanların belli bir meyil ora
nında etkisini ortaya koyan araştırma sonuçlarına, 
ormanların erozyon ile mücadeledeki etki ve önemini 
ortaya koymak açısından bakmakta büyük fayda var
dır. Yapılan bu araştırma, belli bir meyil oranında, 
hangi tür bitki örtüsünün, birim alanda, erozyona, 
ne oranda mani olduğunu ortaya koymuştur. Buna 
göre, arazinin örtü tipi onman ise, birim alanda ta
şınan toprak yılda 0,02 ton olmaktadır ve 17,5 san
tim toprağın erozyonu için geçecek süre ise 500 bin 
yıl olarak hesaplanmıştır; arazinin örtü tipi çayır 
ise, birim alanda taşınan toprak yılda 0.31 tona çık-

Sayın milletvekilleri, özetlersek, Türkiye orman
ları hastadır; bakım ve korunmaya muhtaçtır. Bu-

[ günkü durumuyla Türkiye ormanları, halkın medenî 
| ölçülerde odun ihtiyacını karşılamaya yeterli değildiır. 

Bir ormanın 50 veya 100 yılda kesim çağına eriştiği 
dikkate alındıkta, Türkiye ormancılığında önemli olan 
ve yapılması gereken, ilk ve başta gelen işin, 12 mil
yon hötotar olan bozuk orman alanının zaman kay
betmeden ağaçlandırılması olmalıdır. Gelecekte, dahi 
da büyüyecek olan odun açığının kapatılabilmesi an
cak bu yolla sağlanabilir. Bunun, Türkiye tarımı için 
olduğu kadar, Türkiye'nin doğal dengesini korumak, 
topraik erozyonuna mani olmak açısından da önemli 
ve zorunlu olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Çünkü, 
Türkiye'de gerek tarım alanında, gerekse tarım dışı 
alanlarda büyük çapta bir toprak erozyonu, toprak 
aşınma ve taşınması vardır. Harwey Okıs'un Türkiye 
toprakları üzerinde yaptığı bir çalışma, arazi meyli 
yüzde 15 ila yüzde 40 arasındaki tarım ve tarım dışı 
arazi toplamımın 27 milyon hektar, meyli yüzde 40'tan 
daha fazla olan araziler toplamının ise 35 milyon 
hektar olduğunu ortaya koymuştur. Böylece Türkiye' 
de 62 milyon hektar arazinin, meyil yönünden tarım 
yapılmasına müsait olmayan, erozyona müsait arazi
lerden oluştuğu görülmektedir. Yine meyli' yüksek çıp
lak arazilerde erozyonun bir afet haline geldiği herkes
çe bilinmektedir. Toprak erozyonu üzerinde yapılan bir 
çalışmadan, Türkiye'de şiddetli ve çok şiddetli eroz
yona tabi araziler toplamının 63 milyon hektar ol
duğu gerçeği de bunu teyit etmektedir, 
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makta ve aynı kalınlıkftaki toprağın erozyonu için ge
çecek süre 3 500 yıl olarak hesaplanmaktadır; eğer 
arazinin örtü tipi tarım ise, yani arazi tarıma tahsis 
edilmiş ise, birim alanda taşınan toprak yılda 14 ila 
3'1 tona çıkmaktadır; aynı kalınlıikltaiki toprağın eroz
yonu için geçecek süre 32 ila 70 yıla düşmektedir; 
arazinin örtü tipi çıplak iıse, yani 'arazi üzerinde hiçbir 
öntü yoksa, birim alanda taşınan toprak yılda 66,2 
cona yükselmekte ve aynı kalınlıktaki toprağın eroz
yonu için geçecek süre 15 yıl gilbi çok kusa bir süreye 
inmektedir. 

Buradan, meyli yüksek arazilerde orman ve çayır
larım önemi ortaya çıkmaktadır. Bir diğer araştırma
da .10 dakikada 15 milimetre yağışta, kurak iklim 
topraklarında, 1 metrekarelik çıplak araziden 1,8 gram 
toprak taşındığı tespit edilmiştir. Türkiye'de meyli 
yüksek çıplak arazilerde toprak erozyonumun ne kar 
dar büyük tehlike oluşturacağı bu araştırma ile de 
ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, her yıl bir Kibri® Adası geniş
liğinde toprakların erozyonla denizlere taşındığı 
Türkiyemlzde, erozyonla mücadele konusunda sorum
lu müstakil bir kurulusun olmayışı büyük bir eksiklik
tir. Keza, 12 milyon hektar bozuk orman alanımın 
ağaçlandoırımıyla yeniden ormana kazandırılması müm
kün ve zarurî iken, ağaçlandırmadan sorumlu müstakil 
bir kuruluşa izin verilmeyişi, 21,7 milyon hektar mera 
alanından 183 milyon hektarının 6 ve 7 nci sınıf dağ
lık ve ormanlık arazilerden oluştuğu bilinen Türkiye' 
de, meraların sahipsiz ve mera hukukunun tedvin 
edilmemiş oluşu hazindir. 

'Kapanın elinde kalan araziler olarak, köylüler ara
sında ihtilaflara sebep olan meraların ıslahından gö
revli bir teşkilatlanmaya ıgidilmeyişinin nedenlerini 
anlayabilmek ise mümkün değildir. Türkiye'de hay
vansal verim düşüklüğünün nedenlerinde, meraların 
bu durumunun etkisi inkâr edilemez. 

'Orman işletmeciliğine ek olarak, ağaçlandırma, 
erozyonla mücadele ve mıera ıslahının, Orman Genel 
Müdürlüğü teşkilatı eliyle, Türkiye çapında ve Tür
kiye ihtiyaçlarına uygun olarak yapılmasını beklemek 
ise, hayalciliğin ötesinde, konuyu ve 'konunun Tür
kiye için önem ve ağırlığını bilmeme'ktir. 

Orman Genel Müdürlüğünün, orman işletmecili
ğinden doğan çok yönlü, ağır ve gerçekten zor olan 
görevlerine bir de bunları eklemek, bu görevlerin ya
pılmamasını istemek demektir. 

Sayın miHetvekilleri, ormancılık teşkilatlanmasın
da belli başlı iki sistem vardır: 
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1. Saha yetki sistemi, 
2. Hizmet yetki sistemi. 
Türkiyeide, 1950'lere gelinceye kadar, orman teş

kilatında saha yetki sistemi kullanılırken, tüm mes
leklerde olduğu gibi, dünyada ve Türkiye'de - orman
cılıkta da uzmanlık alanlarının gelişmesi ve çeşitlen
mesi sonunda - hem 'bölgesel koşullara uyum sağla
mak ve hıem de uzmanlılk alanlarındaki gelişmelere 
ayak uydurmak açısından, ormancılık teşkilatında, hiz
met yetki sistemine geçilmeye başlanmıştır. 

Ormanı başmüdürlüklerinin kuruluşunda ve her 
başmüdürlükte, o bölgenin koşullarında, ormancılıkta 
hangi uzmanlık dalına, ne oranda ağırlık verilmesi ge
rekiyorsa, ona uygun bölüm başkanlıkları, kısım mü
dürlükleri kuruluşuna gidilmesinin anlamı budur. 
iBu gelişmeler, zamanla, Türkiye'de ağaçlandırma, 
erozyonla mücadele ve mera ıslahı ile görevli müstakil 
bir genel müdürlük kuruluşuna gidilmesini gerekli kıl
mıştır. 1968'de ıTürkiye^ye gelen FAO Ormancılık Uz
manı Mr. Osara, ormancılıktaki bu gelişme ve uzman
laşmaya paralel olarak, orman bakanlığı kuruimasıını 
önermiştir. Bugün, bütün bu gelişmelerin anlamsız 
olduğu iddia edilemez. Şurası da bir gerçektir ki, or
mancılık sektörün© yapılacak her türlü yatırım, ge
lecekte kendisini kolaylıkla telafi edebilecek ekonomik 
bir yapıya sahiptir; Osara'nın raporumda bulhususa özel
likle dikkat çekilmiştir. Türkiye'de, ormandan geniş 
çapta faydalanma programı en üst seviyede ve ciddî 
olarak takip edildiğinde, ormancılıkta ihracatın müm
kün olacağı görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye bugünkü gidişle, 
topraktan faydalanma ve arazi kullanma açısından, 
vatan olmaktan çıkma yönünde hızla ilerlemektedir. 
Türkiye'de, arazi kullanma ve topraktan faydalanmayı 
planlamanın, meralara sahip çıkmanın zamanı çoktan 
gelmiştir. 

Sayın rnıMletvekilleri, ormancılık, kendine özgü ka« 
rakter yapısı olan, geniş alanlarda uzun vadede hizmet 
veren bir meslektir. Bu nedenle, olaylar ve krizler 
karşısında sık sık değişiklik yapmaya, yeni politikalar 
uygulamaya uygun bir hizmet dalı değildir, çünkü 
ormancılıkta bugün alacağınız bir önlem, çok geniş 
alanlarda, uzun vadede (50 - 100 sene sonra) sonuç 
verecektir. Bu, ormancılığın, diğer hizmet birimle
rinden ve onların teknik ve politikalarından farklı ve 
onlarla. çelişen, karakteristik bir özelliğidir. Orman
cılığın yönetiminde ve teşkilatlanmasında, bu özelliğine 
dikkat edilmezse,, yurt çapında, dönüşü olmayan za
rarlara nice seneler sonra katlanmak, memleket kaderi 
olarak ortaya çıkacaktır. 
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Ormancılıkta, teknik bilgisi tam ve sağlam idarî 
bir sistem oluştuırmalk ve başına, kamu hizmetinde 
ıgörev ve sorumluluk anlayışı içinde yetişmiş, tecrübeli, 
yanışız bir kişiyi getirmek bu nedenle önem arz eder; 
çünkü, ormancılıkta devamlılık, üzerinlde titizlikle du
rulacak çok önemli bir konudur. Ormanda devamlı
lığı sağlamak başta gelen ilk kuraldır. Bunun, orman
cılık politikasında ve hele idaresinde, hele teknik 
idaresinde, titizlikte korunması şafütır. Ormancılık 
sektöründe planlamanın önemi ve 100 sene önceye da
yanmasının nedeni de buradadır. Orman amenajman 
planlarının, ormancılık tekniğinde vazgeçilmezliğinin 
hiklmeti de buradan kaynaklanmaktadır. İşte, bu ne
denlerle, çeşitli aşamalardan geçen ormancılık hizmet 
birimlerini, görevi sadece orman işletmeciliği olması 
gereken Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde sıkış
tırmak, Iteknik idarede bir geriye dönüş, uzmanlık ve 
gelişmeyi inkâr ve tekniğe ve bilime de aykırıdır. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasa
rı, bir zamanlar Orman Bakanlığı içinde yer alan ve 
5 genel müdürlük hizmeti olarak ayrılan ve uzman
laşan hizmetleri, görev ve sorumluluğu orman işlet 
mecliği olması gereken tek bir genel müdürlüğe ve 
onun teşkilatına ,görev olarak vermektedir. Orman 
Genel Müdürlüğünün, ormanları korumak, işletmek, 
üretimlerini değerlendirmek gibi, kendisini fazlasıyla 
uğraştıracak bir hayli yüklü, zor ve kapsamlı görev
leri vardır. 

Türkiye ormancılığında, korumanın, son derece 
önemli olduğunu söylemiştim. Yangınlarla mücade
lede, bu sene Onman Genel Müdürlüğünün ne du
rumda olduğu ortaya çıkmıştır. Teşkilatta yapılan 
hatalı atamalar ve gereksiz değişiklikler, uzmanlaş
maya önem verümeyişi, uzmanlık isteyen görev yer
lerinde yeterli uzman bulunmayışı, makine parkı
nın Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aktarıldı, 
eğitim noksanlığı, kurulu düzenin bozulup, yenisinin 
yerine konamayışı, fecaatla sonuçlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, burada iki hususa özellikle 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum; birincisi, ormanlar, 
kasıt olmadan yanmaz; her orman yangınının mut
laka Wr kastı ve bu kastın bir nedeni vardır. Geçen 
seneye oranla, orman yangınları, yüzde 70'in üzerin
de bir artış göstermiştir. Orman yangınları, seçim 
yıllarında, af yasası çıkacağı veya orman rejiminde 
değişiklikler yapılacağı şayi olduğu yılarda artmak
tadır; istatistikler bunu açıkça göstermektedir. Bu 
yıl görülen yangınların nedeni de, kuraklık dışında, 
aynıdır; zira, af ve Orman Kanunu değişiklisi şayi 
olmuştur, Çin'den ses gelmiştir. 

I Sayın milletvekilleri, dikkatinize sunmak istedi
ğim ikinci husus şudur: İşletmecilik ve yetiştiricilik 
birbirinden çok farklı ve ayrı uzmanlık isteyen hiz-

I met dallarıdır. Bu tasarı, 20,1 milyon hektarlık Tür-
I kiye orman alanlarından, ağaçlandırılması artık mut-
I lak zorunluluk haline gelen 12 milyon hektarlık ağaç

landırma hizmetlerini de, orman işletmecilerinin uh
desine vermektedir; bu, yanlıştır. Türkiye'de ağaç
landırma ile orman işletmeciliği hizmetlerini birbi
rinden ayırmak, artık, kaçınılmaz olmuştur. Bu, 
Özellikle Türkiye için bir zorunluluktur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, 1983 yılı sonu 
I itibariyle, bugüne kadar sadece 1 milyon hektar ağaç-
I landırma yapılabilmiştir. Buna karşılık, 1,4 milyon 

hektar orman yanmıştır. Her sene 27 bin hektar orma
nın kül olduğu Türkiye'de, artık, geniş çapta, büyük 
projelere dayalı ağaçlandırmalar yapmak şarttır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, süreniz doldu, 
lütfen toparlayın efendim. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — 
'Bitiriyorum efendim. 

I 1985 yılı programı 130 bin hektar ağaçlandırma 
I yapılmasını öngörmektedir; ancak Türkiye'nin ih

tiyacı, yılda en az 200 bin hektardır; normalde 300 
bin hektar arazinin ağaçlandırmaya ihtiyacı vardır. 

I Bu kadar geniş alanlarda ağaçlandırma yapmak, ya
pılanları korumak ve bakımlarını sürdürmek, Or
man Genel Müdürlüğü dışında, yalnız bu hizmetlerle 
görevli ıbir genel müdürlük teşkilatı kurmakla mümkün 

I olacaktır. Daha önce var olan bu genel müdürlüğün 
[ kaldırılması Türkiye açısından hayırlı olmamıştır; 
I hissî nedenlerle, acele karar verilmesinin sonucudur. 
I Biri yapar, öbürü yıkarsa, Türkiye hiçbir zaman, 
I gelişmekte olan memleket durumundan, gelişmiş 
I memleket konumuna ulaşamaz. 

I BAŞKAN — Efendim, süreniz dolmuştur, lütfen 
I toparlayın 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Bi-
I tiriyorum efendim, son satırlar... 

I BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Devamla) — Sa-

I ym milletvekilleri, bir zamanlar, orman köy ve köy-
I Merine, diğer devlet kuruluşlarının götürmediği hiz-
I metleri götüren bir Or-Köy Genel Müdürlüğü var-
I di. Başarıyla hizmet veren bu genel müdürlük, ön-
I ce Orman Genel Müdürlüğü içinde bir daire başkan-
I lığına dönüştürüldü, şimdi de bir diğer genel mü-
1 dürlük içinde yok edilmiş bulunmaktadır. Or-Köy 
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Genel Müdürlüğünün orman köy ve köylüsüne yap
tığı hizmetler artık yapılmamaktadır. Yazık oldu, 
orman köy ve köylüsüne... 

Sayın milletvekilleri, sizlere daha ayrıntılı tek
nik bilgiler arz ederek zamanınızı almak istemiyo
rum; ancak gelişmiş Ibütün dünya milletlerine bakı
nız, araştırmaya ne oranda ağırlık verdiklerini gö
receksiniz. Bir de, elinizdeki kanun tasarısına ba
kınız... Ormancılık Araştırma Enstitüsü nerededir? 
1950 yılından bu yana, ormancılık konularında araş
tırma yapan bu kuruluşa, teşkilatlanmada yer veril-
meyişini anlamak mümkün değildir, 

Sayın milletvekilleri, hizmet alanı dar, kapsamı, 
önem ve ağırlığı fazla olmayan, çok ve çeşitli ge
nel müdürlüklerin var olduğu Türkiye'mizde, ağaç
landırma hizmetinin ve araştırmanın önemini düşü
nür ve geleceğin Türkiyelini, geleceğin nesillerini 
düşünerek hareket ederseniz, onlara, üzerinde yaşa
nabilir yeşil bir vatan bırakmak isteyeceğinize ve or
man dışı ağaçlandırma hizmetlerinin, Orman Genel 
Müdürlüğü teşkilatından alınarak, müstakil bir ge
nel müdürlük hizmeti olarak değerlendireceğinize 
inanıyorum. Bu nedenle, sizlerden, tasarıyı, üzerin
de yeniden görüşme yapmak üzere komisyona iade 
elimenizi istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, çünkü, ağaçlandırmaya ül
ke çapında büyük ihtiyaç vardır; çünkü, bu hizmet, 
yıllarca sürecek kapsamlı, devamlı bir hizmettir; Çün
kü, bu hizmet, ormancılık içinde diğer hizmet dalla
rından farklı amaç ve fonksiyonlara sahip, ayrı uz
manlık isteyen bir hizmet dalıdır... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen toparla
yın. 

M. HAYRt OSMANLIOĞLU (Devamla) — 
Çünkü, hizmetin kendine has çalışma koşulları, isteği 
vardır; teknik gerekler nedeni, bağımsız ve titiz bir 
Çalışmayı gerektiren bir, konudur; çünkü araştırma 
hizmeti, gelişmenin, refaha erişmenin taa kendisidir. 

BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, üçüncü defa
dır ihtar ediyorum, lütfen, rica ederim... 

M. HAYRt OSMANLIOĞLU (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri sadece ve sadece memleketin 
geleceğini... 

BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, toparlayayım 
diye de hep devam ederseniz, işleri nasıl bitiririz? 
Her şeyi okumanız şart değil muhterem mületvekili. . 

M? HAYRt OSMANLIOĞLU (Devamla) — Ve 
memleket hayrını düşünerek hareket edeceğinize ve 
hatadan dönmenin faziletine inanarak, inatlaşmadan, 
(kamplara ayrılmadan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri olarak karar vereceğinize inanıyorum. 

Bu nedenle, ormancılık mesleğine, bilim ve tek
niğine, Türkiye koşullarına ters düşen bu kanun ta
sarısını komisyona iade etmenizi yüce Meclis ola
rak sizlerden diliyorum. Bu samimi duygularla, he
pinize, en içten selam ve saygılar sunarım. (HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Osmanlı
oğlu. 

(Kanun tasarısının tümü üzerinde grupları adına 
konuşacak sayın üye ivar mı? 

ERTUĞRUL GöKGÜN (Aydın) — Var efen
dim. 

BAŞKAN .— Grup adına mı konuşacaksınız? 
ERTUĞRUL GöKGÜN (Aydın) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Yetki belgeniz var mı? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Hemen vere
lim efendim.' 

BAŞKAN — Grup adına konuşma yetki belge
niz Başkanlığa gelmemiştir. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Hemen yazsın 
versinler efendim. 

BAŞKAN — Sırada, zamanında müracaatını yap
mış olan ve şahsı adına konuşacak arkadaşımız var. 
Bunlar usulî muamelelerdir, bunları yapmazsanız bu 
çalışmalarımızı nasıl yürütürüz? 

Sayın Gökgün, sizi. ikinci sıraya, sözlü olarak mü
racaat etmiş kabul edelim. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sayın Baş
kan, bir şey rica edebilir miyim? 

Demin ANAP Grubu Başkanvekili söz istedi ve 
«Grubumuz adına filan arkadaş konuşacaktır» dedi, 
söz verdiniz; yazılı beyanı yoktu. 

BAŞKAN — Ama grup başkanvekilinin o beyanı 
zapta geçti. Hani, grup başkanvekili arkadaşlarımız 
yok... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bunlar da zapta 
geçti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, ikinci sırada şahsı
nız adına konuşun. 

Grupları adına başka konuşmak isteyenin olma
dığı anlaşılıyor. 

Şimdi, şahısları adına söz isteyen arkadaşlara söz 
vereceğim. 
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HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sayın Baş
kan, ANAP'lıya verdiniz efendim. 

BAŞKAN — Usulsüz, hiç kimseye söz vermedim 
Sayın Koyuncu. 

Şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın İsmail 
Saruhan, buyurun efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasarı, 
orman köylerimizle yakından ilgilidir; ama yurdu
muzda orman alanlarını koruyalım dedikçe, orman 
yok olup gitmektedir. Bugüne kadar ormanı koruma 
konusuna, sadece o köy hudutları içerisinde ve or
man koruyucu memurları ile çözüm getirilmeye çalı
şılmıştır. Oysa, Türk vatandaşının yasağa karşı bir 
tepkisi vardır. Ormana girmenin, ağaç kesmenin ya
sak edilmesiyle ormanlar korunamamış; orman için
de bulunan köylü,, devletle sürekli bir kavga ve mü
cadele içerisinde bulunmuştur. 

önce yapının esasını bilmek lazım. Köylü ve dev
let, ormanı korumak için el ele vermedikçe, orman
lar, önceleri olduğu gibi, bundan sonraki yıllarda 
da yok olup, gitmeye mahkûm olacaktır. O itibarla, 
asıl mesele, Türkiye'de, ormanı sadece koruyabilme 
mücadelesinin ötesinde, ekonomik bir olay olarak 
görülmemesinde yatmaktadır. Bence devlet, orman 
köylüsüne yeni bir yaklaşım içinde olmalıdır, önce, 
köy yerleşim alanlarını daha düzenli bir şekle getir
mek İçin Köy Kanununu değiştirmek lazımdır. Ön
ce devletin köylüye nasıl bakacağının, onların da 
devlet ormanını nasıl koruyacağının tedbirlerinin iyi 
tespit edilmesi lazım. Köylüye devlet arazi ve orman 
fidanları verilmek suretiyle - yarısı köylü tarafından, 
yarısı da devlete ait olmak üzere - ekim yaptırılırsa, 
köylü kendi ekmiş olduğu ağacı koruyacaktır. Nite
kim, demirperde ülkelerinde köylünün kendisine ait, 
olan yerden daha çok verim alınırken, devlete ait 
olan yerden, daha düşük verim elde edilmektedir. De
mek ki demirperde ülkelerinde bile, insanlar, önce 
kendilerini düşünmektedirler. 

Ülkeye liberal ekonomi sistemini getiren ve bu 
yolda da iyi sonuçlar elde eden ANAP Hükümeti, 
Türk vatandaşının da düşüncesi bu olduğuna göre, or
mancılık konusunda da liberal çalışma yoluna gitme
lidir. 

Görüşmekte olduğumuz tasarıya baktığımızda, dev
letin, Türk köylüsü üzerindeki baskısının çeşitli ya
saklamalarla devam edeceğini görmekteyiz. Demek 
ki, bu tasarı kanunlaştığı takdirde, orman köylüsüne 

karşı geçmişte takınılan yanlış tutum ve anlayış de
vam edecektir. Oysa ki, Türk köylüsü, ekonomiye kat
kıda bulunmayı, devletin de kendisine karşı daha an
layışlı ve yapıcı olacağı bir dönemi beklemektedir. 

Türkiye'nin birçok bölgesinde, ekmek pişirmek 
için, odun kullanılmaktadır. Bu çok büyük oranda
ki odun tüketiminin meydana çıkardığı orman açığı
nı kapatabilmek için, çabuk büyüyebilen ağaç türle
rinin yetiştirilmesine önem verilmelidir; bunun için 
de, ormancılık sahasında kullanılan makine ve ekip
manın daha modern hale getirilmesi gerekmektedir. 
Bütün bunların sağlanması için de, az evvel izaha 
çalıştığım gibi, köylü - devlet işbirliği ile, orman ye
tiştirilmesi konusunda yeni bir döneme girilmesi ge
rektiği kanısındayım. Türk köylüsüne ceza vererek, 
hapishanelere atarak ormanın korunamayacağı düşün
cesindeyim. Bu düşüncelerimin gerçekleşebilmesi için, 
görüştüğümüz kanun tasarısında ve Anayasada gerek
li değişikliklerin yapılması lazımdır. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
MDP Grubu adına Sayın Ertuğrul Gökgün, bu

yurun efendim. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Grup adına 

konuşmalar bitmedi mi efendim? 

BAŞKAN — Hayır efendim; belge geldi, grup adı
na konuşmaya hakkı vardır. Sıra diye bir şey yok. 

MDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÖKGÜN 
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Orman 
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı üzerinde, Milliyetçi Demokrasi Parti
sinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Şimdi, yurdumuzdaki orman varlığının ve içinde 
yaşayan köylü ve çiftçi vatandaşların durumu ve bu 
kaynağın işletilmesi, geliştirilmesi, veriminin artırıl
ması, devamlılığının sağlanması yönünden, kurulması 
gerekli olan teşkilatın, verilecek şeklini arz etmek isti
yorum. 

Halen yurdumuzda 20,2 milyon hektar orman 
arazisi mevcuttur. Bu arazinin 8,8 milyon hektarı, 
orta ve iyi derecede; 11,4 milyon hektarı bozuk or
mandır. Yani biz, orman verimi bakımından zengin 
değil, orman arazisi yönünden zengin bir ülkeyiz. 
Orman varlığı, ülkemiz alanının yüzde 20'sini teşkil 
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etmektedir. Bu oran, Avrupa'da yüzde 30'dur; yani, 
Avrupa'ya nazaran, orman varlığı yönünden de geri 
durumda bulunuyoruz. Her ne kadar, 8,8 milyon hek
tar iyi orman var ise de, ancak bunun yüzde 31'i 
olan 6,2 milyon hektar ormanda üretim yapılmak
tadır. 

Ormanlık arazi üzerinde 17 140 köy mevcuttur. 
Bu köylerde 9,4 milyon vatandaş yaşamaktadır; bü 
oran da, nüfusumuzun yüzde 22'sini, kırsal alanda 
yaşayan nüfusun da yüzde 35'ini teşkil etmektedir, 

«Orman köylülerinin ekonomik, sosyal ve kültü
rel durumları nasıldır?»; bunu burada arz etmeden 
geçemeyeceğim. Orman köylüleri, ekonomik, sosyal 
ve kültürel bakımdan çok geri kalmıştır; tarımsal faa
liyetleri zayıftır; çünkü, orman içerisinde elde ettik
leri arazi, tarıma elverişli değildir. Ormanı yok edip 
arazi açmış olsa dahi elde ettiği tarla meyilli oldu
ğu, devamlı erozyona uğradığı için» elinde ancak iki 
üç sene kalabilmekte, rüzgâr, yağmur ve sel eroz
yonu ile yok olup gittiğinden, tarımsal faaliyeti de 
çok cılız kalmaktadır. 

Orman köylülerinin hayvancılık faaliyeti de za
yıftır. Hayvanlar, orman içerisinde verimsiz meralar
da otlatıldığı dçin hayvansal ürünleri de az olmakta
dır. Bunun yanında; bütün diğer faaliyetleri de zayıf
tır. Orman köylüleri, hayat seviyesi bakımından ova 
köylülerine ve diğer yerlerde yaşayan köylülere na
zaran geri durumdadır. Fert başına düşen millî gelir 
de çok düşüktür. 

Orman köylüsünün durumu böyle olmakla bir
likte, ormandan faydalanma yönünden de birkaç ista
tistik! bilgi sunmak istiyorum. 1977 yılında fert ba
şına 0,2 metreküp ödün düşmektedir. Bu, diğer Av
rupa ülkelerine nazaran çok az bir miktardır. Nüfus 
arttıkça, bu ihtiyaç da artmaktadır. Eşikten beşiğe 
kadar, oturduğumuz evlerden, kullandığımız eşyala
ra kadar aklınıza ne geliyorsa, hepsi orman mahsul
lerinden ve onlardan elde edilen hammaddelerden ya
pılmaktadır. Onun için, orman ürünü tüketimi, bir 
nevi hayat standardını ve medenî seviyeyi göstermesi 
bakımından da önem taşımaktadır. Sadece Dördüncü 
ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde en
düstriyel odun ihtiyacı yüzde 1152, yakacak odun ih
tiyacı da yüzde 376 artış göstermiştir. Ortalama elde 
edilen orman ürünlerinden 7 milyon metrekübü endüs
triyel madde, 15 milyon metrekübü de odundur, bun
lar resmî rakamlardır. Bu verilen rakamlara, kaçırı
lan ve kaçak kesilenler dahil edildiği takdirde, mev
cut ormanlarımızın, asırlardan beri tahribata uğramış 

olan bu güzel kaynağın ne kadar zorlanmakta ve ne 
kadar tahrip edilmekte olduğu anlaşılır. Çünkü or
man varlığında bir artma olmadığı halde, orman ürün
lerine olan ihtiyacımız devamlı artmakta ve bu ihtiyaç
lar da mevcut ormanlarımızdan karşılanmaya çalışıl
maktadır. Bu durum, ormanlarımızın ne ölçüde tahrip 
edildiğini göstermektedir. 

Bunun dışında, Türkiye'de, erozyon çok önemli 
bir sorundur. Yüzde 8 meyilli bir arazide, tedbir alın
madığı takdirde, bilimsel yönden erozyonu kabul et
mek zorunluluğu vardır. Buna göre, ülkemizde arazi
nin yüzde 20'si yüzde 15 meyilli - yani erozyonun tam 
ortasında - yüzde 34'ü, yüzde 15 ila 40; yüzde 46'sı 
da, yüzde 40 meyillidir. O halde biz erozyon sorunu 
ile başbaşayız; ormanlarımızı geliştirsek de, artırsak 
da, erozyon sorununu devamlı gündemde tutmak, göz 
önünde bulundurmak zorundayız. 

Bunun yanında, 2000 yıllarında, 50 milyon metre
küp orman ürününe ihtiyaç duyulacağı hesaplanmak
tadır. Bu, dünya literatürlerine göre de böyledir, bi
zim planlama hesaplarımıza göre de böyledir; elimiz
de de, 12 milyon hektar kadar, bozuk ve ormansız 
bölge mevcuttur. Anayasamızın 169 ve 170 inci mad
delerini dikkate alırsak, buraların ya, «hiç orman ol
maz» diye bilimsel rapora dayanıp tarıma tahsis edil
mesi veyahut da - ormana müsaitse - bunların or-
manlaştırılması sorunu vardır. 

Şimdi biz, orman ürünlerine olan ve devamlı ar
tan ihtiyaçlar ile erozyon ve boş orman arazilerinin 
ağaçlandırılması sorunları karşısında, mevcut teşkilatı, 
bu ihtiyaçları karşılayacak, erozyonu göğüsleyecek, 
12 milyon hektar araziyi ağaçlandıracak, bizden son
ra gelecek nesilleri bunaltmayacak, ihtiyaçlarını kar
şılayacak orman ürünlerini sağlamak üzere gerekli 
orman tesislerini kuracak tarzda ayarlamak zorun
dayız. 

Şimdi, mevcut ormanlarımız bir yandan tahrip 
olurken, tesis edilen ormanlar da kaybettiğimizi kar
şılamazken, bir de orman yangınları bizim yüreğimi -
zi yakmakta, vatandaşlarımızın gönüllerini, kalpleri
ni kavurmaktadır; bunun acı örnekleri bu sene yaşa
mış bulunuyoruz. Şimdi, bir karşılaştırma yaptığımız 
takdirde, bu yılki artan orman yangınları da, bize, 
teşkilatımıza vereceğimiz şekli açıkça gösterecektir. 

1985 yılında 1 237 orman yangını olmuş ve 
21 743,17 hektar orman arazisi yanmıştır. Bundan 
önceki yıllara bakalım; 1984*te 7 358 hektar, 1983*te 
3 556 hektar, 1982'de 4 018 hektar ve 1981'de 5 470 
hektar; bu sene birdenbire 21 743'e yükselmiştir. Bu, 
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çok dikkat çekici; ama, bu, başka ülkelerde yok mu? 
Var; Amerika'da da var, Avrupa'da da, en ileri git
miş ülkelerde de mevcut ve yanan ormanı söndüre-
bilmenin çok zor olduğunu da burada söylemek zo
rundayım; ancak, buradaki artışın nedenini ifade et
mek istiyorum : Yeni reorganizasyon fırtınası orman 
teşkilatını da içerisine almış, yanan ormanlar gibi, 
bu teşkilat da - ziraat ve veteriner teşkilatları gibi -
yanmış, kül olmuş, yerlere serilmiştir. Bunun sonucu 
olmuştur bu artışlar; çünkü, Orman Genel Müdür
lüğü teşkilatının elinde bulunan ve her zaman kullan
dığı alet ve makineler, bu teşkilatın elinden alınıp, 
köy hizmetleri teşkilatına verilmiş; orman teşkilatı eli 
kolu bağlı, yangını seyretme durumunda kalmıştır. 
Bir dozer, yangın söndürmede bin kişiye bedeldir; 
bunun misalini veriniz derseniz;, Anafartaîarda çıkan 
büyük bîr yangın 1 dozer sayesinde kısa müddette, 
yayılmadan söndürülmüştür; bunun misali budur ve 
köy hizmetlerinin elindeki makineler, ancak, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünün plan ve programını uy
gulamaya yarayacaklardır. Orman teşkilatına ait olan 
bu makinelerle köy hizmetlerinin devamı olan, dağla
ra, ormanların içine doğru olan yollar yapılmalıdır; 
çünkü köy hizmetleriyle orman hizmetleri arasında 
fark vardır, bunu birbirine karıştırmamak lazımdır. 

Vicdanlarınıza hitap ediyorum sayın milletvekil
leri; bu kanunu bu noktada düzeltmek elinizdedir; 
lütfen, orman teşkilatının elinden bu makineleri al
mayalım. Bunların bu teşkilata geri verilmesi için ne 
gerekiyorsa yapmanızı istirham ediyor ve sözlü ola
rak teklifte bulunuyorum. İnşallah bu teklifim yerine 
gelirse, milletimiz, vatandaşlarımız, bilhassa orman 
teşkilatının heyecanlı ve vatanperver görevlileri bun
dan çok mutlu olacaklar, görev aşkıyla işlerine sarıla
caklardır; biliyorum, çünkü 33 yıllık meslek haya
tımda ormancılarla omuz omuza çalıştım. Burada 
- kompliman olmasın - itiraf edeyim ki, ormancılığı
mız, mesleklerini, vatanlarını çok seven, çok çalışkan 
olan bir meslek grubunun elindedir. Ancak, onların 
elindeki imkânları ve fırsatları ellerinden almayalım, 
mümkünse fazlasını vermek suretiyle onlardan hizmet 
isteyelim. 

Orman teşkilatının projeleri de bu yıl geri kal
mıştır. Hedef olan 132 bin hektar ağaçlama, henüz 
yüzde 65 nispetlerindedir. 17 biri hektarlık erozyon 
çalışmaları da geri kalmıştır, 5 bin hektarlık mera ça
lışması da geri kalmıştır. Bu geri kalışın sebebi de 
teşkilattaki reorganizasyondur; ihtisas sahibi kimse
leri buradan, görevlerinden alıp, başka yerlere dağı-
tılmasıdır. 

Şimdi yapılması gereken şey şudur : Mademki 
memleketimizde ağaca son derecede ihtiyaç Var ve 
nüfus arttıkça ihtiyaç da artmaktadır; o halde, Ağaç
landırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğünün 
yeniden tesisi, millî menfaatlerimize uygun olur. Bu 
sağlanırsa, milletimize ve memleketimize büyük hiz
met vermiş oluruz. Bunu teklif ediyorum; bunu biz 
muhalefet olarak yapmayalım; iktidar milletvekille
rinden istirham ediyorum, lütfen sizler önerge haline 
getiriniz ve bunun şerefi sizlere ait olsun. 

Biraz da ormanın tarihçesinden kısaca bahsede
yim : Orman, cibali mubaha denilen dönemlerde - ki, 
herkesin istediği kadar ağacı, istediği yerden kesip 
götürdüğü dönemlerdir ve bu dönemler çok eskidir -
ondan sonra 1838 yılında yapılan bir ticarî antlaş
mayla, istanbul - Bağdat demiryolunun 20 kilometre 
sağında ve solundaki ormanların, oranın müteahhit
liğini alan Alman firması tarafından kesilip alınma
sına müsaade edilmiş ve asırlarca tahribata uğramış
tır. Celalî isyanlarında, 1470 yılı ile 1610 yılları ara,-
sında, Anadolu'da cereyan eden vahim olaylar nede
niyle, vatandaşlar, canlarını kurtarabilmek için or
manlara sığınmışlardır. Yoksa, bizim atalarımız, or
man içine köy kurmamışlardır ve dikkat buyurursanız, 
köyler ova kenarlarındadır. O zaman bile ormanın 
kıymetini bilmişler, muhafazaya çalışmışlardır; köyle
rini, ova ile dağın birleştiği yerlere kurmuşlardır. Va
tandaşlarımız ormana hiçbir zaman girmemiş, sadece 
canını kurtarmak için girmiştir. Bugün başımıza so
run olarak çıkan 17 bin orman köyü böylece bura
larda kalmıştır. Mecburen, geçinmek pahasına, orma
nı kesmek, satmak ve başka işi olmadığı için ormana 
musallat olmak zorunda kalmışlardır. Neticede, Dr. 
Kimbıl gibi, suçlu pozisyonunda, orman teşkilatının 
devamlı kovalamacası, vatandaşın devamlı kaçıp sak
lanması durumunda acıklı bir manzara ortaya çıkmış
tır. Bunu lütfen önleyelim, elimize fırsat geçmiştir, bu 
fırsatı kaçırmayalım. 

Ormancılık teşkilatına 1937 yılında Atatürk za
manında çıkarılan 3204 sayılı Teşkilat Kanunuyla çe
şitli görevler ve yetkiler verilmiştir. Bu görev ve yet
kilerin üzerine, bir de, 3116 sayılı Orman Kanunu 
çıkmış; bununla, ormanı cebren koruma yolları de* 
nenmiş; fakat buna muvaffak olunamamıştır. 1945 
yılında devletleştirilmiş, çeşitli iktidarlar zamanında 
çeşitli kanunlar çıkarılmış; fakat ormanın kesilmesi, 
tahribi, hayvanlar ve insanlar tarafından yok edil
mesi ve yangınlar bir türlü önlenememiştir; vatan
daşla orman dost olamamıştır. Bu dostluğu kurmak 
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310 adedine 1,9 milyar, orman sanayii projelerine 
de 691 milyon Türk Lirası olmak üzere, 10,6 milyar 
Türk Lirası yardım yapılmış; bu yardımın 1983 yılı 
piyasa değerine göre 30 milyar Türk Lirası olduğu 
görülmüştür. 

Bu dönemde orman suçlarının da azaldığı tespit 
edilmiştir. Artık, sizleri fazla istatistik! rakamlarla 
rajıatsız etmeyeyim; bu konular sayın bakanımızın ve 
teşkilatlarının elinde vardır; bunları dikkate almak 
suretiyle, orman teşkilatının durumunu düzeltelim. 

Sözlü olarak önergemi sunuyorum; bu önergeyi, 
iktidar milletvekillerinden istirham ediyorum, vicdan
larına hitap ediyorum, lütfen sizler yazınız, bizler 
destekleyelim ve bunun şerefi sizlere ait olsun. 

1. Ormanın alet ve makinelerinin, köy hizmetle
rinden alınarak, gene orman teşkilatına verilmesi, 

2. Or - Köy teşkilatının tekrar aynen, aynı müte
hassıslarla, onlar emekli olmadan, küsmeden, dağıl
madan, ihtisaslarına saygı duyularak, bir araya geti
rilerek imarı ve Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünün 
tekrar kurulmasını istirham ederken, hepinizi saygı 
ile selamlarım. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmuştur. 
Sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini görüş

mek için, 23 Ekim 1985 Çarşamba günü saat 15.00' 
te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

üzere, akılcı bir yolla, 1970 yılında orman - köy mü
nasebetlerini düzenleyen Or - Köy teşkilatı kurulmuş
tur. Or - Köy teşkilatı, kapanıp da yok edilinceye ka
dar, büyük hizmetler vermiştir. Bu hizmetleri dikkate 
almak zorundayız. Bunları dikkate alarak teşkilatı ye
niden düzenlediğimiz takdirde, mutlak surette, mem
leketimize ve vatanımıza büyük hizmetler verileceği
ne inanmak zorundayız. 

Şimdi birkaç misal arz etmek istiyorum : 1984 yılı 
sonu itibariyle, yani Or - Köy'ün ortadan kaldırılıp, 
yok edilip, lağvedildiği zamana kadar, 511 ilçeye bağ
lı 16 947 adet köyde sosyo - ekonomik kalkınma pla
nı tanzim edilerek, uygulamaya sokulmuştur. Yani 
bu 17 bin. köy, aşağı yukarı, elimizde mevcut orman 
köylerini kapsıyor. Bunları, zorla değil, kötekle de
ğil, kovalamayla değil, devamlı suçlu yaşatmakla de
ğil, ceza korkusuyla değil; ekonomik, sosyal ve kül
türel tedbirler alarak, ormandan onların ellerini çek
tirip, hayatlarını kazanacak meşgale mevzularını on
ların ellerine vermek suretiyle ormanı koruyacağımız 
kanaati akılcı bir yoldur, Atatürkçü bir yoldur; bu 
yol seçilmiş ve bakınız, bu plan uygulamaya konmuş
tur; bunun içinde ben de yaşadım, biraz sonra hatı
ramı anlatırım. 1974'te Orman Köylerini Kalkındır
ma Fonu teşkil edilmiş ve 1983 yılı sonuna kadar da 
145 699 aile işletmesine 7,4 milyar Türk Lirası kredi 
verilmiştir. Bu da akılcı bir yoldur, güzel bir yoldur; 
bunun burada akamete uğratılmaması, devam ettiril
mesi gerekir. Orman köylerindeki kooperatiflerden 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/., — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Edirne - Lalapaşa İlçesindeki Çimento Fabri
kasına ilişkin Sorusu ve Devlet Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in yazılı cevabı (7/585) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Devlet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıla
rımla arz ederim, 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Edirne - Lalapaşa İlçesindeki Çimento 
Fabrikasının proje tutarı nedir? Yıllık üretim ve istih
dam kapasitesi nedir? 

Kapanma Saatti : 18.58 

Soru 2. a) Yatırıma hangi yılda başlanmıştır? 

b) 30.6.1985 tarihine kadar, yıllar itibariyle 
fabrika binası, enerji tesisleri, alt yapı tesisleri, loj
man ve benzerleri için ayrı ayrı ve toplam olarak 
ne kadar harcama yapılmıştır? 

Soru 3. Halen fabrika ne safhadadır? 

Halen kaç personel çalışmaktadır? Halen yıllık 
personel giderleri nedir? 

Soru 4. Projenin üretime başlayabilmesi için, 
yıllar itibariyle yapılması gerekli ve planlanan har
camaların tutarı nedir? 

1 • 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 18 Ekim 1985 
Sayı : 8 - 1275 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Arıkan'ın «so

ru önergesi»nde belirttiği hususlara ilişkin olarak ha
zırlanan cevap ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Vehlbi Dinçerler 

Devlet Bakanı 

Soru 1. Edirne - Lalapaşa ilçesindeki Çimento 
fabrikasının proje tutarı nedir? Yıllık üretim ve is
tihdam kapasitesi nedir? 

Cevap 1. A) Edirne - Lalapaşa Çimento Fab
rikasının eski şekli ile realize edilip 1987 yılı sonun
da işletmeye alınması söz konusu edildiğinde, 

Nisan 1985 Revize Projeye göre; 
a) Proje Tutarı : 
— fç Para : 14.6 Milyar TL. 
— Dış Para : 4.3 Milyar TL. 
— Toplam : 18,9 Milyar TL. 

b) Yıllık Üretim Kapasitesi ; 
— Klinker Üretimi : 550 000 ton/yıl 
>—• Çimento Üretimi : 647 000 ton/yıl1 

c) İstihdam Kapasitesi: : 365 kişidir. 

Edirne - Lalapaşa Çimento Fabrikası Projesinin 
Revize Projesine göre değerlendirmesi de şöyle ol
maktadır: 

— Sabit Yatırım Tutarı, % 45.3 özkaynafc % 
54.7 kredi kompozisyonundan oluşmaktadır. 

— Kapasite kullanımı: Bölgedeki mevcut üretim 
kapasiteleri ve çimento tüketimi de dikkate alınmak 
sureti ile ve tesisin 550 bin ton/yıl olan klinker üre
tim kapasitesinden sadece 127.5 hin ton klinker ve 
buna bağlı olarak da 150 bin ton KPÇ -, 325 üreti
mi ile Kapasite kullanımı '% 23.2 oranında sabit 
kalacaktır. 

— Tesiste, yılda 9.0 bin ton fuel - oil, 24.0 bin 
ton kömür ile birlikte karma yakıt olarak kullanıla
caktır. 

— Projenin ekonomik değerlendirilmesi ise, 
— Net bugünkü değer: : — 10 944 340 000 TL. 
— Fayda/Masraf : 0.03 
— iç kârlılık oranı : \% 0.54 
—> Geri ödeme süresi : 238 yıldır. 
B) Ancak iç ve dış pazar imkânlarının kısıtlı 

ve yetersiz oluşunun yanı sıra projenin tesis mali-
yetindeki olumsuz gelişmeler nedeni ile yatırım sü
resi uzamış ve proje, rantabilitesini tamamen yitir
miştir. 

Bunun üzerine Proje, DPT.'nin «Onayı» ile 150 
bin ton/yıl Çimento öğütme ve Paketleme Tesisine 
dönüştürülmüş ve 1985 yılı Revize Yatırım Prog
ramımıza bu şekli ile girmiş bulunmaktadır. 

öğütme ve Pafcatleme Tesisi Projesi, 
a) Proje Tutarı : 
— İç para : 4.79 Milyar TL. 
— Dış para : 0.81 Milyar TL. 
— Toplam : 5.60 Milyar TL. 
b) Yıllık Üretim Kapasitesi : 
— Klinker Üretimi (X) : — 
— Çimento Üretimi : 150 000 ton/yıl (Katkı

lı Portland Çimentosu) 
c) istihdam Kapasitesi: 182 kişidir. 
(X) Yıllık gerekli olan 127.5 bin ton klinker Pı-

narhisar çimento fabrikasından sağlanacak. 
Soru 2. a) Yatırıma hangi yılda başlanmıştır? 
h) 30.6.1985 tarihine kadar, yıllar, itibariyle fab

rika binası, enerji tesisleri, alt yapı tesisleri, lojman 
ve beneri için ayrı ayrı ve toplam olarak ne kadar 
harcama yapılmıştır? 

Cevap 2. a) Şirketimizin 1976 yılı revize Yatı
rım Programına 76C150180 proje No'su ile girmiş 
bulunan Edirne - Lalapaşa Çimento Fabrikasının 
inşaatı 31.1.1977 yılında ihale edilmiş ve o tarihten 
itibaren de fiilen yatırım faaliyetlerine başlanılmış 
'bulunmaktadır. 

!b) 30.6.1985 tarih ve üniteler itibariyle inşaat 
harcamalarının dağılımı tablo da verilmektedir. 
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YILLAR İTİBARİYLE FİİLÎ 

Anafabrika Enerji 
binalan tesisleri 

1977 — — 
1978 — — 
1 9 7 9 '. • — • — 
1980 — — 
1981 128,0 — 
1982 236.0 5.0 
1983 30.0 2.0 . 

Toplam 394.6 7.0 

Soru 3. Halen fabrika ne safhadadır? 

Halen kaç perosnel çalışmaktadır? Halen yıllık 
personel giderleri nedir? 

Ösvap 3". a) Halen Tesisteki inşaat işlerinin, üni
telerin. realize edilişlerine göre ortalama olarak du
rumları aşağıda verilmektedir. 

— Aaa> ve îjardımcı fabrika binası % 25 
—-Enerji tesisleri % 1 
— Alt yapı tesisleri % 15 
— Lojman v& benzeri tesisler % 50 

bf Bugün için tesiste 6 memur, 10 işçi istihdam 
edilmekte olup yıllık toplam personel harcaması 
10.075 Milyon TL. dır, (6 memur'a 4 825 Milyon 
TL.S 10 işçi'ye 5.250 Milyon TL.) 

Soru 4. Projenin üretime başlayabilmesi için, 
yıllar itibariyle yapılması gerekli Ve planlanan har
camaların tutarı nedir? 

€tevap 4. 550 b'm ton/yıl klinker buna bağlı 
©Tarakta 647 bin ton/yıl Katkılı Portland Çimentosu 
kapasiteli ilk Proje yerine 150 bin ton/yıl öğütme 
ve Paketleme Kapasiteli öğütme ve Paketleme Te
sisi Projesinin realize edMeftilmesi için yıllar itibari 
ile ihtiyaç duyulan finansman miktattarı aşağıda 
verilmektedir. 

22 . 10 . 1985 0 : 1 

İNŞAAT HARCAMALARI 

Alt yapı Lojman ve 
tesisleri Benzeri 

tesisler Toplam 

10.0 
2.0 

" — -

25.0 
12.0 

.— 

31.3 
3.7 
—* 

112.2 
30.0 
5.0 

41.3 
5.7 
— 

265.2 
283.0 
37.0 

49.0 182.2 632.2 

Yıllar itibariyle gerekli finansman ihtiyacı 

Milyon TL. 
tç para Dış para (1) Toplam 

1985 439.0 107.0 546X) 
1986 1 959.7 40.0 1 999:7 
1987 2 370.4 125.0 2 495.4 

Toplam 4 769.1 272.0 5 041.1 

(1) Dış Makine ve Teçhizata ait faiz gideridir. 

Edirne Çimento Fabrikası ile ilgili Genel Bilgiler 
Şirketimizin 1976- yılı Revize Yatırım Programı

na 76C150180 Proje no'su ile girmiş bulunan Edirne 
Lalapaşa Çimento Fabrikası Projesinin inşaat işleri 
31.1.1977 yılında ihale edilmiş ve aynı tarihten iti
baren de fiilen yatırım faaliyetlerine başlanılmıştır. 

Ancak, yatırım faaliyetlerinin yürütülmesinde Şir
ketimizin karşılaştığı en önemli sorun iç para temi
ninde ortaya çıkmıştır. İç para .temin edilmesinde 
karşılaşılan güçlükler nedeni Üe projenin terimin ta
rihinin devamlı olarak ileriye doğru kaydırılması 
gerekmiş bulun bir neticesi olarak da proje mali
yeti çok yüksek boyutlara varmıştır, örneğin 1976 
yılında hazırlanan ilk Fizibilite Etüdüne göre Pro-
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je Maliyeti 556 Milyon TL. iken Nisan 1985 de ha
zırlanan Revize Projede bu miktar 18.9 Milyar TL. 
mertebesine ulaşmıştır. 

öte yandan Ülkemiz için II ve III. Beş Yıllık 
Kalkınma Planlarında öngörülmüş olan ve fiilen 
gerçekleşmiş bulunan çimento tüketim projeksiyon
ları, IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde iste
nilen hedeflere ulaşamamıştır. Bunun başlıca nede
ninin 1970'li yılların sonlarına doğru ortaya çıkan 
ve bütün ülkeleri olumsuz yönde etkileyen petrol ve 
enerji fiyatlarındaki büyük artışlara paralel olarak 
kendini gösteren ekonomik durgunluklar olduğu aşi
kâr olup, ülkemizde bu durumun, o yıllarda ortaya 
çıkan ve ülke istikrarını sarsan olaylar nedeni ile 
daha da büyük (boyutlara ulaşmıştır. Bu ekonomik 
krizin sonucu olarak ülkemizde çimento iç tüketimi 
de gittikçe azalmıştır. 1980 yılı iç tüketimi 1979'a 
göre % 5 düşmüş, bu düşme 1981 yılında da de
vam etmiştir. Bu nedenle III. Beş Yıllık Kalkınma 
Planında 1990 yılı için 4Q milyon tonluk çimento 
üretimi hedefi, Şirketimizin DPT'na da sunduğu Ana 
Planda 1985 yılı 15.2 milyon tona düşürülmüş bu
lunmaktadır. Ana Plandaki IV. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı sonu olan 1994 yılındaki hedef ise 32.5 milyon 
tondur. 

öte yandan, iç talep projeksiyonunun bölgeler 
itibari ile dağılımında ve özellikle bu dağılımın ha
len yapımları sürdürülmekte olan yeni çimento fab
rikalarının oluşturacağı satış hinterlandları içerisinde 
ve tesislerin çoğu için satış imkânlarının, bu tesis
lerin planlandığı yıllara göre çok daralmış olduğu 
görülmektedir. Edirne çimento fabrikası için ise du
rum daha da kötü olmuştur. Fabrikanın, Edirne'nin 
merkez, Lalapaşa, Havsa, Meriç ve Uzunköprü il
çelerinden oluşan satış hinterlandının 1985 yılında
ki çimento ihtiyacı 148 bin ton'a, 1994 yılında da 
ancak 156 'bin ton'a ulaşabileceği tahmin edilmekte 
ve negatif fark yaklaşık 500 ıbin ton civarında ol
maktadır. Fabrikanın önlüraıüzdeki yıllardaki satış 
imkânları yazımız ekinde Tablo (1) de verilmektedir. 

Yukarıda belirtilen çimento fazlasının ihraç edile
bilme şansı ise hiç buılunmamaktadır. Trakya sını
rımıza komşu ve yakın olan ülkelerin (Yunanistan, 

Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya) hepsi de ha
len çimento ihraç eden ülkeler durumundadır. İhra
catın deniz yolu ile yapılması alternatifi ise fabri
ka yerinin deniz kıyısından oldukça uzak olması 
nedeni ile rantabl bir Çözüm getirmektedir. 

Diğer yandan Nisan 1985'de hazırlanan Fizibilite 
Etüdüne göre Edirne Çimento Fabrikası Projesinin 
Proje Tutan ve 'Malî Değerlendirilmesi incelendi
ğinde aşağıda görüleceği gibi projenin tümü itiba
riyle rantabl olmadığı görülmektedir. 

Edirne - Lalapaşa Çimento Fabrikası Projesinin 
1985 Revize Projesine göre değerlendirmesi de şöyle 
olmaktadır : 

— Proje tutarı : 
— İç para : 14.6 Milyar TL. 
— Dış para : 4.3 Milyar TL. 
— Toplam : 18.9 Milyar TL. 

— Sabit Yatırım Tutarı, % 45.3 özkaynak, % 
54.7 kredi kompozisyonundan oluşmaktadır. 

— Kapasite kullanımı: Bölgedeki mevcut üretim 
kapasiteleri ve çimento tüketimi de dikkate alınmak 

.sureti ile ve tesisin 550 (bin ton/yıl olan klinker üre-
tim kapasitesinden sadece 127.5 (bin ton klinker ve 
Ibuna bağlı olarak da 150 bin ton KPÇ-325 üretimi 
ile Kapasite Kullanımı % 23.2 oranında sabit ka
lacaktır. 

— Tesiste yılda 9.0 bin ton fuel - oil, 24.0 bin 
ton kömür ile (birlikte karma yakıt olarak kullanı
lacaktır. 

— Projenin ekonomik değerlendirilmesi ise, 
— Net bugünkü değer : 10 944 340 000 TL. 
— Fayda/Masraf : a03 
— İç kârlılık oranı:,% 0.54 
— Geri ödeme süresi : 238 yıldır. 

Bütün bu değerlendirmelerin hesap edilmesinde 
fabrikanın ekonomik ömrü boyunca 127.5 bin ton/yıl 
klinker üreteceği ve ıbu klinker ile 150 bin ton/yıl çi
mento üretip satacağı esas alınmıştır. 

1976 yılından 3ü Haziran 1985'e kadar Edirne 
Çimento Fabrikası Projesi için yıllar itibarı ile fiili 
harcamalar aşağıda. Tablo (2) de verilmektedir. 
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Yıllar İtibariyle Fiilî Harcamalar 
TAiBDO (2) 

tç Para Dış Para 
ı(Milyon TL.) 

Toplam 

1976 
1977 
1978' 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

0.06 
43.56 
6.37 
2.93 
7.24 

328.28 
475.60 

50.331 

84.4* 
14.57 

1.23 
7.70 

41.14 
204.03 
583.71 
744.32 
71.35 

581.78 <1) 

1 013.35 2 235.24 

0.06 
44.79 
14.07 
44.07 

211.27 
911.99 

1 219.92 
121.66 
666.19 

14.57 

3 248.59 

(1) Kur farkı ve dış faiz gideri. 
Bu fiilî harcamaların başlıca kalemter itibariyle 

dağılımı ise; 

inşaat işleri 
Anafalbrika makine 
ve donatan 
Yardımcı işletme mak. 
Makine ve donatım 
taşıma giderleri 

: 632.2 Milyon TL. 

i 910.0 Milyon TL. 
: 214.1 Milyon TL. 

36.7 Milyon TL. 

— Genel giderler 
— Yatırım «üresi faizleri 
— Kümülatif kur faikı 
— Diğer harcamalar 

: 179.9 Milyon TL» 
:! 527.6 Milyon TL. 
f 870.1 Milyon TL. 
9 77.9 Milyon TL. 

3 248.5 Milyon TL. 

Şayet tesis 550 (bin ton/yıl klinker, 647 bin ton/ 
yıl KPÇ çimentosu üreten şekli ile tamamlanmış ol
sa idi yıllar itibariyle gerekli finansman ihtiyacı 
aşağıdaki gibi olacak idi. 

Gerekli Finansman İhtiyacı 
TABLO (3) 

İç Para Dış Para 

1985 1 036.14 
1986 7 353.93 
1987 15 191.02 

Toplam 13 581.09 

531.69 
520.90 

1 001.34 

2 053.93 

Milyon TL. 

Toplam 

1 567,83 
7 874.83 
6 192.36 

15 635.02 

Tesiste inşaat kalemlerinin üniteler olarak realize 
edilişleri fizikî olarak aşağıda verilmektedir. 

— Ana ve yardımcı fabrika binası % 25 
— Enerji tesisleri % 1 
— Alt yapı tesisleri •% 15 
— Lojman ve benzeri tesisleri % 50 

Yıllar İtibariyle Fiilî İnşaat Harcamaları 

TABLO (4) 

Atiafâbrika Enerji 
Binaları Tesisleri 

Toplam 

Lojman ve 
Alt Yapı Benzeri 
Tesisleri Tesisler Toplam 

1977 
1978 
1979 
1980 
19811 
1982 
1983 

__ 
— 
• — • 

— « ' 
128.0 
236.0 
30.0 

— ; 
— 
— 
— 
5.0 
2.0 

10.0 
2.0 
-« 
— 

25.Ö 
12,0 

. ,. , __ 

31.5 
3.7 
— 
— 

H12.2 
30.0 
5.Ö 

41.3 
5.7 
— 
— 

265.2 
283.0 
37.0 

394.0 7.0 49.0 182.2 «312 
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İç ve dış pazar sorunlarının yanı sıra tesisin ta
mamlanabilmesi için gerekli finansman ihtiyacının 
bu denli yüksek boyutlara ulaşmış olması ve tesisin 
rantabilitesini bütünü ile yitirmesi üzerine, Devlet 
Planlama Teşkilatının «onayı» ile Edirne çimento 
fabrikası projesi 550 (bin ton/yıl klinker, ve buna 
bağlı olarak da 647 bin ton/yıl KPÇ çimento üretim 

kapasiteli Tesis yerine, Pınarhisar Çimento Fabrika
sından sağlayacağı 127.5 bin ton/yıl klinker ile 150 
bin ton/yıl Çimento öğütme kapasiteli öğütme ve 
Paketleme Tesisi Projesi olarak tadil edilmiş ve Şir
ketimizin 1985 yılı Revize Yatırım Programına gir
miştir. 

Tablo : 1 Edirne Çimento Fabrikası Satış Hinterlandı Nüfus Projeksiyonu 

11 İlçeler 

Ortalama 
Nüfus Artış 

Hızı % 

Edirne Merkez, Havsa, Meriç 
Lalapaşa, Uzunköprü 

13,03 

Toplam 

Düzeltilmiş Toplam Nüfus 

KBT,Xg./Kişi 
İhtiyaç, 1 000 ton 
Öpt. Çimento Üretim Kapasitesi (1), 1 000 ton 
Fark, +/— 1 000 ton 

Nüfus : 1 000 Kişi 

1980 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

248 275 279 283 286 290 294 298 301 

248 275 279 283 286 290 294 298 301 

248 273 276 279 282 285 288 291 294 

394 413 430 449 468 488 508 530 
108 114 120 127 133 141 148 156 
485 582 .647 647 647 647 647 647 
377 468 527 520 514 506 499 491 

(1) Edirne- Çimento Fabrikasının 31 Aralık 1987 tarihinde devreye gireceği kabul edilmiştir. 
Fabrika; ilk yıl % 75, ikinci yıl % 90 ve müteakip yıllar % 100 kapasite ile çalışacaktır. 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, An
kara Emniyet Müdürlüğündeki intihar olaylarına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakam Yıldırım Akbulutun 
yazılı cevabı (7/605). 

Türküye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Balkanı Sayın Yıl

dırım Afcbulut tarafından yazılı olarak cevpalandırıl-
maları için delaletinizi rica ederim. 

. D. Filmi Sağlar 
İçel-

1. 17.5.1985 tarlMnde Vedat Aldoğan, 29.5.1985 
tarihinde de Haydaı* öztürk /isâmlıi küşilepüft Ankara 
Emniyet Müdürlüğü 6 ncı katandan atlayarak intihar 
ettikleri doğru mudöj#; . > 

2. Vedat Aldoğan ve Haydar öztürk isimli 'kişi
ler ne maksatla Emniyet Müdürlüğünde bulunımak-

taydilar?. Sizce intihar etmelerini gerektiren herhan
gi bir neden var mıdır?. 

3. Kısa aralıklarla meydana gelen 6 ncı kattan 
atlayaralk intihar vakalarınım ilkinden sonra herhan
gi bir tedbir alınmışmıdir?. Alınmamış ise nedenleri 
nedir?. Tedbir almayan görevliler hakkında herhangi 
bir işlem yapılımış mıdır?. 

4. Vedat Aldoğan'ın 'babası Ali Aldoğan «Cena
zeyi; gördüğünde oğlumun sadece yüzünde bazı çizil
meler vardı. Altıncı kattan atlamış bir insan hali yok
tu.» iddiası 'bazı kuşkulara yol açmaktadır. Otopsi 
raporlarını açıklar mısınız.. 

5. Son 10 yılda Ankara ve diğer illerde emniyet 
müdürlükleri ya da karakollarında intihar olayları 
olmuş mudur . Bu olayları tarih ve yerleri ile açık
lar mısınız?. 
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î t l e r i Bakanlığı 22.10.1985 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Daire : Personel 
Şube : İstemler B-3/378002 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı. 

Tütkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : T.B.M.M. Gnl. Sek. nin 16 Eylül 1985 gün 

ve Kanunlar ve Kar. D. Bşk. Ka. Ve. Kar. M& nün 
7/605-4129/15945 sayılı yazılan. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş KİM Sağlar'm Ankara Emniyet Müdür
lüğündeki intihar olaylarına ilişkin yazılı soru öner
gesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Sora 1. 17.5.1985 tarihinde Vedat Aldoğan, 
29.5.1985 tarihinde de Haydar öztürk Üsiımli kişilerin 
Ankara Eımnliyet Müdürlüğü 6 ncı katından adayarak 
intihar ettikleri doğru mudur?. 

Cevap 1. 4.10.1979 tarMnde Ankara İli Akde-
re semtinde bir apartmanın önünde park edilmiş va
ziyette duran otonun kundaklanması sonucu çıkan 
yangını söndürmeye çalışan topluluk üzerine patlayı
cı madde atılması olayının faillerinden 'birisinin, Ve
dat Aldoğan olduğunun tespit edilmesi üzerine, adı 
geçen yakalanarak yapılan sorgulamasında, Yasadışı 
«Dev - Yol» adlı örgütün üyesi olduğunu, çeşitli ey
lemlerde bulunduğunu, Ankara tli Akdere bölgeslin-
de 'meydana gelmiş olan kundaklama ve topluluk üze
rine patlayıcı madde atılması olayını arkadaşları ile 
birlikte gerçekleştirdiğini samimi olarak itiraf etmiş
tir. 

Sanığın ısorgulamasıyla ilgili işlemler yapılmakta 
İken, 17.5.1985 günü nezarethanede kelepçeleri çö
züldüğü sırada, anti 'bir hareketle salona koşarak 5 
ve 6 ncı kat arasında 'bulunan pencereden atlamak 
suretiyle intihar etmiştir. 

Hakkında yapılan bir ihbar ile ilgili olarak 
26.5.1985 günü yasadışı THKP/C - Kurtuluş örgütü 
üst düzey sorumlusu olarak yakalanan Haydar öztürk 
nezaret altına alınmış, 29.5.1985 günü tahkikatı de
vam etmekte iken, ihtiyaç gidermek maksadıyla me
mur refakatinde salona çıkarıldığında, ani Hr hare
ketle dış kapıyı açıp, 6 ncı kattan kendilini atmak su
retiyle intihara teşebbüs etmiş, 9.6.1985 günü kaldı
rıldığı hastanede yapılan bütün tedavilere rağmen 
kurtulamayarak vefat etmiştir. 

Soru 2. Vedat Aldoğan ve Haydar öztürk isimli 
kişiler ne maksatla Emniyet 'Müdürlüğünde bulun
maktaydılar? Sizce "intihar etmelerini gerektiren her
hangi bir neden var mıdır? 

' Cevap 2. Dev-Yol adlı yasadışı Örgüt üyesi ve 
bu örgütün içinde uzun yıllar çalışmış Vedat Aldoğan 
oto kundaklamak, halkın üzerine patlayıcı madde at
maktan, Haydar özüürk ise 'hakkında yapılan bir ih
barla ilıgili olarak, yasadışı THKP/C-Kurtuâug örıgüfcü 
üst düzey sorumlusu olduğundan gerekli sorgula
maları yapılmak üzere yakalanıp Emniyet MüdürCü-
güne getirilmişlerdir. 

Mensubu oldukları yasadışı örgütlerin diğer mi-
'litaınlarraı ve eylemlerini bildiklerini,* bu bilgileri giz
lemek amacıyla intihar etmiş dabilecekleri kanaatine 
varılmıştıır. 

Soru 3. Kusa aralıklarla meydana gelen 6 ncı 
kattan atlayarak intihar vakalarının îlkinden sonra 
herhangi bir tedbir alınmış mıdır? Alınmamış ise ne
denleri nedir? Tedbir almayan görevliler hakkında 
herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

Cevap 3. ©u gibi intihar olaylarını önlemek 
amacıyla sanıkların asansörle* indirilip çıkartmaları, 
her ne surece olursa ölsün ketepçe takılması, yeterin
ce memur nezaretinde götürülüp getirilmeleri husu
sunda tedbir alınmış, Vedat Aldoğan'ın intihar et
mesinden sonra da katların pencereleri demir par
maklıklarla fcapattırıiknıştır. 

Alınan tedbirlere rağmen, Haydar öztürk isimli 
sanık da demirlerden yukarı camları kırmak suretiyle 
kendisini 6 ncı kattan atarak intihara teşebbüs etmiş; 
bilahare kaldırıMığı hastah.anede vefat etmiştir. 

Her iki olayada Cumhuriyet Savcılığı el koymuş, 
yapmış olduğu tahkikat sonunda adlî yönden takip-
'sMk kararı verilmiş, idarî yönden ise tahkikat 4e-
vam etmektedir. 

'Soru 4. Vedat Aldoğan'ın babası Ali Aldoğan 
«Cenazeyi gördüğümde oğlumun sadece yüzünde ba
za çizilmeler vardı. Altıncı ka'ttan atüamtş (bir insan 
hali yoktu» iddiası bazı kuşkulara yol açmaktadır. 
Otopsi raporlarını açıklar mısmıZ? 

Cevap 4. İntihar olayını müteakip Tıp Fakül
tesi morguna kaldırılarak, bu yerde yapılan otopside; 
öüümıün yüksekten düşmeye bağlı olarak meydana 
gelen kâ<!p yırtılmasının tevlit ettiği iç kanamadan 
ileri geldiğini, şahsın daha önceden öldürüllüpte yük
sekten atılmasının imkân dahilinde olmadığını, bu 
bulgularla ancak canlı iken yüksekten düşme neti
cesi ölümün meydana gedebileceği, üzerindeki mev-
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cut canı kırıklarına göre cam bulunan bir pencereden 
atlaması veya düşmesi sonucu meydana 'gedebileceği 
belirtilmiştir. Rapordan anlaşılacağı gibi, ölüme kalp 
yırtılmasının sebep olduğundan dış 'görünüşünde yal
nız kırık camların izleri görülmüştür. 

Soru 5. Son 10 yılda Ankara ve diğer l'lılerde 
Emniyet 'Müdürlükleri ya da Karakollarında intihar 
olayları olmuş muıduır? Bu olayları tarih ve yerleri ile 
açıklar mısııuz? 

Cevap 5. Son 10 yılda Ankara ve diğer Merin 
Emniyet Müdürlükleri veya Karakollarında meyda-
*ha gelen/İntihar olaylarına Mşkin 'liste ilişiktedir. 

©ikilerinize arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

Yıllar Olay sayısı 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
H985 

TOPLAM 

1 
1 
4 
6 

11 
10 
6 

İli 

51 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Trab
zon İlinde yapılan komiser yardımcılığı sınavında 
adaylar arasında ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7(629) 

Türlkıiye Büyülk Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın İçişleri Balkanı Sayın Yıl

dırımı Aklbulut tarafımdan yazılı olarak yanıtlanma
sını saygılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana Milletvekü 

1. Trabzon 'İlinde yapılıan ve 11 Hli kapsayan 
(komiser muavinliği sınavımda «adaylara dinî soru-
lar» sorulup sorulmadığım sapitamaik amacı ile araş
tırma yapılması için tarafınızdan herhangi bir tali
mat verilmıiş midir? 

2. Verilmiş ise o bölgeye müfettişler ©önderiimiş 
midir? Gönderilen müfettişlerin soruşturmayı yazdı, 
gizli ve gıyabî olarak yapmayıp, adaylara el yazılan 
ile kendilerine sorulan soruları yazmalarını ve olayı 
anlatmalarını istedikleri iddiası doğru mudur? 

3. (Doğru ise, müfettişlerin görevi, Anayasanın 
2 nci maddesinin ihlal edilip, T.C.K. nun ilgili mad
deleri gereği suçum oluşup oluşmadığına karar ver
mek mi yoksa «ihbarcı» polisleri yakalayıp cezalan
dırmak mıdır? 

4. İzmir ilinde de adaylara aynı mahiyette so
rular sorulduğu iddiası doğru mudur? 

5. Trabzon'a gelen sınav komisyonunun sınav 
önces'i kendilerine ayrılan bir misafirhanede kaüma-
yıp, lözel bir şahıs evinde kaldıkları doğru mudur? 
Komisyon başkanının ağabeyinin sınav mahalline 
tavassut etoek amacı ile yasak olmasına rağmen ra
hatça ıgtirip, çıktığı doğru mudur?' 

6. Bir Ibaşkıomiser 'tarafından komisyon başkanı
na <4Bunlar bizdendir, sınavları kazanmaları gerekir» 
diyerek Ibazı adayların isimlerimi verdiği doğru mu
dur? Doğru ise başkomiserin «Bunlar bizdendir» de
diği kişilerin diğer adaylardan ayrıcalıkları nedir? 

7. 900 adayın geleceği demek olan ve şaibeli bir 
görünüm alam bu sınavlarım 'iptalini düşümüiyor mu
sunuz? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1200.001/32 

22. .10 . 1985 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi •: 16.9.1985 gün ve Gen. Sek, 7/629-4182/16146 

sayılı yazımız. 
(İliği yazınız ekinde gönderilen Sayın Adana Mil-

letvekiili Cüneyt Canver'in, Trabzon İlinde yapılan 
komiser yardımcılığı sınavında adaylar arasında ay
rıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru ömer-
ges'inıim cevabı aşağıya çıkarıknışitır. 

1. Emniyet Teşkilatında orta (kademede amir ih
tiyacını karşılamak üzere açılması planlanan komi
ser yardımcılığı kursuna katılacak adayların tespiti 
için Trabzon İlinde yapılan sınavlara katılan, 11 Hde 
görevli polis memurlarına hukukî ve meslekî mev
zuat dışında, dinî konularla İlgili sorular sorulduğu 
hususunda basında çıkan haberler üzerine, iddia ko
nusunun incelenmesi ve (gerekirse soruşturulması için 
Balkanlığımın 26.7.1985 tarihli onay emirleri ile mül
kiye müfettişi görevlendirilmiştir. 
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Mülkiye mıüfeMşlerince (konunun mahallinde in
celenmesine başlanılmış olup inceleme halen devanı 
etmektedir. 

2. Konuya müfettişler malrifdtiyle el konulmuş 
olmakla beraber; 8 Temmuz '1985 .tarihli Hürriyet 
Gazeitesinde ıkomiser yardımcılığı kursu mülakatın
da, sınav 'komisyonu üyelerince adaylara dinî so-
ru'llar sorulduğu şeklinde 'yayınlanan ihalber üzerine; 
Trabzon bölge merkezinde sınava katılanlara soru
lan soruların tespiti amacıyla, adaylara hanıgi soru^ 
lar sorulduğuna daiir fcenıdi el yazıları ile yazaeak-
rı belgelerin gönderilmesi ilgili emniyet müdürlük
lerinden istenilmiştir. 

Sınava tatulan adayların görevli oldukları iler
den bu ıgüne Ikadar geden belgelerin incelenmesin
den, gazete haberini doğrular ımahiye'tıte herhangi 
blir delillin mevcut 'olmadığı sonucuna varılmiıştır. 

3. 'İzmir Bölgesinde de adaylara aynı maihiye'tıte 
sorular sorulduğuna ilişkin herhangi 'bir ihbar veya 
biîgi 'Bakanlığınla intikal etoiş değildir. 

4. Trabzon bölgesinde tsınav yapmak üzere ıgô  
revlendirilen Komisyon Başkanını, o bölgede bulu
nan ağalbeyMın ziyarete gelmiş olması, sınava katı
lanlara, ımutllaka ıtavassuit etmek gayesiyle hareket 
ettiğini kabule imkân bulunmamaktadır. 

5. Adaylar arasında aynim yapıldığı iddiası ger
çek dışı oluıp, birlik ve beraberlik içinde İbaşarı ile 
hizmet ifa öden polisimizi parçalama amacına yö
nelik dedikodudan ibarettir. 

6. Sınavın iptalini gerektirecek herhangi bir hu
sus tespit edilememiışitir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım' Aklbulult 

İçişleri (Bakanı 

4. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'în, yurt içi ve yurt dışı gezilere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı 4. Mesut Yılmaz' 
in yazılı cevabı (7/633) 

Türkiye 'Büyük M'ffiet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan 'Sayın Turgut 

özal. tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

1. 'Milletvekili ve kamu görevlisi oJhrayan ANAP 
Genel Başkan Yardımcılarının Başbakan özal'm yurt 
içi gezilerine milletvekili ve kamu görevlisi olmadığı 

halde katılmaları devleti kullanarak Anavatan Par
tisi propagandası yapmak yasalar karşısında suç de
ğil midir? 

2. 'Bundan sonraki yurt içi ve yurt dışı gezilerde 
kamu görevlisi olmayan ANAPlı yöneticilerin Baş
bakan ve bakanların heyetlerinde yer alması, uygu
lamasına devam edilecek midir? 

3. Gezilere katılan heyetlerin oluşturulmasında 
hangi ölçüler dikkate aünımaktadır? 

4. Yurt içi ve yurt dışı gezleri için bugüne ka
dar Devlet kasasından toplam ne kadar para harcan
mıştır? 

5. Bu gezilerde Başbakan, bakanlar ve kamu 
ıgörevUlerİhin aldıkları harcırah tutarı ne kadardır? 

6. Hükümetin güvenoyu almasından buyana 
Başbakan ve bakanların yurt içi ve yuırt dışı gezi
lerine kaç işadamı, kaç kamu 'görevlisi katılmıştır? 

T.C. 
(Devleti Bakanlığı 22.10.1985 

Sayı : 04-012-1/02223 
Konu : Muhteşemi Vasıf YücePin 

Yazılı Sorul Önergesi. 

' Türkiye IBüyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ <: Başbakanlığın 23.9.1985 gün, K. K. Gn. 

Md. l«/106-d030/Ö5i74! sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve sayın Başbakan adına 

tarafımdan cevaplandırıilmıası istenen yazılı soru öner
gesine cevap metni il'işıikte sunulmuştur. 

iArz ederim. , 
A. Mesult Yılmaz 
IDevlet Bakanı 

ISayın iBaşbakanın yuırt içinde ve yurtdışında yap
tığı gezilerde kendisine refakat eden resmi heyette 
sadece kamu ıgorevlileri yer almaktadır. Resmî he
yette yer alan bu zevat dışında, bazı iş adamları ve 
politikacılar ise 'Sayın Başlbakan'a, masrafları kendi
leri tarafından karşılanmak üzere refakat etmektedir
ler. 

Sayın Başbakanın yurt içinde yapacağı gezilerin 
protokolü Başbakanlık ve valiliklerce, yurt dışı ge
zilerinin protokolü İse Dışişleri Bakanlığı Protokol 
Genel Müdürlüğünce hazırlanmaktadır. 

Kamu görevlisi olmayan kişiler resmî protokole 
dahil olmadıkları gibi, bunlara devlet bütçesinden 
herhangi bir harcırah ödenmesi de söz konusu değil
dir. 
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IBu esasllar, Sayın Başbakanın Başlbakan sıfatı ile 
yaptığı seyahatler için geçerli olup parti lideri sıfatı 
ile yaptığı ve parti tarafından organize edilen seya-
haülerin 'bu 'kurallara tabi olmadığı açıktır. 

Resmî heyette yer alan. kamu görevlilerine yurt 
dışı ve yurt içi seyahatlerinde mensubu oldukları ku
rumların (bütçesinden, Harcırah Kanununda öngörü
len geçici görev yoffluğu ödenmektedir. 

Sayın Barbakanın hükümetin güvenoyu almasın
dan 'bu yana, 12 ülkeye yaptıkları 16 ziyarette ken
dilerine, 13 'Bakan, 52 Milletvekili, 216 Bürokrat ve 
87 koruma 'görevlisi olimak üzere 368 kamu görevlisi 
refakat etmiştir. 

Yukarıda belirtildiği şekilde, bu seyahatlere kendi 
imkânları ile katılmış olanlarla ilgili ayrıntılı bilgi 
bulunmamaktadır. 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, emniyet hizmetleri tazminatının mahalle bekçi
lerine de verilmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/652) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi- Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantûğlu 

Erzurum 
Soru 1. Emniyet hizmetleri tazminatının, il ve 

ilçelerdeki mahalle bekçilerine de verilmesi mümkün 
değil mi? 

Soru 2. Gerekirse yasada değişiklik yaparak 
'böyle bir ödemeyi bekçilere de vermek, görev gerek
lerine ve sosyal adalet ilkelerine daha uygun olmaz 
mı? 

Soru 3. Tekel beyiye ikramayelerinin dağıtımı 
konusunda haklılıkla dağıtım yapılıp yapılmadığını 
kontrol etmeyi düşünür müsünüz? 

Soru 4. 'Bu ikramiyeden henüz yararlanamamış 
olanlara dağıtımı çabuklaştırmayı düşünürm üsünüz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 22.10.1985 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube : Kadro 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tllgi : 17.9.1985 günlü ve Kanun ve Kar. Dai. 'B'şfc. 

lığı, Kanun ve Kar. Md. lüğü 7/652-4247/H6503 sayılı 
yazınız. 
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| Erzurum Milletvekili Hilmi 'Nallbant'oğlu'nun Çarşı 
ve •Mahalle Bekçilerinin «Emniyet Hizmetleri Sınıfı 

I Tazminatı»ndan faydalanabilmelerine ve «Tekel 
IBey'iye İkramiyesinin dağıtımına ilişkin yazılı soru 

I önergesi incelenmiş ve mezkûr önerge metnindeki so-
I rulların cevapları aşağıya çıkartılmıştır. 

Soru 1. Emniyet Hizmetleri tazminatının, il ve 
ilçelerdeki mahalle 'bekçilerine de verilmesi mümkün 
değil mi? 

Cevap 1. 1219.6.1984 ıgün'lü ve 1'8446 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 'giren 241 karar sa
yılı «Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle İlgili 
Bazı Kanunlarda Değişiklik YapıHması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname» nin 35 inci madde
sinde, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda 
ıgörev yapanlara net tazminat ödenmesi uygun görül-

I müştür. 

OBmniyet Genel Müdürlüğünün Çarşı ve Mahalle 
Bekçisi kadroları 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 3'6 ncı maddesine göre Yardımcı Hiz
metler Sınıfında yera'lmuş olduğundan; sözkonusu 
kadrolarda görevli Çarşı ve 'Mahalle Bekçisi persone-

I linin (bulunduğu hizmet sınıfı itibariyle «Emniyet Hiz
metleri Sınıfı Tazminatı»ndan mezkûr Kanun Hük-

I münde Kararnamenin ilgili maddesince faydalana-
b Tinden mümkün değildir. 

Soru 2. Gerekirse yasada değişiklik yaparak 
böyle hir ödemeyi 'bekçilere de vermek, görev gerek-

I lerine ve sosyal adalet ilkelerine daha uygun olmaz 
mı? 

Cevap 2. IBugün Emniyet Genel 'Müdürlüğü Yar
dımcı Hizmetler Sınıfında muhtelif derecelerden top
lam 21 396 Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu mev-

I cut olup, sözkonusu kadrolar hizmet ıgereği olarak 
1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile özel İdareler bün
yelerinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü kad
roları arasına devredilmiştir. 

Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev!! personel ile 
I Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin genel istihdam pozis

yonları değerlendirildiğinde; 

ıa) Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli perso
nel haftada hir günlük izinle hergün 12 saatlik mesai 

I durumunda olup, yetkili amirlerce lüzum görüldüğü 
takdirde bu izinleri de heran fcesilebilımektedir. 

Buna karşılık Çarşı ve Mahalle Bekçisi personeli 
I ise haftada iki günlük izinle hergün 10 saatlik mesai 
I ortamında bulunmaktadır. 
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ıb) 'Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan kad
rolarda 'görevli personelin atamaları merkezce yapıl
makta ve bu kadrolara göre meslekteki muayyen hiz
met süreleri dikkate aılınaraik yurt genelindeki ihti
yaç mahallerine nakilleri sağlanmaktadır. 

Oysa Yardımcı Hizmetler Sınıfında 'bulunan Çar
şı ve Mahalle (bekçisi kadroları merkezden 'ilere tah
sis edilmekte ve bu kadrolara o yöre halkından se
çilen personellin Mülki Amirlerce atamaları yapıl
makta ve Yardımcı Hizmetler Sınıfının özelliği itiba
riyle yurt genelinde sözkonusu personelin bir nakil 
sistemi- mevcut değilldir. 

c) Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan bir 
polis memuru ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bu
lunan bir Çarşı ve Mahalle Bekçisinin genel ücret 
durumu incelendiğinde; ortalama Polis Memuru le
hine 13 000 TL.lık bir üoret farkının olduğu görül
mektedir. 

Yukarıda arzedilmiş olan bu hususlar çerçevesin
de ili, ilçe, bucak ve köylerde istihdam edilen Çarşı 
ve Mahalle Bekçisi personellinin malhallî mıaddî ve 
manevî imkânları, Emniyet Hizmetleri Sınıfı perso
neli gibi periyodik zamanlardaki nakil durumlarının 
bulunmadığı ekonomik güç yönünden Emniyet Hiz
metleri Sınıfı personelimizle 'bariz farklılıklarının ol
madığı gerekçeleri değerlendirildiğinde; Bakanlığımız
ca Çarşı ve Mahalle 'Bekçisi personelinin sözkonusu 
tazminattan faydalandırılabilmderi konusunda bir 
mevzuat değişikliği düşünülmemektedir. 

Soru 3. Tekel Beyiye ikramiyelerinin dağıtımı 
'konusunda haklılıkla dağıttım yapılıp yapılmadığını 
kontrol etmeyi 'düşünür müsünüz? 

Cevap 3. Tekel Beyiye ikramiyeleri 10.11.1963 
tarih ve 2951 sayılı «Tekel Beyiyderi Üçte Birlerinin 
Dağıtımı Hakkında Kanun» hüküm'lerine uygun ola
rak 3 üncü madde kapsamına giren; 

a) Harp malullerine, 
Ib) Şehitlerin dul ve yetimlerine, 
c) Barışta; 
1. Olağanüstü yönetim usuHterinin uyguladığı hal

ler ile talim, tatbikat veya manevra sırasında, çeşitli 
harp silah ve vasıtalarının yahut da görevin sebep 
ve tesiri ile vazife malulü sayılan Türk Silahlı Kuv
vetleri mensuplarına. 

2. Askerî • harekâtı gerektiren iç tedip hareket
leri veya güvenlik ve asayişin sağlanmasında, Si
lahlı Kuvvetler ile birlikte yahut ayrı olarak bu 
'görevin çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malulü 
sayılan sivil iştirakçilere ve sivil (görevlilere, 

d) Yukarıdaki (c) ıbendinde belirtilen görevlerin 
ifası sırasında, hu görevlerin çeşitli sebep ve tesiri 
ite ölenlerin dul ve yetimlerine, bu Kanunun 4 üncü 
maddesi hükümlerine göre dağıtım yapılır. 

Tekel Beyiye üçtelbMerinin kimlere hangi şart-
(larda ödeneceği ve malullük derecelerine göre yapı
lacak ödemelerde esas alınacak katsayı ve gösterge
ler 4 üncü maddede fodirtlmiş olduğundan Kanun 
çerçevesinde 'belirtilen kişilere eşit olarak ödeme ya
pılmakta ve sözkonusu ödemderin sürekli kontrolü 
sıralı amirlerce heran saiğlanmıafctadır. 

Soru 4. Bu ikramiyeden henüz yararlanamamış 
olanlara dağıtımı çabuklaştırmayı düşünür mlüsünüz? 

Cevap 4. Tekel Beyiye Üçtebirîerine hak fcaza-
na)biı1ımek için yine aynı Kanunda belirtilen bazı şart
ların ve belgelerin mevcut olması gerekmektedir. Bu 
şartlardan 'biri de kişiye şehit veva vazife malulü 
olarak Emekli Sandığınca aylık bağlanmış olması ve 
'bunu 'belirten özel maaş cüzdanının noterden tasdikli 
suretinin ibraz edilmesidir. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun konu ile 
ilgili maddelerinde şehit veya vazife malulü olarak 
maaş bağlanabilmesi için Emekli Sandığı Kurulunda 
konunun görüşıüil'üıp karara bağlanması gerekmekte, 
bu da mahkeme kararlarına bağlı olduğundan işlem
ler zorunlu olarak uzamakta ve buna bağlı olarak 
şdh'it dul ve yetimleri ile vazife malullerine verilecek 
Tekel Beyiye Üçtebirierinin verilmesi gecikmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakam 

6. —- Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Alanya'da «Süleymancılık» eğitimi yapıldığı iddia 
edilen Kur'an kurslarına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/657) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıldı

rım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

. Türkân Turgut Arıkan 
Edime 

Soru 1. 12 Eylül 1980'den sonra kapatılmış olan 
Kur'an kurslarının Antalya - Alanya köylerinde, ku
ruldukları köylerin adı ile «tahsil çağındaki talebele
re yardım derneği» ve «kurs ve okul talebelerine yar
dım derneği» olarak ve pansiyonlar halinde faaliyet
lerini sürdürdükleri, istanbul'dan tek elden yönetildik
leri, Diyanet İşleri Başkanlığının saptadığı ilkeler dı
şında «süleymancüık» eğitimi yapıldığı konusunda 
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Cumhuriyet Gazetesinin 10-12 Ağustos 1985 tarihli 
nüshalarında yer alan resimli haberler üzerine, Ba
kanlığınızca herhangi bir inceleme yaptırılmış mıdır? 
Yaptırılmışsa tarihleri ve sonuçları nelerdir? 

Soru 2. Bulundukları köyün ve yörenin adı ile 
«tahsil çağındaki talebelere yardım demeği», «kurs 
ve okul talebelerine yardım derneği» veya benzer ad
larla, 6 Kasım 1983 tarihinden sonra, kurulmuş olan 
derneklerin diler itibariyle sayıları ayrı ayrı ne kadar
dır? 

Soru 3. Bakanlığınızca herhangi bir derneğe ve
ya vakfa yurt dışından özel bağış alma izni verilmiş 
midir? Verilmişse, aşağıdaki cetvele göre cevaplan
dırılmak suretiyle, izin verilen dernek ve vakıflarla 
ilgili bilgiler nelerdir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 22.10.1985 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 
Şube : Dernekler 

376706 

Konu : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M. Bşk. lığı Genel Sekreterliğinin 

17 Eylül 1985 gün ve K. K. Da. Bşk. Kanunlar ve 
Kararlar Müdürlüğü 7/657-4264/16582 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan 
tarafından Bakanlığıma yöneltilen, Antalya ili Alan
ya, ilçesinde kurulu «Tahsil Çağındaki Talebelere 
Yardım Derneği», «Kurs ve Okul Talebelerine Yar
dım Derneği» pansiyonlarında «süleymancıhk» eğiti
mi yapıldığı, 6 Kasım 1983 tarihinden sonra aynı ad
larla kurulmuş derneklerin illere göre dağılımı ile 
derneklere yurt dışından bağış ve yardım almaları için 
özel izin verilmiş ise adları ve tarihlerinin belirtilme
sine ilişkin yazılı soru önergesinde yer alan hususlar
la ilgili bilgiler aşağıda maddeler halinde belirtilmiş
tir. • ' • 

1. 12 Eylül 1980 tarihinde Antalya ili Alanya İl
çesinde kurulu bulunan 23 «Kurs ve Okul Talebele
rine Yardım Dernekleri» île bir adet «Tahsil Çağın
daki Talebelere Yardım Derneği» olmak üzere toplam 
24 adet dernek faaliyetlerini sürdürmekte iken Millî 
Güvenlik Konseyinin 7 numaralı bildirisi gereğince 
faaliyetleri durdurulmuştur. 
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Ancak, Alanya ilçesinde kurulu bulunan bu der-
neklerâen 19'u yeniden faaliyetlerini sürdürebilmek 
için Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığına başvu
ruda bulunmuşlar ve Komutanlığın 6.3.1984 gün ve 
HRK. 7130-401-84/SYNT-SVL-IŞL sayılı olur'larına 
istinaden de faaliyetlerine izin verilmiştir. 

Faaliyetine izin verilmeyen diğer 5 «Kurs ve Okul 
Talebelerine Yardım Derneği» hakkında, Sıkıyöne
tim Komutanlığı tarafından, dernek pansiyonlarında 
«gizli din eğitimi» ve «süleymancıhk» çalışmaları ya
pıldığı iddiasıyla Antalya 1 inci Ağır Ceza Mahkeme
sinde açılan dava sonucunda sözü edilen derneklerin 
kapatılması ve mal varlıklarının Hazineye intikal et
tirilmesine karar verilmişse de dernek ilgililerinin ka
rarı temyiz etmeleri üzerine, konuyu inceleyen Yar
gıtay 9 uncu Ceza Dairesi 31 Mayıs 1985 gün ve 
2624/3100 sayılı kararıyla, Antalya 1 inci Ağır Ceza 
Mahkemesinin bu dernekler hakkında vermiş olduğu 
kapatma kararını bozmuştur. Yargıtay kararının ke
sinleşmesinden sonra Antalya Valiliği de Yargıtay ka
rarma uyarak sözkonusu derneklerin 28 Temmuz 
1984 tarihinden itibaren faaliyetlerine izin vermiştir. 

Alanya İlçesinde faaliyet gösteren 23 adet «Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği» 1966 yılında 
merkezi istanbul'da olmak üzere kurulan «Kurs ve 
Okul Talebelerine Yardım Dernekleri Federasyonu» 
na üye olarak faaliyet göstermekte olup federasyona 
bağlı Türkiye genelinde 1 019 dernek bulunmakta
dır. 

Yine, Alanya ilçesindeki sözkonusu derneklerin 
«Derneklerin izinle Kurabileceği Tesisler Hakkında
ki Yönetmeliğin» 5 inci maddesine istinaden ilgili ku
ruluşlarından görüş alınarak kurulmuş, ortaöğrenim 
gören öğrencilerin barındığı 8 pansiyonu mevcuttur. 
Bu pansiyonlar Alanya Kaymakamlığının görevlen
dirdiği bir komisyon tarafından her ay mutat olarak 
kontrol edilmekte, kontrol neticeleri bir rapor halin
de Bakanlığıma aksettirilmektedir. Sözü edilen der
neklerin bugüne kadar yasa dışı faaliyetlerine rast
lanmamıştır. 

2. 6 Kasım 1983 tarihinden bugüne kadar 2908 
sayılı Dernekler Kanununa göre 122 adet «Kurs ve 
Okul Talebelerine Yardım Dernekleri», «Tahsil Ça
ğındaki Talebelere Yardım * Dernekleri» ile «Kur'an 
Kursu Dernekleri» kurulmuş olup, illere göre dağılı
mı aşağıda çıkarılmıştır. 
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adedi 

1 
4 
5 
3 
1'. 
3 
4 
2 
9 
2 
2 
9 
8 

M. M. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

B:19 22 

İ l i 

Burdur 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Malatya 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Muğla 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 

. 10 . 1985 

Dernek 
adedi 

2 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
2 
2 
3 
6 
6 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

0 : 1 

Mi 

Denizli • 
Elâzığ 
Erzurum 
Eskişehir 
Giresun 
Sakarya 
Samsun 
Sinop 
Sivas 
Trabzon 
Uşak 
Yozgat 
Zonguldak 

Dernek 
adedi 

3 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
8 
2 
4 
5 

3. 2908 sayılı Dernekler Kanununun «Derneklerin Gelirleri» başlığı altındaki 60 inci maddesinde yer 
alan «'Demeklerin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzelkişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri 
Bakanlığının izni ile olur.» hükmü gereğince; 

Ülkemizde kurulu bulunan derneklere, yurt dışın daki gerçek veya tüzelkişiler ile diğer kuruluşların ba
ğış veya yardım yapmaları halinde, yapılan bu bağış ve yardımın dernek tarafından alınabilmesi için Ba
kanlığımca gerekli araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra izin verilmektedir. 

Ayrıca, vakıfların tescili, iş ve işlemleri Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olduğundan, yurt 
dışından yardım veya bağış almaları da anılan Genel Müdürlükçe takip edilmektedir. 

Bugüne kadar yurt dışından yardım almaları izin verilen derneklerin listesi aşağıda belirtilmiştir. 

İzin Yardım alınmasına izin verilen 
ili Demeğin adı tarihi ülke, kuruluş ve kişiler 

1. Ankara öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği 12.6.1985 Almanya Alfons Goppel Stftung Vakfı 
18.5.1985 İngiltere Uluslararası Planlı Aile Federas

yonu 
25.9.1985 A.B.D. Turkish American Culturel Asso-

ciation Of Michigan Demeği 
23.9.1985 UNESCO tarafından 
26.3.1985 Kanada International Development Re

search Center kuruluşu 
28.6.1985 UNESCO tarafından 
29.3.1984 A.B.D. Türk - Amerikan Eğitim Vakfı ta

rafından 
12.9.1985 Amerika Amerikan Hayvanları Koruma 

Demeği 
9. İstanbul Türk-Amerikan İlmî Araştırmaları Der. 1.6.1981 American Research Institute in Turkey 

Inc kuruluşu 

2. Ankara Türkiye Aile Planlaması Derneği 
3. Ankara Ankara Çocuk Dostları Derneği 

4. Ankara Türk Kadınlar Konseyi Demeği 
5. Ankara Türk Sosyal Bilimler Demeği 

6. Ankara Türk Sosyal Bilimler Derneği 
7. Ankara Türk Eğitim Demeği 

8. İstanbul Türkiye Hayvanları Koruma Demeği 

NOT : Sözkonusu derneğe aynı kuruluş tarafından yardım yapılması için 11 Ekim 1982, 1 Kasım 1983 ve 
21 Ocak 1985 tarihlerinde de izin verilmiştir. • 
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ili Derneğin adı 
İzin 

tarihi 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

İstanbul 

istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 

. İstanbul 

istanbul 
İstanbul 

istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Çocuk. Akü Sağlığı Rehberliği Derneği 15.10.1985 

Türk-Fransız Ticaret Derneği 10.4.1981 
Türie-Fransız Ticaret Derneği 22.2.1982 
Türk-Fransız Ticaret Derneği 25.3.1983 
Türk-Fransız Ticaret Derneği 28.3.1984 
istanbul Çocuk Sağlığı Derneği 3.10.1984 
istanbul Çocuk Sağlığı Derneği 7.11.1984 

istanbul Çocuk Sağlığı Derneği 9.1.1985 
İstanbul Çocuk Sağlığı Derneği 5.7.1985 

13.7.1984 
Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Der. 
Cüzzamla Savaş Derneği 

Yardım alınmasına izin verilen 
. ülke, kuruluş ve kişiler 

Avustralya Dr. Halil Münir başkanlığında
ki komite 
Fransız Hükümeti tarafından 
Fransız Hükümeti tarafından 
Fransız Hükümeti tarafından 
Fransız Hükümeti tarafından 
Avusturya Çocuk Teşkilatı 
Kanada Türk vatandaşı Ayla Argun tara
fından 
Avusturya Çocuk Teşkilatı 
ingiltere Çocuk Teşkilatı 
Lüksemburg Milletlerarası Pazar Derneği 
tarafından 
isviçre Uluslararası Cüzzamla Savaş Der. 16.9.1985 

Köy Öğ. ile Haber, ve Yard. Derneği 23.3.1982 isviçre Köy İlkokullarına Yardım Derneği 
Köy Öğ. ile Haber, ve Yard. Derneği 7.4.1982 Lahey Teknik Mrk. Görevlileri 
Köy öğ. ile Haber, ve Yard.xDerneği 5.11.1982 A.B.D. Türk - Amerikan Dostluk Kulübü 
Köy Öğ. ile Haber, ve Yard. Derneği 29.8.1983 A.B.D. Türk - Amerikan Dostluk Kulübü 
Köy öğ. ile Haber, ve Yard. Derneği 21.1.1985 A.B.D. Türk - Amerikan Dostluk Kulübü 

25.6.1984 Washington Türk Kadınları Türk Çocuk
ları Koruma Derneği 

21.9.1984 Washington Türk Kadınları Türk Çocuk
ları Koruma Derneği 

25.7.1985 isviçre Türkiye Köy İlkokullarına Yar
dım Derneği 

Köy öğ. ile Haber, ve Yard. Derneği 

27. istanbul Köy öğ. ile Haber, ve Yard. Derrieği 

28. istanbul Köy öğ. ile Haber, ve Yard. Derneği 

Bilgilerinize arz ederim. 

7. -* Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
tn, Spor toto ve Akaryakıt Fonuna ilişkin sorusu ve 

Yıldırım Akbulut 
içişleri Bakanı 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/658) 

Türkiye Büyük Millet MeoM Basık aınfağıına 

Aşağiıdalk'i sorularımın Millî Eğitim Gençl'ilk ve Spor Balkanı Sayın VeihM Dinçerler tarafından' yazılı ola
rak oevaıpTandiırimıası için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne Milletvekili 

Soru 1. 1.1.1984 - 31.8.1985 tarihleri arasında BakaaHlığıınızıca küllannlımak üzere «Spor toto ve akarya
kıt» fonu olaralk, aşağııdalki cdtıvele göre cevaplanidınJırnaik: üzere, ayrı ayrı ne kaıdar fon elde editaiştir? 

«Spor Toto Fonu Akaryakıt Fonu 

LL1984 bakiyesi (varsa) 
1.İJİ984 - 31.8.1985 elide edilen 
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Soru 2. İH. 11984 - 31.8.1985 tarihleri arasında, bu flonflaralan aşağtdalki cetvele göre cavapfeındınfonalk. sü
ratiyle, hangi projelere ne kadar ödeme yapılmıştır? 

Talep Eden 
11 Kuruluş 

Proje balkiyesfoıin ne zamanı 

Pröjenfitt 
NMiğli 

• «, • # • 

öldeneoegi 

Talep 
Tarihi 

. - . • •« • 

Talep Etflen 
Tutar 

Yapılan ödeme 
Tutan 

öldeme 
Tarihi 

Soru 3. IBu fonlardan Bakanlığınızdan talepte bulunulmuş, redklediltrniş veya henüz scmuçBandınlmamış 
projeler varsa, aşağııdalki cetvele göre cevaplandırılmak suretiyle, nelerdir? 

Projenin TaHep Taüep Edilen Reddedlâlimdışse Benüz kestin cevap verültmemfişse ne 
11 ' Kuruluş iNİtelği TariM Tutar İNederti zıamaıı sanıuıçtondııriilacağı 

JSoru 4. a) Su fonlar, aişağıldalk'i cetvele göre cevaplandırimalk suretiyle, hangi bankalara vaıdeli -olarak ya-
tırıtaııışltıır? 

Banka Yaltırılan Yaltıridığı 
Adı Tutar Tarih Valde 

Temldifi EdMglSö 
Taıtfhi 

ıb) 31.8.1985 tarihi i'ütoaTiyle bu fonların BaJkartüğınızca kUl'bnıyb'Mir genel toplamı nedir? 

TC 
Millî Eğitim' Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Beden Terbiyesi Genel MükJiirlüğü 
Tesisler D. iBSK-Yalt. Pln. SK ML 

Saıyı : T, 06-69/6439 VI . 10 . 1985 
UConu : Spor - Totio ve Akaryakıt Fonuna 

ilişkin ısoru önergesi. 

Türküye Büytik Millet MealM Baıştarihğıınaı 
ÎLGÎ : 17 Eylül 1985 gün ve 7/658 - 4265/16583 

sayılı yazınız. 

Edime Mlitavekii Türkân Turgıît ARIKAN'm 
Spor - Tdtio ve Akaryakıt Fonu ite ilgili soru önerge-
isüne verien cevap ekte sunUHmıustur. 

Silgilerini arz 'ederim. 

Melun Eırniroğlu 
Millî Eğitkn Gençlik ve 

Spor 'Balkanı 

999 ^~ 



SORU ÖNERGESİ CEVABI 

CEVAP 1 

1.1.1984 (Bakiyesi varsa) 
1.1.1984 - 31.8 .1985 elde edilen 

CEVAP 2 

11 

Çeşitti (55) 
Çeşitti (54) 
Çeşitti 
Çeşitti 
Ankara - İzmir 
İstanbul 
Bursa 
Gümüşhane 
Ankara 
Erzurum 
Hatay 
Konya 
Yozgat 
Çeşitti (38) 
Çeşitti (66) 
Balıkesir 
Ankara - izmir 
İstanbul 
Bursa 
Ağrı 

Talep eden 
kuruluş 

BTGM 
BTGM 
BTGM 
BTGM 

BTÖM 
BTGM 
BTGM 
BAY-BAK. 
BAY - BAK. 
BAY - BAK. 
BAY - BAK. 
BAY-BAK. 
BTGM 
BTGM 
BTGM 

BTGM 
BTGM 
BTGM 

Projenin niteliği 

Büyük Onarım 
Tanzim Çimleme 
Çelik Spor Sal. 
Makine - Teçhizat 

/ 
Tartan Pistler 
Uludağ Telesiej 
Teleski Tesisi 
Altındağ Spor Tesisi 
Cirit Oyun Alam 
İskenderun K. Y. H. 
Akşehir Spor Salonu 
Yerköy Stad 
Büyük Onaran 
Tanzim Çimleme 
Armutova Spor Salonu 

Tartan Pistler 
Uludağ Telesiej 
Teleski Tesisi 

Talep 
tarihi 

1984 
1984 
1984 
1984 

1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 

1985 
1985 
1985 

Spor - Toto Fonu 

TL. 

9 1*61 887 016 
"• 

Spor-Toto Fonu 

Talep edilen 
«utar TL. 

750 000 000 
580 000 000 
135 000 000 
750 000 000 

— 
60000000 
45 000 O0Q 
30 000 000 
30 000 000 
30 000 000 
30 000 000 
30 000 000 

1 000 000 000 
400000000 
50 000 000 

210 000 000 
20 000 000 
15 000 000 



• 
1 s 
1 

ti 

Gümüşhane 
Kayseri 
Kastamonu 
Bolu 
Konya 
Konya 
Konya 
Bursa 
Antalya 
İstanbul 
Bolu 
Erzurum 
Edirne 
İsparta 
İçel 
Kırklareli 
Kocaeli 
Samsun 
Denizli 
Hatay 
İstanbul 
Tokat 
Kars 
Şanlıurfa 
Gaziantep 
Artvin 
Eskişehir 
Çorum 

Talep eden 
kuruluş 

BTGM 
BTGM 
BTGM 
BAY-BAK. 
BAY-BAK. 
BAY-BAK. 
BAY - BAK. 
BAY-BAK. 
BAY - BAK. 
BAY - BAK. 
BAY-BAK. 
BAY 7 BAK 
BAY - BAK. 
BAY - BAK. 
BAY-BAK. 
BAY-BAK. 
BAY-BAK. 
BAY-BAK. 
BAY-BAK. 
BAY-BAK. 
BAY - BAK. 
BAY-BAK. 
BAY - BAK. 
BAY-BAK. 
BAY-BAK. 
BAY - BAK. 
BAY - BAK. 
BAY - BAK. 

Projenin niteliği 

Teleski Tesisi 
Erciyes Telesiej 
İlgaz Kayak Tesisi \ 
Akçakoca Stad 
Karaman Spor Salonu 
Akşehir Spor Salonu 
Ereğli Spor Salonu 
M. Kemalpaşa Spor Salonu 
Akseki Sah. Tanzimi 
Sağmalcılar Stad 
Kap. Yüz. Hav. İkm. 
Ciıt Oyun Alanaı 
Kap. Yüz. Hav. İkm. 
Kap. Yüz. Hav. İkm. 
Tarsus Spor Salonu 
Lüleburgaz Spor Salonu 
Kap. Yüz. Hav. İkm. 
Kap. Yüz. Hav. İkm. 
Kap. Yüz. Hav. İkm. 
İskenderun Kap. Yüz. Hav. 
Spor Salonu (12 500) 
Spor Salonu İkm. 
İğdır Spor Salonu İkm. 
Viranşehir Spor Salonu 
Nizip Spor Salonu İkm. -
Hopa A -1 Tipi Trb. 
Pre - Fabrika Spor Salonu 
Sungurlu Spor Salonu 

Talep 
tarihi 

1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 

. 1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 

Spor-Toto Fonu 
Talep edilen 

--
tutar TL. 

25 000 000 
10 000 000 
50 000 000 
14 000 000 
20 000 000 
50 000 000 
25 000 000, 
75 000 000 
\14 000 000 
50 000 000 
50 000 000 
20 000000 
50 000 000 
50 000 000 
20 000 000 
40 000 000 
50 000 000 
20 000 000 
5 000 000 

50 000 000 
300 000 000 
50 000 000 
50 000 000 
50 000000 
74 000 000 
30 000 000 

100 000 000 
50 000 000 



*ı 

Hatay 
İzmir 
Sivas 
Tunceli 
Nevşehir 
Manisa 
Bolu 
Trabzon 

Talep eden 
kuruluş 

BAY-BAK. 
BAY-BAK. 
BAY-BAK. 
BAY - BAK. 
BAY - BAK. 
BAY - BAK. 
BAY-BAK. 
BAY - BAK. 

Projenin niteliği 

Kırıkhan Spor Salonu Ikm. 
Bergama Spor Salonu Ikm. 
Divriği Spor Salonu Ikm. 
Spor Salonu İnş. 
Spor Salonu Inş. 
Alaşehir Spor Salonu Ikm. 
Gerede Spor Salonu İnş. 
Tonya Spor Salonu Inş. 

Talep 
tarihi 

1985 
1985 
1985 
1985 

. 1985 
1985 
1985 
1985 

Spor - Toto Fonu 
Talep edilen 

tutar TL. 

50 000 000 
50 000 000 
50 000 000 
55 000 000 

100 000 000 
150 000 000 
50 000 000 
50 000 000 

Proje Bakiyesinin Ne Zaman Ödeneceği : 7 Ocak 1985 gün ve 18628 sayılı mükerrer 
yınlanan yatırım projeleri listesine göre, 31 Aralık 1985 gününe kadar Spor-Toto Fonund 
müteakip ödenecektir. 

Spor-Toto Fonunda : 

1. 1.1.1984 - 31 .12.1984 döneminde 
2. 1.1.1985 -31.8 .1985 döneminde 

TOPLAM 

1984 Yılında : 
a) Spor faaliyetlerine 
b) Yatırımlara 
c) (R) işaretli cetvele göre Hazineye 
1985 Yılında : 
a) Spor faaliyetlerine 
b) Yatırımlara 
c) (R) işaretli cetvele göre Hazineye 

4 825 264 815 TL. 
4 336 622 201 TL. olmak üzer 

9 161 887 016 TL. birikmiştir. 

1 300 000 000 TL. ödenek kayd 
2 372 500 000 TL. ödenek kayd 
1 152 764 815 TL. gelir kaydı y 

972 500 000 TL. ödenek kayd 
1 757 000 000 TL. ödenek kaydı 
1 607 122 201 TL. gelir kaydı y 



\ 

CEVAP 3 

AKARYAKİT FONU 
Akaryakıt Tüketim Fonu Paket Programı Bakanlar Kurulunun 7.7.1985 gün ve 85/97 

kabul edilerek yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu güne kadar, T. C. Merkez Bankasın 
Genel Müdürlüğü hesabında Akaryakıt Fonundan biriden meblağ toplamı 2 547 583 084 

Akaryakıt Fonu, Paket programının 85HO0O110 No. lu «Mevcut Spor Tesislerinin Bakı 
Tevsii ve Modernizasyonu» projesinden Eylül 1985 tarihinden itibaren toplam 500 000 00 
illere gönderilmiştir. 

Spor-Toto Fonu 

| 
1 
tu 
S 
1 

t i 

İstanbul ve 
Havalisi 
Çeşitli Tip Projelerin 
Tadili 
Spor - Toto 
Otomasyonu 
Eskişehir 
Yozgat 
Zonguldak 
İstanbul - Istkıye 
İstanbul - Ataköy 
Artvin 

• 

O 

Talep eden 
kuruluş 

BTGM 

BTGM 

BTGM 
BTGM 
BTGM 
BTGM 
BTGM 
BTGM 
BTGM 

Bu projeler, 

ı 
Projenin niteliği 

Etüd - Proje 

Etüd - Proje 

Etüd-Proje 
Pre-Fabrika Salon 
Kayak Tesisi 
100 üncü Yıl Spor Tesisleri 
Spor Sitesi (Etüd - Prj.) 
Spor Sitesi (Etüd - Prj.) 
Hopa A -1 Tipi Trb. 

Devlet Planlama Teşkilatı Mü 

Talep 
tarihi 

1984 

1984 

1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 

isteşarhği 
(Yılı içerisinde uygulamaya sokulamadığından.) 

CEVAP 4 

1 

• Yatırılan 
Hesap No. Miktar 

No. lu hesap 500 000 000 
2 No. lu hesap 1 000 000 000 
3 No. lu hesap 500 000 000 

ınca 

Yal 

8. 
31. 
6. 

191 

Talep edilen 
tutar TL. 

5 000 000 

10 000 000 

30 000 000 
100 000 000 
25000 000 
50 000 000 

1 000 000 
1 000 000 

20 000 000 

?J yılı yatırım program 

:. Tarihi Son Durum 

10. 
10. 
12. 

, 1984 2 000 000 0 
,1984 1 250 000 0 
.1984 726 416 6 

YEKÛN 2 000 000 000 3 976 416 6 
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(EK — 1) 

îl 'i İlçesi 

Adama 
» 

Adıyaman 
Afyon 

,» 
» 

EmMağ 

Şuhut 
Ağrı 

Ankara Eryaman 

» 
1» 

» 
;» 
>> 
» 
'»' 
w 

• ı * 

Antalya 
m 
I» 

Artvin 
I* 

Aydın 
» 
;» 

Balıkesir 
» 
> 
» 
,» 
» 
,» 
» 
» 

Bilecik 

Haymana 

Çubuk 

Polatlı -
Altındağ 

Hopa 

Çin© 
Kuşadası 

Susurluk 

Susurluk 

Bandırma 
Dursunbey 
Bozüyük 

84H000030 PROJE NO. LU «BÜYÜK ONARIMLAR» PROJESİ 
EK ÖDENEK REVIZE DAĞILIM LİSTESİ 

1 ş i n A d ı 

Çırpınma Yüzme Havuzu Elek. Sıh. Müştemilat Tesisat Onarımı 
Yüzme Havuzu Otomatik Kontrol Tesisatı Onarımı 
Merkez Stad Yıkılan ihata Duvarı Onarımı 
Stad' Tribün ikmali • 
Atatürk Stadı ilave Tribün İkmali 
Karaadil Sahası iç Telörgü Yapımı 
Bölge Hizmet Binası Kalorifer Elektrik Sıhhi Tesisat Onarımı 
Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ikmali 
Şehir Stadı Portatif Tribün Yapımı 
Atış Poligonu ikmal inşaatı 
Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu Onarımı 
Merkez Cimnastik Salonu Bakım Onarımı 
Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu Boyler Tesisatı Onarımı 
Sahası Çevre ihata ve tç Telörgü Yapımı 
Merkez Halter Kamp Merkezi Onarımı 
Spor Salonu Foseptik Çukuru Onarımı 
Atatürk Spor Salonu Oyun Çizgileri ve Parke Cilası 
Stadı ihata Duvarı İkmali 
Spor Salonu Boyler Tesisatı Onarımı 
Merkez Spor Sitesi Beton Tenis Kortu Yapımı 
Atatürk Spor Salonu Çatı Onarımı 
Ali Naili Nora Atletizm Pisti Soyunma Odaları Onarımı 
Merkez Spor Salonu Bakım Onarımı 
Bölge Hizmet Binası ikmali 
Çok Maksatlı Spor Salonu İkmal inşaatı 
Stadı ihata Duvarı ikmali 
Bölge Hizmet Binası ikmali 
Stadı Betonarme Tribün ikmal inşaatı 
Futbol Sahası ilave Dolgu Tribün Yapımı 
Sporcu Misafirhanesi ikmal inşaatı 
Bölge Hizmet Binası, Misafirhane ve Lojman ikmal inşaatı 
Atatürk Stadı Seyirci WC'leri Temiz Su Tesisatı Onarımı 
Zeytinli Stadı Dış Çevre Duvar ve Dolgu Tribün İkmali 
Spor Salonu ve Lokal Binası Onarımı 
Kurtdereli Spor Salonu Dış Cephe Onarımı 
Stadı Dış Çevre Duvar ve Dolgu Tribün İkmali 
Merkez Ali Hikmet Paşa Sahası Portatif Tribün ikmali 
Stadı tç Telörgü Onarımı 
Spor Salonu ihata Duvarı Onarımı 
Futbol Sahası Soyunma Odaları Onarımı 
Bölge Hizmet Binası ikmali 

(BİN TL.) 
ödeneği 

ı 3 000 
4 000 
3 000 
4 00C) 
8 000 
3 00Ö 
1 000 
8 ooa 
3 000 

17 700 
5 150 
4 500 
2 500 

- 7 500 
3 300 
2 0001 
2 000 
4 000 

800 
4 000 
3 500 

10 000 
2 ÖOO 

20 000 
201 000 
4 000 
8 000 
4 000 

* 4 000 
8 000 

•4 000 
800 

2 000 
4 000 
1 000 
4 000 
1 000 
3 000 
2 000 
3 000 
3 000 

.— 600 — 
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î l i İlçesi İ ş i n A d ı ödeneği 

Bingöl 

Burdur 
I* 
ı» 

Bursa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 

Çanakkale 
» 
» 

Çankırı 
» 
» 
» 

Çorum 
Denizi 

1* 
I* 
W 
•w 

Diyarbakır 

Yeşilova1 

Uludağ 
Orhangazü 
Gemlik 
İnegöl 

ıBiga 
Biga 

İlgaz 
Kurşunlu 
Yapraklı 

Mecitözü 

Edlirne 

Silvan 

>> 
» 
» 
.*. 

Erzincan 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 

Uzunköprü 
Uzunköprü 
Uzunköprü 
Keşan 

Çifteler 
islahiye 
Görele 

Gümüşhane Bayburt 

Bölge Hizmet Binası İkmali 
Bölge Hizmet Binası Kalorifer Tesisatı Onarımı 
Bölge Hizmet Binası Elektrik, Sıhhi Müştemilat Tesisatı Onarımı 
Futbol Sahası Çevre İhata Duvarı İkmali 
Merkez Antrenman Sahaları Çevre İhata Duvarı İkmali 
Merkez Stadı Tribün İkmali 

Kayak Eğitim Merkezi Onarımı 
Futbol Sahası Soyunma Odaları İkmali 
Futbol Sahası Savunma Odaları İkmali 
Stadı Tribün ve Soyunma Odaları Onarımı 
Çekirge Havuzlu Park Soyunma Kabinleri ve Çevre Tel örgü Yapımı 
Merinos Futbol Sahası İç - Dış Telörgü Yapımı 
Bölge Hizmet Binası İkmal İnşaatı 
Misafirhane Odaları Bakım - Onarım 
Atatürk Stadı Elektrik Tesisatı Onarımı 
Bölge Hizmet Binası İkmali 
Stadı Bakım Onarımı 
Küçük Antrenman Salonu Onarımı 

Şehir Stadı Tribün İkmali 
Spor Salonu Bakım - Onarımı 
Spor Salonu Bakım - Onarımı 
Sahası iç Telörgü Yapımı 

Futbol Sahası tç Telörgü İkmali 
Cimnastik Spor Salonu İkmal inşaatı 
Merkez Incilipınar Açık Yüzme Havuzu Onanmı 
Merkez Antrenman Sahası Soyunma Odaları Onarımı 
Merkez Stadı İç Telörgü Onarımı 
Cankurtaran Kamp Tesisleri Çalışma Salonu İkmali 

Merkez Stad iç Telörgü Onarımı 
Merkez Stad İlave Tribün ikmali 
Merkez Spor Salonu Bakım Onarımı 
Futbol Sahası Çevre Telörgü Yapımı 

25 Kasım Stadı Bakım - Onarımı 
Spor Salonu Çevre İhata İkmali 
Stadı Çevre ihata Yapımı 
Stadı ilave Tribün ikmal İnşaatı 
Futbol Sahası Portatif Tribün Yapımı 

Bölge Hizmet Binası ikmal inşaatı 
Futbol Sahası tç Telörgü Yapımı 
Stadı iç Telörgü Onarımı 
Stadı Bakım - Onarımı 
Stadı Bakım - Onarımı 
Şehir Stadı ihata Duvarı ve iç Telörgü Onarımı 

4 000 
3 350 
3 850 
3 000 
4 000 
5 500 

10 000 
3 000 
2 500 
3 500 

ı 3 500ı 
4 000 

19 500 
3 000 

500 
4 000 
3 000 
2 000 

8 000 
2.000 
2 000 
3 000 

1 500 
10 000 
10 000 
2 000 
3 000 

10 000 

2 000 
4 000 
2 000 

•2 000 

3 000 
3 500 
4 000 
4 000 
4 000 

8 000 
2 000 
2 000 
4 000 
4 000 
4 000 

— tfOÎ — 
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Il ı İlçesi i ş i n A d ı ödeneği 

Kastamonu Taşköprü 
» Devrekhani 

Hakkâri Vüksekova Sahası Soyunma Odaları ve Çevre İhata Duvarı Onarımı 
İsparta Şarkikaraağaç Sahası Telörgü ve Soyunma Odaları tkmali 

» Merkez Antrenman Sahası İhata İkmali 
a, Şehir Stadı Soyunma Odaları Onarımı 
» Merkez Stad Derin Su Kuyusu Açtırılması 

İsparta Merkez Stad Su Deposu Yapımı 
» Merkez Kıraçlar Sahası Çevre İhata Yapımı 

İçel Bölge Hizmet Binası İkmal İnşaatı 
a Şehir Stadı Tribünleri, Soyunma Odaları ve WC. Onarımı 

Kars İğdır Spor Sahası İç Telörgü Onarımı 
» Şehir Stadı İhata Duvarı ikmali 
;» Hizmet Binası Kalorifer Elektrik Sıhhi Tesisat Onarımı 

Spor Salonu Bakım Onarımı 
Spor Salonu Bakım Onarımı 

>)( v Merkez Spor Salonu Bakım Onarımı 

Kayseri Felahiye Sahası Telörgü İkmali 
Merkez Spor Salonu ve Talaş Eğitim Merkezi Elektrik Tesisatı 

» Onarımı 
» Talaş Eğitim Merkezi Su Yolu ve İhata Duvarı Onarımı 
» Pınarbaşı Sahası Telörgü İkmali 
» Talaş Eğitim Merkezi Yemekhane Onarımı 

Stadı Elektrik Sıhhi Tesisat Onarımı 
Şehir Stadı Kalorifer Elektrik Sıhhi Tesisat Onarımı 
Şehir Stadı Tribün Oturma Yerleri Yapımı 
Bölge Hizmet Binası İkmali 

;» Şehir Stadı İlave Dolgu Tribün Yapımı 
Şehir Stadı Şeref Tribünü Oturma Sıraları, Çatı Onarımı ile Ses-

;» lendirme Tesisatı -Yapımı 
Kocaeli Gebze Futbol Sahası tç Telörgü Onarımı 

>> Gölcük Futbol Sahası İhata ve Soyunma Odaları Onarımı 

Konya Merkez Stadı Derin Su Kuyusu Açtırılması 
» Doğanhıisar Sahası tç Telörgü Onarımı 
» Sarayönü Sahası iç Telörgü Onarımı 
ı» Misafirhane Bakım Onarımı 
:# Beyşehlir Stadı Çevre iha ta ikmali 

Kütahya Merkez Spor Salonu Bakım Onarımı 
Malatya inönü Stadı Seyirci Giriş Turnikesi Yapımı 

» Şehir Stadı Kalorifer Tesisatı Onarımı 
» Şehir Stadı Tr ibün tkmali ve Onarımı 
» Şehir Stadı Zemininin Oturmasının önlenmesi 

Mianisa Saruhanlı Futbol Sahası Çevre iha ta Yapımı 
» Gölmarmara Sahası iha ta ve Soyunma Odaları ikmali 
» Akhisar Spor Salonu Parke Onarımı 
» Merkez Atış Poligonu Bakım Onarımı 

Kırklareli Lüleburgaz 

Kırşehir 

4 000 
3 500 
3 000 
2 000 
4 000 

4 000 
4 000 
8 000 
12 000 

4 000 
2 500 
1 000 

1 000 
1 000 
1 000 

4 000 

1 000 
5 000 
2 500 
4 000 

500 
1 500 
2 000 
4 000 
4 000 

4 000 
4 000 
7 000 

3 000 
4 000 
4.000 
4 000 
4 000 

3 000 
5 000 
4 000 
20 000 
10 000 

1 OOOî 
4 000 
3 000 
2 000 

- 6 0 2 
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îid ilçesi İ ş i n A d ı ödeneği 

Kahramanmaraş 
> 
I» 

Mıardiin 
Muğla 
Muş 

• * . 

Niğde 
» 

Ordu 
* 
» 

Göksün 
Afşin 

Bor 

Ünye 
Fatsa 

Rize 

» 

Sakarya 
» 
aı 

Samsun 

Siirt 
» 

Sinop 

Akyazı 
Geyve 
Akyazı 

Batman 

Gerze 

» 
» 

Sivas 
» 

Tokat 
Tunceli 

> 

Şaniîıurfa 
Uşak 
Zonguldak 

» 

Ayancık 
Boyabat 

Gürün 
Erbaa 

* 

Ulubey 
Çaycuma 
Ereğli 

Merkez Stad Soyunma Odaları Onarımı 
Karakucak Sahası Telörgü Onarımı 
Sahası iç Telörgü İkmali 
Merkez Stad Tribün Onarımı 
Merkez Stad İlave Tribün İkmali 
Merkez Stad Elektrik Sıhhi Tesisat Onarımı 
Merkez Spor Sitesi Çevre İhata Duvan İkmali 

Merkez Spor Salonu Elektrik Tesisatı Onarımı 
Spor Salonu Elektrik Tesisatı Onarımı 
Futbol Sahası İç Telörgü Yapımı 
Stadı Çevre İhata Duvarı Yükseltilmesi 
Sahası Çevre İhata ve Soyunma Odaları Yapımı 
Atatürk Spor Salonu Elektrik Trafo ve Korpazosyon Bataryası 
Konulması * 

Atış Poligonu Onarımı 
Merkez Spor Sitesi Çevre İhata Yapımı ve Çevre Tanzimi 
Hizmet Binası Kat Kalorifer Yapımı 

Spor Salonu Bakım Onarımı 
Spor Salonu Bakım Onarımı 
Sahası Telörgü, Soyunma Odaları ve Portatif Tribün Yapımı 
Merkez Spor Salonu Fuaya Üstü Antrenman Salonu Yapımı 
Bölge Hizmet Binası İkmali 
Merkez ve İlçe Tesisleri Baca Filitresi Yapımı 

Futbol Sahası İç Telörgü Yapımı 
Merkez Stad İhata Yükseltilmesi ve Tribün İkmali 
Atatürk Spor Salonu ve Futbol Sahası İhata Duvarı Onarımı 
Atatürk Spor Salonu Parke Onarımı 
Futbol Sahası İç Telörgü Yapımı 
Dokuzoğlu Stadı Çevre İhata Duvarı Onarımı 
Futbol Sahası İç Telörgü Yapımı 
Futbol Sahası İç Telörgü Yapımı 

Paşaçayırı Futbol Sahası Tel örgü Yapımı 
Sahası İhata Duvarı Yapımı 
Spor Sahası İlave Tribün ikmali 
Merkez Futbol Sahası iç Telörgü İkmali 
Merkez Stad ilave Tribün ikmali 

Merkez Açık Yüzme Havuzu Bakım ve Onarımı 
Futbol Sahası istinat Duvan ikmali 
Futbol Sahası Tribün ve Telörgü ikmali 
Futbol Sahası Tribün ve Telörgü ikmali 

TOPLAM 
Zuhuru Muhtemel ve ödeneği Yetmeyen işler için 

GENEL TOPLAM 

4 000 
3 000 
2 500 
4 000 

14 000 
1 000 
4 ooa 

350 
300 

4 000 
1 000 
6 000 

1 500 

1 500 
3 000 
1 000 

1 100 
1 100 

10 000ı 
2 500 
3 500 
2 000 

3 000 
8 000 
3 000 
1 200 
2 500 
3 000 
2 500 
2 500 

4 000 
3 000 
4 000 
1 500 

15 000 

3 000 
3 000 
2 000 
4 000 

700 000 
50 000 

750 000 

603 — 



T. B, M. M. B : 19 22 . 10 . 1985 O : 1 

(000,) (Ek - 2) 

84 H000040 Proje No. lu Tandın Çimleme tşîeni Ek ödenek Revize Programı Listesi 

İşiin Adı 

Merkez stadı futbol sabası drenaj ve alt yapı ıslahı ile 
üst tabaka teşkili 
Gölbaşı futbol sahası tanzimi 
vSandıklı futbol sahası tanzimi 
Şehir stadı atletizm pisti ıslahı 
Şehir stadı futbol sahası çim. ısl. ve otomatik ve yağ
murlama, sulama sis, yap. 
Taşlıçay futbol sahası tanzimi 
Merkez stadyumu futbol sahası üst tabaka ıslahı üle 
yeniden çimlendirme yağmurlama, sulama sistemi re
vizyonu otomatik sisteme dönüştürülmesi 
Güimüşhaci köy futbol sahası tanzimi 
Anıttepe spor kompleksli, doğal çevre düzenlemesi 
Kalecik futbol sahası tanzimi 
Müstakil atletizm pisti ç'im. ikmal 
Müstakil atletizm püstii çevre kanalizasyonu 
Müstakil atletizm pisti dlış çevre tanzimi ve bordur 
yapımı 
100 üncü yıl spor kompleksli doğal çevre düzenlenmesi 
100 üncü yıl spor kompleksli çitn yüzeyli futbol sahası 
ikmali 
Atatürk stadı futbol sahası çim ıslahı 
Hopa spor kompleksi çevre drenaj ve atletizm pisti 
platoları ikmali 
Yusufeli Karakucak güreş sahası ikmali 
Merkez açık spor teslisleri tanzimi 
Ardanuç açık spor teslisleri tanzimi 
Merkez futbol antrenman sahası tanzimi 
Merkez stadyumu futbol sahası yağmurlama - sulama 
sistemi revizyonu ve elektronik programlayıcı siste
me dönüştürülmesi 
Bozdoğan futbol sahası tanzimi 
Kuşadası futbol sahası tanzimi 
Yedek çim parkı üst tabaka teşkili ve çim ekimi, yağ
murlama - sulama sistemli montajı 
Ayvalık futbol sahası tanzimi 
Atatürk stadı mevsim sonu çim bakımı 
Atatürk stadı atletizm pisti ve platoları 
Altmova spor sahası ikmali 
Bozöyük futbol sahası tanzümî 
Pazaryeri: futbol sahası tanzimi 
Söğüt atletizm pisti ve platoları ikmali 

îlıi 

Ağrı 

Ek Revize 
Program Program Program 
ödeneği ödeneği ödeneği 

Adıyaman 
» 

Afyon 
» 

» 

10 000 
- — 

10 000 
— 

2 000 
— 

4 000 

2 000 

10 000 
— 

10 000 
— 

.I 
5 000 

Amasya 
» 

Ankara 
» 

7 000 
3 500 
2 000 
3 000 3 000 

4 000 

7 000 
3 500 

4 000 

4 000 

2 000 
Antalya 

Antalya 
» 

Artvin 
» 
» 
> 

Aydın 

» 
» 
» 

Balıkesir 
» 
» 
•» 

» 
Bilecik 

3 000 

3 000 
— 

4 000 
2 000 

— 
— 

4 000 

2 500 
4 000 

— 

8 000 
— 
— 
— 
— 

6 000 

— 

1 00Q 
2 000 

— 
— 

2 000 
— 
— 

— 
3 000 

3 000 
— 
— 
— 
— 

— 

11 000 
— 

4 000 
2 000 
4 000 
3 500 
4 000 

2 500 
4 000 

— 

12 000 
4 000 
3.000 

V6 000 
2 000 
6 000 

3 000 
4 000 

— 604 — 
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îşin Adı 

Merkez futbol antreman sahası tanzimi 
Mengen futbol sahası tanzimi 
Merkez yedek çim parkı tanzimli 
Bucak futbol sahası tanzimi 
Merkez stadyumu mevsim sonu çim bakımı ve yağ
murlama - sulama sistemlinin revizyonu otomatik sis
teme dönüştürülmesi 
Yeşilova futbol sahası tanzimi 
Merkez stadyumu mevsim sonu çıım bakımı ve yağ
murlama, sulama sistemi montajı 
Merkez okçuluk alanı tanzimi 
İnegöl futbol sahası ıslahı 
Gemlik futbol sahası ıslahı 
Kurşunlu futbol sahası tanzimi 
Çerkeş futbol sahası İkmal 
Yapraklı futbol sahası tanzimi 
Merkez stadyumu drenaj ve alt yapı ıslahı 
Mecitözü futbol sahası tanzimli 
Osmancık futbol sahası tanzimi 
Merkez futbol antrenman sah, ikmali 
Merkez stadı drenaj ve alt yapı ıslahı ile çimlendirme 
Merkez stadı atletizm pisti ıslahı 
Silvan futbol antrenman sahası tanzimi 
Merkez futbol sahası tanzimi 
Açık spor tesisleri tanzimli 
Tercan futbol sahası tanzimi 

Merkez stadyumu mevsim sonu Çim bakımı ve yağ
murlama - sulama sistemi montajı 
Çifteler futbol sahası ikmali 
Nizip futbol sabası üst tabaka teşküli 
Mevsim sonu çim balkımı yağmurlama sulama sistemi 
revizyonu ve otomatik siisteme dönüştürülmesi 
Merkez futbol sahası tanzimi 
Görele futbol sahası ıslahı 
Tirebolu futbol sahası tanzimi 
Teîkit toprak yüzeyli futbol sabası tanzimli 
Bayburt futbol sahası ıslahı 
Yüksekova futbol sahası tanzimi 
Reyhanlı futbol sahası ıslahı 
iskenderun altet&zîm pisti 'ikmali 
Merkez stadı yağmurlama - sulama sistemi ikmali 
Şarkikaraağaç futbol sahası tanzimi 
Tarsus spor kompleksi 1 no. lu atletizm pisti ve 2 no. 
lü futbol sahası İkmali 
Anamur futbol sabası tanzimi 

M 

Bingöl 
'Bolu 

» 
'Burdur 

Program 
ödeneni 

7 000 
3 000 
3 000 
5 000 

Ek 
Program 
ödeneği 

— 
— 
— 
— 

Revtize 
Program 
ödeneği 

w 000 
— 
— 

5 000 

3 000 

3 000 
8 000 

3 000 
» 

Bursa 
» 
» 
» 

Çankırı 
» 
» 

Çorum 
» 
» 

Çanakkale 
Denizli 

» 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 

Eskişehir 
» 

Gaziantep 

— 

3 000 
3 000 
4 000 
3 000 

— 
— 
— 

5 000 
6 000 
5 000 

— 
il 8 000 

— 
3 000 

— 
2 000 
8 000 

3 000 
— 
— 

3 000 

2 000 
— 
— 

1 

5 000 
2 000 
3 000 

— 
2 000 
2 000 

— 
— 
— 
— 

4 000 
— 
— 

— 
1 000 

— 

— 

3 000 
— 

3 000 
— 
— 
— 
— 

4 000 
10 000 
5 000 
3 000 

26 000 
8 000 
3 000 

— 
— 

8 000 

3 000 
— 

1 500 

Giresun 
» 

Gümüşhane 
» 

Haıkkâri 
Hatay 

» 
İsparta 

» 

İçel 

— 
— 

1 000 
— 

10 000 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

2 000 
. — 

5 000 
— 
— 

4 000 

5 000 

'8 000 
T 500 

— 
— 

10 000 
6 000 
3 000 
3 500 
2 000 

4 000 

'— «W — 
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lş>in Ad» 
Program 

M ödeneği 

Altujıi<***te (Burhan Felek) müstakil atletizm sahası 

çimlendirme ikmal 
îstinye doğal çevre düzenlemesi 
Îstinye sondaj kuyu açılması ve yağmurlama - sulama 
sistemi 
Halkapınar müstakil atletizm sahası yağmurlama - su
lama sistemi 
Halkapınar müstakil atletizm sahası yağmurlama - su
lama sistemi 
Atatürk stadyumu 4 lü otomatik yağmurlama - sulama^ 
sistemi 
Atatürk stadyumu atletizm sahası ikmali 
Pınarbaşı futbol sahası tanzimi 
Felahiye futbol sahası tanzimi 
Merkez stadı atletizm pisti ve platoları tanzimi 
Merkez Paşaçayırı futbol sahası tanzimi 
Merkez stadı futbol sahası ıslahı 
Gebze futbol sahası tanzimi 
Gölcük futbol sahası tanzimi 
Sarayönü fu'tbol sahası tanzimi 
Merkez stadyumu futbol sahası mevsüm sonu çim ba
kımı yağmurlama - sulama sıistemi revizyonu île oto
matik sisteme dönüştürülmesi 
Alaşehir futbol sahası tanzimi 
Akhisar futbol sahası ıslahı 
Gördes futbol sahası tanzimi 
Kula futbol sahası tanzimi 
Saruhanlı futbol sahası ikmali 
Emet futbol sahası tanzimi 
Göksün Karakucak güreş sahası tanzimi 
Andırın futbol sahası tanzimi 
Afşin futbol sahası tanzimi 
Pazarcık futbol sahası tanzimi 
Derik futbol sahası tanzimi 
Merkez stadı drenaj ve alt yapı ıslahı ile çimlendirme 
Milas futbol sahası tanzimi 
Merlkez atletizm pisti ıslahı 
Nar futbol sahası tanzimi 
Ürgüp fulfbol sahası tanzimi 
Avanos futbol sahası tanzimi ikmali 
Gülşehir futbol sahası tanzimi 

istanbul 1 000 
1 000 

4 000 

Ek 
Program 
ödeneği 

10 000 

Revfee 
Program 
ödeneği 

9 000 

İzmir 

» 

»• 
» 

Kayseri 
» 

Kırklareli 
Kars 
Kırşehir 
Kocaeli 

» 
Konya 
Malatya 

Manisa 
» 
» 
» 
» 

Kütahya 
Kahramanmaraş 

» 
» 
» 

Mardin 
Muğla 

» 
» 

Nevşehir 
» 
» 
» 

— 

3 000 

5 000 
— 
— ' 
— 
— 

3 000 
— 

5 000 
3 000 

'— 
3 000 

— 
— 
— 
— 

5 000 
— 

3 000 
3 000 

— 
3 000 

13 000 
— 
— 

3 000 
3 000 
1 000 
3 000 

— • 

— 

— 
2 000 

— 
3 000 

— 
4 000 

— 
— 

2 000 
— 

4 500 
3 000 
3 000 

— 
— 
— 

2 000 
— 

2 000 
2 000 

— 
2 000 
2 500 

— 
— 
— 

' — 
•-— 

5 000 

3 000 

5 000 
5 000 

— 
2 000 
3 000 
3 000 
6 000 
4 000 
3 000 
2 000 
3 000 

8 000 
6 000 

— 
4 000 
1 000 
4 000 

— 
— 
— 
— 
— 

23 000 
— 

12 000 
3 000 
3 000 
1 000 
3 000 

— «Od — 
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îşjin Adı 

Fatsa fuit'bol sahası tanzimi 
Fındılklı futbol sahası tanzimi ikmali 
Merkez futbol anıtrenman sahası ikmali 
Şehir stadı futbol sahası ıslahı 
Karasu futbol sahası tanzimi 
Erenler futbol sahası tanzimi 
Merkez stadı atletizm pisti ıslahı 
Kavak futbol sahası tanzimi 
Pendik futbol sahası tanzimi 
Terme futbol sahası tanzimi 
Batman futbol antreman sahası tanzimli 
Merkez stadı futbol sahası ıslahı 
Merkez şehir stadı futbol sahası mevsim sonu çim ba
kımı ve otomatik yağmurlama sulama sistemi montajı 
Gürün futbol sahası tanzimli 
Ayancık futbol sahası ikmali 
Gerze futbol sahası ikmali 
Saray futbol sahası tanzimi ikmali 
Merkez stadı futbol sahası tanzimi atomali ve atletizm 
pisti 
Merkez futbol antreman sahası tanzimi 
Niksar futbol sahası tanzimi 
Yavuzselim futbol sahası tanzimli ikmali 
Merkez şehir stadı atletizim pistli ikmali 
Akçaabat futbol sahası ve atletizm pisti ikımali 
Mozat futbol sahası tanzimi 
Merkez futbol sahası tanzimli 
Merkez stadı futbol sahası altyapı ıslahı ile üst tabaka 
teşkili 
Birecik futbol sahası tanzimi 
Siverek futbol sahası tanzimi 
Ulübey futbol sahası tanzimi 
Merkez stadı atletizm pisti tanzimi 
Merkez stadı mevsim sonu çim 'bakımı ve yağmurlama 
sulama s'ıstemimin otomatik sisteme dönüştürülmesi 
Ereğli futbol sabası tanzimi 'ikmali 
Çaycuma futbol sahası tanzimi 'ikmali 
Devrek futbol sahası tanzimi 
100 üncü yıl spor kompleksi futbol sahası tanzimi 

TOPLAM 
Zuhuru Muhtemel 

GENEL TOPLAM 

Mi 

Ordu 
Rize 

» 
» 

Sakarya 
» 
» 

Samsun 
» 
» 

Siirt 
» 

Sivas 
» 

Sinop 
» 

Tekirdağ 

» 
» 

Takat 
Trabzon 

» 
» 

Tunceli 
» 

Urfa 
» 
» 

Uşak 
» 

Van 
Zonguldak 

» 
» 
» 

Program 
ödeneği 

5 000 
10 000 

— 
— 

5 000 
— 

4 000 
4 000 
5 000 
3 000 

— 

5 000 
— 
— 
— 

2 000 

3 000 
— 

5 000 
2 000 

— 
— 

4 000 
4 000 

8 000 
— 

6 000 
7 000 

3 000 
5 000 
2 000 
5 000 

— 

375 000 
35 000 
380 000 

Ek 
Program 
ödeneği 

3 000 
— 

2 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2 000 
3 000 

2 000 
2 000 

— 
— 

__ 
— 
— 
— 

2 000 
1 000 
1 000 
1 000 

3 000 
3 000 

~ 3 000 
— 

— 
— 
— 

7 000 

150 000 
20 000 
200 000 

Revtize 
Program 
ödeneği 

1 500 
5 000 
18 000 
4 000 
1 000 
4 000 
4 000 
4 000 
4 000 
5 000 
3 000 

— 

4 000 
— 

2 000 
2 000 
2 000 

4 500 
6 000 
8 000 
2 000 
2 000 
1 000 
4 000 
4 000 

— 
— 

12 000 
7 000 

3 000 
5 000 
2 000 
7 000 
12 000 

525 000 
55 000 
580 000 
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(Ek - 3 ) 

76HG00670 Proje No. lu «Karabük Tipi Spor Salon
ları» Projesi Dağılım Listesi 

M i 

Ağrı 
Balıkesir 
Denizli 
Denizli 
Eskişehir 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Rize 
İçel 
Sinop 
Trabzon 
Zonguldak 

Kesinhesaplar ve 
işler için 

İlçesi 

Patnos 
Armutova 
Merkez 
Çivril 
Merkez 
Kâğıthane 
Ardahan 
İnebolu 
Demirci 
Pazar 
Silifke 
Boyabat 
Tonya 
Bartın 

Toplam : 
zuhuru muhtemel 

: 
Genel Toplam 

(BİN TL.) 
ödeneği 

100 
15 OOû 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

16 300 

108 700 
125 000 

(EK-3e) 

İli - Lice'si 

76H000670 Proje Nolu «Karabük Tipi Spor Salonları» 
Kesinhesap ve Zuhuru Muhtemel İşler Dağılımı 

ödeneği 
KTTL.) 

BİNGÖL - ıSollhan spor salonu 
ANKARA - Şereflikoçhisar spor salonu 
KÜTAHYA - Gediz-Simav spor salonları 
SAMİSUN - Havza spor salonu 
ANTALYA - Manavgait spor salonu 
AFYON - Emirdağ - ESKtıŞEMİR - Sivrihisar 
spor salonları 
İSTANBUL - Güngören spor salonu 
ÎZMitR - Büyıükçiğli spor salonu 
KONYA - Karapınıar-Bozıkır spor salonları 
KAYSERt - Bünyan - SİVAS - Şarkışla spor salonları 
AYDİN - Çine-Koçarlı spor salonları 

TOPLAM 

3 074 796 
2 846 917 
8 843 309 
1 m 716 

10 309 713 

13 790 000 
2 997 478 
9 H87 179 
6 708 040 

L 8 045 654 
11 0(17 740 

78 557 542 

608 
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Beden Terbiyesi Genel MUdürHiğttnttn 1984 Ydı Yatırım Programında 84H0O0O50 Proje Numarası 
Ue Yer Alan «Makine - Teçhizat» Projesinin ödeneğinin Dağınım 

Tahsis Ecfflen 
M a l z e m e C i n s i Sayısı ödenek {Bin TL.) 

1. Trafoöır Ekipmanları ı(Yıut Dışı) 
2* Çim Tohum Ekme Makinesi (Yurt Dışı) 
3. Drenaj Trencerii (Yurt Dışı) 
4. Çim Elyaf Toplama Makinesi 
5,: Çim (Kalıp Çıkarma Makinesi (3 Aldet Yedek Bıçaklı) 
6. Yağmurlama, Sulama Talbancaisı 
7. Vibrasyonlu Silindir 
8. Kombine Çim Biçme Makinesi 
9. Traktör ve Ekipmanları : 

a) Çekıüir Tip 5'li Çim Biçme Kombinasyonu 
lb) Toplama Ekipmanı * 
c) Kök Havalandırma Sil'inıdiri 
d) Toz Gübre 'Serpme Ekipmanı 
f) Çim Silindiri 
ıg) Kar Temizleme RıÖtevatörü 

10. Judo ve Karate Skorbord cihazı 
11. Bisiklet Elektronik Tur Sayacı Zamanllaıyıcı 
12. 'Su Hopu 35 Sanayi Cilhazı (2 Takım) 
13. Baskötlbdl, Voleybol, Henllibol, Skoribond ve 30 Saniye 

Cihazı ('10 Takım) ile Ha'talar Panosu (5 Takım) 
14. El Telsizi, Araç Telsizi, Sabit Telsiz ve Röle 
15. Elefctronfflk Hava Tüfeği Hedef Makinesi 
16. 50 M t Yivli Silah Hedef Makinesi 

(Komple Kumanda Masası ile Birlikte) 
17. Skeet ve Trap Kumanda Cihazı 
18. Okçuluk Zamanlama Cihazı (Elektronik Seslendirme 

Dahil) 
19. Güreş Skorbord Cihazı 
20. AniTüHör Cihazı 
21. Pencere Tipi Kilima Cihazı 
22. Spor Salonları İçin Hidrolik Merdiven 
23. Cimnasltik Noit lam Panosu (6 Satırdı) 
24. Kaynak Kronometraj Cihazı 
25. Bilgisayar (3 Terminali) 
26. Mevcut Cihazların Bakım ve Onarımları 
27. izmir'de Yapılacak Balkan Yüzme Şampiyonası İçin 

Mevcut Cihazların Bakım Onarımı 
28. Hidrolik 'Pota (Basketbol) 
29. Spor-Toto Otomasyonu îçin Çeşitli (4000 000 OIS) 

TOPLAM 

ZUHURU MUHTEMEL 

GENEL TOPLAM 750 000 

— «09 — 

10 
2 
2 
10 
10 
50 
10 
15 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
4 
İl 

20 
50 TL 

30 Tk. 
5 Tk. 

8 
1 
20 
5 
10 
1 Tk. 
2 Tk. 
1 
ÇeşMi 

Çeşitli 
4 

22 000 
2 000 
4 000 
4 500 
5 000 
5 000 
11 500 
5 500 

4 000 
7 000 
1 000 
l1 500 
2 000 
5 000 
6 000 
5 000 
15 000 

30 000 
14 000 
5 000 

13 000 
3 500 

<8 000 
2 000 
4 000 
2 500 
20 000 
20 000 
10 000 
4 000 
2 000 

1 500 
20 000 
425 000 

690 500 

59 500 
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•M 

AĞRI 
» 

ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 

BİLECİK 
» 

BİNGÖL 
BİTLİS 

BOLU 

BURSA 

ÇORUM 
DENİZLİ 

GAZİANTEP 

GİRESUN 

GÜMÜŞHANE 

HAKKÂRİ 

İÇEL 
KASTAMONU 

KAYSERİ 

KIRKLARELİ 

KONYA 
KÜTAHYA 
KAHRAMANMARAŞ 
MUĞLA 
NİĞDE 
ORDU 
SAKARYA 

1985 Yılı ıBüyük Onarımlar Projesi Dağılım Listesinde 
Yer Alan Spor - Toto Fonu'ndan 1.1.1985 - 31.8.1985 

Tarihine Kadar Gönderilen Ödenekler 

İşin adı 

Sporcu kamp eğitim mer'kezi ikmali 
Taştoçay fuıtibol sahası içtel örgü yapımı 
Hopa futlbol salhası çevre ihata ikmali 
Merkez lojman (binası ikmali 
Bölge hizmet Ibinası ikmali 
Merkez spor salonu parke ve çatı onarımı 
Erdek futbol salhası dış çevre ihata yapımı 
Bölge hizmet Ibinası ikmali 
Bozüyük futlbol salhası soyunma odaları yatçımı 
Merkez spor tesisleri çevre ihata üstü tel örgü yapımı 
Merkez stad çevre ihata duvarı ikmali 
Merkez spor salonu ve stadyumu kalorifer tesisatının 
'kömürlüye çevrilmesi 
Çekirge havuzlu park 'büyük havuzun onarımı 
İnegöl stadı kalorifer tesisat onarımı 
Alaca futlbol sahası içtel örgü ve dış ihata yapımı 
Merkez cankurtaran antrenman salonu ve kamp tesisi 
onarımı 
Honaz futlbol sahası soyunma odaları onarımı 
iBekili futlbol salhası soyunma odaları onarımı 
Merkez antrenman sahaları tel örgü ve çevre ihata 
onarımı 
Alucra fuitlböl salhası sporcu ve hakem soyunma odası 
ikmali 
Merkez stad tribün onarımı 
Kdllkit futlbol sahası iç tel örgü yapımı 
ŞemdMli futlbol salhası içtel örgü ve soyunma odası 
yapımı 
Anamur futlbol sahası içtel örgü ve soyunma odası ik
mali 
Bozkurt fu'übol sahası iç 'tel örgü yapımı 
Felahiye futibol sahası 'iç tel örgü ve soyunma odası 
ikmali 
Bölge hizmet ıbinası ikmali 
Lüldburgaz stadı bakım onarımı 
Sarayönü futbol sahası tribün hakim onarım ikmali 
Merkez stad tribünlerinin saplanması 
Afşin futbol sahası içtel örgü yapımı 
Merkez stad tribün onarımı 
Merkez stad tribün onarımı 
Fatsa futlbol sahası tribün ve çevre ihata onarımı 
Merkez spor salonu elektrik tesisatı onarımı 
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(Bin TL.) 
ödeneği 

4 000 
4 000 
3 ÜOO 
'8 000 
8 000 
1 000 
4 000 
8 000 
4 000 
4 000 
4 000 
6 000 

10 000 
4 000 
4 000 

10 000 
2 000 
2 000 

4 000 

4 000 
4 000 
4 000 

6 000 

4 000 
4 000 

4 000 
8 000 
18 000 
6 000 
10 000 
4 000 
10 000 
4 000 
10 000 
1 500 
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'İli 

SİİRT 

SÎVAS 
TEKİRDAĞ 

TOKAT 
TRABZON 
ŞANLIURFA 
YOZGAT 
BALIKESİR 
BORSA 
EDİRNE 

» 
» 

MANİSA 
TRABZON 
ANKARA 
MUĞLA 
ÇANKIRI 
GİRESUN 
HATAY 

İşin adı 

Merkez stad tribün 'bakım onarım ikmali 
Batman futlböl sahası tribün (balkım onarım ikmali 
Merkez sporcu misafirhanesi onarımı 
Merkez stad tribün onarımı 
Çorlu stadı tribün ve soyunma odaları onarımı 
(Merkez güreş eğitim merkezi bakım onarım ikmali 
Merkez spor salonu 'bakım onarımı 
Bölge hizmet 'binası 'bakım onarım ikmali 
Merkez stad tribün ibakım onarım ikmali 
Erdek ZeytMiada kamp tesisi onanımı 
Atatürk stadı şeref tribünü düzenlemesi 
25 'Kasım Stadı elektrik tesisatı onarımı 
'Merkez spor tesislerine keson kuyu açılması 
'Merkez spor salonu parke ve WC onarımı 
Merkez 'güreş salonu çatı onarımı 
Merkez stad antrenman cknnastik salonu onarımı 
Yaşar Doğu Spor Salonu çatı ve dış cephe onarımı 
Milas futbol sahası tel örgü ikmali 
Çerkeş futlbdl sahası soyunma odaları ikmali 
Merkez spor salonu parke onarımı 
(Kırıkhan stadı Met gişesi tel örgüsü 

TOPLAM 

ödeneği 
(Bin TL.) 

4 000 
4 000 
4 000 
8 000 
10 000 
10 000 
5 000 
8 000 
8 000 
•6 000 
9 200 
1 376 
1 000 
3 000 
•1 500 
3 000 
5 000 
4 000 
2 000 
4 000 
4 000 

290 576 

AFYON 
AÖRI 
ANKARA 

ANTALYA 

AYDIN 
BALIKESİR 

BİLECİK 
BİTLİS 
BURDUR 
BURSA 

ÇANAKKALE 

1985 Yıh Tanzim - Çimleme Projesi Dağılım Listesinde 
Yer Alan Spor - Toto Fonu'ndan 1.1.1985 - 31.8.1985 

Tarihine Kadar Gönderilen Ödenekler 

Sulltandaiğı yeşilçiftilik futlböl saha tanzirni 
Taşlıçay futlböl saha tanzimi 
Kalecik futlböl saha ikmali 
Sincan iu'tiböl saha tanzimi 
Güdül futlböl saha tanzimi 
Merkez Naili Moran atletizm pisti alt yapı tanzimi 
100 üncü yıl Atatürk spor kompleksi futbol sahaları 
çimilendirilmesi 
Bozdoğan f üübol saha ikmali 
Zeytinli fu>Dbol saha ikmali 
Merkez yedek çim parkı ikmali 
IBozüyük futlbol saha ikmali 
Adilcevaz f uitlbol saha tanzimi 
Yeşilova futlböl saha ikmali 
Gemlik futfböl saha tanzimi 
Merkez yedek çim parkı ikmali 
Gelibolu Ifuübol saha ıslahı 

4 000 
4 000 
4 000 
4 000 
4 000 
10 000 

18 000 
2 000 
2 000 
2 000 
4 000 
4 000 
3 000 
3 000 
2 000 
4 000 
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ÇORUM 

EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 

O M S U N 

» 
GÜMÜŞHANE 
HAKKÂRİ 
HATAY 

İSPARTA 
» 

İÇEL 

KARS 
» 

KASTAMONU 
» 

KAYSERİ 
» 

KOCAELİ 
» 

KÜTAHYA 
» 

MALATYA 

MAN1USA 
» 

(KAHRAMANMARAŞ 
MARDİN 

» 
MUĞLA 
MUŞ 

İsin adı 

Merkez stad salha drenaj, üst talbaka teşkili ve çkn-
lendinme 
Alacak futlbol saha 'ikmali' 
'Merkez stad çimlendirme ikmali 
Ağın fu'tibol saha 'tanzimi 
Çayırlı futbol saha ikmali 
'Pasinler ftftlbol saha ikmali 
Çifteler fuitlböl salha ikmali 
Merkez futbol antrenman saha tanzimi 
Oğuzeli f uitlbol saha tanzimi 
Araban futbol saha tanzimi 
Yavuzeli futbolı saha tanzimi 
Tirdbolu futbol saha ikmali 
Alucra futlbol saha tanzimi 
Bulancak futbol saha tanzimi 
Kelkit fulibol saha tanzimi 
Şemdinli futlbol saha tanzimi 
Yaylada futlbol saha üst talbaka ıslahı, su sondajı ve 
çevre düzenlemesi 
Şarkikaraağaç fuıtboH saha ikmali 
Yalvaç futbol saha tanzimi 
Anamur fultbol saha ikmali 
Tarsus 2 no'lu futbol saha »ve atletizm pisti ikmali 
İğdır if uitbol satha ısilahı ve ikmali 
Ardahan futbol saha ıslahı ve ikmali 
Bozkurt futlbol saha tanzimi 
Cide futbol saha tanzimi 
Felahiye futlbol saha ikmali 
Pınarbaşı futbol saha tanzimi 
Göldük futibol saha ikmali 
Gelbze futlbol salha ikmali 
'Emet f uübol saha ikmali 
Altıntaş f uitlbol saha tanzimi 
Merkez stad futlbol saha ve atletizm pisti ıslahı ile 
çimlendirme 
Gördes futbol salha tanzimi 
Demirci futibol saha tanzimi 
Afşin fuflbol salha tanzimi 
•Merkez stad futlbol saha ıslahı 
Silopi futbol saha tanzimi 
Ortaca futlbol saha 'tanzimi 
Varto iuitbol salha tanzimi 

ödeneği 
Pıin TL.) 

15 000 
4 000 
ı6 000 
4 000 
a ooo 
3 000 
2 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3000 
2 000 
3 000 
4 000 
4 000 
5 000 

4000 
4000 
4 000 
6 000 
3 000 
4000 
4 000 
3 000* 
3 000 
4 000 
4 000 
4 000 
4 000 
2 000 
3 000 

10 000 
3 000 
3 000 
4 000 
4 000 
3 000 
4 000 
3 000 

— 612 — 



T. B. M. M. B;19 22 . 10 . 1985 O: 1 

itli 

RİZE 

SİVAS 
TEKİRDAĞ 

» 
TUNCELİ 
ŞANLIURFA 
UŞAK 
YOZGAT 

ZİONDUUDAK 

ilsin adı 

Merkez stad fulübol saha çimlendirme ikmali 
Ardeşcn tf uflbol salha tanzimi 
Merkez stad atletizm pisti ıslahı 
Merkez stad futbol saha çimlendirme ikmali 
Muratlı fütlbol saha ikmali 
Merkez 'fu'Öbol saha ikmali 
Merkez stad atletizm pisti ıslahı 
Ululbey futibol salha ikmali 
Sorgun Ifultlbol saha tanzimi 
Şefaatli futbol saha tanzimi 
Devrek futbol saha ikmali 

TOPLAM 

ödeneği 
ıCflin TL.) 

4 000 
4 000 
2 000 
10 000 
3 000 
4 000 
4 000 
2 000 
6 000 
6 000 
4 000 

269 000 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun* Kastamonu * Azdavay İlçesindeki kömür islet
mesine ilişkin iEnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sorusu ve Enerji 'ye Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudî 
Türel ile Devlet Bakam Ahmet KaraevlPnin yazılı 
cevapları (7/667) 

Türkiye Büyük IMiHeti Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Talbiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
(Hilmıi Nallbantoğlu 

Erzurum 
Soru L Kastamonu Azdavay İlçesinde işletilmek

te olan kıraç mahallesi ve sonra açılan Maksut Kö
mür İşletmesi neden durdurulmuştur? 

Soru 2. Maksut Linyit îşletmesindeki 40 kadar 
işçi ile bu işletmenin tek başmühendisinin' Amasra 
İşletmesine nakledıildiiği doğru mudur? Doğru ise se
bebi nedir? Bu açıik kadrolu işletme acalba Amasra 
için bir paravan işletme midir. 

Soru 3. Maksut Işdetmesinddki ikinci galeri 1983-
1984 yıllarında ödeneği ayrıldığı halde neden işlet
meye açılmıyor? 

Soru 4. Azdavay Söğültözü mevkiindeki açık iş
letmeden çıkarılan tonlarca linyit neden pazarlanma-
mıış ve yanmaya terk edilmiştir? Bunun sorumluları 
kimlerdir? Tahkikat yaptırır mısınız? 

Sbru 5. Bu kömürlerin pazarlanması için ge
rekli ulaşım sorunu üzerinde eğilmeyi uygun bulur 
musunuz? 

T. C. 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar 20.9.1985 

Bakanlığı 
Balsın ve Halkla İlişkileri 

Müşavirliği 
Saıyı: 71.053.2- 2521/1116447 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

.Türkiye Büyük iMiilİet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 17.9-19(85 gün ve Gen. Sek. 7/<667 - 4283 -
16642 sayılı yazınız, 

Kastamonu - Azdavay İlçesindeki kömür işletmeci
liği Türkiye Taş/kömürü Kurumu tarafından yapıl
maktadır. Adı geçen Kurum, 8.6.1984 tarih ve 233 
sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlanmış olduğundan, 
ilgideki yazınız ekinde gönderilen Erzurum. Millet
vekili Sayın Hilmi Nallbantoğlu'nun, Kastamonu -
Azdavay İlçesindeki kömür işletmelerine ilişkin yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa intikal' ettirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Hürel 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanı 

- (33 — 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 18.10.1985 

Sayı : 08.68/02894 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎLGİ : a) T.B.M.M. Başkanlığının 17.9.1985 ta

rifi ve 7/667-4283/16642 sayılı yazısı. 
ıb) Başbakanlığın 27.94985 tarih ve K.K. Gen. 

Müd. 18/106-1059/05770 sayılı yazısı. 

'Başbakanlığın ilgi (b) yazısı ekinde Başkanlığımıza 
intikal ettirilen Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalfoantoğlu'nun Kastamonu İli Azdavay İlçesi Kö
mür İşletmeleri hakkındaki yazılı soru önergesi ile 
ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz edenim. 
Ahmet Karaevli 

Devlet Bakam 

ti. Azdavay İlçesi Maksut yöresindeki «arama -
deneme» işletme faaliyetleri durdurulmayıp, halen de
vam etmektedir. Bu -işletmede şu anıda 176 işçi çalış
makta olup,. günlük kömür üretimi 70 - 80 ton/gün 
civarındadır. 

2. Azdavay Maksut işletmesinde çalışmakta olan 
mühendis hakkında gerek işçiler ve gerekse mahalle 
halkımın yazılı ve şifaî şikâyetleri üzerine; ıTürkive 
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünce yerinde 
tahkikat yaptırılarak söz konusu mühendis mevzuat ge
reği müfettiş raporuna istinaden müessese merkezine 
alınmış olup, yerine dalha tecrübeli elemanlar görev
lendirilerek işletme faaliyetlerine devam edilmektedir. 

Bölgenin doğal yapısına bağlı olarak işletmedeki 
kömür damarlarının üretim yapılmayacak derecede in
celenerek üretim seviyesinin düşmesi üzerine; çalış
makta olan işçilerin randumanı azalmış 'bunun üze
rine müstahsil işçi açığı olan Amasra ocağına 35 işçi
nin nakilleri yapılmış olup, ocaktaki üretim hazırlık 
çalışmaları artırılmıştır. 

3. Azdavay-Mafcsut Ocağındaki çalışmalar yuka
rıda bahsedildiği gibi henüz «Arama ve Deneme» 
mahiyetinde olup, buradaki kati kömür rezervi henüz 
belirlenmemiştir. Bunun için yapılmış olan bir prog
rama göre sondajlı arama faaliyetleri devam etmek
tedir. 1985 yılı içinde 8 adet toplam 3 600 metre, 
1986 yılında da 20 adet toplam 9 bin metre sondaj 
yapılacaktır. Soruda sözü edilen galeri hem arama ve 
hem de ileride yapılacak işletmeye yönelik bir galeri 
olduğundan sondaj çalışmaları sonuçlanıncaya kadar 

yapımı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu durumun 
Maksut Ocağındaki çalışmalara herhangi bir menfi 
etkisi yoktur. 

4. Azdavay - Söğütözünde açık işletmeden çıkar
tılan ve halen stokta bekleyen 15 000 ton civarındaki 
kömür yanmaya terkedilmiş değildir. Kömürün mahal
linde pazarlanması için hem Kastamonu Valiliği nez-
dinde ve hem de Kamu Kuruluşları ile özel teşeb
büsler nezdinde girişimler mevcuttur. 

5. Söz konusu kömürlerin bulunduğu Söğütözü 
yöresinde sadece kış şartlarında ulaşım aksamakta
dır. Diğer zamanlarda herhangi bir problem yoktur. 

9. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ınt bazı il
lerde yasa dışı din eğitimi yapıldığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı(7/670) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Sabri Irmak 

Konya 
1. Son günlerde pansiyon adı altında değişik il

lerde birtakım evlerde kız çocuklarına yasa dışı din 
eğitimi verildiği ve bunun tarikatçılık faaliyetlerine 
kadar uzandığı yolunda basında haber ve fotoğraflar 
yer almaktadır. Bu olaylardan Bakanlığınızın bilgisi 
var mıdır? 

2. Eğer varsa, bunların sayıları ve yerleri tespit 
edilmiş midir? 

3. Tespit edilenler hakkında ne gibi işlem ya
pılmıştır? 

T. C 
İçişleri Bakanlığı 22.10.1985 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 
Şube : Dernekler - 376705 

Konu : Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 17 Eylül 1985 gün ve K.K. Da. Bşk. Ka

nunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 7/670 - 4304/ 
1-6749 sayılı yazınız; 

Konya Milletvekili Sayın Sabri Irmak tarafından 
Bakanlığıma yöneltilen, bazı illerde yasa dışı din 
eğitimi yapıldığı ve bunun tarikatçılık faaliyetlerine 
kadar götürüldüğüne ilişkin yazılı soru önergesinde yer 
alan hususlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 

— 614 — 
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Son günlerde basında yer alan pansiyon adı altın
da açılan yerlerde, yasa dışı din eğitimi yapıldığı ve 
Ibunun tarikatçılık faaliyetlerine kadar götürüldüğü yo
lumda yayınlanan haberler tarafımdan da dikkatti şayan 
görüldüğünden, konunun doğruluk derecesinin tespiti 
için valiliklerce gerekli tahkikat ve araştırmanın ya
pılarak neticesinden tarafıma bilgi verilmesi isten
miştir. 

Malumları olduğu üzere, 12 Eylül 1980 tarihinde 
Millî Güvenlik Konseyinin 7 numaralı bildirisine is
tinaden tüm dernek faaliyetleri ve bazı dernekler tara
fından kanuna uygun olarak acıkmış yurt ve pansiyon 
binaları da kapatılmıştır. 

Bilahara, sıkıyönetim komutanlıklarınca, sıkıyöne
timin kaldırıldığı illerde ise valiliklerce «Kurs ve 
Okul Talebelerine Yardım Dernekleri», «Tahsil Ça
ğındaki Talepelere Yardım Derneklerb'nıin faaliyete 
geçmesine müsaade edilmiştir. Bu dernekler özellikle 
orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerin barın
malarını teman için, Kanun ̂  ve Yönetmelik hüküm
leri çerçevesinde pansiyon ve yurt binaları açma izni 
talebinde bulunmuşlardır. 

Bu sebeple aynı makamlarca Kanun ve Yönetme
lik hükümlerine göre işlemlerini tamamlayan dernek
lerden şartlarını ikmal etmiş olanlara pansiyon ve 
yurt açma izni verildiği anlaşılmıştır. 

Dernekler tarafından açılmasına izin verilen yurt 
ve pansiyonlar, açıldıkları yerin mülkî amirliğince gö
revlendirilen demetleme ekipleri tarafından her ay 
mutad olarak kontrol ve denetimleri yaptırılarak ne
ticesinden Bakanlığıma bilgi verilmektedir. 

Halen ülkemiz genelinde 1980 tarihinden bu yana 
faaliyetlerine izin verilmiş veya yeni açılmış toplam 
360 adet pansiyon ile 35 adet yurt binası bulunmakta 
olup, ayrıca izinsiz açılan veya gerekli şartları yerine 
getirmeyen l'l adet pansiyon hakkında gerekli kanunî 
işlem yapılarak kapatılmıştır. 

(Bilgilerinizle arz ederim. 
Yıldırım Akfbulut 

tçileri Bakanı 

10. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Fethiye 
Emniyet Amirliğindeki intihar olayına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/677) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Alkhulut tarafından yazılı olarak yanıtlanması
nı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ali İhsan Elgin 

içel 

Fethiye'de şoförlük yapmakta olan Halil Yuluk 
17 Ağustos'u 18 Ağustos 1985'e bağlayan gece, önem
siz ve şikayetsiz bir trafik olayı nedeniyle alıkonuldu
ğu Emniyet Amirliği nezarethanesinden birkaç saat 
sonra ölü olarak çıkartılmıştır. 18.8.1985 günü ya
pılan otopsi sonunda adı geçen şahsın intihar ettiği 
ileri sürülmüştür. Kamuoyu ise Halil Yuluk adlı şah
sın intihar ettiği konusunda kuşku içindedir. 

Fethiye Cumhuriyet Savcılığının 1985/1742 Hz. 
sayı ve 20 Ağustos 1985 tarihli «Otopsi zabıt va
rakasında Halil Yuluk'un üzerinden çıkardığı «Yaz
lık spor kazağı üc uca bağlayıp ilmik yapmak suretiyle 
kendisini yerden 135 cm. yükseklikteki nezarethane 
parmaklığına asmak suretiyle» intihar ettiği bildiril
mektedir. 

Aynı otopsi zabıt varakasında cesedin muayenesi 
ile ilgili bilgi verilirken Halil Yuluk'un boyunun 175 
cm. olduğu açıklanmaktadır. 

L 175 cm. boyundaki bir kişinin, «Yazlık spor 
kazağım» kullanarak, 135 cm. yükseklikteki neza
rethane parmaklığına kendisini asarak intihar etmesi 
size inandırıcı gelmekte midir? 

2. Çelişkiler içeren bu konu hakkında ayrıntılı 
bir soruşturma açtırmayı, varsa sorumluların cezalan- * 
dırılması yoluna gitmeyi düşünüyor musunuz? 

3. Halil Yuluk'un ailesinin, cesede, Adlî Tıp'da 
yeniden otopsi yapılması istemi neden yerine getirilme
miştir? 

4. Son 5 yılda emniyete ait binalarda «intihar et
tiği» sileri sürülerek yaşamı sona erenlerin sayısı nedir? 

5. Türkiye'de giderek yaygınlaşan, emniyette iş
kence ve öldürme iddiaları karşısında, «işkenceye kar
şı savaş açan bakan» olmak gibi bir davranışa girmeyi 
düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız, yukarıda açık
lanan son olay başta olmak üzere son 5 yılda meydana 
gelen bu tür olayları bir kez daha inceleterek, varsa 
suçlu görevlilerin ortaya çıkarılmasına öncülük edecek 
misaniz? 

— m — 
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TC 
İçişleri Bakanlığı 22 . 10 , \1985 

Bmriîyelt Gendi IMükllürJüğü 
ıDa'ire : Personel! 

Sulbe :: İşlemler IB< 3-375715 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük M'ilfet Meclsii Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Genel Sekre-
ferl'iğMn 20 Eylül 1985 gün ve Kanıunlıar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı Ka. ve Kar. Md. lüğüüiün 7/677-4340-
İIÖ8I80 ısaıyıllı yazıları. 

ttligi yazlınız ekinde almam içel Miiîletlvekli Sayın 
Ali İhsan ELGlN'ûn, Fethiye Emniyet AmMiğiınldefci 
intihar olayıma ilişkin yazılı soru önergesinin cevalbı 
aşağıya çılkarılimıştır. 

Soru 1. 175 cim. boyundaki 'bljtr kişinin «yazlık 
(spor kazağını» fculanarak 1)315 cim. yükseklikteki ne
zarethane parmaklığıma kendisini asarak inltiihar etme
si size inandırıcı gelmekte midir? 

Cevap 1. 175 cm. (boyundaki maktulun, 135 cm, 
iboyunldalki yeride, yarı ası sionucu meydana gellen as-
fıksiden ölûm'ün meydana geldiği, Fethiye Cumhu-
rJyöt Savcım l e üç doktor tarafımdan yapılan 
18.8.1985 gün ve 1985/1742 sayılı «ölü muayene ve 
otopsi zalbılt varakasından» anlaşılmıştır. 

Soru 2. Çeföşkiler içeren bu konu hakkında ay-
rıümtılı bir soruşlturma açtırmayı, varsa sorumluların 
cezalandırılması yoluna gitmeyi d^şünlüyormusunuız? 

Cevap 2. (Halil YUNUK'un tişörttü ite kenidisin'i 
aismaisı olayına Fethiye Ouimlhumiyet Savcılığınca el 
konulmuş, yapılan ölü muayenesi ve otopsi sonucun
da, ölllülm ıselböbin'in kemdilslini nezarefıaınedin demir 
parmaklığıma aısm'alk süratiyle meydana geldiği ve ce
set üzerinde herlhanlgi bir darp, cebir, ekimoz baısarı ol
madığından adlî yönden .sorıuşlturtmaya gerek görüüme-
mişlfiiır. Buna rağmen konu hakkında inceleme ve so
ruşturma yapmak üzere iki Müfeltltiş glörevlendMlim'is-
tir. 

Soru 3, Haili YüNUK^n aÜlösiinlin, ceseide, AdM 
Tııplda yeniden ötopsli yaipıüması dislfceımıi «öden yerine 
geöMtoemişjtdr? 

Cevap 3, İHaflül YüMUlK'un cesedi üzerimde, aiile-
<sii rtaraifırtdan yenliden otopsi yapim'aisıinıa il'işkin tale-
•bin; Fethiye C. Saıvculllıığınca maktule üç doktor tara
fından otopsi yapılmış olması nedeniyle kalbujl edil-
mddilgli öğreriilrrilışltıiır, 

ıSoru 4. (Son 5 yJda emniyete aiit bimaterda «İn
ltiihar ettliği» ileni sürtülerek yaşama soina eriemilleriın Sa-
yıisi nedir? 

Cevap 4. ISon beş yıllda Emniyet binalarında 19 
vatandaşımız Jnltihar etmıişltıir. 

ISoru 5< Türkiye^de giderelk yaıyigımllaşaıra, emnıi-
yelîlte işkence ve ölldlürme İddiaları karşteındla, İşken
ceye karşı savta'ş açan bakain «olmak gibi blir davnaı-
ntşa ıgürmieyi düşjünlülyonmıuisunuz? Du ı̂rılüyorfsıanıız, 
yukanlda açıklaman son olay ibaışlta oJmıak üzere Son 
5 yıılida meydanla gelen bu ttür olayları blir kez daha 
Italîeterek, yarsa sudllu görievlilerin loritaya çtorıüma-
ısmıa öncülük edecek nişimiz? 

Cevap 5. Vaıta'nldaisa Idöttü mıulaimıe'ledle ıbullünanflar 
Baltoanliığımca öidldtiyelfile talkliip edirnıekte ve h'aklaran-
da kanıuınî 'işlllelm yapıllmaktaidıır, 

'Bl'Î ileröniizıe arz öderim-
Yıldırım Akîbutatf 

İçişleri Bakanın 
/'/. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan' 

in, üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Me
tin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/680) 

Türkiye Büyük Milet 'Meclisli Başkanlığına 
Aışıağudalkli sorulîaırıımıi'n Mlillî Eğlitlirn Gençlik ve 

Spor Bakanı Sayın Meltün Bmliroğlu taırafundıan yazı;lı 
olarak cevaplanldıırilmaısı içtin gereğinü saygıllarılmllia arz 
eideriim. 

Türikâ'n Turgult Arılkan 
ıBdinnıe MliRSetivieklli 

(Soru : 1984 - 1985 öğreltlim yıliınlda, üUkemlilzdefldi 
27 üniverts'len/in çeşlUtlü falklüliteilartidde, 21547 slaydı Ka
nunun 44 ündü mlaıdldösıi uyarrnıoa, aşaığııdalkS' nıâdenler-
le üriiverislfce ite iıîlişkisi kıelslilen öğrefnıcjllerdn, Sayusı aşa-
ğıidalldi cötıvdle göre (üniversitelere bağh falldüll'fceller M-
tnaılJylIıe ayrı 'ayrı nedir? 

Üniversiteyle ilişlkfei kesilen 
öğrenci sayusı 

Ün'ivensate Falktüîte (Deyamisıızlık 

(Döinieinl ısonıu 
Ara ısınavlıarda ısınjaivlarrnldla 

'ba'şarnsi'zlık başarısızlılk 
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TC 
M'Mî Eğilûm Gençlik ve Spor ©akaın!li# 

Yük&eköğrdtlilm Daireli İBaışkariliğ* 
ISaıyı : ÜNltV^85.266/25540 17 « 10 

Konu : Türkân Turgut Arıkan'ın yazılı som 

1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türküye Büyük Millet Meclisi Baışkanikğının 
23.9.1985 tartı ve 7/680-4366/16956 sayılı yazısı. 

Edirne Milletivek'M Türkân Turgut Arık'an ta-
ralfinldan Başkanlığınıza veriden ve igli yazınız ekimlde 
iBakankğıımııza intikal eden, Üniversitelerden ilişiği ke-
ısilen öğrencilere ilişkin yazılı sıoru önergesi hakkında 
Ylükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan cevabın 
ve eklerin bir örneği Mşjkıte sunulmuştur. 

(Arz ederim. 
•Mötin Emiroğlü 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

TC 
Yükseköğretim Kurulu (Başkanlığı 

(Sayı : APK. Ö8/29.05041®28/15«95 
Konu : Soru önergesi Hk. 

111 < 10 1985 

'Millî Eğittim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
lİ'îgi : 1 Ekim 1985 gün ve ÜNIİV-85-266/23I812 sa

yılı yazınız. 

Ugi yazınız ekinde alınan ve Edirne Milletvekili 
Saiyraı Türkân Turgut Arıkan'ın Türkiye Büyük Mil
let MeclM'ne verlmilş oHduğu soru önergdsinlde üsteöi-
îen bilgiler yasznmıız ekimde sunıullmuıstur. 

<Aöcak bazı ünive ŝiıtelleriinlizlden alınan bilgilere gö
re, ilişkisi kesilmesi muhtemel öğrencilerle ilgili yöne
ttim kurulu toplanitılan yaıpılmaaniış olduğumdan verilen 
sayıların değişmesi muAıtemeMr. 

iBilgilerinize arz ederim. 
Başkan Adına 
Tahsin özgüç 
Başkam Vekili 

Üniversitesi 

Akdeniz Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Dokuzeyföil Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
îsltanlbul Üniversitesi 
IstarJbuÜ Teknik Üniversitesi 
Karadeniz Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Mimar- Sinan Üniversitesi 
Ondokuz 'Mayıs Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Devamsızlık 

143; 
43-

359 
193 
— 
52 

162 
— 

1 662 
211 
24 

174 
4112 
233 
— 

259 
278 
84 

181 
77 
52 
87 

Ara Sınavlarda 
Başarısızlık 

24 
198 
388 
124 
— 

106 
82 
— 

1 412 
— 
72 
48 

596 
306 
118 
298 
264 
127 
181 
32 

130 
99 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

288 
181 
840 
408 
199 
— 

329 
163 
682 
283 
107 
400 
387 
210 

• — 

919 
444 
421 
376 
40 

• — 
418 
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Selçuk Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

TÖPLAIM 

Devamsızlık 

159 
29 
93 
98 
—' 

Ara SınaMianda 
Başarısızlık 

207 
— 

301 
34 
— 

D ö n em 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

3ı69 
30 

544 
400 
— 

5 065 5 146 8 438 

Atfedeniz Üniversitesi Devamsızlık 
Ara Sıtıavkrda 

Ispar 'Mühendislik Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi . 
Eğridir Su Ürünleri Yüksekokulu 
Burdur Eğitim Yüksekokulu 
Antalya Meslek Yüksekokulu 
Burdur Mfeslek Yüksekokulu 
İsparta Meslek Yüksekokulu 

TOPIİAM 143 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

14 
1 

— 
— 
20 
55 
-—. 
53 

— 
— 
— 
4 

20 
— 
— 

47 
1 

— 
22 
28 
86 
50 
54 

24 288 

Anadolu Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 
İktisadî ve İdarî Mimler Fakültesi 
Açıköğretim Fakültesi 
'Kütahya İdarî Bilimler Yüksekokulu 
Afyon Maliye Muhasebe Yüksek-
okulu 
Afyon Meslek Yüksekokulu 
Bilecik 'Meslek Yüksekokulu 
(Bolvadin Mesilek Yüksekokulu 
Kütahya Meslek Yüksekokulu 
Uygulamalı Güzel Sanatlar Yük
sekokulu 

TOPLAM 

Devamsızlık 

—. 
— 
— 
12 
20 
— 

— 
— 

— 
10 
1 

— 

43 

Ara Sınavlarda 
Başarısızlık 

85 
— 
— 

3 
86 
10 

7 
— 

— 
.7 
— 

— 
. _ _ 

198 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

35 
10 
6 
3 

75 
5 

8 
26 

— 
5 
8 

—-

181 

— **# — 
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Ankara Üniversitesi 

Dil v© Tarih • Coğrafya Fakültesi 
Fen Faküttesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
BezacıMc Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Uahiyat Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Adalet Yüksekokulu 
Ev Ekonomisi Yüksefceteı&ı 
Basm - Yaym Yüksekokulu 
Kırıkkale Meslek Yüksekokulu 
Kastamonu Meslek Yüksekokulu 
Çankırı Meslk Yüksekokulu 

DjBüjnsızlık 

220 
—» 

. — 
— • 
— 

1 . 
.— 
17 

— • 

— 
— 
—• 
— 
45 
22 
18 

>6 

Ara Sınavlarda 
Başarısızı Jk 

1 -— 
— 
t§ 
m 
~~ 
— 
— 
7 

285 
59 
— 
— 
-«. 
—-
— 
— 
14 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

_̂ _ 
- — 

-23 
8 

- — 
13 
16 
25 

600 
74 
— 
— 
— 
— 
64 

' — 
17 

TOPLAM 359 3&8 840 

Atatürk Üniversitesi Devaımsızhk 
Ara Sj^tetfa 

Başarısızlık 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

Tıp Fakültesi 
Diş Hekimliği FafeSütei 
Kars Veteriner Fakültesi 
Mühendislik Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fan-Eddbiyat Fakültesi 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fak. 
Jfaaliyat Fal&ültesi 
Kazım KaraJbekir Eğitim Fakültesi 
Hemşirelik Yüksekokulu 
Erzurum 'Meslek Yüksekokulu 
Erzincan 'Meslek Yüksekokulu 
Erzincan Eğitim Yüksekokulu 
Ağrı Eğitim Yüksekokulu 

*— 
— 
— 
—' 
61 
43 

8 
45 

li 
4 

27 
4 

— 

5 
— 
- P . 

— 
4 

97 
m 
— 
- ^ 
— 
& 

— 
— 

8 
— 
• » -

— 
20 
76 
50 
6 

191 
12 
16 
29 

• - — 

— 

TOPLAM 193 '124 



T. B. M. M. B:19 2 2 . 1 0 . 

Boğaziçi Üniversitesi Devamsıızlılk 

Mühendislik Fakültesi — 
Eğitaıi Fakültesi — 
Pen-Edehiyat Fakültesi — 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi — 
Meslek Yüksekokulu — 
Yabancı Diller Yüksekokulu 60 

t — . • — * 

TOPLAM 60 

1985 Q : 1 

Ana Sıınavlanda 
Başarısızlık 

— 
— 
— 
— 

-. — 
— . 

, 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

Toplam 9 
» 6 
> 61 
» 2 
» 7 

54 = 114 

199 

CuımhuiTiyet Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 
Fen-Edelbiya!fc Fakültesi 
Mühendislik Fakültesi 
Tokat Ziraatı Fakültesi 
Hemşirelik Yüksekokulu 
Sivas Meslek Yüksekokulu 
Tokat Meslek Yüksekokulu 

TOPLAM 

• 
Devamsızlık 

1 
4 

— 
1 
6 

40 
— 

52 

Ara Sınavlarda 
Başarısızlık 

— 
28 
—-
2 

— 
67 
9 

106 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

— 
— 
— 

• — 
— 
— 
— 

_ 

Çukurovaı Üniversitesi 

Tıp Falküllıbesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen-Edeibiyat Fakültesi 
İktisadî ve 'İdarî Bilimler Fakültesi 
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
Mersin Turizm ljşletmeciiik ve Otel. 
Hatay Eğitim Yüksekokulu 
İskenderun Meslek Yüksekokulu 
Osmaniye Meslek Yüksekokulu 
Mersin Meslek Yüksekokulu 
Antakya 'Meslek Yüksekokulu 
Ceyhan Meslek Yüksekokulu 

Devamsızlık 

.̂ _ 
3 
9 

34 
4 

10 
9 

12 
34 
5 

20 
17 
5 

Ara. Sınavlarda 
Başarısızlık 

__ 
—-
20 
19 
8 

— 
3 

16 
13 
— 
2 

- — 
1 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

• 

9 
12 
28 
92 
20 
34 
— 
35 
39 
4 

15 
35 
6 

TOPLAM 162 82 329 

— öö — 
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Diüle Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Fen^Edeibiyat Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Uutfa Ziraat Fakültesi 
Mülhendislik^Miımarlıfc Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
IMa Meslek Yüksekokulu 
Eğitim Yüksekokulu 
Siirt Eğitim Yüksekokulu 
Diyaılbakır Mesllek Yüksekokuilu 
Batman 'Meslek Yüksekokulu 

TOPLAM 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Denizli Mühendislik Fakültesi 
Mühendistik^MimarHık Fakültesi 
Buca Eğicim Fakültesi 
İaibiyat Fakültesi 
Muğla İşletmecilik Yüksekokulu 
Aydm Turizm İşletme ve Otel Yük. 
Manâsa Maliye-Muhaseibe Yüksek. 
Adalet Yüksekokulu 
İzmir Devlet IKonservatuvarı Yük. 
Denizli Eğitim Yüksekokulu 
Demirci Eğitim Yüksekokulu 
tzmir Meslek Yüksekokulu 

TOPLAM 

— « İ 

D ö n e m 
Ara Sınavlarda Sonu Smavlar-

Devaımsiizhk Başarısızlık da Başarısızlık 

75 
13 

52 
1 

12 
8 

163 

D ö n e m 
Ara Smavlaıüa Sonu Sınavlar-

Devaımısızlık Başarısızlık da Başarısızlık 

980 
1 
42 
15 
6 
63 
144 
37 
129 
— 
108 
6 
1 
34 
22 
74 

947 
4 
7 
— 
13 
— 
106 
2 
87 
158 
46 
5 

22 
6 
9 

180 
2 
2 
1 
38 
123 
138 
3 
32 
53 
45 
3 

38 
7 
17 

1 662 1 412 . 682 
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Ege Üniversitesi 

Fen Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Dik Hekimliği Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Eddbiyat Fakültesi 
Mühendislik Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Su Ürünleri Yüksekokulu 
Basın-Yayın Yüksekokulu 
Hemşirelik Yüksekokulu 
Devlet Tür'k Musikisi Konserva. 
Meslek Yüksekokulu 

TOPLAM 

Devaırasızlılk 

88 
8 
% 
2 

49 
14 
27 
2 

10 
9 

— 
— 

211 

Ara Sınaıvlarida 
Başamsızlıık 

— 
—-
— 
— 
— 
— 
— 
—' 
— 
— 
— 
— 

, , 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

89 
2 
6 

20 
21 
77 
50 
2 

1'2 
4 

— 
— 

283 

.'Erciyes Üniversitesi 

D ö n e m 
Ara Sınavlarda Sonu Sınavlar-

Devaımısızlık Başarısızlık da Başarısızlık 

Fen-Edöbiyat Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Müihendisilik Fakültesi 
fktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi 
Nevşdhir Turizm İşletme ve Otel. 
'Kayseri Meslek. Yüksekokulu 
Yozgat Meslek Yüksekokulu 

TOPLAM 

Fırat Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Fen-Eddbiyat Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Teknik Eğitim Fakültesi 
Su ürünleri Yüksekokulu 
Tunceli Meslek Yüksekokulu 
Bingöl Mesldk Yüksekokulu 

_ 
— 
— 
— 
7 

17 
— 

24 

Devaırmsızlılk 

76 
9 

63 
— 

5 
l 
9 

11 

. 
— 
— 
42 
20 

__ 
10 

72 

Ara Sunavlarda 
Başarısızlık 

26 
1 

— 
8 

— 
—. 
— 
13 

__ 
13 
11 
— 
12 

71 
— 

107 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

1168 
16 

134 
2 

.26 
4 

22 
28 

TOPLAM 174 48 400 

€22 — 
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Dönem 
Ara Sınavlarda Sonu Sıoavlar-

Gazi Üniversitesi Devamsızlık Başarısızlık da Başarısızlık 

Fen-Eddbiyat Fakültesi 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fak. 
Tııp Fakültesi 
Teknik Eğitim Fakültesi 
Meslekî Eğitim Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Gazi Eğitim Fakültesi 
Mü'hendisl'ik-IMknadık Fakültesi 
Basın-Yayın Yüksekokulu 
'Sağlık Hizmetleri Meslek Yük. 
Maliye Yüksekokulu 
Bolu tdarî Bilimler Yüksekokulu 
TapuJKadastro Yüksekokulu 
'Sanat Eğitimi Yüksekokulu 
Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu 
Boilu Eğitim Yüksekokulu 
Kastamonu Eğitim Yüksekokulu 
Kırşehir Eğitim Yüksekokulu 
Kırşehir Meslek Yüksekokulu 
Bolu Meslek Yüksekokulu 

9 
153 

9 
41 
22 
— 

7 
61 
13 
4 

— 
15 
10 

. — 
10 
9 
6 

24 
1 

12 . 
6 

6 
93 
3 

65 
80 
4 

29 
16 
56 
45 
— 
12 
35 
— 
— 
4 

102 
22 
6 

10 
8 

31 
12 
2 

41 
111 

2 
23 
38 
— 

7 
— 
13 
14 
3 

22 
— 
17 
19 
21 
2 
9 

TOPLAiM 412 596 387 

- « * -



T. B. M. M. 

Hacettepe Üniversitesi 

Fen Fakültesi 
Tııp Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Eczacılık Falkültesi 
Eğitim Fakültesi 
Zonguildalk Mühendislik Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Mühendislik Fakültesi 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fak. 
Güzel Sananlar Fakültesi 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hemşirelik Yüksekokulu 
Ev Ekonomisi Yüksekokulu 
Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu 
Sağlık İdaresi Yüksekokulu 
Zonguldak Meslek Yüksekokulu 
Zonguldak Ereğli Meslek Yük. 
Ankara Meslek YüksdkokuUu 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yük. 
Meslekî Teknoloji Yüksekokulu 
Yabancı Diller Yüksekokulu 
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 
Ankara Devlet Konservatuvarı 

B : 19 22 . 10 . 

Devamsızlık 

37 
21 
— 

7 
7 

— 
66 
61 
22 
— 
— 

1 
7 
•> 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—• 

1985 O : 1 

Ana SıınaıVlaKda 
Başarısızlık 

60 
— 
— 
13 
.4 

— 
21 

137 
43 
— 

1 
6 
7 
9 
5 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

42 
20 
13 
1 

10 
— 
31 
54 
13 
— 

7 
1 

15 
3 

— 
— 

— 
' — 

— 
— 
— 
— 

TOPLAM 233 306 210 

İniönü Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi 
İktisadi ve İdarî 'Bilimler Fakültesi 
Malatya Meslek Yüksekokulu 
Adıyaman Meslek Yüksekokulu 

Devamsızlık 
Ara Sınavlarda 

Başarısızlık 

2 
66 

50 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

TOPLAM 118 

— 624 — 
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D ö n e m 
Ara Sınavlarda Sonu Sınavlar-

îstadbuü! Üniversitesi Devamsızlık Başarısızlık da Başarısızlrk 

Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Siyasal Bilimler Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Istanlbul Tnp Fakültesi 
Oerralhpaşa Tıp Fakültesi 
İşletime Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Mühendislik Fakültesi 
Devlet Konservatuıvarı Yük. 
Hemşirelik Yüksekokulu 
Basm-Yayın Yüksekokulu 
Su Ürüneri Yüksekokulu 
Aldalet Yüksekokulu 
Tütün fBksıperleri Yüksekokulu 
Meslek Yüksekokulu 
SaJğlık Hizmetleri 'Meslek Yük. 

68 
7 
3 

82 
3 
7 

24 
— 
6 

— 
2 
3 

12 
— 
5 

11 
— 
19 
7 

— 
— 

97 
— 
3 

37 
14 
30 
13 
4 

24 
-~ 
— 
10 
52 

• — 
5 
1 

—• 
8 

— 
— 
— • 

435 
76 
23 

179 
3 

33 
17 
15 
3 

— 
21 
12 
63 
— 
9 
4 

— 
17 
9 

— 
— 

TOPLAM 259 298 919 

D ö n e m 
Ara Sınavlarda Sonu Sınavlar-

Istanlbuİ Teknik Üniversitesi Devamsızlık Başarısızlık da Başarısızlık 

İstetme Fakültesi 
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimler F. 
Madem Fakültesi 
Fen-Edelbiyat Fakültesi 
İnşaat Fakültesi 
Elekitrik-Elektronik Fakültesi 
Makine Fakültesi 
(Kimya-JMetaluırji Fakültesi 
Sakarya Mühendislik Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi " . 
Uçaik ve Uzay (Bilimleri Fakültesi 
Sakarya Meslek Yüksekokulu 
Düzce 'Meslek Yüksekokulu 
İstanbul Türk Musikisi Devlet K. 

TOPLAM 

1! 
1 
6 

16 
1 

52 
11 
8 

82 
4 
2 

63 
31! 
—• 

278 

112 
1 

35 
71 
26 
37 
15 
— 
17 

6 
7 

35 
2 

— 

264 

— 625 — 

9 
8 

28 
66 
12 
5 
65 
32 
84 
13 
37 
59 
6 
20 
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Karadeniz 'Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi 
Mülhendisîik-lMimarlık Fakültesi 
İktisadî ve idarî Bilimler Fak. 
Fatih Eğitimi Fakültesi 
Giresun Eğitim Yüksekokulu 
Rize Meslek Yüksekokulu 
Gümüşhane Mesttek Yüksekokulu 
Ordu Meslek Yüksekokulu 
Giresun Meslek Yüksekokulu 
Sürmene Deniz Bilim, ve Tek. Y. 

TOPLAM 

Devamsızlık 

3 
— 
34 
22 
-^ 
10 
2 

r 
5 
7 

— 
— 

84 

Ara Sınavlarda 
Başarısızdık 

2 
2 

34 
74 
— 

7 
2 
1 
3! 
2 

— 
— 

127 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

3 
47 

101 
15:1 
20 
50 
6 
5 

14 
24 
— 
— 

421 

Marmara Üniversitesi 

Fen-Eddbiyat Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Teknik Eğitim Faküiltesi 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fak. 
Diş Hekimliği Fakültesi 
EczaciMe Fakültesi 
llalhiyat Fakültesi 
Atatürk Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Basın-Yayın Yüksekokulu 
Meslek Yüksekokulu 

Devaımısızlık 

4 
— t 

1'2 
53 
2 
2 

22 
74 
12 
— 
— 
— 

Ara Sınavlarda 
Başarısızlık 

12 
—* 
27 
19 
9 

— 
20 
36 
6 

— 
52 
— 4 • 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

5 
3 

66 
144 
lîl 
4 

75 
59 
6 

.— 
3 

— 

TOPLAM 181 181 376 

Mimar Sinan Üniversitesi 

Fen-Eddbiyat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
İstanbul Devlet Konservatuvarı 

'Devamsızlık 

i! 
30 
45 

1 

Ara Sınavlarda 
Başarı/sizlik 

1 
7 

22 
2 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

1 
22 
17 

TOPLAM 77 32 40 

<~*tf—-
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Onddkuz Mayıs Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen-Edeibiyat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
Amasya Eğitim Yüksekokulu 
Çorum Meslek Yüksekokulu 
Amasya Meslek Yüksekokulu 
Sinop Su Ürünleri Yüksekokulu 

TOPLAM 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 
'Mimarlık Fakültesi 
Fen-Cidebiyat Fakültesi 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fak. 
Eğitim Fakültesi 
Gaziantep Mühendislik Fakültesi 
Yalbancı DMer Yüksekokulu 
Kahramanmaraş Meslek Yük. 
Gaziantep Meslek Yüksekokulu 

TOPLAM 

Selçuk Üniversitesi 

Fen-Eddbiyat Fakültesi' 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
'Mühendislik^Mimarlık Fakültesi 
Maihiyat Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
(Konya Kız Sanat Eğitim Yük. 
Niğde Eğitim Yükseikokulu 
Konya Meslek Yüksekokullu 
Niğde Meslek Yüksekokulu 

Devamsızlık 

D ö n e m 
Ara Sınavlarda Sonu Sınavlar-

Başarısıalık da Başarısızlık 

12 

5 
4 

22 
21 
— 

52 

Devaımısızlık 

30 
3 

24 
6 

10 
14 

58 
28 
12 
20 
—* 

130 

Ara Sınavlarda 
Başarısızlık 

41 
3 

31 
4 
6 

14 

— 
— 
— 
— 
—' 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

180 
28 
74 
28 
20 
88 

87 

Devamsızlık 

24 

2 

60 
26 
— 

2 
18 
25 
2 

99 

Ara Sunavlarfcta 
Başarısızlık 

11 
1 

7! • 

'"""•' • 5 6 

5 
..— • 

71 
13 
43 
— 

418 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

96 

1 
1 

12 
1« 
55 

135 
•7 

34 
10 

TOPLAM 159 207 369 

— «7 — 
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Trakya üniversitesi Devamsızlık 
Ara Sınavlarda 

Başarısızlık 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

Fen-Edebiyat Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Münendislik-Mimarlık Fakültesi 
Tekirdağ Ziraat Fakültesi 
Tekirdağ Meslek Yüksekokulu 
Edirne Meslek Yüksekokulu 
Çanakkale 'Meslek Yüksekokulu 
Kırklareli Meslek Yüksekokulu 
Eğitim Yüksekokulu 
Çanakkale Eğitim Yüksekokulu 

1 
5 

12 
1 6 

2 
8 

14 

TOPLAM 

Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi 
Mühendislik Fakültesi 
Balıkesir Mühendislik Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
NecatJbey Eğitim Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Fen-Edelbiyat Fakül'tesi 
Turizm İstetme ve Otelcilik Yük. 
Balıkesir Meslek Yüksekokulu 
Eğitim Yüksekokulu 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yük. 

TOPLAM 

Yıldız Üniversitesi 

Fen-Edelbiyat Fakültesi 
Mühendislik Fakültesi 
Mimarlık Fakül'tesi 
Kocaeli Mühendislik Fakültesi 
Kocaeli Meslek Yüksekokulu 
Meslek Yüksekokulu 

29 

Devamsızlık 

10 
— 
— 
4 . 

13 
2 

19 
6 
8 

— 
18 

n 
2 

— 

93 

Devamsızlık 

11 
80 
7 

10 
— 
— 

— 

Ara Siîiaıvlarlda 
Başarısızlık 

80 
77 
13 
6 

49 
7 

25 
11 
5 

19 
8 

— 
1 

— • 

301 

Ara Sınavlarda 
Başarısızlık 

_ 
27 

1 
6 

— 
—* 

30 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

184 
118 
15 
27 
23 
16 
25 
31 
10 

• 16 
26 
68 
— 
—• 

544 
< 

D ö n e m 
Sonu Sınavlar
da Başarısızlık 

9 
290 

31 
58 
12 
— 

TOPLAM 98 34 400 
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D ö n e m 
Ara Sınaıvflarlda Sonu Sınavlar-

Yüzünoü Yıl Üniversitesi Devamsızlık Başarısızlık da Başarısızlık 

Fen-Edebiyat Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Eğitim Yüksekokulu 

TOPLAM 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bakanlık personeline yapılan lojman tahsisine 
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mehmet Aydın'in yazılı cevabı (7/688) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanınca yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Bakanlığınız personeline tahsis edilmiş 

olan lojmanlarda, lojman yönetmeliğine göre oturu-
labilecek süreden önce bazı personeli zorunlu olarak 
lojmandan çıkartıp başka personeli yerleştirme yap
tırdığınız doğru mudur? 

Soru 2. Bu gibi uygulamada yeni yerleştirilen 
personellerin özellikle bir fikir yandaşlığı şeklindf 
seçildiği doğru mudur? 

Soru 3. Bu gibi uygulamalar bilginiz dışında ya
pılıyorsa; böyle bir uygulama olup olmadığı konusun 
da bir tetkik yaptırmayı uygun bulur musunuz? 

T.C. 
Sosyal ve Sosyal Yardım 18.10.1985 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9239/918 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Bşk. 1.10.1985 
tarih ve 7/688-4401/17056 sayıü yazınız. 

İlgide kayıtlı yazanız ekinde gönderilen Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru öner
ge cevabı eklidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakam 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesi 

Soru 1. Bakanlığımız personeline tahsis edilmiş 
olan lojmanlarda, lojman yönetmeliğine göre otu-
rulabilecek süreden önce bazı personeli zorunlu ola
rak lojmandan çıkartıp başka personeli yerleştirme 
yaptırdığınız doğru mudur? 

Soru 2. Bu gibi ' uygulamada yeni yerleştirilen 
personellerin özellikle bir fikir yandaşlığı şeklinde se
çildiği doğru mudur? 

Soru 3. Bu gibi uygulamalar bilginiz dışında ya
pılıyorsa; böyle bir uygulama olup olmadığı konusun
da bir tetkik yaptırmayı uygun bulur musunuz? 

Cevap — Bakanlığımız-personeline tahsis edilmiş 
lojmanlarla ilgili işlemler 2946 sayılı Kamu Konutları 
Kanunu ve 16.7.1984 tarih ve 84/8345 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Konutları 
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. 

İhtiyaç nedeniyle konutta oturanlar beş yıllık sü
re dolmadan çıkartılmadığı gibi konut tahsisleri bil
gim ve talimatım doğrultusunda, mevzuata uygun ola
rak yapılmaktadır. 

13. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Hatay - Samandağı Devlet Hastanesinin 
tıbbi cifıaz ve sağlık personeli sorununa ilişkin sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın 
yazılı cevabı (7/693) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafın
dan cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygıy
la rica ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Temmuz ayında tamamlanıp resmen açılan 
Hatay Vilayeti Samandağı Hastanesi tıbbi cihaz ve 
malzemeleri ne zaman gönderilecektir? 
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2. Hatay İli Samandağı Devlet Hastanesinin dok
tor kadrosu ne zaman verilecektir? 

3. Hastanenin personel kadrosu ne zaman çıka 
cak ve verilecektir? 

4. Hatay İlinde aylar evvel açılan huzurevinin 
doktor kadrosu ve eksik olan sağlık personeli kadro
su ne zaman verilecektir? 

TC 
Sağldc ve Sosyal Yardım 18 Ekim 1985 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

- Sayı : HM 9239/919 

Türkiye Büyük 'Millet 'Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve (Kararlar Dairesi IB>şik. 1.10.1985 

tarih ve 7/693-4417/17114 sayılı yazınız. 
(İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Hatay 

MilieÜveküi Mustafa Murat iSökımenoğlu'nun yazılı 
soru önerge cevalbı ekilidir. . 

©•ilgilerinize arz öderim. 
'Mehmet Aydın 

ISağlık ve İSosyal Yardım Bakamı 

Hatay Milletvekili 'Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesi 

(Soru 1. Temmuz ayında tamamlanıp resmen açı
lan Hatay Vilayeti Samandağı Hastanesi tıbbî cihaz 
ve malzemeleri ne zaman gönderilecektir? 

Soru 2. Haitay İli Samandağı Devlet Hastanesi
nin doktor kadrosu ne zaman verilecektir? 

Soru 3. Hastanenin personel kadrosu ne za
man çıkacak ve verilecektlır? 

ISOJ-U 4. Hatay Hinde aylar evvel açılan huzur-
evıinlin doktor kadrosu ve eksik olan sağlık personeli 
kadrosu ne zaman verilecektir? 

Cevap 1, 2, 3. 1986 yılı içimde bitiriHmesi bek
lenen elli yataklı Haitay-Samandağı Devlet Has'iane-
nesi inşaatı Ihızlandırılarak bitirilmiş, mahall'inde ku
rulan komisyon tarafından hastanenin bazı eksiklik
leri tespit edilerek (geçici kabulü yapıfaıştır. Ancak 
(geçici .kabulü ve sonuçları İmar ve İskân Bakanlığın
dan Bakanlığınııza henüz intikal etmemiştir. Bilindi -
ği üzere geçici kabulü Bak'anlığımııza illgili Bakanlık
tan intikal etmeyen ve -açılış için Bakanlığımca onay
lanmayan sağlık (kuruluşlarına ödenek, tıbbî cihaz, 
malzeme tahsM ve ddlayısı ile personel tayini ya-
pi'lamamıalktadır. Bu işlemlerin kısa sürede tamamla
nacağı ve hastanemin gerekli ih'tiyaçlarmın da karşı- '• 
lanma yoluna gidileceği şüphesizdir. 

2 2 . 1 0 . 1 9 8 5 0 : 1 

Cevap 4. İkiyüzykimi kişinin barınabileceği bir 
kapasiteyi haiz, Hatay Huzurevinde onbeş yaşlı bu-
lunmaktia olup bunların sağlık sorunları huzurevi
nin yakınında bulunan Serinyol Sağlık Ocağı ve di
ğer -yataklı tedavi kurumlarında çözümlendiğinden 
söz konusu kuruluşa doktor kadrosu verilmesi şim
dilik düşünülmemektedir. 

Huzurevinde mevcut yaşlı ısayıısına hizmet vere
bilecek yeterli sayıda personel bulunmaktadır. Ha
len bir kuruluş müdürü, bir sosyali çalışmacı, bir di-
yeitJisyen 'bir ambar memuru bir hemşire ve onbeş 
hizmetli personel mevcuttur. İBurada barınacak yaşlı 
sayısı çoğaldıkça personel adedi de o oranda aırtı-
rılacaktıır. 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğ-
lu'nun, demir = çelik fiyatlarına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakam Ahmet Karaevli'nin yazılı cevabı 
(7/700) 

Türkiye Büyük Millet Mecisıi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın (Devlet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve ri
ca ederim. 

Saygılarımla.. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. 1 Ocak 1984 tarihinden beri Karabük 

Demir - Çelik Fabrikalarının satış fiyatları nasıl 
seyir takip etmiştir? 

Soru 2. Fabrikadan 100 ton (ve eğer bu çok 
sayıda ise) 500 ton üzerimde kütük veya diğer yu
varlak demir alan firmalar kimlerdir? 

Soru 3. Fabrikadan alıp yiasaya intikal ettiri
len demir ve çeliğin piyasadaki satış fiyatları nasıl 
bir seyir takip etmiştir? 

Soru 4.| Fabrikaların sattığı mamul yuvarlak 
demir ile piyasaya intikal ile aracılar vasıtasıyla sa
tılan demir miktarları ve toplam mamul demir mik
tarları ne kadar olmuştur? 

Soru 5. önergem Bakanlığınıza ulaştığı anda 
Ankara'daki piyasa fiyatlarını tespit etmek için bir 
tetkik yaptırır mısınız? Ve aynı anda fabrika fiyat
larıyla piyasa fiyatları kaç TL. andır? 

Soru '6i ,1 Ocak 1984 ithalat yapıldı mı? itha-
Soru 6. 1 Ocak 1984 tarihinden önergem tari

hine kadar demir darlığı oldu mu? Oldu ise ithalat ya
pıldı mı? İthalat fiyatları ve ithal demir satış fiyatları 
demir cinslerine göre kaç TL. sı oldu? 

Soru 7. İthalat firmalarca mı, Demir - Çelik Ge
nel Müdürlüğünce mi gerçekleştirildi? 
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T.C, 
Devlet Bakanlığı! 18 . 10 . 1985 

Sayı : 08.68/02895 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
Hgi : TBMM Gen. Sek. 8.10,1985. gün ve Kan. 

Kar. Dal Bşk. 7/700*4461/17303 sayılı yazı. 
Erzurum Milletvekilli Sayın Huni Nalbantoğlu* 

ııun demir - çelik fiyatlarına ilişkin yazılı soru öner
gesi ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

'Bilgiılıefinize arz ederinii 
Ahmet Karaevli 

Devlet Bakam 

Erzurum MMetvefcii Sayın Hitanı Ndbantoğlu' 
nun yazık soru önergesi ile ilgili not : 

1. 16 Ocak 1984 tarihinden itibaren piyasa şart
ları ve maliyet umurlarında meydana gelen artış&ur-
ıda göz önüne alınarak TDÇt mamullerine muhtelif 
tarihlerde 1% 5 - % 25 oranınlarına ulaşan miktar
larda fiyat ayarlamaları uygulanmıştır. 

% Bugün için kütük ve inşaat demiri satışları 
serbest olarak yapılmaktadır. İhtiyaç sahiplerine ta
lep ettikleri miktarda demir - çelik mamulü, herhan
gi bir belge istenmeksizin teslim olunmaktadır. 

Bu cümleden olarak İskenderun ve Karabük Sa
tış müdürlüklerinden 190 adet değişik firmaya 500 
tonun üzerinde demir satışı yapılmıştır. 

3. Teşekkül satışları, bilindiği gibi ihtiyaç sahip
lerine herhangi bir belge ibrazına gerek olmadan ser
best olarak yapılmaktadır. 

İhraç satışlarının arttığı dönemlerde, zaman za
man piyasada % 3 - 5 arasında TDÇİ fiyatlarının 
altında veya üstünde ikili fiyat teşekkülü meydana 
gelmekle beraber, piyasa ihtiyacımın % 40'ını karşı
layan teşekkülce zamanında yapılan malzeme sevki-
yaıtı ve talep durumuna göre düzenlenen aylak ima
lat programları sonucu, gerekli müdahaleler yapıla
rak piyasaya, .ihtiyaç duyulan malzemelerden bol 
miktarda arz olunmakta böylece çift fiyat teşekkü
llüne meydan veriılememeye çatışimaktadır. 

4, TDÇİ Genel Müdürlüğü Karabük ve îsdemir 
muesseselerinde üretilen demirler teşekküle bağlı 
Karabük <ve Isdemir Anasatış Depoları ile taşrada bu

lunan 24 adet demir satış ve (tevzi depolan kanalıy
la, aracısız doğrudan ihtiyaç sahiplilerine yapılmak
tadır. Bu cümleden olarak; 

A) 1984 yılı (içerisinde, 
1. Kambük'ıten 390, 2 bin Ikm, 
2. îîsdfemir'den 491, 1 foto ton, 
3. Diğer depolardan 184,7 bin Utan, 
Olmak üzere ceman 1 066,0 'bin ton, 
B) 1985 yıh içerisinde, 30.9.1985 iMıbariyle, 
1. Karabük'ten 312,2 bdn ton, 
2. dsdemir'den 431,9 bin ton, 
3. Diğer depolardan 198,2 bin ton, 
Olmak üzere toplam 942,3 bin ton demir satışı 

gerçekleşmiştir. 

5. Piyasada demir - çelik fiyaıtSarı, serbest piyasa 
ekonomi şarttan dahilimde satışa sunulan malzeme 
miktarı, talep durumu, satış koşulları v.s. gibi ne
denlere 'bağlı olarak teşekkül etmektedir. 

Bir malzeme cinsinin üretiminden diğerine geçiş
te bile fiyat farkla'lıklarının meydana geldiği de-
fmıir - çelik piyasasında ikili fiyat oluşmaması ve 
tabiî fiyat teşekkülünü ıteminen Genel Müdürlükçe 
her türlü çaba sarfedıilmekte, bu gibi durumlarda 
üretim, bol ve çeşitli mal sevkiyatı gibi önlemlerle 
ihtiyaçların yerinde ve zamanında cevaplanarak, fi
yat farfchMdannın önlenmesine gayret olunmakta
dır̂  Gerek Ankara; gerekse Türkiye demir piyasasın
da TDÇt fiyatlarının zaman zaman altında veya üs-
ıtünde î% 3 - 5 arasında fiyat farkı meydana gel
mektedir. 

6. 1 Ocak 1984 tarihinden önerge tarihine ka
dar geçen süre içerisinde ülke çapında demir darlığı 
olmamıştır. Bu süre içerisinde teşekkül tarafından 
herhangi bir demir ithalatı yapılmamıştır, özel sek
törce yapılan demir ithalatının tamamına yakın bar 
kısmı kütük demire münhasır olup, özel haddehaneler
de işlemlerini müteakip dahilî ve haricî piyasa için 
satışa sunulmaktadır. 

7. 6 ncı maddede de belirtildiği gibi TDÇt Ge
nel Müdürlüğünce 1984 ve 1985 yıllar* içerisinde 
demir ithalatı gerçekfeştıirimemiş olup, özel sektör
ce yapılirnışıtır. 

75. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ilk
okul öğrencilerine kapasitelerini asan ağırlıkta okul 
çantası taşıtılmasının önlenmesine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğ-, 
lu'nun yazılı cevabı (7/704) 

18 . 10 . 1985 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorurriun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı oiarak cevaplandırılmasını 
saygıyla dilerim* 

j Cahit Tutum 
Balıkesir 

özellikle sofi yıllarda ilkokul öğrencilerinin evle 
okul arasında kapasitelerini aşari ağırlıkta okul çan
taları taşıdıklari ve bu durumun okul yöneticileri ve 
öğretmenlerince de müsamaha ile karşılandığı hatta 
teşvik gördüğü ileri sürülmekte ve sağlığa zararlı ol
duğu belirtilen bu dürurri çocuk anne - babalarını en-
ÖiŞeİere düşürmektedir. 

1. Bu konuda Bakanlığınızca bir inceleme yaptı
rılmış mıdır? ' 

Yaptırılmışsa sonucu ne olmuştur? 
2. Bu durumun önlenmesi için Bakanlığınız ne 

gibi önlemler almıştır? 

f.C. 
MiHÎ Eğitim Gençlik ve 17.10.1985 

Spot Bakanlığı 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 
&yi:ö2ö-İ7829-MfiV. Şb. Md. 

jfcöriü : Yazılı sörü Önergesi 
t'üfkİyö Büyük Miİlet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T. B. M. M. Genel Sekreterliğinin 10.10.1985 
târih ve kanunlar ve kararlar Dairesi Başkanlığı Ka
nunlar Ve kararlar Müdürlüğünün 7/7Ö4/4474/17374 
sayılı yazı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Cahit Tutum tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen ve ilkokul öğrencilerine 
kapasitelerini aşan ağırlıkta okul çantası taşıtıimasının 
önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Buna göre; 

1. Konu ile ilgili olarak Bakanlığımıza çeşitli za
manlarda yapıİan yazılı ve sözlü müracaatlarda, İlk
okul Öğrencilerinin çantalarında fazla malzeme bulun
durdukları, çantaların ağırlığı sebebiyle fizikî bozuk-
İüklafih meydâna geldiği, elde taşıdıkları çantaların 
İleride tedavisi rhürhkiin öhnayâh oriiüfğâ eğrilikleri-
m yöl âçtiğı tespit edilmiştir. 

2. Bu durumun önlenmesi için bütün okui yöne
ticilerinin ve öğretrnenlerin hassas davranmaları ekte 
sunulan 24.1,1985 tarih ve 1783 sayılı yazı ile valilik
lerden istenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlü 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 24.1.1985 

Spor Bakanlığı 
ilköğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı:610-EÖT. Şb. Md. 120/1783 

Konu : Okul çantaları 

Valiliğine 
Bakanlığımıza yapılan yazılı ve sözlü müracaatlar

da, ilkokul öğrencilerinin çantalarında fazla malzeme 
bulundurdukları, çantaların ağırlığı sebebiyle fizikî 
bozukluklar meydana geldiği, elde taşıdıkları çanta
ların ileride tedavisi mümkün olmayan omurga eğri
liklerine yol açtığı tespit edilmiştir. 

Bu sebeple, öğrencilerimizin günlük program ge
reği kullanacakları kitap, defter ve araç - gereçlerin 
dışında fazla ve gereksiz malzeme taşımamaları, bu 
gibi malzemeleri okullarına getirmemeleri hususunda 
gerekli tedbirin alınması ve ilinize bağlı ilk ve orta 
okullarda görevli idareci ve öğretmenlerin bu konuda 
hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Bakan adına 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ural 
Genel Müdür 

16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'iri, 
T.R.T.'nin bazı sanatçı ve yazarlara ekrana çıkma ya
sağı uyguladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm yazılı cevabı 
(7/705) 

Türkiye Büyük Mıileit Meclisi Başkanlığıma 
Aşağı'daSki sorulanımın Baş/batoan ISayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say-
ıgilariımlâ arz ederim. 

(D. Fikri (Sağlar 
İçel MlletveMI 

1. TÜT «Ücran ve mikrofonları için basında idSdiâ 
edildiği ıgibi kara listeler var mıdır? 

2. 'Bu listelerde s'ahafcçı, Mim adamı* yazarların 
TRT'lde 'kendilerinin ve eserlerinin yayıaılanmayacağı 
doğru müldur? 

3. Bu yasağa ıgiren 'isıimler Ihanıgi listelere ıgare 
tfeknler !tara'fmdan sapltanmışitır? 

4. 'Dünyaca üttü yazarlarimızldaın ve ha'Uk'a mâ-
tölari' ıbir "Aziz Nesin, Yaşar Kemal'in" eserleri, mi
zah ustası 'bir Müjdat Gezen ve diğerleri neden Dev
letin TRT'sinde yer alamamaktadır? Güne başilar-
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klen TV yapımcılarımın masalarında ''buldukları resmî 
olmayan yasaklılar listeleri olduğu iddiaları doğru 
mudur? Gerekçesi nedir? 

5.; Yoz görüntü yerine öz görüntüye değer ve
recek kül'tiür, sanalı ve Ibil'iım doyumlu Devlet TV'si 
me zaman oluşacaktır? 

TC 
'Devlet Bakanlığı 2 2 . 1 0 . 1 9 8 5 

Sayı •; 04-012-1/02225 
Konu : Durmuş Fikri SağHar'ın 

yazılı soru önergesii 

Türkiye Büyük Miiet Meclisi Başkanlığına 
l'îgi : IBaşfoakanlığım 15.10.1985 gün, K.K.Gn.Md. 

18/106-1144/06171 saydı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve Sayın Başbakan adına 
tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru öner
gesine cevap metni ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
^Devlet Bakanı 

* * 

22 . 10 . 1985 0 : 1 

Anayasamıza dayalı 2954 sayılı Türkiye Radyo 
TeleVizyon (Kanunu TRT Kurumuna !bir takım gö
revler verm'i^tir. Kurum, Söz konusu görevlerin ifa
sında, adı geçen Kanunun Temel Meler ve Yayın 
Esasları ile diğer amir bükümlerine aynen uymak 
durumundadır. 

TRT Kurumu, 2954 sayılı Kanunla verilen gö
revlerden program ve yayın Mzmetlerini yürütürken, 
uygulamada da görüldüğü gilbi, programların nite
lik ve gereklerine ıgöre sanatçı, Ibilûm adamı ve ya
zar gibi çeş'Mi Kurum dışı uzman personel ve bun
ların eserlerinden yararianımak'tadır. -Bu litibarla, Ku
rumda herhangi bir 'isiım veya eser listesi bulundu
ğu iddliası idoğru değildir. 

Kanuna göre Yayın Esasları çerçevesinde yapıl
makta olan haiber, külttür, ibilim, sanat, eğlence ve 
benzeri türlerdeki eğitici, aydınlatıcı ve eğlendirici 
nitelikteki yayınlarla ilgili Olarak Kurumun gerçek
leştirdiği kamuoyu araştırmaları, geçmiş dönemlere 
göre yayınların daha çok ilgiyle seyredildiğini ve be-
ğenidiğini ortaya koymakta, yaym türlerine göre 
ibilim, sanat ve kültür değerlerimiz çes/Mi program
lar içlimde önemle ele alınarak gittikçe artan (bir 
oranla seyircilere sunulmaktadır. 

*•» 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

19 UNCU BİRLEŞİM 

22 . 10 . 1985 Sata 
Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENELKURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, yabancı 

bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

2. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor eski Bakanının bazı tasarrufla
rıma ilişkin Başbakandan sözdü soru önergesi (6/398) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/401) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözü soru önergesi (6/403) 

5. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in Fisko-
birÜk'in yer fıstığı üreticiıeıine olan borcuna ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/404) 

6. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Iran 
İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/405) 

. 7. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Suudî 
.Arabistan Hükümetinin Hatay'lı vatandaşlarımıza kar
şı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/406) 

8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

9. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözü soru önergesi 
(6/413) 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ya
kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesd (6/423) 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudî 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/424) 

14. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözM soru önergesi (6/426) 

15. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, hü
küm giyeni bir başkomiserıin terfi ettirildiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eğitim 
enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretimde gö
rev almaya zorlandıkları iddiasına üşkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 

•(6/429) 
17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, ka

mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapılma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

18. — İstanbul Milletveküi Sabit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 



19. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına liılişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

20. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet te'keinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

22. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
'Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan bazı kişilere 
ilişkin İçişferii Balkanından sözlü soru önergesi (6/439) 

23. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
İlinde ıbazı vatandaşların mezhep ve inançları hedef 
alınarak tehdit edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/440) 

24. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Sıkıyö
netim Kanununa göre görevlerine son verilen öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından Sözlü soru önergesi (6/441) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve 
Yol - İş Sendikasına kayıtlı işçilerin toplu iş söz
leşmesinin yapılamayış nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/443) 

26. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
İzmir - GÜ2e!bahçe\ie tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Sı
kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da 
göreve iadeleri istenilen işçi ve memurlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/446) 

28. — Diyarbakır* Milletvekili Kadir Narin'in, asga
rî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/447) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/448) 

30. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Aydın - Kuşadası İlçesi Davutlar Bucağı Belediye 
Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/449) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Te
kirdağ İli üreticilerinin ürün .bedeli alacaklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/451) 
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I 32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

33. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum'daki Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455) 

I 34. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan' 
in, Kadıköy Kız Lisesi orta üçüncü sınıf öğrencileri
ne sorulan din ve ahlak sorularına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/458) -

36. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, sakat ve eski hükümlüleri çalıştırma yükümlülü
ğünü düzenleyecek tüzüğün çıkarılmayış nedenine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/459) 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın çocukları
nın eğitim sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/460) 

38. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ba
kanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köydşleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/461) 

39. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt-İline 
bağlı bazı, ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

40. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulatmasının 
kaldırılış nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

41. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
Türkiye Demir ve. Çelik İşletmeleri Karabük Mües
sesesi İnşaat Müdürlüğünde çalışan işçilerden bazıla
rının iş akitlerinin feshedileceği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

| 42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'ih, kamu 
kurum ve kuruluşlarına işçi ve memur alımlarında 
yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/466) 

43. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Man
yas Gölünden kanal açarak, yapılan sulamaya ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 

| önergesi (6/467) 



44. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Nu 
tuk adlı televizyon programının son bölümünün ya
yınlanmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/468) 

45. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, millî eğitim politikasında genel bir değişik
lik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

46. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt işletmelerine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/470) 

47. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

48. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, He
kimhan İlçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla 
propaganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

49. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için iskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) ' 

50. — Hatay (Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, tSDEMİR için satın alınan kömür ve demir cev
herlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
<6/474) 

51. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

52. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alman önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

53 .— Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden, fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

54. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 
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55. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Cetin'in, Si
vas ilindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) ... 

7 
KANUN TASARI VE TBKLÎFLERitYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlÖER İŞLER 

x 1.. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/529) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 13.6.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

3. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
{1/669) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 31.5.1985) 

4. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir 
Maıddesinin Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğiıtim Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sa
yısı •: 349) (Dağıtma tarihi : 7.6.1985) 

5. — istanbul Milletvekili Kemal özer ve İki Ar
kadaşının, Madencilik İşkolunda Çalış/anların Eğitii-
ımderi Hakkında Kanun TeMifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (2/136) <JS. Sayısı : 339) 
(Dağıtaa tarihi : 10,6.1985) 

6. —Ankara Milletvekili Sururi Baıykal ve 9 Ar
kadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 13 ve 24 üncü 
Maddelerinin Değiştirilmesine Miskin Kanun TeMifi 
ve Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları ra
porları (2/181) (S. Sayısı : 341) {İDağı'tma Urihi : 
10.6.1985) 

X 7 / — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
Malî Yılları Kesinlhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk BId'irilmlerinin Sunul
duğuna tüşMn Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu (1/156, 3/43; 1/157, 3/441, 
1/158, 3/725, 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) (S. Sayısı : 
354) (Dağıtma tarihi : 27.9.1985) 
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X 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idare I pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Amirleri Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Tun- Komisyonu Raporu (2/261) (S. Sayısı : 355) (Dağıt-
celi Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım ve Giresun Mil- ma tarihi : 18.10.1985) 
letvekili Turgut Sera Tirali'nin; 3140 Sayılı 1985 Malî 
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Tür- — — 
kiye Büyük Millet Meclisi Kısmında Değişiklik Ya- (X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 353 
Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyisleri Komisyonu 

Raporu (1 /529) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18.6.1984 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : K. K. T.'D. 
18/101-1/248/04788 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü 
Reslroî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

TARIM ORMAN VE KÖYİSLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT 
VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HOKMÜNDA KARARNAME 

GENEL GEREKÇE 
KHK/236 

Cumhuriyetimizin Kuruluşundan günümüze kadar geçen dönemde, Ülkemiz ormancılığında gerek maddî 
gerekse manevî ve sosyal anlamda büyük ölçüde ilerlemeler olmuştur. Bilhassa bu dönemde «Ci'bali mubaha» 
denilen ve herkesin Ormandan serbestçe ve gelişi güzel faydalanılması anlayışı terkedilmiş ve ormanların, ka
mu yararına ve ormancılık tekniğine uygun planlarla korunması, çoğaltılması, geliştirilmesi, devamlılığının 
sağlanması, ürünlerinin de teknolojisine uygun şekilde ve çok yönlü faydalanma anlayışı ile değerlendirilmesi 
esası getirilmiştir. 

Bugün devlet, ülkenin % 26'sını kaplayan 20.2 milyon hektar civarındaki ormanlarda gerekli teşkilatım 
kurmuş ve böylece tekniğine uygun işletilmesini yenilenmesini ve korunmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bunun 
yânısıra Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne kadar geçen sürede, ormancılık alanında üretime dönük 
önemli tesisler yanında araç, gereç, yol, bina vb. yatırım imkânlarıda artırılmıştır. 

7 Kasım 1982 tarihinde Milletimiz tarafından kabul edilen yeni anayasamızın çeşitli maddeleriyle, orman
cılığımıza ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Gerek Anayasa hükümlerine gerekse ormancılık mevzuatı ve kalkınma planlarına dayanarak Türkiyenin 
ormancılık politikası amaçlarını geniş anlamda üç anagrupta toplamak mümkündür. 

1. Ülkenin başta odun hammaddesi olmak üzere çeşitli orman ürünlerine olan ihtiyacını karşılamak, 
2. Toprak taşınmasını önlemek, su rejimini düzenlemek, yurt savunmasında yardımcı olmak, 
3. Tabiatı korumak, halkın rekreasyon ihtiyacını gidermek, 
Yukarıda özetlenen ormancılık politikası amaçlarına ulaşılabilmesi için Orman Genel Müdürlüğü 
a) Ormanların korunması ve devamlılığının sağlanması, 
b) Ormanların kadastrosunun yapılması, 
c) Ormanların yönetilmesi, işletilmesi, geliştirilmesi ve genişletilmesi, 
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d) Üretimin devamlı, verimli ve rasyonel bir şekilde artırılması, 
e) Ülkenin Endüstriyel ve yakacak odun ihtiyacının karşılanması, 
Hizmetlerinin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi iile görevlendirilmiş bulunmaktadır. 
Bugüne kadar, sayılan hizmetlerin gerçekleşme durumunu anafaaliyetler itibariyle şöyle özetleyebiliriz. , 
— 1938 yılma göre 4 üncü 5 Yıllık Plan döneminde Endüstriyel odunda 10 katı yakacak odunda isa 4 ka

tı bir üretim artışı sağlanarak, yıllık endüstriyel odun üretimi ortalama 6.9 mil/metreküpe, yıllık yakacak 
odun üretimi de 20,5 mil/sitere ulaşmıştır. 

— 1983 yılı sonu «itibariyle 1.0 mil/hektarı aşan sahada ağaçlandırma, 125 bin hektar civarında da Eroz
yon Kontrolü çalışmaları yapılmıştır. 

— Ayrıca Orman Fidanlıklarında Kamu ve Özel Rektör ihtiyaçları için yılda ortalama 450 mil/adet Fi
dan üretimi gerçekleştirilmiştir. 

— Ormanların entanslf bir şekilde işletilmesini ve korunmasını sağlamak amacıyla 1983 yılı sonu itibariyle 
96 bin kilometre yeni orman yolu inşa edilmiş ve bu suretle de 8 617 adet orman 'koya yola kavuşturulmuş
tur. 

— 1983 yılından bu yana 9 mil/hektarı aşan orman alanının kadastrosu yapılmıştır. 
— Halkın rekrasyon ihtiyacının karşılanması ve gelecek nesillerimize insan eliyle 'bozulmamış doğal çevreyi 

kapsayan yöreleri bırakmak amacıyla 17 Millî park, 245 onman içi dinlenme yeri tesis edilmiştür. 
Yapılan bu çalışmalara rağmen gerek ormancılık hizmetlerinin gerekse diğer kamu hizmetlerinin daha dü

zenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının getirdiği idare hukuku esasları dairesinde devlet yönetiminin yeniden organizasyonunun sağlanması 
zorunlu görülmüştür. Bu amaçla 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca 14.12.1983 
tarihinde yürürlüğe konulan 13.12.1983 gün ve KHK-174 'sWûl «Bakanlıkların Kuruluş ve Görev esasları 
hakkında Kanun Hükmünde Kararname» ile Bakan l l ldar i l e h*İh v e ilgili kuruluşlarının yeniden ne suret
le teşkilatlanacağı ve bunun şekil ve esasları belirlenm'i^ir-

Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine uySun o l a r a 'k d a v i n e 2 6 8 ° ı s a v m Kanuna istinaden Bakan
lar Kurulunca 13.12.1983. tarih ve KHK-T83 sayılı «Ta r ı m 0 r m a n v e KÖyişleri Bakanlığının Teşkilat ve gö
revleri hakkında Kanun Hükmünde t i r Kararname» Î4.T2.1983 (tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu Ka
rarnamenin 44 üncü maddesinin (a) bendinde de, 

«3'2Ö4 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan tüzelkişilik sa'niP v e katma bütçeli Orman Genel Müdürlüğü' 
nün Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanlığının bağlı ıku ru lusu olduğu belirlenmiştir. 

1869 tarihinden beri ülkemiz ormanlarını yöneten, ileten, denetleyerek ve gözeterek devamını sağlamak
la görevlendirilmiş bulunan Orman Genel Müdürlüğü ha'len 4.6.1937 tarih ve 3204 sayılı «Orman Umum 
Müdürlüğü Teşkilat Kanunu»na istinaden 30.5.1937 tahinden beri icraatına devam etmektedir. Bu kanun 
2.7.1940 tarih ve 3904, 25.'6.1945 tarih ve 4767, 6.7.1960 tari!h ve 75, 24.6.1965 tarih ve 63'6 sayılı Kanunlarla 
ek ve değişiklikler görerek halen yürürlüğünü devam ettirmektedir. Bu Kanuna'göre hükmi şahsiyeti haiz 
ve katma bütçeli olan Orman Genel Müdürlüğü, hizmetlerinin büyük bir bölümünü bu katma bütçeye bağ
lı ve 4914 sayılı Kanuna istinaden tesis edilmiş bulunan döner sermaye bütçesiyle yürütmektedir. Ancak 
gerek 3204 sayılı Kuruluş Kanununun günün şartlarına intibakını sağlamak, gerekse Orman Genel Müdür
lüğünün bugünkü mevcut teşkilatlanmasını, yukarıda bahsi geçen 174 sayılı «•Bakanlıkların kuruluş ve görev 
esasları hakkında kanun hükmünde kararname» ve 183 sayılı «Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanlığı teş
kilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname» Hükümlerinde (belirtilen usul ve esaslara uygun 
hale getirmek için bu Kanun Hükmünde Kararname tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tasarının birinci kısmında, Kararnamenin amaç ve kapsamı belirtilmiş ve tanımlara yer verilmiştir. İkin
ci tamda, Genel Müdürlüğün görevleri tadat edilmiştir. Üçüncü kısırrida, Genel Müdürlüğün Merkez teş
kilâtı, yer almıştır. Dördüncü kısımda, Genel Müdürlüğün Taşra teşkilatı yetki .genişliği ilkesine uygun ola
rak belirlenmiştir. Beşinci bölümde, yönetimin sorumluluk ve yetkileri, Altıncı bölümde ise, atama konula
rıyla, hükmü şahsiyete haiz, ayrı bütçeli bütün bağlı kamu kuruluşlarında olduğu gibi kuruluş kanunla
rında mecburen yer alması gereken ve bugün mevcut Kanunlarında da mevcut olan mal varlıklarının hu
kukî durumu, adlî mercilerdeki temsil ve diğer sorunlarını ve yetkilerini belirtmiştir. Yedinci ve son kısım
da ise yürürlükten kaldırılan hükümler ile değişiklik intibakını sağlayacak ıgeçicı hükümler yer almıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 353) 
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TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANLIĞI 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MADDE 

GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde korunması, yöneltilmesi, işletilmesi, geliştiril
mesi, genişletilmesi ve kadastrosunun yapılması hizmetleriyle görevli, katma bütçeli, tüzelkişiliğe sahip ve Ta
rım Orman ve KÖyişleri Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün teşkilât, görev ve yetkilerinin esas 
ve usullerini göstermek amacıyla bu Kanun Hükmünde Kararnamenin düzenlendiği belirtilmektedir. 

iMadde 2. — Genel Müdürlüğün ana görevleri, ayrıntılı şekilde bu maddede 'belirtilmektedir. 
Madde 3. — Genel Müdürlüğün Madde 4'de ayrıntılı şekilde gösterilen görevlerini Merkez Teşkilat bi

rimleri belirlemektedir. 
Madde 4. <— Genel Müdürün görev yetki ve sorumlulüMarı belirtilmiştir. 
'Madde 5. — Genel 'Müdür Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir. 
Madde 6. — Genel Müdürlük merkez teşkilatının, 'Madde 4'de ayrıntılı olarak belirtilen görevleri kapsa

yacak ve yürütecek şekilde ana hizmet birimleri olarak, hanigi Daire Başkanlıklarından teşekkül edeceği belir
tilmiştir. 

Madde 7. — Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 8. — Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Baş/kanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 9. — Bu maddede ormanlardan faydalanmayı düzenleyen Orman Amenajman Planlarının dü

zenlenmesi ve uygulanması görevleri ile yükümlü; Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığının görev 
leri belirtilmiştir. 

Madde 10. — Bu malddede aslî ve tali orman ürünlerinin işletme ve pazarlanması ile ilgili hizmetleri, yü
rütecek olan İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının görevleri fbelirtilımiştir. 

Madde 11. — Bu maddede ormanların genişletilmesi amacıyla yapılan ağaçlandırma ve erozyon kont
rol faaliyetleri ile halkın fidan ihtiyacını temine matuf fidan üretimi iş ve işlemlerini merkezde yürütecek 
olan Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri 'belirtilmiştir. 

Madde 12. — Bu maddede, ormanların genişletilmesi, erozyon ve kontrol altına alınması ve mera ısla
hı ile özel ve tüzelkişilerin yaptığı ağaçlandırma teknik yardım iş ve işlemlerini merkezde yürütecek olan Ağaç
landırma ve Silri Kültür Dairesi Başkanlığının görevleri 'belirtilmiştir. 

Madde 13. — Bu maddede Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiatı Koruma Sahaları 
ve Orman içi mesire yerlerine ait iş ve işlemleri merkezde yürütecek olan 'Millî Parklar Dairesi Başkanlı
ğının görevleri belirtilmiştir. 

Madde 14. — Bu maddede ormanların işletilmesi, korunması ve geliştirilmesinin gerektirdiği inşaat ve 
ikmal hizmetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri merkezde yürütecek olan inşaat ve İkmal Dairesi Başkan
lığının görevleri belirtilmiştir. 

'Madde 15. — Bu maddede de Genel Müdürlüğün danışma ve denetim birimleri belirtilmiştir. 
Madde 16. — Bu maddede Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü iş ve işlemlerini de

netleyecek olan Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 17. — Bu maddede, Genel Müdürlüğün kalkınma plânları doğrultusunda, plân, proje ve yıllık ya

tırım programı çalışmalarını yapacak, dış kaynakla finanse edilen projelerin yürütülmesini sağlayacak, or
ganizasyon ve metot çalışmalarını yürütecek, merkez ve taşra birimleri arasındaki koordinasyonu temin 
edecek, ormancılık araştırma konularını belirleyip sonuçlarını uygulamaya aktaracak olan Araştırma, Plân
lama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 

Madde 18. — Bu maddede Genel Müdürlüğün hükmî şahsiyeti haiz olması sebebiyle leh ve aleyhinde açı
lacak dava ve icra takiplerini sağlamak ve her konuda hukukî mütalaa vermekle görevli Hukuk Müşavirli
ğinin bu görevleri detaylı olarak belirtilmiştir. 
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Madde 19. — Bu maddede, Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki yardımcı birimler bdlirtilinişt'ir. 
Madde 20. — Bu maddede, Genel Müdürlüğün elan yaklaşık 40 bin civarında bulunan personel kadro

suna ilişkin atama, özlük, emeklilik ve sağlık iş ve işlemlerini yürütecek olan Personel Dairesi Başkanlığının 
görevleri belirtilmiştir. 

Madlde 21. — Bu maddede Genel Müdürlüğün elan 128 milyar TL. civarındaki katma ve döner ser
maye bütçelerini hazırlayan ve uygulayan, getiren, her türlü satın alma ve vergi, iş ve işlemlerini yürüten ve 
Genel Müdürlüğün merkez teşkilatının bina, tesis, onarım, bakım v.s. müşterek yardımcı hizmetlerini yürü
ten tdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 

Madde 22. — Bu madde de Genel Müdürlüğün halen yaklaşık 40 bin civarında bulunan personel kadro
sunun ve 7000 civarında bulunan iş ve işlemleri ile ormancılıkla ilgili her türlü yayın ve tanıtım faaliyetle
rini yürüten Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 

Madde 23. — Bu maddede Genel Müdürlüğün Savunma Uzmanlığı belirtilmiştir. 
Madde 24. — Bu maddede ormancılık hizmetinin özelliği ve tekniği gereği yetki genişliği ilkesine ve böl

gesel esaslara uygun olarak kurulacak olan Taşra teşkilatının kuruluşu belirtilmektedir. 
Madde 25. — Bu madde Taşra Teşkilatında Bölge Müdürlüklerinin, diğer birimleri hangi usullere göre 

kurulup, kaldırılacağı belirtilmektedir. 
Madde 26. — Bu madde yöneticilerin sorumluluklarını belirlemektedir. 
Madde 27. — Bu maddede Koordinasyon ve işbirliği konularında Genel Müdürlüğün görev, yetki ve 

sorumluluğu belirtilmektedir. 
Madde 28. — Bu maddede Genel Müdürlüğün mahallî idarelerle koordinasyonu hususu belirtilmekte

dir. 
Madde 29. — Bu madde Genel Müdürün, yükümlü olunan hizmetlerle ilgili tüzük, yönetmelik^ tebliğ 

ve genelge düzenleyebileceğim belirtmektedir. 
Madde 30. — Bu maddede yöneticilerin yetkilerinin astlarına devri hususu belirlenmektedir. 
Madde 31. — Bu maddede Genel Müdür ile Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında görevli bü

tün personelden hangilerinin müşterek kararname ile, hangilerin de Bakan ve Genel Müdürce atanacağı 
hususu belirtilmektedir. 

Madde 32. — Bu maddede Genel Müdürlük personelinin kadrolarına ilişkin konularda Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine atıfta bulunulmuştur. 

Madde 33. — Halen Yargıtay içtihatlarında da belirlenmiş olduğu üzere Orman Genel Müdürlüğünün 
mal ve para varlığı devlet malı hükmünde kabul edilmiş olmasına rağmen bazı yargı mercilerinden verilen. 
aksine karar ve işlemlere rastlanmakta ve kanunî dayanak istenmektedir. Bu sebeple 45 inci maddede be
lirtilen hususlar Kanun Hükmü olarak tedvin olunmuş ve maddeye katma bütçeli olan kuruluşun gayrimen-
kullerinin vergi resim ve harçtan muaf olacağı hususu da eklenmiştir. 

Madde 34. — Hükmî şahsiyeti haiz bulunan Genel Müdürlüğün leh ve aleyhine açılacak her türlü dava 
ve icra işlerinin idare Avukatlarınca takip olunacağı ve bunların bütün kamu kesimi avukatları gibi, ya
rarlanacakları Kanun Hükümleri halen yürürlükte bulunan 3904 sayılı Orman Umum Müdürlüğü Teşkilat 
Kanununa ek kanunda gösterilmiş olup, bahsi geçen Kanun Hükmü ibu Kanun Hükmünde Kararname 
ile yürürlükten kalkacağından, kanunî bir boşluk doğmaması, 

Madde 35. — Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri belirtilmiştir. 
Madde 36. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kalkacak olan yukarıda sözü edilen 

3904 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilmiş olan, orman idaresi avukatlarının bulunmadığı zaman ve 
yerlerde idareye ait davaların kimler tarafından takip olunacağı ve idarenin yargı mercilerindeki temsili 
hususunda bir boşluğa sebebiyet verilmemesi için bu madde hükmü getirilmiştir. 

Madde 37. — Yargı mercilerinde idarenin temsilini düzenlemektedir. 
Madde 38. — Orman Koruma hizmetleri çok geniş bir sahada yürütülmekte olan hizmet çeşididir. Bu 

hizmetin motorlu naMl vasıtalarıyla teçhiz edilmiş orman muhafaza memurlarınca yerine getirilmesi gerek
mektedir. idarenin elinde bu hizmete yetecek kadar vasıta mevcut olmadığı gibi kısa sürede temini de çok 
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zordur. Bu ihtiyacın giderilmesi için orman muhafaza memurlarına, koruma hizmetlerinde de kullanılmala
rı şartıyla kendi nam ve hesaplarına motosiklet almaları için yeterli avans verilmesi ve bu vasıtaların resmî 
hizmete ait yakıt, tamir ve bakım masraflarının da idarece karşılanması hususu bu madde ile belirtilmiştir. 

Madde 39. — Bu Kanun hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle hükümsüz hale gelmesi gereken 
4.6.1937 tarih ve 3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanunu ile (bu kanuna ek 24.7.1940 tarih 
ve 3904 sayılı, 6.7.1960 tarih ve 75 sayılı, 24.6.1965 tarih ve 636 sayılı, kanunlar ile, 25.6.1960 tarih ve 4767 
sayılı Orman Koruma Kuruluşunun Kaldırılmasına ve bu kuruluşun Görev ve Yetkilerinin Devlet Orman 
işletmelerine Devrine Dair Kanun ile 183 sayılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükmüyle zımnen yürürlükten kalkmış bulunan 3204 sayıü 
Kanunla da ilgili olduğundan sarahaten yürürlükten kalkması gereken 13.2.1981 gün ve 2384 sayılı Kanun
da yürürlükten kaldırılması bu madde hükmünde yer almıştır. 

Geçici Madde 1. — Gerek bü Kanun Hükmünde Kararname, gerekse Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak yeni kadroların tespit ve ihdasına kadar halen mevcut kad
roların kullanımına devam olunacağı bu madde ile belirtilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenleme sebebiyle kadro ve görev 
unvanları değişmeyenler için yeniden atanma işleminegerek bulunmadığı, değişenlerin ise yeniden yapılacak 
bir atamaya kadar haklarının saklı tutulacağı belirtilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili yönetmelikler yürürlüğe 
girinceye kadar, halen mevcut yönetmeliklerin aykırı bulunmayan hükümlerinin yürürlükte kalacağı belir
tilmektedir. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlük Teşkilatının ve en geç bir 
yıl içinde, Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun hale getirileceği hususunu düzenlemekte
dir. 

Madde 40. — Yürürlükle ilgili maddedir. 
Madde 41. — Yürütme ile ilgili maddedir. 

Torun Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Tarım Orman ve Köyişleri ' 4.6. 1985 
Komisyonu 

Esas No. : 1/529 
Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

236 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
24.4.1985 - 1.5.1985 - 8.5.1985 tarihlerinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan ile Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Kararnamenin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilerek, Komisyonu
muzca yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

Kararnamenin başlığı, Kararnamenin kanunlaşacağı ve yapılan değişiklikler nedeniyle Komisyonumuzca 
yeniden düzenlenmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerinin yeniden düzenlenmesi 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 3.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır ibaresi me
tinden çıkartılmıştır. 

1. 1 inci maddedeki «Hükmünde Kararnamenin» ibaresi Kanun Hükmünde Kararnamenin yasalaşacağı 
nedeniyle maddeden çıkartılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

2. İkinci maddenin «a, d, e» bentlerindeki «özel mevzuatına göre» ibareleri diğer maddelerle uygunluk 
sağlamak amacıyla, «a» bendindeki «sağlamak» ibaresi de mükerrer olması nedeniyle bentten çıkartılmış, 
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«k» bendinin 3 üncü satırındaki «kiralamak» ibaresinden sonra, «hizmetleriyle ilgili bina ve tesisleri» ibaresi 
getirilmiş 2 nci maddeye Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 
paralellik sağlamak üzere «n» bendi ilave edilmek suretiyle madde yeniden düzenlenerek Komisyonumuz 
ca kabul edilmiştir. 

3. 236 No. lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

4. 236 No. lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

5. 236 No. lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

6. 236 No. lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

7. 7 nci maddenin sonuna diğer maddelerle paralellik sağlamak amacı ile «Genel Müdürlükçe verilecek 
benzeri görevleri yapmak» ibaresi «f» bendi olarak getirilmiş ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

8. 8 inci maddenin (a) bendinin 2 nci satırındaki «işlemleri» «işlemlerini» olarak değiştirilmiş «özel mev
zuatına göre» ibaresi de bentten çıkartılmış ve maddeye yeni «e» bendi getirilerek madde Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

9. 9, 10, 11 inci maddelerin sonuna «c, ç, e» bentleri olarak «Genel Müdürlükçe verilecek benzeri gö
revleri yapmak» ibaresi getirilmek suretiyle maddeler Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

10. 12 nci maddenin «a, b, g» bentleri sonuna «ve yaptırmak» ibareleri diğer maddelere uyum sağlamak 
üzere konmuş, «c» bendinin 1 inci satırındaki «Devlet ormanları içindeki» ibare de bentten çıkartılmış ve 
maddenin sonuna «Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak» ibaresi ile «h» bendi getirilmek 
suretiyle madde bu değişiklikleri ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

11. 13 üncü maddenin «a, b» bentlerindeki «özel mevzuatına göre» ibaresi diğer maddelerle uyum sağ
lamak .üzere bentlerden çıkartılmış «b» bendi sonuna «ve yaptırmak» ibaresi getirilmiş maddenin sonuna 
«c» bendi ilave edilerek madde bu değişiklikleri ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

12. 14 üncü maddedeki «ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği» ibaresi maddeden çıkartılmış, maddeye 
orman yol ve şeritlerinin ormancılık faaliyetleri ile uyumlu bir şekilde tespit ve etüt - projesinin yapılması ama
cı ile yeni «a» bendi getirilmiş, maddedeki «a» bendi «b» bendi ve diğer bentlerde alfabetik sıraya göre dü
zenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

13. 236 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

14. Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi tatbikatta uygunluk sağlamak amacı ile Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 18 inci maddesi aynen alınmak sure
tiyle madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

15. Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci madde ve madde başlığındaki «Kurulu» ibareleri «Dairesi» 
şeklinde değiştirilmiş «a» bendindeki «Bakanlığın» ibaresi bentten çıkartılmış yerine «Genel Müdürlüğün» iba
resi konulmuş, «b» bendinin son satırı bentten çıkartılmış ve «ı) bendi diğer maddelerle uyum sağlamak üze
re «Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak» şeklinde değiştirilerek madde bu değişiklikleri ile 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

16. Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin (a) bendindeki «teşkilatının» ibaresi «teşkila
tınca», «düzenledikleri» ibaresi «düzenlenen» şeklinde, (b) bendindeki «teşkilatı» «teşkilatını» olarak değiş
tirilmiş aynı bentteki «ile 6831 sayılı Orman Kanununun Ek - 3 üncü maddesi» ibaresi de bentten çıkartıl
mış ve yine aynı bendin 3 üncü satırındaki «fonların» ibaresi de «fonu» olarak düzeltilmek suretiyle madde 
bu değişiklikleri ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

17. 236 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 
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18. Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin «c» bendindeki «İşveren - işçi ilişkileri Dairesi 
Başkanlığınca» ibaresi yerine «Personel Genel Müdürlüğünce» ibaresi getirilmiş ve madde diğer redaksiyon
larla Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

19. 236 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

20. 22 nci maddenin «a» bendinin ikinci satırındaki «sınıflardaki memurluklara» ibaresi yerine «görevler 
için» ibaresi getirilmiş, aynı maddenin 3 üncü satırın sonuna «işlerini» ibaresi konulmuş ve bendin son satı
rındaki «işçi sağlığı, iş güvenliği, iş ve işlemlerini» ibaresi bentten çıkartılmak suretiyle madde bu değişiklik
leri ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

21. Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesindeki «Kanunda» ibaresi «Kanununda» olarak dü
zenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

22. Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinin ikinci satırındaki «bir», «ve yetki genişliği il
kesine uygun» ibareleri bentten çıkartılmak suretiyle madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

23. 236 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25* inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

24. 236 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

25. Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanun ile paralellik sağlamak amacı ile yeniden düzenlenmek suretiyle Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

26. Kanun Hükmünde Kararnamenin 28, 29, 30, 31 ve 32 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

27. Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin 4 üncü satırındaki «kamulaştırılamazlar» iba
resi «kamulaştırılamaz» 6 nci satırdaki «cezalandırılırlar» ibaresi de «cezalandırılır» şeklinde düzenlenerek Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

28. Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü ma İdesi, Bakanlık fonları başka kuruluşa devredildiğinden 
fonla ilgili kelimeler madde metninden çıkarılarak, ma tde yargı merciilerinde dava işlerinin yürütülmesi esas
ları hükme bağladığından madde başlığı ve madde Ko /üsyonumuzca yeniden düzenlenmek suretiyle "kabul 
edilmiştir. 

29. Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci mad leşinin «g» bendi sonuna «elde edilen gelirler» ibaresi 
eklenmiş «ı» bendindeki «sair» ibaresi de «Diğer» olar k değiştirilmiş ve orman ürünleri satışlarından elde 
edilen gelirlerle döne*r sermayeli işletme gelirleri, döner sermayeye ilave edilmeyerek katma bütçeye gelir kay
dedildiği takdirde, Devlet Orman işletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde gösterilen 
döner sermaye ile yapılacak ve halen yapılmakta olan hizmetlerin finansmanı karşılanamayacağından hizmet
lerin ifası aksayacak ve sermaye sabit kalacağından fi. at artışları karşısında giderek bu hizmetlerin yapılması 
tamamen imkânsız hale geleceği nedeniyle maddenin sonuna bir fıkra eklenmek suretiyle madde bu şeklîyle 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir." 

30. Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 nci maddesi Devlet davalarının takip ve intacına dair 4353 sayılı 
Kanun, Devlet dava ve icra işlerinin takibi esas ve usu lerini 12 maddede tedvin etmesine karşılık, 236 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname bu hususu tek bir madde olarak tedvin etmiş, dava ve icra işleri ile ilgili bir
çok esas ve usul bu maddede yer almamıştır. Bu hu :us ise dava ve icra işlerinin yürütülmesinde birçok 
zorluklar tevlit etmektedir, özellikle açılmaması gerek m davalar ve icra takipleri açılabilmekte, Devlet yap
maması gereken masrafları yapmakta ve vatandaşla karşı karşıya gelmekte bu husus ise Devlete güveni sars
maktadır. Bu sebeple 36 nci maddenin 4353 sayılı Kan undaki esaslar ve usullere göre Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının müspet görüşüne istinaden yeniden düzenlenerek madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

31. Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin 2 nci satırındaki «veya Bakanlık fonlarının» 
ibaresi madde metninden çıkartılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
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32.- 236 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38, 39 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

33. Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, ve Geçici 3 de bulunan «Hük
münde Kararname» ibareleri Kanun Hükmünde Kararnamenin yasalaşacağı gerekçesiyle madde metinlerinden 
çıkarılmış ve yapılan diğer redaksiyonlarla Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

34. Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Madde 4'ü tatbikatta uygunluk sağlamak amacı ile Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun, Geçici 8 inci maddesinden aynen 
alınmak suretiyle yeniden düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 36. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür şeklinde kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 

Kâtip 
Arif Ağaoğlu 

Adıyaman 

Üye 
M. Ali Doğuşlu 

Bingöl 

Üye 

Bâş'kanvekili 
Hikmet Bicentürk 

ÎÇel 

Üye 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 

Üye 
Mehmet Azizoğlu 

Bursa 

Üye 
Erol Bülent Yalçınkaya Haydar Koyuncu 

Kastamonu Konya 
imzada bulunamadı 

Üye 
Selim Koçaker 

Tokat 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Besir Çelebioğlu 

Mardin 

Sözcü 
Sabrı Araş 

Kars 

Üye 
Hakkı Artukarslan 

Bingöl 

Üye 
Kadir Narin 
Diyarbakır 

Üye 
Gülami Erdoğan 

Samsun 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTTIĞl METİN 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerinin yeniden düzenlenmesi; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayamlarak, Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev ve Teşkilat 

Amaç ' 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, 
katma bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine 
ait esas ve usulleri düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır : 
a) Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabiî afetlere, yangınlara, muhtelif za

rarlılara karşı özel mevzuatına göre korunmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri sağlamak, 
b) Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare etmek ve işle

mek, aslî ve talî orman ürünlerinin; üretim, taşıma* depolama, aş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu 
ürünleri yurt içinde ve dışında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve 
tedarik etmek, 

c) Ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak, 
d) Orman sınırları içinde muhtelif sebeplerle meydana gelmiş ve gelecek olan açıklıklarda veya verim

siz, bozuk vasıflı orman alanlarında orman tesisi için ağaçlandırmalar yapmak, özel mevzuatına göre orman 
rejimine alınacak yetişme şartlarının elverişli ve ekonomik icapların gerektirdiği yerlerde yeniden orman 
yetiştirmek, bunun için lüzumlu tohum ve fidan üretmek, temin ve tedarik etmek, 

e) Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve mesire yerlerinin ayrılması, korunması, 
işletilmesi, av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, av sahalarının ayrılması ve 
orman içi suların ve ürünlerinin korunması, geliştirilmesi ile, idaresi ve işletilmesine dair iş ve İşlemleri özel 
mevzuatına göre yürütmek, 

f) Orman ve ağaç sevgisini yaygınlaştırmak ve ağaçlandırmayı geliştirmek ve genişletmek gayesiyle 
gerçek ve tüzelkişileri hazırlanacak Yönetmelik hükümlerine göre teşvik etmek ve desteklemek, 

g) Orman kadastrosu ve mülkiyetiyle ilgili işlerle, ormanlardaki izin, intifa ve irtifak işlemlerini özel 
mevzuatına göre yürütmek, 

h) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konularda döner sermaye işletmeleri kurmak, 
ı) Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yaptırmak, eğitim ve sosyal tesisleri 

kurmak, işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe meslek elemanı yetiştirmek üzere okullar açmak, 
j) Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, envanter, basım, yayın ve tanıtma işleri ile projeleri yapmak, 

yaptırmak ve tasvip edilenleri uygulamak, 
k) Ormana ilişkin hizmetlerin daha süratli ve verimli yürütülebilmesi için her türlü malzeme, arsa, arazi, 

bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, 
m) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve ye

dek parçalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak, 
n) Orman köyleriyle ilgili yıllık iş programlarını Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü ile müş

tereken hazırlamak, 
o) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 
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TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eriştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun Tasana 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev ve Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Tanım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, katma bütçeli ve tüzel
kişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri dü
zenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır : 
a) Ormanların geliştirilmesinii, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabiî afetlere, yangınlara, muhtelif 

zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamak, 
b) Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare etmek ve işletmek,. 

aslî ve talî orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, hu ürünleri 
yurt içinde ve dışında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve tedarik 
etmek, 

c) Ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesdni sağlamak, 
d) Orman sınırları içinde muhtelif sebeplerle meydana gelmiş ve gelecek olan açıklıklarda veya verimsiz, 

bozuk vasıflı orman alanlarında orman tesisi için ağaçlandırmalar yapmak, orman rejimine alınacak yetiştir
me şartlarının elverişli ve ekonomik icapların gerektirdiği yerlerde yeniden orman yetiştirmek, bunun için lü
zumlu tohum ve fidanı üretmek, temin ve tedarik etmek, 

e) Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma' alanı ve mesire yerlerinin ayrılması, korunması, 
işletilmesi, av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, 'işletilmesi, av sahalarının ayrılması ve 
orman içi suların ve ürünlerinin korunması, geliştirilmesi ile, idaresi ve işletilmesine dair iş ve işlemleri yü
rütmek, 

f) Orman ve ağaç sevgisini yaygınlaştırmak ve ağaçlandırmayı geliştirmek ve genişletmek gayesiyle ger
çek ve tüzelkişileri hazırlanacak Yönetmelik hükümlerine göre teşvik etmek ve desteklemek, 

g) Orman kadastrosu ve mülkiyetiyle ilgili işlerle, ormanlardaki izin, intifa ve irtifak işlemlerini özel 
mevzuatına göre yürütmek, 

h) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konularda Döner Genmaye işletmeleri kurmak, 
i) Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yaptırmak, eğitim ve sosyal tesisleri 

kurmak, işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe meslek elemanı yetiştirmek üzere okullar açmak, 
j) Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, envanter, basım, yayım ve tanıtma işleri ile projeleri yap

mak, yaptırmak ve tasvip edilenleri uygulamak, 
k) Ormana ilişkin hizmetlerin daha süratli ve verimli yürütülebilmesi için her türlü malzeme, arsa, ara

zi, t>ina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak; hiz metleriyle ilgili bina ve tesisleri ve bunların bakım ve 
onarımlarını yapmak, yaptırmak, 

1) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve ye
dek parçalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak, 

m) Orman köyleriyle ilgili yıllık iş programlarını Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü ile müş
tereken hazırlamak, 
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İKİNCİ KISIM 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 3. — Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri 
ve yardımcı birimlerden teşekkül eder. 

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Müdürlük 

Genel Müdür 

MADDE 4. — Genel Müdür; Genel Müdürlüğün hukukî, idarî ve malî en üst amiri ve temsilcisi olup, 
Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, Bakanlığın amaç ve politikasına ve millî güvenlik siyasetine, kal
kınma planına ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren 
konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

Genel Müdür; emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, merkez ve taşra teşkilatının 
faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

' Genel Müdür yardımcıları 

MADDE 5. — Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdürün emrinde, onun yardımcısı olup Genel Mü
dürlük hizmetlerini Genel Müdür adına ve onun yapacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve emirleri 
yönünde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütürler. Bu amaçla Teftiş Kurulu Başkanlığı 
hariç, Genel Müdürlüğün bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını te
min, takip ve kontrol ederler. 

Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere dört Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 6. — Genel Müdürlüğün anahizmet birimleri şunlardır : 
a) Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı, 
b) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı, 
c) Orman idaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 
d) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, 
e) Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı, 
f) Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı, 
g) Millî Parklar Dairesi Başkanlığı, 
h) İnşaat ve ikmal Dairesi Başkanlığı, 
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n) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman yolları ağını tespit etmek 
ve etüt proje çalışmalarını yapmak. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 
orman ve orman yollan konusunda diğer işbirliği esasları, Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığınca tespit edi
lir. 

o). ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 

İKİNCİ KISIM 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 3. — 236 No. lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

BÎRUNCI BÖLÜM 
Genel Müdürlük 

Genel Müdür 

MADDE 4. — 236 No. lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Müdür yardımcıları 

MADDE 5. — 236 No. lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 6. — 236 No. lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı 

MADDE 7. — Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ormanları usulsüz müdahalelerden korumak, 
b) Ormanlarda tahribata yol açan hastalık ve her çeşit orman zararlılarını önlemek ve bunlarla müca

dele etmek, 
e) Ormanlarda ve orman içindeki otlak, yaylak ve kışlaklardaki otlatmayı düzenlemek, 
d) Orman yangınlarını önlemek ve mücadele amacıyla plan ve programlar hazırlamak, araç, gereç temin 

etmek, tesislerin kurulmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak, 
e) Orman yangınları ile mücadele için kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla işbirliğini, halkın uyarılması

nı ve aydınlatılmasını sağlamak. 

Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 

MADDE 8. — Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ormanların kadastrosunun yapılmasına, orman sınırları dışına çıkarılacak sahaların tespit ve değer

lendirilmesine ait iş ve işlemleri özel mevzuata göre yürütmek, 
b) Devlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki kesim işlerini, Devletten başkasına ait 

ormanların denetim ve kontrolüne ait iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, 
ç) Orman kadastrosu yapılmamış yerlerde, ihtiyaç halinde vasıf tayin işlemlerini yapmak, 
d) Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini, ormanlarla ilgili izin, intifa ve irtifak iş

lerini özel mevzuatına göre yürütmek. 

Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı 

MADDE 9. — Orman idaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ormanların amenajman planlarını yapmak, yaptırmak, bu planların uygulanma durumlarını, yenilen

melerini, geliştirilmelerini sağlamak, takip ve kontrol etmek, 
b) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği envanter verileri değerlendirmek, harita ve fotogrametri iş ve iş

lemlerini düzenlemek. 

İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 

MADDE 10. — İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Aslî ve talî orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, imal ve pazarlamasına ait iş ve işlemleri 

düzenlemek, yürütmek ve kontrol etmek, 
b) Bu hizmetler için inşası gerekli tesisleri belirlemek, depo yerlerinin tayin ve tespit edilmesine ait iş 

ve işlemleri yürütmek. 

Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 11. — Fidanlık ve Tohum işleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Orman ağacı tohum ve fidanlarının üretim, tahsis ve dağıtımını yapmak, 
b) Fidanlıkların tesisi, idaresi ve işletilmesi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek, 
c) Tohum kaynaklarının korunmasını, iyileştirilmesini ve çoğaltılmasını sağlamak, 
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Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı 

MADDE 7. — Orman'Korama ve Yangınla Mücad ele Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ormanları usulsüz müdahalelerden korumak, 
b) Ormanlarda tahribata yol açan hastalık ve her çeşit orman zararlılarını önlemek ve bunlarla mücade

le etmek, 
c) Ormanlarda ve orman içindeki oıtlalk, yaylak vo kişlaklardaki otlatmayı düzenlemek, 
d) Orman yangınlarını önlemek ve mücadele amaci'yla plan ve programlar hazırlamıalk, araç, gereç temin 

eümek, tesislerin kurulmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak, 
e) Orman yangınları üle mücadele için kurum üçi ve kurum dışı kuruluşlarla işbirliğini, halkın uyarılma

sını ve aydınlatılmasını sağlamak, 
f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 

MADDE 8. — Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Bask anlığının görevleri şunlardır : 
a) Ormanların kadastrosunun yapılmasına, orman sınırları dışına çıkarılacak sahaların tespit ve değerlen

dirilmesine ait iş ve işlemlerini yürütmek, 
b) Dsvlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki kesim işlerini, devletten başkasına ait 

ormanların denetim ve kontroluna ait iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, 
c) Orman kadastrosu yapılmamış yerlerde, ihtiyaç halinde vasıf tayin işlemlerini yapmak, 
d) Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini, ormanlarla ilgili izin, intifa ve irtifak 

işlerini yürütmek, 
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı 

MADDE 9. — Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ormanların amenejman planlarını yapmak, yaptırmak, bu planların uygulanma durumlarını yenilenme

lerini, geliştirilmelerini sağlamak, takip ve kontrol etmek, 
b) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği envanter verilerini değerlendirmök, harita ve fotogrametri liş 

ve işlemlerini düzenlemek, 
c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

İstetme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 

MADDE 10. — İşletme ve Pazarlama Dairesi Baş kanlığının görevleri şunlardır : 
a) Aslî ve talî orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, 'imal ve pazarlamasına ait liş ve işlemleri 

düzenlemek, yürütmek ve kontrol etmek, 
b) Bu hizmetler için inşası gerekli tesisleri belirlemek, depo yerlerinin tayin ve tespit edilmesine ait iş 

ve işlemleri yürütmek, 
c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Fidanlık \Ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE II. — Fidanlık ve Tohum İşleri Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Orman ağacı tohum ve fidanlarının üretim, tahsis ve dağıtımını yapmak ve yaptırmak, 
b) Fidanlıkların tesisi, idaresi ve işletilmesi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek, 
ç) Tohum kaynaklarının korunmasını, iyileştirilmesini ve çoğaltılmasını sağlamak, 
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d) Orman ağacı tohum ve fidanlarının ithal ve ihracatında Bakanlığı ilgilendiren işlemlerin yürütülmesi
ni sağlamak. 

Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı 

MADDE '12. — Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Orman sahalarının çoğaltılması için orman sınırları içinde çeşitli sebeplerle meydana gelmiş olan açık

lıklarda, verimsiz ve bozuk vasıflı orman alanlarında ağaçlandırmalar yapmak, 
b) Orman ve ağaç sevgisini artırmak için köy, kasaba ve şehirler civarında Devlete veya diğer kamu tü

zelkişilerine ait arazilerde örnek nitelikte veya ekonomik ağaçlandırmalar yapmak, 
c) Devlet ormanları içindeki toprak aşınma ve taşınmalarını, ırmak, dere ve çay kenarlarını ve bunların 

kaynaklarını düzenleyerek sellerin, taşkınların meydana gelmesine ve yer kaymalarına engel olacak her türlü 
tedbirleri almak ve aldırmak, ağaçlandırmalar yapmak ve yaptırmak, 

d) Devlet ormanlarındaki otlak, yaylak, kışlak ve meralar ile muhafazaya ayrılmış ormanları imar, ıslah 
ve ihya etmek, ettirmek. 

e) Orman amenajman planlarının yapılmasına esas olacak silvikültür tekniğini belirlemek, 

f) Orman imar, ıslah, bakım ve gençleştirilmesini sağlamak üzere silvikültür planları ile uygulama pro
jelerini tanzim etmek, bu plan ve projeler gereğince kesilecek ağaçların tespit ve damgalanma işlerini yürüt
mek ve bunların uygulanmalarını takip ve kontrol etmek, 

g) Kavakçılığı geliştirme hizmetlerine ait iş ve işlemleri yapmak. 

Millî Parklar Dairesi Başkanlığı 

MADDE 13. — Millî Parklar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları tabiatı koruma sahaları ve mesire yerlerinin özel mev

zuatına uygun olarak; ayrılması, korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, 
işletilmesi ve Millî Parklar Fonu ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

b) Yaban hayatı ve av kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, av kaynaklarının işletilmesi, kara avcılı
ğının düzenlenmesi, kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izle
meye ilişkin iş ve işlemleri özel mevzuatına uygun olarak yapmak ve yaptırmak. 

İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

MADDE 14. — İnşaat ve îkmal Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği; 
a) Her türlü bina ve tesislerin inşaatı ile bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak, 
b) Görev alanına giren yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği arsa ve arazilerin satın alınması, kamulaştı

rılması ile Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki gayrimen küllerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, 
c) Görev alanına giren konularla ilgili iş ve üretim makineleri ile hizmet vasıtalarını, bunların ekip

manlarını ve yedek parçalarını sağlamak, 
d) Bu makinelerin dağıtım, transfer ve işletilmesini sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptır

mak, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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d) Orman ağacı tohum ve fidanlarının ithal ve ihracatında Bakanlığı ilgilendiren i^emlerin yürütülmesini 
sağlamak, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak, 

Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı 

MADDE 12. — Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi 'Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Orman sahalarının çoğaltılması için orman sınırları içinde çeşitli sebeplerle meydana gelmiş olan açık

lıklarda, verimsiz ve bozuk vasıflı -orman alanlarında ağaçlandırmalar yapmak ve yaptırmak, 
b) Orman ve ağaç sevgisini artırmak için köy, kasaJba ve şehirler civarında Devlete veya diğer kamu tüzel

kişilerine ait arazilerde örnek nitelikte veya ekonomik ağaçlandırmalar yapmak ve yaptırmak, 
c) Toprak aşınma ve taşınmalarını, ırmak, dere ve çay kenarlarım ve bunların kaynaklarını düzenleyerek 

sellerin, taşkınların meydana gelmesine ve yer kaymalarına engel olacak her türlü tedbirleri almak ve aldır
mak, ağaçlandırmalar yapmak ve yaptırmak, 

d) Devlet ormanlarındalki otlak, yaylak, kışlak ve meralar ile muhafazaya ayrılmış ormanları imar, ıslah 
ve ihya etmek, ettirmek, 

e) Orman amenajman planlarının yapılmasına esas olacak silvikültür tekniğini belirlemek, 

f) Orman imar, ıslah, bakım ve gençleştirilmesini sağlamak üzere silvikültür planları ile uygulama proje
lerini tanzim etmek, bu plan ve projeler gereğince kesilecek ağaçların tespit ve damgalanma işlerini yürüt
mek ve bunların uygulamalarım takip ve kontrol etmek, 

g) Kavakçılığı geliştirme hizmetlerine ait iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, 
h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Millî Parklar Dairesi Başkanlığı 

MADDE 13. — Millî Parklar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) İMİllî Parklar, talbiat parkları, talbiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve mesire yerlerinin ayrılması, 

'korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi* tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve Millî Parklar Fonu 
Me ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, x 

b) Yaban hayatı ve av kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, av kaynaklarının işletilmesi, kara avcılığı
nın düzenlenmesi, kontrolü ile ilgili her türlü etüd, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye 

ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, *• • . 
c) Genel' Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

İnşaat ye İkmal Dairesi Başkanlığı 

MADDE 14. — İnşaat ve İkfcnal Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman içi yoları ağının tespiti ve 

etüt proje çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, 
b) Her türlü bina ve tesislerin inşaatı ile bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak, 
c) Görev alanına giren yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği arsa ve arazilerin satın alınması, kamulaştırıl

ması ile Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki gayrimenkullerle ügili her türlü iş ve işlemleri yapmak, 

d) Görev alanına giren konularla ilgili iş ve üretim makineleri ile hizmet vasııtajannı, bunların ekipman
larını ve yedek parçalarını sağlamak, 

e) IBu makinelerin dağıtım, transfer ve işletilmesini sağlamak, bakım ye revizyonlarım yapmak, yaptırmak, 
f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 15. — Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 16. — Teftiş Kurulu Başkanlığı; Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Genel Müdür adına 
aşağıdaki görevleri yapar : 

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, 
inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 

b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışma
sını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, 

c) özel kanunlarla ve Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

MADDE 17. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlüğe hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları 

ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını 
tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yar
dımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görü
len hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağla
mak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme 
gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük büt
çesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, 

d) Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili gerekli 
istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programlan ile Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sıra
sında Genel Müdürlük teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklık
ları bakanlık ve bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve 
metot hizmetlerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma prog
ramlarının yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Genel Müdürlük görüşünün tespi
tine yardımcı olmak, 

lı) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak, 
ı) Genel Müdürlük tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yü

rütmek. , ^ ' ^ i â f j S ' 
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(Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri , 

MADDE 15. — 236 No.lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir,! 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 16. — Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki gö
revleri yapar. 

Genel Müdürlük merkez ve taşra, kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak; 
a) Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak, • ' r" 
b) Kontrol ve denetleme işlerini yapmak, 
c) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çahşmasını 

temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak. 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

MADDE 17. — Araştırma, Planlama ve [Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlüğe Hükümet programı, kalkınm a planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları 

ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tes 
pit etmek, bu esaslara uygun olarak Genel Müdürlüğün anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına 
yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görü
len hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi 
mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesini 
plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, 

d) Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili gerekli 
istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile genel müdürlük yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasın
da genel müdürlük teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları ba
kanlık ve bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metot hiz
metlerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma program
larının yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanım teklifleri hakkında genel müdürlük görüşünün tespitine 
yardımcı olmak, 

h) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak, 
ı) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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Hukuk Müşavirliği 

MADDE 18. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük merkez teşkilatının düzenledikleri sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek ve bun

ların kanun ve hukuka uygunlukları ile, uygulamadan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tespit etmek, 
b) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesi ve 

2873 sayılı Millî Parklar Kanununun 17 nci maddesi ile kurulan fonların ilgilendiren dava ve icra işlerini 
her derecede takip ve sonuçlandırmak, kayıtlarını tutmak, 

c) Genel Müdürlük memurları hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını ince
leyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri yapmak, 

d) Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslak
ları ile diğer iş ve işlemler hakkında hukukî yönden görüş bildirmek, 

e) Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya yerinde denetlemek, 
f) Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilatının görüşlerini de alarak ihbarname, ih

tarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak, 
g) Adlî ve idarî davalarda ve her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adlî ve idarî dava

larla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra dairelerinde, dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nez-
dinde Genel Müdürlüğü temsil etmek, 

h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 19. — Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki yardımcı birimler şunlardır : 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Uzmanlığı, 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel 

sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak, 
c) Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleşme

lerinde belirtilen esasları ilgili olarak Bakanlık İşveren - İşçi İlişkileri Dairesi Başkanlığınca yürütülecek çalış
malarda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

İdarî ve Malî İsler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 21. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Genel Müdürlüğün malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
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(Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 18. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük merkez teşkilatınca düzenlenen sözleşme ye şartname taslaklarım incelemek ve bunla

rın kanun ve hukuka uygunlukları ile, uygulamadan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tespit etmek, 
b) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatını ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanununun 17 nci maddesi . 

ile kurulan fonu ilgilendiren dava ve icra işlerini her derecede takip ve sonuçlandırmak, kayıtlarım tutmak, 
c) Genel Müdürlük memurları hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarım incele

yerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri yapmak, 
d) Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tas

lakları ile diğer iş ve işlemler hakkında hukukî yönden görüş bildirmek, 
e) Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya yerinde denetlemek, 
f) Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilatının görüşlerini de alarak ihbarname, ih

tarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak, 
g) Adlî ve idarî davalarda ve her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adlî ve idarî dava

larla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra dairelerinde, dava, ve icra işleriyle ilgili sair merciler nez-
dinde Genel Müdürlüğü temsil etmek, 

h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 19. — 236 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel 

sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak, 
c) Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleş-

• melerinde belirtilen esaslarla ilgili olarak Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce yürütülecek çalışmalarda ge
rekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 21. — 236 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 353) 



— 22 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak, 
g) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, belirli sınıflardaki memurluklara eleman ye

tiştirmek üzere hizmet öncesi, hizmette bulunan teknik ve diğer memurların hizmet içi, işçilerin ise meslekî 
eğitim, işçi sağlığı, iş güvenliği, iş ve işlemlerini yürütmek ve uygulamasını takip etmek, 

b) Her türlü yayın ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini, ormancılıkla ilgili konular üzerine yazılmış 
veya hazırlanmış fikir ve sanat eserlerinin, telif ve tercüme hakları ile sahipleri tarafından piyasaya arz edil
miş meslek içi ve meslek dışı konulardaki eserlerin incelenmesini, satın alınmasını, kurum içi ve kurum dışı 
kuruluşlarla işbirliği ve bilgi alışverişini sağlamak, ve gerekli işlemleri yürütmek, 

c) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü genelge, tebliğ, evrakı matbua, nakliye tezkeresi, harita, 
kitap, broşür ve benzerlerinin basımı ile bunlarla ilgili foto laboratuvar çalışmalarını yürütmek, 

d) Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili her türlü tercüme işlerini yapmak ve yaptırmak, 
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Savunma Uzmanlığı 

MADDE 23. — Savunma Uzmanlığı özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 

MADDE 24. — Genel Müdürlük taşra teşkilatı; ormancılık hizmetlerinin özelliği ve tekniğinin bir ge
reği ve yetki genişliği ilkesine uygun olarak bölge seviyesinde kurulacak orman bölge müdürlükleri ile mü
dürlükler ve şefliklerden teşekkül eder. 

Taşra teşkilatı kuruluşu 

MADDE 25. — Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından : 
a) Bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulu, 
b) Şefliklerin ve memurlukların kurulmasına, kaldırılmasına ve bunların iç hizmet birimlerinin belirlen

mesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumluluğu 

MADDE 26. — Genel' Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının her ka'dernedeki yöneticileri yapmakla yü
kümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve 
programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten Ibir İM kademeye karşı sorumludur. 
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(Tarım, Oranan ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, belirli görevler İçin. eleman yetiştirmek üzere 

hizmet öncesi, hizmette bulunan teknik ve diğer memurların hizmet içi, işçilerin ise meslekî eğitim, işlerini 
yürütmek ve uygulamasını takip etmek, 

b) Her türlü yayın ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini, ormancılıkla ilgili konular üzerine yazılmış 
veya hazırlanmış fikir ve sanat eserlerinin, telif ve tercüme hakları ile sahipleri tarafından piyasaya arz edil
miş meslek içi ve meslek dışı konulardaki eserlerin incelenmesini, satın alınmasını, kurum içi ve kurum dışı 
kuruluşlarla işbirliği ve bilgi alış-verişini sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek, 

c) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü genelge, tebliğ, evrakı matbua, nakliye tezkeresi, harita, kitap 
broşür ve benzerlerinin basımı ile bunlarla ilgih" foto laboratuvar çalışmalarını yürütmek, 

d) Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili her türlü tercüme işlerini yapmak ve yaptırmak, 
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Savunma Uzmanlığı 

MADDE 23. — Savunma Uzmanlığı özel Kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 

MADDE 24. — Genel Müdürlük taşra teşkilatı; ormancılık hizmetlerinin özelliği ve tekniğinin gereği ola
rak bölge seviyesinde kurulacak Orman Bölge Müdürlükleri ile müdürlükler ve şefliklerden teşekkül eder. 

Taşra teşkilatı kuruluşu 

MADDE 25. — 236 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25, inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve yetkiler 

Yöneticilerin sorumluluğu 

MADDE 26. — 236 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 nçı maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 
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ı(Hü!kÜmetiıı Teklif Ettiği Mestin) 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu ; 

MADDE 27. — Genel Müdürlük, anamifetaöt ve görevleri ile ilgili konularda diğer Bakanlıkların bu kamu 
kurum ve kuruluşlarınım uyacakları esasları yürürlüfodelki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak isra
fını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Genel Müdürlük, diğer BakamiMarın hizmet alanıma giren konulara ait faaliyetlerinde, Başbakanlıkça 
belirlenen esaslar çerpevesin'de ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan 
sorumludur, 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 28. — Genel Müdürlük hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağla
maktan sorumludur. 

Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 29. — Genel Müdürlük, Kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönet
melik, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki devri 

MADDE 30. — Genel Müdür sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmımı astlarına dev
redebilir. Ancak yetfci devri, yetki devreden arriirim sorumluluğunu kaldırmaz. 

Bölge Müdürleri, barudilerine bağlı kuruluşların aıriiri ve genel müdürlüğün taşra teşkilatındaki en yetkili 
temsilcisi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerden dolayı Genel Müfdüre karşı sorumludur. 

Atama 

MADDE 31. — 23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı kanum'kapsann dışımda kalan görevlerden 1 - 4 dereceli kad
rolara Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan, diğer bütün görevlilerin altanımaları ise. Genel Müdür tarafın
dan yapılır. Ancak, Balkan ve Genel Müdür bu yetkilerini gerekfö gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Kadrolar 

MADDE 3!2. — Kadroların tespit, ihdas, kullanıfaaNsı ve iptali ile kadrolara alt diğer hususlar Genel Kadro 
ve Usulü Hakkımdaki Mevzuat hükümlerine göre düzenlenir* 

Mat ve kıymetlerin hukukî durumu 

MADDE 33. — Genel Müdürlüğün kattma ve döner sermaye bütçeleri ile diğer kanunî ve kazaî yollardan 
temin edilmiş bütün taşınır ve taşınmıaz mal varlığı ve kıymetleri ile idarede mevcut orman emvali Devlet 
malı hükmünde olup haczedilemez ve kamulaşitırılamazlar. Bu mal ve kıymetler aleyhine ısuç işleyenler 
Devlet malları aleyhine suç işleyenler giibi cezalandırılırlar. Taşınmaz mallar h'içlbir vergi, reisim ve harca tabî 
blmalksızın Genel Müdürlük adına tescil işlemıi görür. 

1389 sayılı Kanun uygulaması 

MADDE 34. — Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlık fonları leh ve aleyhime açılmış ve 
"açılacak her nevi dava ve icra takipleri genel müdürlük merkezimde avukat sıfatıma haiz hukuk müşavirleri ve 
merkez orman avukatlarınca taşra kuruluşlarında i'se orman bölge müdürlükleri, orman işletme müdürlük
leri ve orman şeflikleri avukatlarımca takip ve sonuçlandırılır. Hukuk müşavirleri, merîcez ve taşrada gö
revli bütün orman avukatları ve hukuk müşavirleri ile taşra teşkilatınım dava takibi yapılan bMmlerinde, bu 
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Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu 

IMAIDDE 27. — Genel Müdürlük anahizmet ve görevleriyle ilgii konularda Balkanl|kça belirlenen esaslar 
dahilinde diğer kamu kuram ve kuruıluşlaırı ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve yet-
klilidir, 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 28. — 2316 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
ttcalbul 'edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 29. — 236* sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen 
k'albul edilimişİCir. 

Yetki devri 

MADDE 30. — 236 sayılı Kanun Hükmünde Karar namenin 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul ödıilmiştirv 

Atama 

MADDE 31. — 23>6 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Kadrolar 

MADDE 32. — 236 sayılı .Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Mal ve kıymetlerin hukukî durumu 

MADDE 33. — Genel Müdürlüğün katma ve döner sermaye bütçeleri ile diğer kanunî ve kazaî yollar
dan temin edilmiş bütün taşınır ve taşınmaz mal varlığı ve kıymetleri il© idarede mevcult orman emvali Dev
let malı hükmünde oluıp haczedilemez ve kamulagtırılamaz. Bu mal ve kıymetler aleyhinde suç işleyenler Dev
let mallan aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır. Taşınmaz mallar hiçbir vergi, resüim ve harca tabi ol
maksızın Genel Müdürlük adına tescil işlemi görür. 

Yargı mercilerinde dava işlerinin yürütülmesi 

MADDE 34. — Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatı leh ve aleyhine açılmış ve açılacalk her nevi 
dava ve icra takipleri Genel Müdürlük Merlkezindie Avu'kat sıfatını haiz Huıkulk Müşavirleri ve Avukatlarınca, 
taşra kuruluşlarında ise Orman Bölge Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman Şeflikleri Avu
katlarınca Avukat bulunmayan yerlerde veya zamanlarda yetki verilen memurlarca yürütülür. Taşra teşkila
tlımda Bakanlığın muvafakati ile sözleşmeli avukatlar istihdam edilebilir. Hukuk Müşavirleri, Merkez ve Taş-
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hizmette çalışan memurlar 2.2J929 tarih ve 1'389 sayılı Devlelt Davaları Maç eden Avoıkait Vösaireye verilecek 
ücreti vekâlet Hakkında Kanun Hükümlerinden faydalanır, 

Gelirler 

MIADDE 35. — Orman Genel MüldÜriüğünün gelirleri şunlardır; 
a) Onman ürünlerinin satış ve değerlenidırilmeısindien el'de ödilen gelirler, 
b) Devlet Ormanları üzerinde hakikî ve hükmî şahıslara tahisıfs ddilecek alanlardan elde edilecek gelirler, 
c) Dönler sermayeli işletime gelirleri, 
id) Hazinece sağlanacak gelirler, 
e) Hizmet ve işletime gelirleri, 
f) Orman tarife bedelleri, 
g) Mülsadereli emval satışlardan, 
h) Genel bütçeden yapılacak yardfinlar, 
ı) Sair gelirler, 

Anlaşmazlıkların halli 

MADDE 36. — Bir sözleşme olsun olmasın, Genel Müdürlük ile Devlelt Daireleri, Müessese ve Teşekkül
leri, veya .gerçek ve tüzelkişiler arasmlda çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş 
olan uyuşmazlıkların hallinlde anlaşma veya sözleşmemin değiştirilmesinde veya bozulmaisırida, maddî ve huku
kî sebeplerle koğuşlturulma&i'nlda veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda 
umulmayan dava ve icra tovu^tomilmasittdan vazjgeçitmesinlde veya bunların sulh yolu ile hallinde yarar 
görüldüğü takdirde tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin tazamimıun etötfiği menifaatların; 

a) 100 000,— liraya kadar olanlar için ilgili Orman İşleltme Müdürlünün kararı, 
b) 1200 000,— liraya kadar olanlar için Orman Bbilge Müdürünün kararı, 
c) 500 000i,— liraya kadar olanlar için Genel Müdürün karaırı, 
d) 1 000 00Q,— liraya kadar olanlar için Bakanlıgıri kararı, 
e) il 000 000,— liradan fazla olanların Danıştayım olumlu görüşü üzerine alınacak müşterek karar, 

ile halledilir. 
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rada görevl'i bütün Orman .Atvu'katlan ve Hukuk Müşavirleri ile Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğinde ve 
kasra teşkilatlının daiva takibi yapılan birimlerimde çalışan memurlar ve sözleşmeli avukaltlar 1'3'89 sayılı Ka
nun ve ilgili mevzuat hükümlerimden faydalanır. 

Gelirler 

MADDE 35. — Orman Genıel Müdürlüğünüm gelkteri şunlardır : 
a) Orman ürünlerinin satış ve değerlenidirilmesin'deın elide edilen göliırler, 
h) Devlet Ormanları üzeninde hakikî ve hükmî şahıslara tahısiiis edilecek alanlardan elde edilecek gelirler, 
e) Döner sermayeli işletme gelirleri, 
d) Hazinece sağlanacak gelirler, 
e) Hizmet ve işletme gelirleri, 
f) Orman tarife bedelleri, 
g) MÜsadere'li emval satışlardan, elde edilen gelirler, 
h) Genel bütçeden yapılacak* yaırdımlar, 
ıı) IDiğer gelirler. 

Yukardaki gelirlerden ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle o yıl içerisinde yapılmış bulunan giderler karşılan
dıktan sonra kalan meblağ gelecek yılın bütçeslime gelir kaydedilir. 

Anlaşmazlıkların halli 

MAİDDE 36. — Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük il'e Devlet daireleri'müessese ve teşekkülleri 
veya gerçek ve tüzlekiş'iler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya intikal etmemiş 
(bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulma
sında, maddî ve hukukî sebeblerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve icra taklibine devam 
edilmesinde veya aleyhte neticdenenlerin yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemek!te fay
da umulmayan hallerde bunlardan vazgeçitaesdnde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar 
görüldüğü takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak Ve işin tazammum ettiği menfaatlerin; 

100.000 liraya kadar olanları Orman İşletime Müdürünün kararı, 
100 000 - 200 000 (Dahil) liraya kadar olanları Orman Bölge Müdürünün kararı, 
2Ö0 000 - 1 500 000 (Dahil) liraya kadar olanları Genel (Müdürün karan, 
1 500 000 - 10 000 000 (Dahil) liraya kadar olanları (Bakanlığın kararı, 
10 000 000 liradan fazla olanlar Danıştayın görü'şlü alınarak müşterek karar ile halledilir. 
Yukarıda belirtilen parasal sınırlar her yıl Bütçe Kanunları ile tespit edilir. 
Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe atiit halk ve menfaati muhteva 

Ibullunmâıyan davalarla İcra takipleri, miktar veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal 
edilir. Dava ve icra kayıtları terkin olunur. 

Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı yüfldsek dereceli merci ve mahkemelere başvur
madan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan ceza davalarımda, suçun salbit olmaması, failinin tultulan şa
hıs olmadığının sulbult bulması sebebiyle verilen beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yukarıdaki fıkra 
Ihüklmü uygulanır. 

Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 3533 sayılı Kanuna göre hakemlerce verilmiş olan kararlara 
karşı, itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin takdiri davayı ItalMp eden Daire Amirine veya Avukata aittir. 

Zaman aşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yukarı
daki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış olmadıkça, dava ve icra takliplerinin açılması ve tama
men veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla icra takiplerinde, yüktsek dereceli mereiilerde incelenmesi müm
kün olanlar hakkımda kanun yollarına gidilmesi medburJdir. Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle hukukî 
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Yargı mercilerinde idarenin temsili 

M'ADDE 37. — Genel Müdürlük avukata bulunrnaıyan yerlerdat veya zamanlarda Genel Müdürlüğün 
Veya Bakanlık fonlarının yargı merclerindeki temsilini' ve bunlara alt görevleri o yerin en yüksek dereceli or
man memuru veya bu memur tarafi'ndan görevlendirilecak diğer herhangi bir ormıan memuru yapar. 

Orman bölge müdürlükleri, ormıan işletme müdürlükleri ve orman şeflikleri genel müdürlük adına yargı 
mercilerinde dava açmak yetkisine sahiptir. 

Orman teşkilattı bulunmayan yenlerde genel müdürî'ülkçe takibi gereken bütün davalar idareyi temSilen ha
zine avukaltınca, bu avukat ydksa mahallî mal memurunca tak'ilp edilir. 

Koruma hizmetlerinde avans 

MADDE 38. — Genel Müdürlükçe onman muhafaza memurlarına, orman koruma hizmetlerinde kulla
nacakları her türlü araç ve gerecin satın ataması için yeterli avans verilebilir. 

Uygulamaya ait usul ve esaslar genel müdürlükçe hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir. 

ALTINCI KISIM 
1 Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 39. — 4 Haziran 1937 tarih ve 3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü teşkilat Kanunu ve bu 
Kanunun ek ve tadillerinden halen yürürlükte bulunan'24 Temmuz Î940 tarih ve 3904 sayılı, 6.7.1960 tarih ve 
75 sayılı, 24 Haziran 1965 tarih ve 636 sayılı Kanunlar ile 25 Haziran 1945 tarih ve 4767 sayılı, 13 Şubat 
1981 tarih ve 2384 sayılı Kanun ve bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine aykırı diğer Kanunların hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEGÎGÎ HÜKÜMLERİ 

GEOÎOÎ MADDE 1. — Genel Müdürlük teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yenü-
den düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Mevzuat hükümlerine gö
re yeni kaldrolar tespit ve ihdas edil'inceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 
tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kulianılfrnasına devam olunur. 

GBOtCÎ MiADOE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadno ve 
görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarınla atanmış sayılırlar., 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uy
gun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına aüt aylık, ek gösterge ve her türlü haklariı, yeni görevlerinde 
'kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

GEGÎOÎ MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlana
cak yöneltlmeılikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı 
Olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
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veya maddî seibıeibilerle bozulması mümkün bir hüıkmün hinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına selbep olan 
ovdkaıtlllaırlıa, diaire amiırlleri hakkında kanunî takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine 
tazmin dtftlirııKr. 

Yargı mercilerinde idarenin temsili 

MADDE 37. — Genel Müdürlük avukatı bulunmayan yerlerde veya zamanlarda Genel Müdürlüğün yargı 
merdMerlinldeki temsilini ve 'bunlara alt görevleri o yerin en yiüklsek dterecelıi orman memuru veya bu mıemur ta
rafından görevlenidirİleoe'k diğer herhangi bir orman memuru yapar, 

Orman Bölge müdÜdüMerİ, orman işletme müdürlükleri ve orman şefikleri genel müdürlük adına yargı 
merdilertade dava açmak yetkisine sahıiptir. 

Orman teşkilatı bulunmayan yerlerde genel müdürlükçe taklibi gereken bütün davalar idareyi temisilien ha
zine avukatınca, bu avukat ydksa mahalli mal memuruınca takip ectiir, 

Koruma hizmetlerinde avans 

IMİADDE 38. — 236 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddeSü Komisyonumuzca aynen 
kabuil edilmiştir. 

BEŞtNCt KISIM 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 39. — 236 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul eddltaiışfe 

GtEClÖl HÜKÜMLER 

GEGÎCt MADDE 1. — Genel Müdürlük teşkilatı bü Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve 
!bu düzenleme uyarınca Genel Kafdino ve Usuılü Hakkındaki Mevzuat hükümlerine göre yeni kadrolar tespit 
ve Mıdas edilinceye kadar bu Kanonun yürürlüğe girdiği tarİhlte uygulanmakta olan mevcut kadroların kul
lanılmasına devam olunur-

ÖEÇÎOİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değiş-
meyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve glörev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uy
gun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına alt aylık, ek gösterge ve her türlü haklan, yeni görevle
rinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tütûıluın 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlü
ğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aylkın olmayan hükütalerinlin uygulanmasına devam 
olunur< 
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GEÇİCİ MİADDE 4. — Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını bir yıl 'içiride ;bu Kanun Hükmünde Ka-
raırnalmöye uygun hale gdtirir. Bu süre içerisinde genel müdürlük kadrolarım, bu Kanun Hükmünde Karar
name ile öngörülen teşkilat yapısına uygun halfe getirmek üzere, Bakanlığın tdfclifi Maliye ve Gümrük Ba-

, 'kanlığının ve Devlet Personel Dairesinin gösterine (dayanılarak kaidno ih'das ve iptal eltmieye, mevcut kad
rolardan sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.; 

Yürürlük 

MLAIDDB 40* — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MA1DD0B 41. — Bu Kanun Hükmünlde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Baş/bakan 
T. Özal 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/ K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
t S. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V. A tas oy 

Tarım Orman KÖyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Çalışma vie Sosyal Güvenlik Bak. V. 
M. Aydın 

Sanayi ve Ticaret Balkanı V. 
C. Büyükbaş 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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GEÇfcl MADDE 4. — Genel Müdürlük, tevdiatını ve kadrolarımı en geç 18.6.1985 tarihine kadaır bu 
Kanuna uygun hale getirir. Bu malksaıtla Bakanlığm teklifi Malîye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel 
Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kaıdrolardan sınıf, unvan've de
rece değişfflkliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 40.— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 41, —. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

TASARIYA «AĞLI CETVEL KOMİSYONUMUZCA AYNEN KABUL EDİLMİŞTİR. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVEL 

ORMANCILIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜÖÜ MERKEZ TEŞKİLAT 

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Anahizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri. 

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. 1. Orman Koruma ve Yangınla Mü- 1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür Yrd. 

cadele Dairesi Başkanlığı 
2. Kadastro ve Mülkiyet Dairesi 

Başkanlığı 
3. Orman İdaresi ve Planlama 

Dairesi Başkanlığı 
4. İşletme ve Pazarlama Dairesi 

Başkanlığı 
5. Fidanlık ve Tohum İşleri Dâiresi 

Başkanlığı 
6. Ağaçlandırma ve Silvikültür Dai

resi Başkanlığı 
7. Millî Parklar Dairesi Başkanlığı 
8. inşaat ve İkmâl Dairesi Başkan

lığı 

2. Araştırma Planlama Koordinas-

3. 
yon Dairesi Başkanlığı 
Hukuk Müşavirliği 


