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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 680 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 680 
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 

Şaihin'in, petrol ürünlerine yaprlan zamlar 
konusunda gündem dışı 'konuşması 680:682 

2. — Diyarbakır MilkJfevekili Mahmud Al-
tunıalkar'ın, Başbakanın dış gezileri konu
sunda gündem dışı konuşması 682:683 

3. •— İzmir Milletvekili Vural Arıkan'ın, 
vergi 'politikası ve teşvik 'tedbirleri konusun
da gündem dışı konuşması 683:684 

B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri 684 

1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 
10 arkadaşının; son zamanlarda yasa dışı 
kışkırtıcı 'bazı odakların, Devlet ve Cumhu
riyetimizi yıpratmak amacıyla Müslüman hal
kımızı İslam dininin gerçeklerinden saptır
maya yönelik faaliyetleri konusunda Anaya-

Sayf» 
sının 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir ıgenel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/8) 684:686 

C) Tezkereler ve Önergeler 686 
1 — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 

sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
(6/398) 686 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 686,719 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 686 
1. — İzmir MiMötlveikili Rüştü Şardağ'ın, 

MilOî Eğitim Gençlik ve Spor eski ibalkanımm 
bazı tasarruflarıma ilişkim Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/398) 686 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batu!mlu, 

nun, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/411) 686 

3. — İstanbul Milletvekilli Sabit iBaıtumlu' 
nun, bankaların döviz rezervi miktarlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/412) 686 

4. — İstanbul Milfetvek'ili Sabit Batumlu' 
nun, İstanbul İli' Haliç sahillerinde istimlak 
edilen arsaların 'bedellerine ililşlkin 'Barbakan
dan sözlü soru önergesi (6/413) 686 
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Sayfa 
5. •— Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver'in, yakınları aranan 'bazı vatandaşların 
yurt dışına cılkı şiarına tahdit konulduğu iddia
sına ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi '(6/422) 

6. — Adama Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Yozgat - Çayıralan İlçesinde bazı vatan
daşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) 

7. — Adana Milletvekili; Cüneyt Oan-
ver'in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay 
doğumlu valtandaşl anımıza uyguladığı vize 
engellemesine ilişjkin Dışişleri Bakanından 
sözîlü soru önergesi' (6/424) 

8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, uygulamaya konulan yatırım proje
lerine ilişkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, eğitim enstitüsü ımezunu bazı öğretmen
lerin ilköğretimde görev almaya zorlandıkları 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

10. — İstanbul Milletvekili 'Sabit Batum-
lu'nun, kamu kesiminde çalışanlara evlenme 
yardımı yapılmasına ilişkin Baş/bakandan söz
lü ısoru önergesi (6/431) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Ba'tum-
'lu'nun, tstanlbul, Ankara ve İzmir belediye
lerine atanan üst düzey yöneticilerime ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

12. — tstanlbul Milletvekili Sabit Batum-
tu'nun, Hükümetin para politikasına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

13. — tstanlbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güfer'in,. Ibanker ve bankerzedelere ilişkin 
Başbakandan sözflü ısoru önergesi (6/434) 

14. — 'Diyarbakır Miieüvekiiü Mahmud 
Altunakar'ın, tütün ve sigaradan Devlet te
kelinin kaldiırıiacağına dair beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü'soru önergesi (6/437) 

15. — izmir Milletvekili Durcan Emir-
bayer'iö, İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruh
sat allinmadan inşaatına başlandığı iddia edi
len Jbir kooperatilfe ilişkin Bayındırlık ve İs
kân (balkanından:.sözflü soru önergesi (6/444) 

V6. — Diyarbakur Milletvekili Kadir Na
rinin, Sıkıyönetim 'Kanununa göre soruştur-

686 

686 

686 

687 

687 

687 

687 

687 

687 

687 

687 

ması yapılıp da ıgöreve iadeleri 'istenilen işçi 
ve memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) 

17. - r Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/447) 

İ8. — Diyarbakır M'Metvekli Kadir Na-
rin'in, Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakan-
dam sözlü soru önergesi (6/448) 

19. — Diyarbakır M'illeövekili Kadir Na
rinin, Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle 
Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/453) 

20. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Çorum Mine bağlanması düşünülen 
yeni demiryoluna ilişkin Ulaştırma. Baka
nından sözlü soru önergesi (6/456) 

21. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzel'in, sakat ve eski hükümlüleri çalıştırma 
yükümlülüğünü düzenleyecek tüzüğün çika-
rılmayış nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/459) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Almanya'da çalışan vatandaşlan-
mızın çocuklarının eğitim sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

23. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
'gün'ün, bakanlık bünyesinde yapılan atama
lara ilişkin Tarım Orman ve Köyişlleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/461) 

24. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'ifl, 
Sürt İline bağlı bazı ilçelerin karayolu soru
nuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/462) 

25. — Eskişehir Milletvekili Mehmet 
Nuri Üzel'in, marangozlara tanınan kapa
site beil'gesi uygulamasının kaldırılış nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/463) 

26. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzel'in, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
Karabük Müessesesi İnşaat Müdürlüğünde 
çalışan işçilerden bazılarının iş akitlerinin 
feshedileceği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/465) 
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Sayfa 
27. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 

in, fcamu kurum ve 'kuruluşlarına işçi ve me
mur alımlarında yapılan güvenlik soruştur
masına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/466) 688 

28 — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Nutuk adlı televizyon programının son 
bcı'Jümünün yaynnOanmama nedenine ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/468) 688 

29 — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt 
işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 688 

30 — Aydım Milletvekili Ertuğrull Gök-
gün'ün, ıslah edfen yerli cins inek ve koyun
lara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/471) 688 

31 — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
ıtı, Hekimhan İlçesinde şeriat hükümeti kur
mak amacıyla propaganda yaptMarı iddia 
edilen Devlet memurlarına İlişkin Başbakan
dan sözlü ısoru önergesi (6/472) 688 

32. —• Hatay 'Milletvekili Abdurrahman 
Demirfcaş'rn, ıtalhml ve tahliye için İskende
run Limanına yanaşan ibazı yük gemilerine 
öncelik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 688 

33. — Aydım Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, lbesi hayvanlarınım sayısına ve 'be
sicilere kullandırılan krediye ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişıleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/475) 688 

34. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, salgın hayvan hastalıklarına karşı alı
nan önlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 689 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat 'Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiya-

Sayfa 
tına satan çiftçilerin talban fiyatı üzerinden 
fatura düzenlemeye medbur (bırakıldığı İddia
sına ilişkim Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/477) 689 

3'6. — Aydın 'Milletvekili 'Ertuğrul Gök-
gün'ün, yurt dışından ithal edilen tohumlara 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 'Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/478) 689 

37. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Sivas İlindeki 'Deliktaş Tüneli inşaatı
nın iptal edilme nedenine üişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 689 

B) Yazdı Sorular ve Cevapları 719 
1. — Erzurum M'iılletivekili Hilmi Naflbant-

oğlu'nun, Gümüşhane Hükümet Konağı 
önünde yaptırılan Atatürk heykeli inşaatına 
ilişlkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Ak-
'bulut'un yazılı cevalbı (7/644) 719 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin de
ğerlendirilmesiyle ilgili çalışmalara diskin so
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Kaya Erdem'ün yazılı cevalbı (7/663) 719: 

724 
3. — 'Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-

-giıTün, IBalıkesir-'Balya ilçesinde askerlik şu-
(besi açılmasına 'ilişkin sorusu ve Millî Sa
vunma Balkanı Zeki Yavuztürk'ün yazılı ce
valbı (7/691) 725 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER ÎŞLER 689 

il. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (1/529) <IŞ. Sayısı : 353) 689: 

718 

— 677 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
•Biıfe Milletvekili Faik Tarıımcıoğlu, 'İçişleri Ba

kanınım mahallî seçim gezileri ili© ilgili gündem dışı 
'bir konuşma yaptı; İçişleri Bakanı Yıldırım Alkbuluit 
da Ibu konuşmaya cevap verdi. 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bay azıt, Diya
net İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkın
daki Kanunun yeniden tedvinimin- gerektiği, 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok da, yetiştirme 
yurtlarındaki çocuklar, 

.Konularında gündem dışı ibirer konuşma yaptı-
•ûaf. % 

Halen, başkanlık divanlarını oluşturamayan ko
misyonların 'hangi gün ve saatte toplanacaklarına 
dair Başkanlıkça duyumda bulunuldu. 

Suriye'ye gidecek olan Devlet (Bakanı Mustafa 
Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerier'in, 

A.B.D.'ne gidecek olan Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'm dönüşüne kadar Bayındır-
ıhfc 've İskân Bakanlığına, Enerji' ve Talbiî Kaynaklar 
Balkanı Sudi TüırePin, 

Belçika'ya gidecek olan 'Millî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savunma 
Baikan'lığına, Devlet Bakanı Kâzım Öksay'ın, 

Senegal'e (gidecek olan Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılımaz'ın dönüşlüne kadar Devlet Bakanlığına, Dışiş
leri Balkanı Vahit Halefoğlu'nun ve 

Federal Aümanya'ya gidecek olan : 
Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in dönüşüne 

kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi 
Dinçerier'in, 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına da Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın, 

Vekillik etenelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Kars Milletvekili Halis Soylu'nun Dftekçe Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi Genel Ku
rulun 'bilgisine sunuldu. 

Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, yabancı 'bir 
gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin (6/395) 
ve -

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunaikar'in, 
dış 'ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına iliş

kin (6/403) sözlü sorularına Devlet Bakanı A. Mesut 
•Yılmaz, 

' Diyarbakır Milletvekilli Kadir Nari'n'in, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve Yol - İş 
Sendikasına kayıtlı işçül'erin toplu iş sözleşmesinin 
yapılamayış nedenine ilişkin (6/443) sözlü sorusuna 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Mustafa Ka
lemli, 

Tekirdağ Milletvekili Salih Alean'ın, Tekirdağ İli 
üreticilerinin ürün 'bedeli alacaklarına 'ilişkin (6/451) 
ve 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demiriaş'ın 
1SDEM1R içi'n satın alman1 kömür ve demir cevher
lerine ilişkin ı(6/474) sözlü sorularına da Devlet Ba
kanı Ahmet Karaevli, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Diyarbakır Milletvekili Kadir 'Narinin (6/446), 
(6/447), (6/448), (6/453) sözlü soru önergeleri, soru 
sahibinin aynı gündemde görüşülmüş bir başka so
rusu bulunduğundan, 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/398), 
Çorum 'Milletvekili Ali Ayihan Çetin'in (6/456), 

(6/479), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'm 

(6/460), 
Siirt Milletvekili Rıza Tekln'in (6/462), 
Kayseri Milletvekili Mehmet 'Üner'in (6/466), 
Hatay Milletvekili Abduırraihman Demirtaş'ın 

(6/473) ve 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökrnenoğlu' 

nun(6/477)? , 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku-

ruiMia hazır 'bulunmadıklarından, 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/411), 

(6/412), (6/413), (6/426), (6/431), (6/432), (6/433), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/422), 
(6/423), (6/424), (6/429), (6/468), 

İzmir Milletvekili Durcan Brriirbayer'in (6/444) ve 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/472), 
Sözlü sora önergeleri, soru sahipleri izinli oMufc-

larından, 
İstanbul 'Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in 

(6/434), . 
Diyarbakır Milletvekili Mahımud Altunakar'ın 

(6/437) ve 

— 678 — 
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Aydın Milletvekili Ertüğrul Gökgün'ün (6/461), 
(6/470), (6/471), (6/475), (6/476), (6/478), 

Sözlü soru önergcDen, mehil verildiğinden, 

Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in (6/459), 
(6/463), (6/4165) sözlü soru önergeleri, soru sahibi 
görevi bulunduğundan; 

Ertelendiler. 

Haibay Milletvekili Tevfik Bilail'dn (6/406), (6/439), 
(6/440), (6/441) ve • 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 
(6/469), 

Sözlü soru önergeleri de, soru sahipleri ikinci ce
vap gününde de Genel {Kurulda hazır bulunmadıkla
rından düşitü. 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/529) (S. 
sayısı: 353) ile 

Antalya Milletvekilli Aıl'i Dizdaroğlu'nun, Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerimin Değiştirilmesine Da'ir Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Turan öztiiirk ve 31 arkadaşının 

aynı mahiyetteki Kanun Teklifi (2/102, 2/230) (S. 
Sayısı : 82, 82'ye 1 inci ©k), 

Hükümet ve ilgili komisyonlar Genel Kuru'lda ha: 
zır ıbulunmadıklarından,-

1479 Sayılh Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Siıgortalar Kurumu Kanu
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının (1/669) (S. Sayısı : 332) geri verilen maddtjsi 
komisyondan gelmediğinden; ! 

Görüşmeleri ertelendi. 
özel öğrettim Kurumları Kanununun Bir Maddje-

sinin Deiğişitirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
(1/701) (S. Sayısı 349) tümü üzerindeki görüşmeleri 
tamamlanarak maddelere geçilmesi kabul edildi, j 

24 Ekim 1985 Perşembe günü saat 15.00'te to^-
ıl'anmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi, i 

IBaşkan 
Başkanvekili 

Sabahattin Eryurt 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

H. — GELEN KÂĞITLAR 
24 . 10 . 1985 Perşembe 

TekUf 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-

nun, 9.10.1984 Tarih ve 3054 Sayılı Türkiye Büyük 
M'iıHet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil 
ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesap
larını tnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin ödeneği Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldı
rılmasına ilişkin Kanun Teklifi (2/2)71) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23,10.1985) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu'-

nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişfcin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17,10.1985) ' 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/4916) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.10.1985} 

3. — Edirne Milletvekilli Seyit Hüsamettin Ko-
nuksever'in, Edirne - İpsala İlçesi İbriktepe Belediye 

Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/497) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.10.1985) |. 

4. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konujk-
sever'in, Edime Çimento Fabrikası inşaatının durdju-
rukna nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/498) (Başbakanlığa geliş tarihi : 23.10.1985İ 

5. — Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, KJr-
şehiir - Kaman İlçesi Akpınar Kasabası Belediye Baş
kanı hakkındaki şiikâyete ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/499) (Başkanlığa geliş tar#i: 
22.10.1985) I 

i. 

Yazılı Soru önergeleri ! 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Deniz

cilik Meslek Lisesinin yeniden Ordu İline nakline iliş
kin Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazjılı 
soru önergesi (7/714) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.10.1985) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü*-
nun, siyasî parti gruplarının ve bağımsız milletvekil
lerinin Genel Kurul salonundaki oturana planıha 
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ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
yazılı soru önergesi (7/715) ({Başkanlığa geliş tarihli : 
23.10.1985) 

Genel Görüşme önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Rüşttü Şardağ ve 10 arka

daşının; «on zamanlarda yasa dışı kışkırtıcı toazı odak-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını 
yüksek sesle bildirmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. -i. Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

petrol ürünlerine yapılan zamlar konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Üç arkadaşımızın gündem dışı ko
nuşma istekleri vardır; sıra ile kendilerine söz vere
ceğim. 

îlk olarak, petrol ürünlerine zam yapılması nede
niyle, Denizli Milletvekili Sayın Halil İbrahim Şahin'e 
söz yeriyorum; buyursunlar efendim. (HP sıraların
dan alkışlar) 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hampetrolden elde edi
len ürünlere, akaryakıta yine zam yapıldı. Gazetele
rin birinci sayfalarında yer alan haberde, zam oranı
nın yüzde 3 ila yüzde 5 arasında olduğu görülüyor. 

Bu hükümet bir taraftan, Bazı Vergi Kanunların
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısını 
Yüce Meclise sunuyor ve bu tasarıda, 3074 sayılı 

ların, Devlet ve Cumhuriyetimizi yıpratmak amacıyla 
müslüman halkımızı islam dininin gerçeklerinden sap
tırmaya yönelik faaliyetlerti konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeler1! uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 
'(Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1985) 

(Hakkâri Milletvekili Lezgin Önal'a kadar yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda değişiklik yap
mak istiyor; bu değişiklikle verginin nispeti yüzde 
6'dan yüzde 9'a çıkarılıyor. 

Yine bu hükümet, aynı yasada yapılacak başka 
bir değişiklikle, toplanan bu vergilerin, Devletin de
netimi dışında, hükümetin veya bakanın emrinde bu
lunan, Kamu Ortaklığı Fonu gibi, fonlara aktarılma
sını sağlıyor. 

Sayın Enerji Bakanının bu tasarıdan haberi olma
yabilir; yine, sayın bakanın, hampetrol fiyatlarının 
dünya piyasalarında düştüğünden de haberi olmaya
bilir; ama sayın bakan, hükümet olduktan sonra pet
role kaç. defa zam yaptıklarını, zannediyorum bilir
ler. Bu zamlar 1 değildir, 2 değildir, 5 değildir, 10 de
ğildir; sonuç olarak, 15 inci zamdır. 

Bu zamlar, Devletin denetiminin dışında, amaç 
dışı kullanılan fonlara, halkın kıt kaynaklarını aktara
rak holdinglerin rahatça yaşamaları için yapılagel-
mektedir. Bu zamlar, ne petrol fiyatının dünya piya-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 

KÂTtP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

!*- r 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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sasında yükseldiğinden, ne bütçe açığının kapatılması 
ve ne de Türk parasının değer kaybından doğmakta
dır. Sayın bakan lütfetsinler de, Yüce Meclise, «Ham
petrol yükseldi; Türk parasının değeri, dış paralar 
karşısında son zamdan sonra çok düştü» desinler. Ha-

. yır, hampetrol fiyatı dünya piyasalarında sürekli dü
şüyor; bu düşüş daha da devam edeceğe benzemek
tedir. OPEC ülkelerindeki üretim tartışmaları ve İran -
Irak savaşı da fiyatların düşmesinde etken olmak
tadır. Buna karşın, sayın bakana tekrar soruyoruz : 
İthal edilen hampetrolün varili kaç dolardır ve hangi 
ülkelerden ithal edilmektedir? Hükümet, ithal edilen 
hampetrolün, serbest piyasa, yani 6326 sayılı Petrol 
Yasasının 112 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre, 
yerli kaynaklardan temini mümkün bulunmayan 
hampetrolün, piyasa fiyatı üzerinden, gümrük vergi 
ve resimlerden muaf olarak ithal edilmesine izin ver
mekte, aynı maddenin son fıkrasında da, Bakanlar 
Kurulunun, ithal edilen hampetrolün piyasa fiyatını, 
serbest rekabet, emsal fiyatlarını göz önünde bulun
durarak tespit etmeye yetkili olduğu ifade edilmek
tedir. 

Buna göre, hampetrolün Türkiye'ye ithal edilen 
fiyatı bilinmiyor, hükümetçe bugüne kadar saptanma
mış; ama Sayın Başbakan ve Sayın Enerji Bakanının 
beyanlarından, 1985 yılında petrol ithali için 4 mil
yar dolar ödeneceği, ifade ediliyor. Ülkemizde yakla
şık 17 milyon ton hampetrol ürünü tüketilmektedir. 
Bunun 2 milyon tonu yerli kaynaklardan sağlanmak
ta, geriye kalanı, yani yaklaşık 15 milyon ton ham
petrol, ithal edilmektedir. 

1983 yılında dünya piyasasında petrolün varili 
26,43 dolar iken, Türkiye 30 doların üzerinden pet
rol ithal etmiştir; Hazinenin dış para olarak kaybı 
yaklaşık 387 milyon dolardır. 

1984 yılında petrolün dış piyasadaki fiyatı değiş
memiş, varil fiyatı 26,43 dolar iken, Türkiye yine, 
petrolü pahalı ithal etmiş ve bu defa varili 29,65 do
lar olmuştur. Hazinenin bu yıl içinde zararı dış para 
olarak 369 milyon doları bulmuştur. 

1985 yılında da petrolün dış piyasa fiyatı düş
meye devam etmiş, varili 25 dolar olmuştur. Buna 
göre bir hesap yapıldığında, yıllık olarak Hazinenin 
kaybı yaklaşık 533 milyon doları bulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, petrolün sürekli düşmesi 
karşısında bu hükümet Hazineyi dış para olarak 2 yıl 
içinde yaklaşık 900 milyon dolar zarara sokmuş, baş
ka bir deyişle, petrol satıcılarına çıkar sağlayarak, 
halkı mağdur etmiştir. 

Dışarıdan büyük projeler için kredi arayan ve ağır 
şartlarda bulduğu kredileri, kamuoyuna, başarı ola
rak sunan, iş bitirici bu hükümettin uygulamaları, ka
muoyunda, yolsuzluk ve yalan, devlet Hazinesini ta
landan başka hiçbir şey değildir. Zira, 1980*11 yıl
lardan önce ham petrol ürün fiyatlarıyla ilgili düzen
lemelerin tümü, hükümet olunduktan 15 gün sonra 
değiştirilmiş, bir ki'smı da yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bu yasal boşluk, Başbakanlık tarafından, protokoller
le düzenleme yoluna gidilmiş; bu anlayış, Sayın İs
mail Özdağlar'ın Yüce Divanda yargılanması ile nok
talanmıştır. 

IBAŞKIAN — Sayın Şahini, süreniz döldü, rica ede
yim', toparlayın. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamda) — Topar-
lıyorum efendim. 

Sayın üyeler, günümüzde yerüstü ve yeraltı kay
naklarını ulusal çıkarları>na göre değerlendirmeyen bil 
ulusun, özellikle az gelişmiş ülkelerin, kalkınmaları
na olanak bulunmadığı gibi, uluslararası tekellerin 
ekonomik ve sayasal baskilarındaını kurtulmaları da 
mümkün değildir. Günümüzde sürdürülen savaşların 
çıkış nedenleri, dünya kamuoyuna sunulanın tersine, 
gelişmişlik düzeyi yüksek ulusların çıkar hesapların-
dandır; yani, petrol ve diğer stratejik doğal kaynak
ların paylaşanı sorunudur. 

iBAŞKAN — Toparlayınız efendim, lütfen. 

HALİL İBRAHİM SAMİ'N (Devamla) — Sayın 
üyeler, başka ülkelerde petrol fiyatları düştüğünde 
akaryakıt fiyatlarının da düştüğüne tanık oluyoruz; 
ancak ülkemizde tam tersine, petrol ürünlerine sü
rekli zam politikası uygulanmakta, iğneden buzdola
bına, ayakkabıdan şapkaya kadar tüm fiyatlar art
maktadır. Diğer ülkeler kendi ülkelerine, «Ibeyaz 
zambaklar ülkesi, derken, Özaft sayesinde Türkiye 
de, zamlar ülkesi olmuştur. Bu son ve sona ermelidür, 

.Saıyigılarımla. ÇHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
HÜSEYİN BARLAS DOÖU (Ankara) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAıŞIKAN — Nedir usul hakkında dediğiniz? Bu

yurun, izah edin. 
HÜSEYİN BARLAS DOÖU (Ankara) — Ko

nuşmacı, az önce, hükümete, «yalancı» demiştir. 

Sözünü geri alsın. (HP sıralarından «Doğru söy
lemiş» sesleri) 

BAŞKAN — Hükümet, böyle bir ta'nda bulundu
ğunu iddia etmemektedir, öyle bir iddiası yo&öfür. 
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{ANAP sıralarından «Sözünü geri alsın; zabıttan çı
karılsın» sesleri) 

BAŞKAN — Evet, zabıttan çıkarılmasını düşünü
rüz. Zabıtları tetkik edeyim, böyle bir ifade varsa, 
çıkarılmasını düşünürüz efendim. (ANAP sıraların
dan «Sözünü geri alsın, Sayım Başkan» sesleri) 

Böyle bir sözün bulunup bulunmadığını zabıtla 
tespit etmeden, geri alma teklifinde bulunmam; on
ları tespit ederim, ondan sonra gereğini yaparım. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'in, Başbakanın dış gezileri konusunda gündem 
dtşı konuşması 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekilli Mahmud 
Atttunakar, Sayın Başbakanım yapmış olduğu dış ge
ziler hakkımda gündem dışı söz istemiştedir. 

Buyurun Sayın Mahımud Alıtunakar, süreniz 5 
dakikadır. 

MAHMUD ALTUNAfKAR (Diyarbakır) .— 
Muhterem Başkan, Büyük Millet Meclisinin çok kıy
metli mMetvekiieri} dün vaki soruma karşı cevap 
verlmiş ve gerekeni ilave etmek suretiyle mesele ka-
paaımiştı; fakat Sayın Devlet Bakam ikinci defa söz 
almak suretiyle, kürsüde, maksadı, mevzuu inhiraf 
•ettirdiğinden, bugün gündem dışı söz alımıak mecbu
riyetinde kaldım. 

Muhterem niMetvekilleri, Sayın Başvekilin seya-
hatto-inden bahseltmdş ve orada cereyan eden bazı 
vakalara ıtemas etmişıtiım. Bununla elbetteki, Başve-
kil niçin seyahatt ediyor gibi bir iddiada bulunmuyo-
rüım. BaşveMin seyahaıtterini tahdit etmek de.. 
(ANAP ve HP sıralarından «Başbakan de» sesleri) 
Peki efendim, Başbakan olsun... '(Alkışlar) 

Sayın (Başbakanın seyahatlerimi tahdit etmek de 
benim haddim değildir. Ancak, milletvekilli olarak, 
Anayasamın ve İçtüzüğün verdiği selabiyeltle, soru sor
mak suretiyle murakabe hakkım vardır ve burada 
görüşlerimi izah ederken herhangi bir kimseyi ren
cide etmemeye gayret ettiğimi hallide, maalesef, maa
lesef, burada bendim sözlerimle, «stalihsiz» derken, Sa
yın Devlet Bakam kendilleri talihsiz bir konuşma 
yaptılar.. 

Azliz arkadaşlar, bu fırsattan istifade etmek su
retiyle bu ıseyahaıtteriyle alakalı olarak tekrar bir 
iki nnkai vereceğim. Sayın Başbakan Amerika'da, bir 
Itaraltan Amerika Devflet Başkanı Sayın Reagan'a 
•«(Ben, «izinle Libya arasında bozulan münasebetler 
için aracı olacağım» diyor, Öbür Jtarafitan da Ya
hudi lobîsiyle, Haham Yakovasla gizli bir surette 
görüşüyor ve bunu Türk basınından da saklıyor; 

sonradan bunu Türk basını sorduğu zaman, «Efen
dim, unuttuk» denli yor. 

Şimdi, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu... 
Eğer, Arap memleketleri üzerinde, Gritadoiğu üze
rinde, Afrika memleketleri üzeninde ihtisası olan kim
selerle istişare etimde suretiyle bir görüşü olmuş ol- . 
saydı, bundan şiddetle içtinap eltmesi lazım gelirdi. 
Niıtelkıim, «Efendim yabancı gazeteler yazmadılar» 
dediler; Kuveyt ve diğer bir Arap memleketli - şu an
da unuttum - şiddetle neşriyat yaptıliar ve Türkiye 
aleyhinde kampanya açtılliar arkadaşliar. 

IBu vesileyle üzerinde durduğum ilkindi bir nok
ta, Sayın IBaşvefeillimizin, Sayın Başbakanımızın... 

BAŞIKAN — Başbakanımız, evet... 

/MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) ~ ... Sa
yın Başbakanımızın, dış temaslarını yaparken, bu bir 

• ihtisas meselesi olması itibariyle, dışişleriyle teşriki 
mesaide ve istişarede olması ılıazım geldiğini ifade 
ettim. Bugün (Necdet Teze! beyin beraber olması şa
yanı memnuniyettir; arma bir emrivakiyle karşılaş
mamamızı yine temenni ederim. 

İkinci bir nokta: Seyahatlerinde iş sahipleri gö
rüntüsünden ziyade, bir devlet görüntüsünü vermesi 
lazım geldiğini ifade ettim. Niltökiim, Türkiye'de, 
isaçllarını bu meslekte ağartmış birçok salahiyetli ki
şiler, hükümetin, dış ilişkilerde, Türkiye'nin vakarı
na uygun birtakım tutumlar içinde olmadığını ifade 
ediyorlar ve bunu gazetelere alenen beyan ediyorlar. 

Ben Başvekilimizin, Başbakanımızın, hükümetin 
bu ıdurumıa düştmemesini arz ettiğim için yardımcı 
dlımalk istedim. 

BAŞKAIN — Sayın Altunakar, sürenıiz dolmuş-
fiiuır, lütfen toparlayınız. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Şimdi, «Bu seyahatlerden azamî istifade ve neti
celer alındı» deniliyor. Halbuki, şurada, aksine bir
kaç ıtane misal vereceğim; Vize meselesi haîledilıme-
mişıtiır; Türk teb'asının Avrupa Ortak Pazar devlet
lerinde serbest seyahaltleri temin edllememişitir; Türk 
ihraç mamulleri üzerinden Amerika'nın kotası kal-
ıdırıffimamıştır; (Paramız, kıymetini kaybettiği için ade-
'ba bir kağılt paradır, itibarını kaybetmişitir. Bunları 
temin edememiştir :Sayıe Başbakan ve hükümeti. 

•BAŞKAN — Toparlayın Sayın Altunakar, lüt
fen. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Efen
dim, bir nokta üzerinde duracağım, Şimdi, zabıtları 
aldım... Diyorlar ki, «Altunakar'ın, öyle anlaşılmak-
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tadır ki, Türkçesi nerede ise, dış politika anlayışı 
da ortadadır.» 

Bu ne demektir arkadaşlar? Kendilerinin burada 
olmasını temenni ederdim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (©olu) — 
Sayın Başkan, usule uygun değildir bu yaptığınız. 

BAŞKAN — Bir dakika... Aynı şeyi arkadaşları
mda da yapıyoruz, 'bir dakikamızı alıyorlar. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Bakı
nız, ben iki pasaj okuyacağım. 

(BAŞKAN — Sayın Altunakar, bakın, 'bugün yine, 
bana üçüncü defa ricada bulunduruyorsunuz; arka
daşlarımın da sabrını tüketiyorsunuz. Çok rica ede
rim; lütfen efendim, lütfen... 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Efen
dim, herkese aynı zamanı veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, 5 dakikalık süre 
içerisinde konuşacağınızı siz biliyorsunuz, başından. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Aynı 
müsamahayı gösteriyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Ona göre hazırlarsınız. Kitap ka
rıştırmakla konuşulmaz ki, burada. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — «Lond
ra'da imzalanan, Mütecavizin Tarifi Muahedeleri, 
ademi tecavüz fikrini tevsik eden diğer beynelmilel 
mukavelelere hakiki bir canlılık vermektedir.» 

Büyük Millet Meclisinin, bu mühim eseri takdir 
buyuracağına şüphe yoktur. 

İkinci pasajı okuyorum, kısaca... 
BAŞKAN — Sayın Altunakar, rica ederim... 
Kesiyorum sözünüzü efendim. 
iMAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Rica 

ediyorum efendim, son cümle... , 
/BAŞKAN — Hayır efendim, 3 defadır ben siz

den rica ediyorum. Çok rica ederim, lütfen kesin. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Son 
cümle efendim... 

Bu söz, Atatürk'ün sözüdür; Atatürk'ünde mi 
Ikafası oradadır. «Kültüründen kopmuş olan insanlar, 
mazisinden kopmuş olan insanlar; ancak bu şekildeki 
durumlarla karşı karşıya bırakırlar cemiyetlerini.» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Hür

metlerimle efendim. 
Söyleyecek çok söz var... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Bu yolu açtınız, 
sözlü sorular hep buraya gelir. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
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3. — İzmir Milletvekili Vural Ankan'ın, vergi 
politikası ve tesik tedbirleri konusunda gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Vergi politikası ve teşvik tedbirleri 
hakkında. Sayın İzmir Milletvekili Vural Arıkan. gün
dem dışı söz Memişlerdlir. 

Süreniz S dakikadır Sayın Ankan, buyurun efen
dim, 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli mületvekileri; 196(1 Ana
yasası, Temsilciler Meclisinde görüşülürken, vergi ile 
ilgili ilkenin getirilmesi sırasında -sosyal hukuk dev
leti söz konusu, sosyal adalet söz konusu- Cemal 
Reşit Eyüpoğlu bir sual sorar, der ki: «Acaba, ver
gilerde, arttan oranlüik, yani mü'terakkiyet, Anayasa
nın bir ilkesi olarak benimseniyor mu?» Anayasada 
yer almıyor çünkü, İtalyan Anayasasından da bah
sediyor. .> O zamanın Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
Profesör Muammer Aksoy şu cevabı veriyor: «Sosyal 
adalet ilkesi,, sosyal hutou'k devleti, yapısı müsait ol
duğu sürece, vergilerde, artan oranlıüğın, yani mü-
ıterakkiyetin esas alınmasını öngörür; bizim de pren
sibimiz budur. Ne var ki, İtalyan Anayasası gibi bu
nu açıkça zikretmiyoruz» diyor. 

1961 Anayasasında yer alan bu hükmün, 1982 Ana
yasasında, teyit edilerek yer aldığım da görüyoruz. 

Artan oranklığa en uygun verıgi, hepimizin bildiği 
gibi, Gelir Vergisidir, sosyal adaleti gerçekleştirebil
me açısından: Az kazanandan az, çok kazanandan çok 
vergi alınır. Bugün, yürürlükte > bulunan tarife, 
24.12.1980 tarihlidir. Aradan beş yıla yakın bir zaman 
geçtiği için, hükümet, büyük Meclise sevk etmiş bu
lunduğu tasarıda yeni nispetleri getirmektedir 

iBuna ba'ktığımız zaman, şu izlenimleri alıyoruz: 
Birinci izlenim; yüzde 25 nispeti ile, 3 milyon liraya 
kadar nispî tarife getirilmiştir. Sosyal adalet ilkesine 
ya da Anayasanın deyimi ile, malî güç ilkesine riayet 
edilmemiş olmaktadır. Çünkü, ayda 41 400 lira asgarî 
ücret alan, yılda 496 bin lira asgarî ücret alan bir 
kişiden, yüzde 25 nispetinde vergi alıyorsunuz; ayda 
250 bin lira gelir elde eden bir kimseden de, gene 
yüzde 25 nispetinde vergi alıyorsunuz. Bu, mümkün 
değildik; birinci konu bu. 

İkinci konu: Yüzde 25, en düşük nispet; yüzde 50 
ise, en yüksek nispet. Şöyle, tarifeye bir baktığınız za
man, gelir yükseldikçe tarifenin dikleşmesi lazım ge
lirken, orta sahada, tarifenin yumuşamaya başladığı
nı görüyorsunuz. Bakınız, bu konuda bir misal ve-
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reyim size: Yıllık asgarî ücret 496 bin lira, vergisi 
124 bin lira, oranı yüzde 25; ikinci sıçrama, 24 mil
yon liralık ıgelıir grubuna olmakta ve bu grupta vergi 
8 milyon 550 bin lira, ortalama vergi oram ise, yüzde 
35 olmaktadır. Demek ki, ikinci sıçramaya kadar, ilk 
tarifeye nazaran yüzde 10'İu'k bir artış var. Simidi, 
yıllık asgarî ücretin 100 misli olan son sıçramaya, yani 
49 milyon liralık grulba geliyoruz; bu grupta vergi 20 
milyon lira, ortalama vergi oranı ise yüzde 41 nispe-
tirtdedir. Bir önceki sıçramaya nazaran, nispet yüzde 
61dır. Oysa, başta arz ettiğim Anayasa ilkesine göre, 
bunun, yüzde 10'un da üstünde olması lazım gelirdi. 
Bu bakımdan da sosyal adalet kaidelerine riayet edil
diği söylenemez. 

HÜSEYİN AVNl SAÖBŞEN (Ordu) — Bu hü
kümetin öyle bir şeye riayet ettiği yok ki, zaten. 

VURAL ARIKAN (ÎDevalmla!) — Bir moklta daha 
var; 24.12Jİ980 tarihli tarifede, en yüksek dilim yüz
de 55 müspetinde vergiye Itafoii iken, sevk edilen tasa
rılarda bu oran yüzde 50'ye imdteiltaiştir. Demek ki, 
hükümetin politikası, yüksek vergleıtden daha az ka
zanç dlmıaya - yönelik Ibulunimaklt'adi'r. 

Gelir gruplarınım oluşturulması bakımından da, 
(hükümetin, bu amaca uygun olarak, dengeli bir ş-eflcil-
de hareket eltitiğM göremiyoruz. 1980 Itafilfe'sinde en 
yiülkJşefc gelir ıdlililmi 24 milyon lira, bugünkü (tarifede 
Dse, en yüksek iğedir dilimi 48 milyon îinadirr ve artış 
oranı yüzde ılOÖ'dür. Hallbük'i, enflasyonum, vergi sis
temimden etfcülenmesöni önleydbilımek için, hiç değişe, 
onıflıaısıyon hadlerine göre Ibu arıtırımın lyaıpılması lazım 
gelirdi. Oysa, 198ü, 19812, 1983, il 984 ve 1985 yıla
nında, entfiasyonun, bu yıfllaıra göre ortaten/a olarak 
artıcı yüzde 200 dolayındadır. Demek kî, yüksek ge
lir gruplarını da ylülkiselitmemdk surdiyle, gene, çok 
kazanianllar hilmiajye ddülimiış 'buılunmaktaidıır. 

Öte yandan, harçlara bakltığımıızda, Pasaport Har
cı 2 5TO liradan 7 500 liraya çıkarılmakta ve hükü
met, bu harcı yüzde 300 nispetimde artırmış olmakta* 
dır; ayrıca, 10. misli arıtırıma ydükîsimi de kendisine alı
yor. Neden? Çünkü, malkto 'tarifeler de ertfUalsyondan 
yıpranır. Peki, bunum harçTaırdaki nispeti nedM Yüz
de 30Ö\flür. O hailde, niçin, Gelir Vergisi dilimlerimde 
yüzde 300 nispelüinde bir yükseltime yapmıyorisumuz? 
Görülüyor ki, ıburada da aşikâr offiarafc bir dengesiz
lik vardır/ 

ISoısyal adalet »esinin vergi yolluyla kiorumaMme-
si ımeseiesi ibîr asır önce miünıalfcaışa edilmiştir ve buma 
«Dağıtıcı Vergi Poil'lfcilklalst» 'denir. Gelişmekte olan ül
keler için bunun uıyguianmajsının gerekip gerekmedi

ği bir asır önce tartışıfllmi'ştır ve ıbu yüzden, geri kal
mış ülkelerde ısenmalye birikimini ısaPaıyiaibiÜme bakl
anından bundan fedakârlık edilebilir Ideaıİlltmlüştir; ama 
Ibu açıdan bakıldığı zaımam d'alhi, hükümet pol'iltifcafsı-
mım şanıslı ollmadığını göriülyorisunuız. Niçin? Teşvik 
tadbMeriyle bunları birlikte mültailaa ötmeniz gerekti
ği için. 

Şimdi şöylece, uygulaman teşvik tedbirllerMn neler 
olduğunu görelim. 

IBAŞKAN — Sayın Arıkan, süreniz doldu, lütfen 
toparlayınıız. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim, 

lÜlkemiıZde bir yatıran İndirimi uygulanır, Ülkemiz
de gülmriük muafiyeti uygulanır, 'büyük kesime düşük 
krdd'Ii fiailz uygulanır; iihracat gelirleri vergi di'şında 
tuiüulür, ihracatlta ayrıca vergi iadesi verilir, dJöiviz ge
tirici gelirler vergi duşunda bırakilır. 

5 yılık- zarar malhsulbu müessesesi ıgelbirilllmek sure
liyle, yine, yengilerden fedakârlık edilmektedir ve bir 
de, teşvik tedbirleri dolaylısıyla destek primleri Öde
nir. Yürürlükte bulunan mevzuata göre, kararnamele
re göre, bugün 10 milyar liralık, gümrük dışı (yiani 
gümrüklü bedeli hariç) ısabit yatınım yapana devlet 2 
mffilyar liralık prılm öder. Geri alınmak kaydıyla mı? 
Hayır. Falte. alınmak kaydıyla mı? Hayır. Görülüyor 
ki, yüksek gelir grupları bir hayli teşvik edilmiştir, 
donatılmıştır; o yüzden, zengini daha çok zengin, fa
kiri daha çok fakir yapmak istemiyorsanız, toplum
da, bir sosyal barışı 'sağlamak istÜyorsanız, vergicilik 
açıtsından bu salkifm politikayı gidermemiz gerekir. 

Teşekkür eder, ısayigıîlar ısumarım, (MDP ve HP sı-
rallarından alkışlar) 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Vakitliyle (müdafaa 
.ediyoırdumıuz. 

/VURAL ARIKAN {Devamla) — Hayır... 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

SORUŞTURMASİ VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 10 ar
kadaşının; son zamanlarda yasa dışı kışkırtıcı bazı 
odakların, Devlet ve Cumhuriyetimizi yıpratmak ama
cıyla Müslüman halkımızı İslam dininin gerçeklerin
den saptırmaya yönelik faaliyetleri konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge
si (8/8) 
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T. B. M. M. B: 21 24 . 10 . 1985 O : 1 

BAŞKAN — Gündemlin ısumuışllar kasmam geçüiyio- | 
ruz« 

Biır genel görüşme önergesi vaııldıır, otkıultuyorium : 
Türküye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Son birkaç yıl içinde, 'Müslüman halkımızı üzen, 
irtica ikıpırdanışlan, her yeni hükümet döneminde ol
duğu gibi, sinsi faaliyetlerini açığa vurma çabaları 
'içine ıgirmişltür. 

1. Başta Hizlb'üttahir ve İran İslam Cumhuri
yeti olmak üzere, birçok İslam yolu görüntüsü al
tındaki yasa dışı tahrik mihrakları, laik Cumhuriyeti
mizi tahrip etme ve müıslüman olan halkımızı Islaın 
dinimin gerçeğimden saptırma çabası içine girmişlerdir, 

2, Çeşitli (tarikat adlarına, rahatça sığınan, yasa
larımızın yasakladığı tarikat ve tekelcilik çalışmalarını 
gizili ve açık sürdürmeye çalışan, Islamiyete ters düş
müş Ibu çarpılk inanç yollarının Itüımü, (aslında sünnî 
oldukları halde) gizli broşürleri, açık yayınlarıyla, 
«İmam-ı A'zam'a inanmış olan imamların arkasında 
kılınan namaz kabul edilmez» diyen bir komşu dev
letle yakınlık bağı içine girmektedirler. 

3, (Bir komşu ülkeye memleketimizden gizlice ka
çan yüze yakın din adamlarımızUa, o ülkenin görev
lileri, Türkçe, Keyhan gazetesiyle «İslam Çağrısı», 
«El Şehiid - İslam Devriminin .Sesi», «Günün Kadım», 
«İran İslam Cumhuriyetinin 5 inci Kuruluş Yıldönü
mü», «Curnhûr-i Islamî» dergilerinde 12 Eylül yö
netimine, Türk Ordusunun tümüne ve IMustafa Kemal 
Atatürk'e en iğrenç iftiralarda saldırmaktadırlar. Ay
rıca Türk Hükümetini ve basınımızı hedef alan çok 
çirMn, çok horiayıcı yayınlar yapmaktadırlar. 

4. Zaman zaman 'dinleme fırsatı bulduğumuz bu 
komşu ülkenin radyolarında da Atatürk'ün ve ordu
nun, ermenileri ezdiği, Amerika'nın emrinde olduğu, 
Islamiyeti ortadan kaldırdığı, Türkçe ve (kendi dille
rinde iddia edilmökte, çok çirkin bir dille, adları da 
zikredilerek Türk basınına saMırıılmaktadır; ama bu 
arada daha geniş örneğini yüce Mecliste sunacağı
mız şu tür cümleleri, gazetelerinde kullanmaktan çe
kinmemekte ve Türk (Hükümetini ve devlet adam
larını da şu cümlelerle hedef almalktadır. 

«Türkiye; kıymet, vaziyet ve meVkî açısından has
sas bir noktada bulunmalkitadır. iBu yüzden de, Tür
kiye Idevilet adamlarının, kendi ülkelerinin uluslararası 
münasebetlerine, dış politikasına olağanüstü bir dik
kat ve duyarlık göstermeleri gerekir. Eğer bu duyar
lık (gösterilmezse, bu hal, ne (Türkiye'nin iyiliğine ola
caktır ve ne ide Türk devlet adamlarının Türkiye'nin 
müsiüman halkı, bize yakın ilgi duymakta ve itikadî 
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•nedenler yüzünden, İslam Cumlhuriyetimizin sorunla
rını dikkatle izlemektedir. Türkiye'nin Müslüman hal
kı, İslam İnkılabımızın kıymet hükümlerine dudak bü
külmesine asla razı değildir.» 

ıflKeyhan gazetesi 15 Mart 1985) (Cuımhûr-i Islamî 
25 Şubat 1985) 

5. 'Bu komşu Cumhuriyetin Türkiye Büyükelçiliği 
tarafından yayınlanan kitaplarında; millet, milliyet 
reddedilmiştir. İslam devleti görüşü savunularak İslam 
devleti zihniyeti telkin edilmekte, bu görüşe, idini müs
lüman, milliyeti Türk olan halkımız arasında taraftar 
toplanmaya çahşıHmaktadır. «'Bizler İslam bayrağı al
tında toplanmadığımız müddetçe gerçek demokrasiyi 
uygulayamayacağız.» (Konuşmalar. Sayfa 37) 

6. İstanbul'da Üsküdar'da bir komşu milletin ima
mı var. (Bu zat sünnî ve Şîî herkese, kendi propagan
dalarını yapmaktadır, haltta işi o kadar ileri götürmüş
tür ki, 2 yıl önce yayınladığı «iKjur'an-ı Musavver» 
(resimli iKur'an) Diyanet İşleri Başkanlığımızca Yük
sek Din (Kurulu 'kararıyla toplatılmıştır. Ne yazık ki, 
ulu Allah'ı, (EHâş-â) tomşu devletlin başkanı! şeklinde 
resimleyen bu küfür kitabının Şîî imamı, hâlâ ıgöre-
vindedir. Uyarılmamış'tır. Tahrikatını sürdürmektedir. 

7. Devletimizin denetimi altındaki Kur'an kurs
larının varlığı ile övgü duyarız, hatta gereksinim ha
linde yenilerinin açılmasıyla da iberaberiz. Ne var ki, 
bir çarpık inanç grubunun elinde bulunan, uyduruk 
işyeri ruhsatiarıyla çalışan bini aşkın gizli Kur'an 
kursları, Devletimiz, Cumhuriyetimiz ve Atatürkümüz 
aleyhinde zehirli çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca el-
döki bazı belgelere göre bu komşu cumhuriyetle bir
likte, gizli çalışmalarını ortaklaşa sürdürmektedir. 

8. Geçen aylar içinde, basmamızda bazı korkunç 
belgeler yayınlandı^ Bunlara göre, Türkiyeli 100 erme
ni vatandaşımıza, yurdumuz aleyhinde çalışmak üzere 
komşu devletin İstanbul Konsolosluğunca sahte kimlik 
cüzdanları ve pasaportlar verildi ve bunlar ülkeleri
ne gönderildi. İBu gizli emir, Paris'te, Homeyni karşıtı 
olan bir gazetede yayınlandı. Oradan Türk basınına 
intikal1 .etti. Dışişleri Balkanımız Sayın (Halefoğlu, kom
şu devletin İstanbul Başkonsolosunun yalanlamasına 
dayanarak «IBelge sahtedir» dedi-. Bu konuda teyakkuz 
durumuna geçildi mi? Soruşturma yapılıp yapılmadığı 
hakkında bilgisiziz. 

9. 2 hafta önceki bir Cuma 'namazından çıkarken 
birçok dindaşlarımızın ayakkabılarının içine, Hizb'üt-
ahrir örgütünün bir yapraklı'k propaganda ve telkin 
tezkeresi bırakıldığı görüldü, Bunlarda, «Bir tek İslam 
Devleti vardır, Türkiye, onun öteki İslam devletleri 
gibi sadece bir eyaletidir» cümlesi yer almıştır. 
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Sonuç : 
Yukarıda, maddeler halinde sıraladığımız gerekçe

lerin ışığında, konuyu en yüce makam olan, Türkiye 
Büyük Miiet Meclisine, ıbir genel görüşme halinde 
getirme zorunda kaldık. .Kanunun çok hassas oldu
ğunu biliyoruz. Dinine, ibadetine Ibağlı Müslüman kar
deşlerimizin, «İrtica» sözünden, kendilerine de pay 
çıkararak üzüldüklerini, haflta tepki gösterdiklerini ka
bul ediyoruz. Ne var 'ki,, aşağıda imzaları bulunan, 
bizler de yüce İslam dininin gerçeğine ve yüceler yü
cesi Allah'a sizler gibi bağlıyız. Konuyu, Hükümete 
tariz için değil, Hükümeti haberli kılmak, Devletin 
ıteraelne yönelik iç ve ıdış tahrlldere ilişkin belgelerle 
yüce Meclisi aydınlatmak maksadıyla getirmiş bulu
nuyoruz. 

(Tensip buyurutaıası halinde gizli Ibir oturumda gö
rüşülmesini daha uygun (bulmaktayız. 

Anayasanın 98 inci, îçlfcüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri gereğince genel görüşme açılması dilekleri-
mizıi makamınıza, gereği için saygılarımızla arz ederiz. 

Rüş'tü Şardağ Nazımi Önder 
izmir Muş 

Sabri Keskin Vural Anıkan 
Kastamonu izmir 
Fikret Er'fcan Ali Aşkın Toktaş 

izmir izmir 
ismet Turhangil Abdullah Çakırefe 

Manisa 
Muzaffer Yıldırım 

Kayseri 

Manisa 
Veysel Varol 

Erzincan 
Doğan Kasaroğlu 

istanbul 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, genel görüş
me isteğini havi önerge gündemde yerini alacak ve 
genel görüşme açılıp açılmaması toonusunda'kıi ön-
görüşmeler, gelecek birleşimde, yani 30 Ekim 1985 
Çarşamba 'günü yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — îzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'in, sözlü 

sorusunu geri aldığına dair önergesi (6/398) 

BAŞKAN — Bir .sözlü sorunun geri verilme
sine dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına 
Eski Millî Eğitim Bakanıyla ilgili olanak vermiş 

olduğum sözlü sorumu uzun süredir gündemde kal
mış olması medeniyle 'geri alıyorum. 

Tensip'lerinize saygıyla arz ederim. 
Rüştü Şardağ 

Izmlir Mlletvelkiiü 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri veril
miştir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'in, Millî 

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

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sıradaki sözlü soru önergesi geri alınmış
tır, bu itibarla geçiyoruz. 

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

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

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

BAŞKAN — 2 noi, 3 üncü ve 4 üncü sıradaki, 
sltanbul Milletvekilli Sayın Sabit Batumlu'nun sözlü 
soru önergeleri, soru sahibinin izinli olması sebe
biyle ertelenmiştir. 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, yakın
ları aranan bazı . vatandaşların yurt dışına çıkışla
rına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

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

BAŞKAN — 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sırada Ada
na Miltofeveikiii Sayın Cüneyt Canver'e ait sözlü *<• 
ru önergeleri, soru sahübinin izinli olması sebebiı/le 
ertelenmiştir. 
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8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun uy- j 
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba- I 
kandan sözlü soru önergesi (6/426) I 

9. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'inf eğitim I 
enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretimde gö- I 
rev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Millî Eği- I 
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/429) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, I 
kamu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapıl- I 
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi I 
(6/431) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, I 
İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst I 
düzey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru I 
önergesi (6/432) I 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, I 
Hükümetin j>ara politikasına ilişkin Başbakandan I 
sözlü soru önergesi (6/433) I 

'BAŞKAN — 8 iinci sınada Istanlbuİ1 Mİletvekii I 
Sayın Sabit Batumhı'nun, 9 uncu sırada Adama Mil- I 
letvekil Sayın Cüneyt Caınverlin ve yine 10i uncu, 
11 inci ve 12 nci sıratarıtndia îstamlbufl • Milletvekili Sa- I 
yın Sabit Batumlu'nun ısözlllü soru önergeleri, soru sa-
hapîlierımiin izinli olmaları sdbdbİyle ertıelleınımiiştiaı, I 

13. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' I 
in, banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan söz- I 
lü soru önergesi (6/434) I 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Jstamlbu! Milletve
kili Sayın Hüseyin Avnd Güter'dn banker ve ban- I 
kerzedelere İişfcin Sayın Başbakandan sözlü soru I 
önergesi, 15 gün ımeni istöenroesıi sebebiyle ertelen-
miiştiır. I 

14. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Attunakar' I 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi (6/437) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada Diyarbakır Millet- I 
vekili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Sayın Başba- I 
kandan sözlü soru önergesi, 1 hafta mehil istenme-
sü sebebiyle ertelenmiştir. I 

15. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, I 
İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan I 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş- I 
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/444). 

BAŞKAN — 15 inci sırada, îzmir Milletvekili Sa- I 
yın Purcan Emirbayer'in, Bayındırlık ve iskân Ba- | 

I kanından sözlü soru önergesi, soru sahibinin izinli 
I olması sebebiyle ertelenmiştir. 
I 16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Sı-
I kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da 
I göreve iadeleri istenilen işçi ve memurlara ilişkin Baş-
I bakandan sözlü soru önergesi (6/446) 
I 17. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, as-
I garî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
I kanından sözlü soru önergesi (6/447) 
I 18. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
I Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
I önergesi (6/448) 
I 19. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di-
I • yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın-
I daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
I soru önergesi (6/453) 

BAŞKAN — 16, 17, 18 ve 19 uncu sıralardaki, 
I Diyarbakır Milletvekili Sayın Kadir Narin'in sözlü 
I soru önergeleri, soru sahibinin izinli olması sebe-
I biyie ertelenmiştir. 

I 20. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
I Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu-
I na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 

(6 456) 
I BAŞKAN — 20 nci sırada, Çorum Milletvekili 
I Sayın Ali Ayhan Çetin'in, Çorum îline bağlanması 
I düşünülen yeni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Baka-
1 nından sözilü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?... Yok. 
Sayın Ulaştırma Balkanı?... Yok. 

I Ertelenmiştir. 
I 21. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 
I in, sakat ve eski hükümlüleri çalıştırma yükümlülü-
I günü düzenleyecek tüzüğün çıkarılmayış nedenine iliş-
I kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/459) 
I BAŞKAN — 21 inci sırada, Eskişehir Miletve-
I kili Sayın Mehmet Nuri Üzel'in, Çalışma ve Sos-
I yal Güvenllifc 'Bakanından sözlü soru önergesi, soru 
I sahibinin görevli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
I in, Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın çocukları-
I nın eğitim sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü so-
I ru önergesi (6/460) -
I BAŞKAN — 22 nci sırada, Edirne Milletvekili 
I Sayın Türkân Turgult Ankan'ıh, Almanya'da çalışan 
I vatandaşlarımızın çocuMarınıın eğitim sorunlarına iiİş-
I kin Sayın Başbakandan sözlü soru önergesi bulun-
I maktadır. 
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Sayın Türkân Arıkan?... Yoklar. | 
Sayın Başbakan veya yemine cevap verecek sayın 

bakan?.... Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 23 üncü sıradaki Aydın Milletve
killi Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve 
Röyişlierii Baikanınldan sözlü 'soru önergesi, mehil is
tenmesi sdbebti'yiie ertelemmıişltir, 

24. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt Hine 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Ba
yındırlık' ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/462) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Süitft Milletvekili 
Sayın Rıza Tekin'in, Siirt İline bağlı bazı ilçelerin 
karayolu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanımdan sözlü soru önergesi bültonmaktaıdır. 

Sayın Rıza Tekiin?... Buradalar. 
Sayın Bayındırlık .'ve İskân ©akanı veya yerine 

cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Brtdenımişftıir. 
25. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 

marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulamasının 
kaldırılış nedenim ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

26. — 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) 

BAŞKAN — 25 ve 26 ncı sırada Eskişehir Mil
letvekili Sayın Mehmet Nuri Üzel'in sözllÜ soru öner
geleri, soru sahibinin görevli olması sebebiyle erte
lenmiştir. 

27. — Kayseri MiUetvekili Mehmet Üner'in kamu 
kurum ve kuruluşlarına işçi ve memur alımlarında 
yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/466) 

'BAŞKAN — 27 nçj « d a , Kayseri MiletveMli 
Sayın Mehmet Ünerlin, kamu kurum ve kuruluşla
rına fişpi ve memur alımlarında yapılacak güvenik , 
soruşturmasınla ilişkin Sayın Baişbakandan sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Mehmet Üner?... Burada. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek bakan? .i. Yok^ 
Ertelenmiştir., 
28. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Nu

tuk adlı televizyon programının son bölümünün ya
yınlanmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/468) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Adana Milletvekilli 
Sayın Cüneyt Canıver'in, Sayın Başbakandan sözlü 
soru önergesi, soru sahibinin izinli olması sebebiyle 
enfcdlenımiiştir. 

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

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

BAŞKAN — 29 ve 30 uncu sıralardaki, Aydın 
Milletvekili Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Or
man ve KJöyişlerti Bakanından sözlü soru önergeleri, 
30 gün mehili istenmesi sdbeplerlyle ertelenmiştir. 

31. — 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) 

BAŞKAN — 31 dndi sırada, Malaltiya Milletvekili 
Sayın Ayhan Fırat'ın, 'Hekimhan İlçesinde şeriat hü
kümeti kurmak amacıyla propaganda yaptıkları id
dia edileni devlet memurlarına ilişkin Sayın Başba
kandan sözlü soru önergesi, soru sahıilbinlin iizinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 32 nci sırada, Hatay MilletlvekM 
Abdurrahman Dömirtaş'ın, taihmâl ve tialhiye için İs
kenderun Limanına yanaşan 'bazı yük gemilerine ön
celik tanındığı iddiasına üşk'kı Ulaştırma Balkanın
dan soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Abdurrahman Demkıtaş?... Burada. 
Cevap verecek Sayın Balkan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
33. — Aydı Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be

si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 
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34. — Aydın Milletvekili Ertuğml Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alman önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru \ 
önergesi (6/476) 

BAŞKAN — 33 ve 34 ümcü sıralarda Aydın 
MıilletvekıiJü Sayın Ertuğrul Göktgün'ün, Sayın Tarım 
Orman ve Köyiişferi (Bakanunidaını sözlü soru önergeleri, j 
mehili talep edÜmesli it!i!barliıyle entelenmıiştir. 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök- \ 
menoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çift- i 
çilerin taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye 
mecbur bırakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm- I 
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Haltay Milletvekili 
Sayıın Mustafa Murat Söklmenoğtu'nun, mahsulünü 
piyasa fiyatına ısatan çiftlilerim talblan fiyatı üzerin
den fatura düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiası
na lilıiışlkin Maliye ve Gümırük ©akanından sözlü so
ru önergesi, vardır. 

Sayın Mustafa Murat Söklmenoğlü?... Yok. 
Sayın MalMıye ve Gümrük ©akanı?... Yok. 
Eırteienmitştir. | 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

iRASKAN — Gündemin «Kamun, Tasarı ve Tek-
İfledıyite K'amıiısyionlaırıdan Gelen Düğer îşler» kısmı- j 
na geçiyoruz. 

1 ikici sırada, 353 sıra sayılı» Orman Genel Mü
dürlüğü Teşklat ve Görevleri 'Hakkında Kanun Hük
münde Karaıınamenta görüşmelerine ıkaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Komisyon?.;. Bura'dial I 
Hükümet?... Burada. 

Geçen by.eşiimde, tasarının tümü üzerinde Halkçı ı 
Parti ve Mili/yatçı Demokrasi Partisi grupları ile 
şahısı adıma tur üye konuşmuştu. I 

Şahsı adına söz isteyen?... 1 
Sayıın Hüseyin Aydemir, buyurun efendim. I 
HÜSEYİN AYDEMİR (tzmir) — Sayın Başka- I 

nım, Yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; Or- ı 

(1) 353 S. Sayılı basmayazı 22.10.1985 tarihli 
19 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

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

BAŞKAN — 36 ncı sıradaki, Aydın Miletvekii 
Sayın Ertuğrul Gökgün^ün, Tarım Orman ve Köyiş-
•tari Bakanından sözlü soru önergesli, mehil talep 
ed'ümesî itibariyle ertdenmiştir. 

37. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetinin, 
Sivas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

'BAŞKAN — 37 ıncıi sırada, Çorum M'MetvekiI'i 
Sayın Ali Ayihan Çetinin, Sivas Muindeki Deliktaş 
Tüneli inşaatının liptal edülime nedenine ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Balkanından sözlü soru önergesi, 
bulunmaktadır. 

Sayın Ayhan Çetin?... 'Burada. 

Sayın Baymdıriik ve iskân Bakanı?... Yok. 
Erteftenmiştiıv 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

man Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname vesilesiyle, ge
nel müdürlüğün merkez ve taşra teşkilat üniteleri 
hakkındaki kişisel görüşlerimi arz etmek için yük
sek huzurlarınızda söz almış bulunuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kararname ile Orman Genel Müdürlüğü 
teşkilatı yeniden kurulmakta ve teşkilat ve çalışma 
esasları düzenlenmektedir. 

Bu kanun hükmünde kararnamenin esas gayesi, 
ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesiyle, gerek 
merkez ve gerekse taşradaki teşkilat birimlerinin 
esaslarını ve yetkilerini tespit etmekten ibarettir. 

Bu maksatla düzenlenmiş olan yeni kararname 
hükümlerinde çok esaslı bir konu unutulmuştur. Bu 
konu, daha evvel yüksek huzurunuza soru önerge
leri şeklinde getirmiş olduğumuz, orman köylerinin 
kalkındırılmasında ve orman politikasında ilk ve bü
yük hedefi teşkil eden Or-Köy Teşkilatının kurulu
şuyla ilgili hükümlere yer vermemesidir. Bu bakım
dan, yeni getirilen bu düzenleme, esasında, orman po
litikasıyla ilgili olarak, gayeyi gerçekleştirecek teş
kilatı kurmaktan çok uzakta bulunmaktadır, 
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Daha evvel, grup adına konuşan arkadaşımızın 
da burada ifade ettiği gibi, Orman Bakanlığı müs
takil bakanlık olarak yürürlükte iken, Or - Köy hiz
metleri, Or - Köy Genel Müdürlüğü olarak bakanlık 
bünyesinde düzenlenmiş; daha sonra bu genel mü
dürlük kaldırılmış, onun yerine, Orman Genel Mü
dürlüğüne bağlı olarak merkezde Or - Köy Daire 
Başkanlığı şeklinde, hizmete sahip olacak bir ünite 
kurulmuş, illerde de, taşrada da, Or - Köy'ün üni
telerine vücut verilmişti. Daha sonra, bakanlık, hiz
metleri reform iddiasıyla 3 bakanlık birleştirilip, ye
ni bir bakanlık teşkilat kademesi olarak yürütülür
ken, orada gerek Orman Köylerini Kalkındırma Ge
nel Müdürlüğü ve gerekse onun içerisinde ayrı bir 
birim olması gereken Or - Köy teşkilatı unutulmuş 
ve bunlarla ilgili herhangi bir teşkilatlanma birimine 
vücut verilmemiştir; sadece Teşkilatlanma ve Destek
leme Genel Müdürlüğü diye, bakanlık bünyesinde bir 
teşkilat kurulmuş ve eski il ziraat müdürlüklerine 
münhasır yönetmelikle, il ziraat müdürlüklerinin gö
revleri arasına, orman köyleri ayrıntısı yapılmaksı
zın, bütün köylere fon yardımını ve Or - Köy'ün es
ki hizmetlerini götürecek bir hüküm konulmuştur. 

Böylece esasta çok önemli bir genel müdürlük 
olarak bakanlık bünyesinde teşkilatlandırılması ge
reken Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdür
lüğüne yer verilmediği gibi, bu defa yüksek huzurunu
za getirilmiş olan Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name hükümlerinde de böyle bir teşkilata veya bun
lara mümasil, yani bunların görevlerini görebilecek, 
hiç olmazsa Or-Köy'le ilgili hizmetleri yönetebile
cek bir Or-Köy Daire Başkanlığına da - genel mü
dürlük bünyesinde - yer verilmediği gibi, taşra teş
kilatında da Or-Köy'le ilgili teşkilatlanma birim
leri unutulmuştur. 

Şimdi, elimizdeki mevcut tasarıda genel olarak 
Orman Genel Müdürlüğünün görevleri tadat edilir
ken, genel müdürlüğe, orman köyleriyle ilgili çalış
ma programlarını, bakanlık bünyesindeki Teşkilat
lanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü ile işbirliği 
yaparak, koordine ederek yürütme görevi verilmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğünün görevleri sayılırken, 
«Or - Köy ile ilgili, orman köyleriyle ilgili çalışma 
programlarını, genel müdürlük, bakanlık bünyesin
deki Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü 
ile işbirliği yaparak yürütecektir» hükmü konulmuş; 
fakat bu genel hizmetin, gerek yeni kurulan Orman 
Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında ve gerek

se taşrada hangi teşkilat tarafından yürütüleceğine 
dair açıklayıcı bir hüküm getirilmemiştir. O bakım
dan, kanaatimizce, yeni kurulmuş bulunan Orman 
Genel Müdürlüğü teşkilatında, büyük boyutlarda hiz
mete sahip olacak, gerek merkez teşkilatında ve ge
rekse taşrada hizmete sahip olacak bir teşkilatlannm 
ünitesi maalesef akla gelmemiş ve ihmal edilmiştir. 

Elimizdeki Orman Kanununun hükümleriyle, da
ha, sonra Orman Kanununda yapılan tadilata isti
naden Orman Kanununun 2 nci maddesini değişti
ren kanun ve ondan sonra çıkarılan «Orman Kanu
nuna Ek Kanun»da, orman hizmetleriyle ilgili ola
rak, bakanlığa iki önemli görev verilmiştir. 1983 yılın
da çıkarılan Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleriyle ba
kanlığa çok önemli, vüsatli ve büyük bir görev ve
rilmiştir; ama 6 ay içerisinde yönetmelikleri çıkarı
lıp harekete geçirilmesi gereken bu hizmetler, yö
netmeliğin çıkarılamaması sebebiyle ve aradan da 
1,5 yıl gibi uzun bir süre de geçmesine rağmen, maa
lesef teşkilat olmadığı için görülememiştir. 

Bunun yanında, Orman Köylülerinin Kalkınmala
rının Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümlerinin, 
ilgili bakanlığa vermiş olduğu görevleri görecek bir 
ünite, bir genel müdürlük kurulmaması yanında, yi
ne Orman Kanununun 2 nci maddesiyle, orman köy
lülerinin, ormanın korunması ve geliştirilmesine olan 
menfî tavırlarını giderme maksadıyla, orman gelirle
rinden elde edilecek fon yardımlarının orman köylü
lerine intikalini sağlayacak ve aynı zamanda bu fon 
yardımları yanında, orman köylüsü ile orman teşki
latı arasındaki ilişkileri sürdürecek, orman - insan iliş
kilerini düzenleyecek hizmetleri görecek, görevi ifa 
edecek teşkilat, gerek yeni bakanlık teşkilatı düzen
lemesinde, gerekse Orman Genel Müdürlüğü teşkila
tının düzenlenmesinde unutulmuştur. 

Şimdi, yüksek takdirlerinize arz ediyorum : Bir 
taraftan, «Türkiye'de orman davası, orman köylüle
rinin ekonomik yönden güçlendirilmesi, kalkındırıl
ması davasıdır» diyoruz, bir taraftan da, ormanla dl-
gili ilim adamlarının ve uygulayıcıların ısrarla belirt
tikleri bir gaye de, yine Türk orman politikasının ilk 
hedefi Or-Köy'dür» diyoruz; ama bu kadar önemli 
iki görevi, sayın bakana soruyoruz, şimdi huzurunu
za getirmiş olduğu Orman Genel Müdürlüğü Teşki
lat ve Görevleri Hakkındaki Kanunla yeniden kuru
lan bu genel müdürlükte, hangi teşkilat, hangi ünite, 
hangi birim yürütecektir? Buna sayın bakan cevap 
veremeyecektir; çünkü, yok böyle bir şey. 
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Orman Genel Müdürlüğünün vazifeleri arasına, 
genel gayeler olarak, basit, küçük bir hüküm kon
muş ve vazife olarak verilmiş; fakat bu hizmeti yürü
tecek bir üniteye, bir kuruluşa, ne merkezde (yani 
genel müdürlük bünyesi içerisinde) ne de taşrada, 
(eskiden olduğu gibi Or-Köy gibi bir teşkilatlanma 
ünitesine) yer verilmemiştir. Bu bakımdan, 2 sene ev
vel, yine bir kanun hükmünde kararname ile, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkındaki, sonradan kanun haline getiri
len kanun hükmünde kararname hükümleriyle dü
zenlenen teşkilatlanmada, orman politikasını ve Or
man Kanununun Orman Bakanlığına ve Ziraat Ba
kanlığına vermiş olduğu görevleri yerine getirecek, 
eskiden olduğu gibi bir, Orman Köylerini Kalkındır
ma Genel Müdürlüğünün kurulamayışı, Or-Köy'le 
ilgili herhangi bir genel müdürlüğün kurulamayışı 
ve son olarak da, buraya getirilen Orman Genel Mü
dürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede, eskiden olduğu halde bu tasa
rıda, Or - Köy gibi bir üniteye, hiç olmazsa daire 
başkanlığı şeklinde vücut verilememiş olması, Orman 
Bakanlığına ve Orman Genel Müdürlüğüne evvelce 
verilmiş olan görevleri yerine getirecek bir teşkilat
lanmanın yapılmamış olması büyük bir hatadır, bü
yük bir zühuldür. 

Şimdi burada, «Genel müdürlük teşkilat kanunu 
görüşülürken bunu düzenleydim» demek de maksa
dı ifade etmekten uzaktır; çünkü bu konuyu daha 
evvel, bakanlık bünyesindeki teşkilatlanmada ele alıp, 
bakanlık bünyesinde, Teşkilatlanma ve Destekleme 
Genel Müdürlüğünün dışinda, bir, Orman Köylerini 
Kalkındırma Genel Müdürlüğünün kurulmasına mut
lak zorunluluk vardı. Bu genel müdürlüğün iki gö
revi olacaktı. Bu iki görevden birincisi, Orman Köy
lülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
1983 yılında çıkarılmış olan kanun hükmüne göre, 
orman dışına çıkarılmış bulunan ve orman vasfını 
kaybeden yerlerin değerlendirilerek orman köylüle
rine tahsisi ve aynı zamanda, orman sınırları dışın
da bulunan tarımsal arazilerin, değerlendirilerek, şa-
gilledne, rayiç değer üzerinden taksitle verilmesi idi. 
Kanunun bu hükümlerini yerine getirecek bir teşki
latın kurulmamış olması, 1983 yılında yürürlüğe gi
ren bu kanunun uygulanmasına imkân vermemiştir, 
kanunun bu hükümleri yerine getirilmemiştir. Ara
dan 1,5 yıl geçmiştir; ama 6 ay içerisinde çıkarılması 
gereken yönetmelikler çıkarılmamış ve bu hizmetler, 
olduğu gibi donmuş, askıya alınmış, bırakılmıştır. 

Şimdi, genel müdürlük teşkilat kanunu hazırla
nırken, bununla uzaktan yakından ilgili en küçük bir 
hükme rastlanmaması büyük bir noksanlıktır. 

Bunun yanında yine, Orman Kanununun geçici 2 
nci maddesiyle değiştirilen, orman - köy münasebet
lerini düzenlemek ve orman köylerine orman ge
lirlerinden ayrılan ve verilmesi gereken fon yardım
larını intikal ettirmek maksadıyla, eskiden mevcut bu
lunan Or-Köy teşkilatlanmasına yer verilmemesi ve 
taşra teşkilatında da bu konunun sadece ziraat mü
dürlerine, diğer umumî köy hizmetleri arasında mü
talaa edilerek, bırakılması büyük bir zühuldür. Böy
lece, yeni teşkilatlanmada (gerek bakanlık ve gerek
se umum müdürlük olarak) getirilmiş olan düzen
leme sebebiyle Orman Bakanlığı, verilmiş olan en 
önemli bir gayeyi ve politikayı gerçekleştirecek teş
kilatlanmaya gidilmediği için, hizmetlerin görülme
sini ve böylece, 20 bin ünitede 10 milyon insandan 
müteşekkil orman köylülerinin geliştirilmesini ve kal
kınmasını sağlayacak teşkilattan mahrumdur. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz dolmuştur 
efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz, son kısmı da özetleyerek, 
konuşmama nihayet vereceğim. 

Şimdi bu konuyu, iki senedir faaliyette bulunan 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının ele alıp, 
yeni bir teşkilatlanmaya gitmesi lazımdır. Şöyle ki: 
Elimizde özel idare bütçesi var. Hükümetin, son çı
karılan kanunlarla, belediyelere olduğu gibi, özel 
idarelere de çok büyük yardımları vardıı. Bu yar
dımlar, valinin başkanlığındaki il genel meclisleri, il 
daimî encümenleri kanalıyla, orman köylüsüne kredi 
şeklinde götürebilecek bir teşkilatlanmaya gitmek la
zımdır. Orman Kanununun emrettiği, Or - Köy'le il
gili olarak kesilen fonlar da, yine özel idare bütçe
lerinde toplanır. Bu fon yardımları, özel idarede va
li ve kaymakamlar kanalıyla orman köylüsüne ulaş
tırılır; proje olarak da ulaştırılır, kredi olarak da 
ulaştırılır. Böylece taşra teşkilatının... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu efen
dim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) - Sayın Baş
kanım toparlıyorum, sağolun, müsamahanıza teşek
kür ederim; konuyu bağlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet, lütfen efendim... 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bunun ya

nında, vali ve kaymakamların emrinde 4'er kişilik, 
orman köylülerini kalkındırma ekipleri kurulup, bu 
ekiplere fon yardımı da sağlanarak, orman köyle-
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rine çeşitli hizmetleri götürmek için organize edilir. 
Bunlar pratik formüllerdir ve bu formülleri tatbi
katçılar çok düşünmüş ve teklif etmişlerdir. Bakan
lığın bu öneriler üzerinde durrnayışı büyük bir ha
tadır, noksanlıktır. 

Bu bakımdan bu teşkilat kanunu tasarısının, Or
man Genel Müdürlüğüne bu konularda hiçbir görev 
vermediği ve orman teşkilatını merkezde ve taşrada 
yeni, reformcu bir görüşle ele alarak hizmetleri gö
türecek teşkilatlanmaya gitmediği için, yeniden, bu 
önemli konuyu mutlaka düşünmek ve dile getirmek 
bakımından, bu kanun tasarısının reddedilip, komis
yona iade edilmesini yüksek takdirlerinize arz edi
yorum. 

En derin hürmetlerimle hepinizi selamlarım; sağ-
olun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Komisyon adına, buyurun Sayın Altıntaş. 

• TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Sa
yın Başkan, yüce Meclisin çok değerli milletvekille
ri; evvela, Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
üzerinde gerek grupları adına, gerek şahısları adı
na konuşan sözcülere komisyonumuz adına teşekkür
lerimi sunmak isterim. 

Sayın sözcüler, orman konusunun partilerüstü ve 
millî bir konu olduğuna özen göstermek suretiyle, 
yurt ormanlarına daha iyi sahip olmak, onları daha 
üstün bir düzeye çıkartmak ve Türk ulusuna, orman 
içinde yaşayanlara daha faydalı hale getirilmesi için, 
gayet içtenlikle güzel dileklerde bulundular. 

Değerli milletvekilleri, ormanlar, üzerinde bu
lundukları ülkelerin en başta gelen tabiî zenginlikle
rinden biridir. Yurdumuzun ormanları da dağılım ve 
coğrafî durumu itibariyle yalnız deniz kenarlarına 
bir şerit halinde yerleşmiş bulunduğundan, gerek me
teorolojik yapı itibariyle, gerek yıllardan beri Anado
lu'nun çeşitli istilalara uğraması dolayısıyla el değiş
tirdiğinden, birtakım tahribe uğramış ve insanlardan 
devamlı olarak kaçmıştır. Bu nedenle, yurdumuzda 
bulunan orman miktarı, kara miktarına göre yüzde 
25,9, yani yüzde 26'dır. Dünyada, bir ulusun orman 
serveti yüzde 30'un altına düştüğü takdirde, o ülke, 
orman serveti itibariyle fakir demektir. 

Değerli milletvekilleri, yurdumuzun orman bakı
mından bu zor durumuna rağmen, iklim şartlarında, 
rutubetin dağılışında ve yıllık yağışlarında bir istik

rar olmadığı için, orman yetiştirme şartları da çok 
zor bulunmaktadır. 

Ormanların, gerek üretim bakımından, gerek çev
re sorunları bakımından ve gerekse sosyal ilişkiler 
bakımından, üzerinde bulunduğu ülkenin insanlarına 
çok çeşitli faydaları vardır; değerli sözcüler bunla
rın bir kısmına değinmişlerdir. 

Üretim bakımından, gerek yapı malzemesi, gerek 
kimya maddesi, gerekse sanayide olmak üzere, or
man ürünlerinin 6 bin çeşit kullanma yeri vardır. 
Diğer taraftan ormanların gerek çevre sorunları, çev
re koruması bakımından, gerek ziraat arazisini ko
ruması, selleri önlemesi, heyelanlara mani olması, 
erozyonu engellemesi; hava kirliliğini engellemesi ve 
oksijen üretmek suretiyle bulunduğu yerin havasını 
temiz tutması bakımından çok önemli faydaları var
dır. Zira, bugün yurdumuzun birçok yerinde, «fuel -
oil mi yakalım, kömür mü yakalım?» diye hâlâ tar
tışma yapılmaktadır. Tabiî gaz konusunda sıkıntılar 
çektiğimiz bir dönemde, yeşil örtüyü bir oksijen de
posu olarak kabul edip, hava kirliliği ile bu yolla 
mücadele etmek, ©n son aklımıza gelen çareler ara
sında olmaktadır. Bugün Ankara, Erzurum gibi, ha
va kirliliği olan şehirlerimizi bu dertten kurtarma
nın yegâne yolu, yeşil örtünün bir çember halinde 
meskûn yeri sarması olacaktır. 

Orman, diğer yönüyle sosyal dengenin, sosyal 
hizmetlerin de en çok faydalanıldıği yerdir. 

Değerli milletvekilleri, her sene yurt içinden bir 
Kıbrıs kadar orman toprağı, tarım toprağı açık de
nizlere gitmektedir. Bunu önlemenin çaresi ise, yapı
lacak ağaçlandırmalar, ormanların korunması ve mil
letçe bu işe sahip çıkılması olacaktır. Kıbrıs için yıl: 

larca kan döktük, mücadele verdik; ama müsaade 
ederseniz, yurdumuzun topraklarını dış ülkeler deniz
lerine ve açık denizlere gitmesine hep birlikte engel 
olmak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi sizlere birkaç rakam takdim edeceğim. Eğer, 
bir ülkede yılda 200 tondan az toprak erozyonu olur
sa, orada erozyon azdır; eğer 200 - 500 ton arasında 
erozyon olursa, orada erozyon orta dereoenin üze
rinde, yüksektir. Maalesef, Türkiye'de yılda 1 800 
ton toprak, erozyonla gitmektedir. Yurdumuzun to-
poğrafik yapısının haşinliği ve dikliği dikkate alınırsa, 
birinci sınıf bir erozyon ülkesi içinde olduğumuzu ve 
bugün elimizde bulunan tarım topraklarının zamanla 
elimizden mutlak manada çıkacağını veya en azın
dan, verimlerinin düşeceğini göz önüne almak mec
buriyetindeyiz. Bu nedenle, bu millî davaya hep bir
likte el atmak zorundayız. 
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Biraz evvel, yurdumuzda 20,2 milyon hektar or
man varlığı olduğunu ve bu rakamın düşük olduğu
nu sizlere arz etmiştim. Bu rakamı süratle yükselt
mek için, ağaçlandırmaya hız vermek, ağaçlandırma
yı bu memleketin millî bir davası olarak görmek, he
pimizin başta gelen görevleri arasındadır. Okullarda, 
kışlalarda, halkımızın içinde, genel müdürlüğümüzün 
bünyesinde, bakanlığımız bünyesinde bu hizmetlere 
bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. 

Eskiden, çok değerli sözcülerin de ifade buyur
dukları gibi, «Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Ge
nel Müdürlüğü» adı altında bir genel müdürlük var
dı; daha sonra bu, bir daire başkanlığı seviyesine 
indi; şimdi, «unutuldu» denmesine rağmen, Orman Ge
nel Müdürlüğü bünyesi içinde, «Silvikültür ve Ağaç
landırma Dairesi Başkanlığı» adı altında bir kuruluş 
halinde yerini almıştır. 

Eskiden, yılda 50 - 60 bin hektar bir ağaçlandır
ma yapılırken, şimdi bu rakam 100 bin hektara yük
seltilmek suretiyle, amaçlar ve hedefler büyük çapta 
değiştirilmiştir, hatta bu, yakın bir gelecekte 200 bin 
hektara çıkarılmak suretiyle, memleketin gelecekteki, 
2000 yılındaki, gerek üretim eksikliğini kanatmak, 
gerekse biraz evvel arz ettiğim gibi, yurdumuza sağ
layacağı faydaları temin etmek bakımından, ağaç
landırmaya hız verme çalışmaları bakanlık içinde baş
lamış bulunmaktadır. 

Anayasamızın teminatı altında bulunan ormanla: 
nmızın korunması en başta gelen vazifemizdir. İklim 
şartları ve coğrafî yapı bakımından, bugün yurdu
muzda orman yetiştirilmesinin çok zor olduğunu dik
kate alırsak, evvela, bu ormanlara sahip çıkmak, ko
rumak mecburiyetindeyiz. 

Orman tahriplerinde başta gelen husus, usulsüz 
kesimler, tarla açmalar, kaçakçılık ve bunların en 
başında gelen de haşere afetiyle, orman yangınları
dır. Bu saydıklarımın içinde, bilhassa orman yan
gınları bu tehlikelerin hepsini gölgede bırakmakta
dır. Orman teşkilatı diğer tehlikeler ile mücadele et
miştir ve bu konuda bir noktaya da gelmiştir. 

Orman yangınları, Akdeniz ülkelerinde olan eks
trem hava şartları, yazın, nispî rutubetin çok asgari
ye inmesi, rüzgârın çok şiddetli esmesi ve ani yön 
değiştirmesi, yani meteorolojik etkenler dolayısıyla, 
söndürmede bazı zorluklar çıkmaktadır. Diğer ülke
lerin modern bir şekilde yaptığı mücadeleyi, Orman 
Bakanlığı halen, telsiz şebekeleri, motorlu araçlar ve 
söndürme cihazları ile sürdürmektedir; fakat 1985 
yılı orman yangınları bakımından talihsiz bir yıl ola
rak geçmiştir. 
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Dikkatinizi şu hususa çekmek isterim: Yanmış 
olan ormanların hektar olarak veya adeden yüzde 
91'i sıfır ila 10 bin hektar arasında yanarak söndü
rülmüştür, yani yüzde 91 'ine orman teşkilatı acil ola
rak yetişerek, yangının alanı genişlemeden, zarar 
büyümeden tedbir almak suretiyle zararı asgarî had
de indirmiştir. Ancak, bu yangınların bazıları insiya-
tif dışı ve tamamen tabiat şartlarına bağlıdır. Orman 
yangınları saatte 70 kilometrenin üstünde esen ve ani 
yön değiştiren rüzgârlar dolayısıyla bir felaket ha
lini almıştır. Nitekim, Kuşadası yöresinde olan mü
essif olay hepimizin ve bütün yurdun yüreklerini sız-
latmıştır. 

Orman yangınlarını söndürmede büyük emeği 
olan, her zaman bu memleketin millî davalarına ko
şan şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerini şu anda saygı 
ile ve teşekkürle anmak mecburiyetindeyim. Orman 
yangınlarını söndürmede bize büyük güç katmakta
dırlar. Orman yangınlarında ölen 14 erimize ve 1 si
vil görevlimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir eği
tim eksikliği sebebiyle ve rüzgârın da ani ve şiddetli 
bir şekilde yön değiştirmesi neticesinde bu müessif 
olay meydana gelmiştir. 

Ben, Sayın Tarım Orman ve Köy işler i Bakanlığı
na ve Orman Genel Müdürlüğüne şunu arz etmek is
tiyorum : Orman yangınlarına hassas olan bölge ve 
çevrelerinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, or
man yangınları hakkında mutlak manada eğitim yap
tırmak suretiyle, yatkın bir hale getirmek gerekir. 
Ormanı ilk defa gören erlerimiz veya görevlilerimi
zin, ani olarak bu göreve davet edildikleri takdirde 
müessif bir olayla karşılaşmaması için, tedbirli hale 
getirilmeleri lazım gelir kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, Or-Köy konusunda Sayın 
Aydemir de gayet güzel temennilerde bulundular. Or -
Köy Genel Müdürlüğü bu ihtiyaçtan dolayı doğdu. 
Şimdiye kadar polisiye tedbirlerle devlet ormanları-% 

nm korunamadığı ve hatta askerî yönden çeşitli ted
birler ve kararlar alınmasına rağmen, başarılı olu-
namadığı görülmüştür; zira ormanla halk içli dışlı 
haldedir. 

Türkiye'de bir iskân bozukluğu vardır. Bir köyün 
yirmi, otuz mahallesi vardır ve her bir mahallenin 
evleri de bir ağaç dibindedir. Vatandaş, kapısını aç
tığı veya penceresinden baktığı anda ağacı görmekte
dir. O halde, Türkiye'de ihtilaf, Orman Kanunu ile 
köylü arasında değil, ormancı ile köylü arasında da 
değil, ormanla köylü arasındadır. Bu iskânı düzelt
mek suretiyle, ormanın korunmasında, ormanın hal-
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ka daha yatkın hale gelmesinde veya köylünün or
manı sevmesinde bir fayda temin edilecektir kanısın
dayım. 

Şimdi, bu iskân bozukluğu sebebiyle, 10 milyon
dan fazla nüfus orman içi köylerde yaşamaktadır. 
Bu, aşağı yukarı, nüfusumuzun dörtte biri ve orman 
köyleri nüfusumuzun da yarısıdır. Bunlar kırsal ke
simde olduğu için ekonomikman geri kalmış insanlar
dır; yaşantılarını birtakım zorluklarla geçirirler. İşte, 
onman tahribini önlemek, bunların ormandan gelişi
güzel faydalanmasına meydan vermemek için bir «fay
dalanma fonu» ihdas ederek kendilerine devlet deste
ği vermek suretiyle, orman korumasını temin için Or -
Köy teşkilatı kurulmuştur; çatı verilmiştir, meyvelik
ler kurulmuştur, sebzelikler kurulmuştur, değirmenler 
yapılmıştır, kanalizasyonlar yapılmıştır, su kanalları 
yapılmıştır, sulama yapılmış ve bu suretle Or-Köy 
faydalı hizmet getirmiştir. 

Bilahara, bu genel müdürlük, aynı hizmetleri gör
mek üzere, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı olma
dan, direkt olarak bakanlığa bağlı olmak şartıyla, bir 
daire başkanlığı seviyesine inmiştir. Biraz evvel Sa
yın Aydemir'in buyurdukları gibi, Orman Genel Mü
dürlüğüne bağlı değil, bağımsız bir daire başkanlığı 
idi. 

Şimdi, Destekleme ve Teşkilatlanma Genel Müdür
lüğü ile ilgili yasa çıkarken, o bünye içinde toplanmak 
suretiyle, Or-Köy'ün bütün hizmetleri orada ken
dini ve değerini bulmuştu; bunun nedeni de şu idi: 
Bir, orman köylerini kalkındırma kooperatifleri vardı, 
bir de köy kooperatifleri vardı; aynı nitelikte olan 
bu iki kuruluşun birbirinden farklı olarak çalışması 
uygun mütalaa edilmeyerek, bir isim altında, bir çatı 
altında, bir emir - kumanda altında toplanmak sure
tiyle denge kurulması yoluna gidildi ve bütün bu koo
peratiflerin çalışmalarının desteklenmesi, büyütülmesi, 
faydalı hale sokulması, Destekleme ve Teşkilatlanma 

' Genel Müdürlüğüne verildi. Orman Genel Müdür
lüğü, konusu itibariyle, tamamen bunun dışında kal
dı. Eğer, Or-Köy teşkilatı tekrar Orman Genel Mü
dürlüğü bünyesi içinde mütalaa edilseydi - ki öbür 
kanun daha evvel çıkmıştır - ancak bir şube veya 
daire başkanlığı şeklinde bünyesine alınması düşü
nülürdü, ki daha önce iki kooperatif sistemi birleşti
rilerek bir esasa bağlanmış oldu. 

Değerli milletvekilleri, ben orman mevzuuna, çok 
değerli hatiplerin bu yakın ilgilerinden dolayı tekrar 
teşekkür ediyorum; hepinize saygılar ve hürmetler 
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sunuyorum; sağolun, varolun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bakan, buyu
run efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
m'Metvekilleri; benden evvel gerek grupları, gerekse 
şahısları adına konuşmuş bulunan sayın ımilletvekil-
lerCnin değinmiş oldukları bir, iki husus hakkında 
bazı sözler söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi, 
Or - Köy'le ilgilidir. 

Hep'inizin bildiği gibi, daha evvel', Yüce Mecliste 
görüşülerek 'kabul edileni Tarım Onman ve Köyİşferî 
Bakanlığı teşkilatı ile ülgüli kanunda bu hususlar gö
rüşüldü ve daha önce Kooperatifler Genel Müdürlü
ğü şeklinde teşkilatlanmış olan birimle, Or - Köy 
Daire Başkanlığı şeklinde teşkilatlanmış olan birim, 
tek çatı altında toplandı ve Ankara'da, Teşkilatlanma 
ve Destekleme Genel Müdürlüğü adı altında, bir ge
nel müdürlük kuruldu; ayrıca, bunun da her ilde, 
il müdürlüğüne bağlı olarak, destekleme şube mü
dürlüğü adi altında bîr birlimi teşekkül ettirildi. 

Muhterem milletvekilleri, ben şu hususu arz et
inde istiiyoruim : Orman köyleri ve köylüleri hakkın
da hepimizin daha fazla gayret göstermesi gerektiği 
'konusunda bütün milletvekili arkadaşlarımızla hem-
fiikirkn. Bu, bir kaynak meselesidir, bu bir imkân 
meselesidir.. Meselenin yönü, sadece bir teşkilatlan
ma meselesi de değildir, özellikle bu noktayı vurgu-
lamaik istiyorum. Yüce heyetinize bu konuda birkaç 
tane rakam arz etmek isterim. 

Orman Köylüleri Fonu'ndan, çiftçi ailelerine va 
'kooperatiflere tahsis edilen krediler ve yardımlar, 
yıllar itibariyle şöyle olmuştur : İlk kuruluş yılı olan 
1974 yılında sadece 6.4 mlilyon liradır, Türkiye'deki 
«bütün orman köylerine yapılan yardımın miktarı; 
1975 yılında bu rakam 137 milyon lira olmuştur; 
1979 yılında ise, 1 milyar liraya yükselmiştir; burada, 
ferdî kredi ve kooperatiflere tahsis edilen kredileri 
toplayarak söylüyorum sizlere; bu rakam 1983*te 2,2 
milyar Üra olmuştur, 1984t© biz iktidara geldiğimiz ' 
sene 4,2 milyar lira olmuştur. Bu yıl 22 Ekim 1985. 
tarihi itlibariyle, ferdî, kredi ve kooperatif kredisi ola
rak tahsis ettiğimiz miktar 5,2 milyar liradır. Progra
mımız 8,5 milyar liraydı, ayrıca 1,2 milyar lira da ila
ve yaptık; bu yıl bu şekilde vereceğimiz kaynakların 
toplamı 9,7 milyar liradkr. 
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Yüce heyetinize şunu lifade etmek istiyorum : 
ÖnerrfSi ol'an, bu kaynakları daha fazla artırma im-
dcândanna sahip olmamızdır, Biz "bu fcaynıaflcları daha 
fazla artıramaz ve orman köylülerimize daha fazla 
yardım edemezsek, memeyi sadece ve sadece bir teş
kilat meselesi olarak görürsek, o zaman yanılgıya dü
şeriz, ki Sayın Aydemir'e iben hiçblir şekilde iştirak 
etmiyorum, bakanlığımız 'bunun bütün tedbirlerini al-
mış'tır ve aynı maksatla iki ayrı teşkilatlanma olma
ması için, Kooperâtıifler Genel Müdürlüğüyle, Or-Köy 
teşkilatını birleştıirerek, Teşkilatlanma ve Destekle
me Genel Müdürlüğünü kurmuş ve biraz evvel arz 
ettiğim gÜbi, illerde de, bu genel müdürlüğün destek
leme şubeleri teşekkül etmiştir. 

Bu paralar, daha öncekinden farklı bir şekilde 
kuüanıfmiafctiadır; aynı maksatlara tahsis edilmekte
dir. Şu noktayı tekrar ifade ediyorum : önemli olan, 
orman köylülerine daha fazla yardım yapmamızdır. 

Muhterem heyetimize, Orman Genel Müdürlüğün
ce fiilen gerçekleştirilen ağaçlandırma miktarları ko
nusunda da bilgi arz etmek istiyorum. 1981 yılında 
Orman Genel Müdürlüğünün fiilen yaptığı ağaçlan
dırma miktarı 75 bin hektardır -yuvarlak olarak söy
lüyorum- 1982 yılında bu rakam 80 bin hektar ol
muştur; 1983 yılında 87 bin hektardır; geçen yılfci 
ulaştığımız rakam da 105 blin hektardır; bu yılın ey
lül sonu iiıtbariyle gerçekleştirdiğimiz miktar 74 bin 
hektardır. Tahmin ediyorum, bu rakamı yıl sonu 'iti
bariyle, inşallah, 110-115 bin hektar gibi bir rakama 
ulaştırırız. 

Muhterem milletvekiiıllerü, bu vesileyle, orman yan
gınları hakkında da çok kısa bilgi arz etmek İstiyorum. 
Bir vesileyle yüce heyetüniize takdim etmiş olduğum 
bazı bilgileri burada bu vesileyle tekrarlamak gere
ğini duydum. 

Orman yangınları, gerçekten hepimizi üzen ve bü
yük bir emekle ve çok uzun bir süre zarfında yeti
şen yeşili ortadan kaldıran, memleketin çok önem
li 'hir tabiî varlığını ortadan kaldıranı önemli bir afet
tir. 1937 yılından bugüne kadar Türkiye'de yanan 
orman miktarı 1 milyon 400 bin hektardır. Bunun 
ortalaması, yani 48-49 yıllık ortalaması, yılda ortala
ma 27 bin hektar orman yangınına tekabül eder. 

Orman yangınları konusunda, sadece «Geçen se
ne şöyle oldu, bu sene böyle oldu» gibi bir mufcaye^ 
şeyle gitmek yanlış olur. Orman teşkilatındaki herkes, 
memleketin yeşil örtüsü üzerine tkremekıtedir. Hadi
seyi bir üki senenin mukayesesi olarak yapmak ger
çekten yanlış olur. Orman zaten uzun vadeli bir ha

dise olduğu için, değerlendirilmesinin de uzun vade
li yapılması gerekir; bu rakamları önün için arz edi
yorum. Demek ki, 50 yıllık ortalamada, ortalama 27 
bin hektar orman yangını vukübutaıuştur; bunların 
da çok önemi bir bölümü, Türkiye'de, ormanlarda 
devletleştirmenin olduğu senelere rastlar, daha çok 

1950'den önceki dönemdir. 

Diğer taraftan, müsaadenizle, size yurt dışındaki 
ülkelerden de bazı değerler verelim Avrupa'da her 
yıl yanan orman miktarı -aynı bizdeki tarifle orman 
ve orman sayılan yerlerdeki yanan miktar- 550 bin 
hektarla 800 bin hektar arasındadır ve bu yangınla
rın yüzde 98-98,5'u Akdeniz kuşağında cereyan eder. 
Akdeniz kuşağındaki ülkeler, sırasıyla, Portekiz, İs
panya, Fransa, İtalya, Yugoslavya, Yunanistan ve 
Türkiye'dir. Bizde bu yıl maalesef, bugüne kadar, 
25 bin hektar ormanımız yandı. Bu yangınlardaki en 
büyük sebep, bu sene büyük ölçüde yaşadığımız ku
raklık hadisesidir, nispî nemin çok düşük olmasıdır, 
bazı yerlerde de, rüzgârların çok şliddetli esmesidir. 
Bütün bu yangınlara karşı da orman teşkilatımız elin
den gelen gayreti göstermiştir, ordumuz elinden ge
len gayreti göstermiştir. Ben bu vesileyle Aydin - Da-
vutlar'da şehit olan 14 erimizi ve 1 vatandaşımızı tek
rar rahmetle yâd ediyorum. 

Bir misal daha arz edeyim : Fransa'da ortalama 
olarak, hem de uzun yılların ortalaması olarak ve
riyorum, yanan miktar, toplam orman varlığının »bin
de 3'ü kadardır; bu, Yunanistan'da binde 2 nispetinde-
dir; bizde iise binde İlerde devam etmektedir. Fran
sa gibi, Kanada gibi, Amerika gibi, gerçekten, or
man yangınlarına karşı teknoloji bakımından çok üs
tün olan ülkelerde dahi maalesef buna fazla çare bu
lunamıyor; çünkü sebebine manii olamıyorsunuz, or
man yangınının 'başlangıcının sebebine ımani olamı
yorsunuz; ancak, başladıktan sonra müdahale 'imkân
larınız önemli oluyor. 

Bazı arkadaşlarımız burada dozerle yangınlar ara
sında ilişki kurmaya dahi kalktılar. Bu nevi müta
laaların çok ciddî olarak analiz edilmesi lazımdır. 

Tekrar söylüyorum, gerçekten, bu yıl orman yan
gınlarına karşı, teşkilatını, elinden gelen çabayı, gay
reti göstermiştir. Bundan sonraki yıllarda, uçak, heli
kopter glibi, teknoloji bakımlından alacağımız ilave 
tedbirler vardır; ama netice olarak, yine, orman yan
gınları büyük ölçüde İnsanla halledilecektir, birtakım 
alet ve makine ile halledilecektir. Vereceğim bilgiler 
'bu kadar. 
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Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
YILMAZ DEMİR (Biledik) — Sayın Başkanım, 

müsaadenizle 'bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Kaydedelim efendim. 
Soru sormak isteyen arkadaşlar İsimlerini kaydet

tirsin. 
Buyurun efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakanımız 
1974 orman kredisini 'bir baz olarak alamaz. 1958 
yılında çıkan 6831 sayılı Yasanın 13 üncü maddesi, 
«ıHer yıl genel bütçeye 5 mlilyon lira konur» der ve 
ta ki 13 üncü maddeyi değiştirene kadiar, 1977-1978 
yıllarına kadar, bütçeden 5 milyonun dışında her
hangi bir şekilde ödenek verilmezdi. Onu bakana ha
tırlatmada veyahut - da bunu toplumun bilmesinde 
büyük yarar vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Savın Gökgün. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın ba

kan, konuşmalarında, «Bazıları burada dozerle or
man van rçınları arasında münasebet kurmaya çalıştı
lar» sözünü kullandı. 

Ormanla, orman yangınıyla dozerin llişkisiimin olup 
olmadığını, ilk önce, çalışan mütehassıslara sormalıy
dı... 
. TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERl BAKANI 
H. HÜONÜ DOĞAN — Bu, mütalaa mı, soru mu 
efendim?. 

BAŞKAN — Bir dakika... 
Lütfen, soru şeklinde, kısa ve özlü... 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Tatmin ol

madık; bu konuyu biraz daha açıklarsa memnun ka
lacağız. 

«Orman yangınıyla dozerin ilişkisi kesin olarak 
yok» mu diyorlar, «var» mı diyorlar?. Bunu açıkla
masını rica edivoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, sorum var. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Başka soru soracak varsa tespit edelim?... Başka 

soru sormak isteyen yok. 
Soru sorma istemi 'bitmiştir efendim. 
Buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, orman yangınlarında vazife 'başında ölen, 

şehOt olan vatandaşların, erlerin ölümleri 'münasebe-
Üiyle bunlara 'bir tazminat verilmiş midir?. Yangın 
b'ir afettir. Yangında ölenlerin ailelerine, çocuklarına 
devletçe bir yardım yapılması yoluna gidilmiş midir?. 
Bu konunun açıklanmasıyla beraber, orman muhafa
zasında. çalışan kolcuların, orman .şeflerimin, orman 
mühendislerin'in şehit edilmeleri vardır; 'bunlara da, 
diğer emsali gibi, zabıta memurlarına, kolluk memur
larına verilen tazminattan verilmekte midir veya bu
na teşebbüs edilmiş midir?. Bu konunun sayın bakan 
tarafından açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Osımanlıoğlü. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (GazSnan'tep) — 
Sayın balkanımız, bu sene artan orman yangınlarını 
sadece kuraklığa bağladılar. Acaba, bu sadece kurak
lıktan mı doğmuştur, yoksa teşkilatta yapılan de-
ğiş'ikllilkler nedeniyle, yani teşkilatın elindeki imkân
ların bir diğer genel müdürlüğe aktarılması yüzün
den mi olmuştur?. Uzman bulundurulmayışının, eği
tim yapılmayışının etkileri yok mudur?. Bunu öğ
renmek İstiyorum. 

İkinci bir husus da, Sayın Komisyon Başkanı de
ğerli meslekdaşım Ahmet Altıntaş, ağaçlandırma hiz
metlerinin Orman Genel Müdürlüğü 'bünyesindeki 
Silvikültür ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı ta
rafından yapılabileceğini ve bunun, Türkiye çapın
da, Türkiye 'ihtiyaçlarına yeter derecede oM>ileceği-
nli söylediler. 

Buna kendileri inanıyorlar mı, öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ede/iim efendim. 
Buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞİLERÎ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, öncelikle Sayın Bayazıt'ın cevabını arz et
mek istiyorum. 

Orman Kanununun 71 İnci maddesinde, «Orman 
yangınında sakatlananlara, sakatlık derecesine göre, 
1 inci derecenin 4 üncü kademesindeki memurun al
dığı brüt maaşa göre bir tazminat verilir; ölenlere 
de, bu 1 inci derecenin 4 üncü kademesindeki memu
run aldığı 'brüt maaşuı 3 katı, tazminat olarak verilir» 
der. 

Ben, biraz evvel 'bakanlığın yetkili arkadaşların
dan sondum»; «Biz bunun hazırlığı içindeyiz; kanu
nun 'bu hükmü yerine getirilecektir» diye 'bildirdiler; 
onu arz etmek istiyorum. 
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Sayın Aydemir, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü 
konusunun Orman Genel Müdürlüğü Kanunu içinde 
yeririi almadığını ifade buyurdular ve Onman Genel 
Müdürlüğü Kuruluş Kanunu içinde bir yer verilme
diği söylendi. Ben de, bu (kanunun bünyesi içlinde 
Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı ola-
ralk yerin'i aldığını, şimdiye kadar 60-70 bun hektar 
ağaçlandırma yapan bu teşkilatın, şiımdi 100 bin hek
tarı hedeflediğini, hatta vardığım, yakında da 200 bin 
hektara doğru çalışmalar yapmak üzere tedbirler 'için
de 'bulunduğunu arz ettim. 

Şimdi Sayın Osmanlıoğlu; sorduğu soruda. Bunu 
bu daire başkanlığı seviyesinde yapmaya İnanıyor 
mu, inanmıyor mu?» diyorlar. 

El'bettek'i, bir genel müdürlük seviyesinde, hizmet
lerin daha etikin, daha başarılı olacağı ve konuya da
ha hâkimi olacağı, benlim tarafımdan da kabul edil
memesi mümkün olmayan bir konudur. Ben de ken: 

dileri gibi düşünüyorum. Bir genel müdürlük olarak 
- bu teşkilatın genişlemesi suretiyle, 200 bin hektarın

da üstüne çıkmak suretiyle bir genel müdürlük se
viyesine ulaşması benim de yürekten düleğiımdir, Türk 
ormancısının da dileğidiir. 

Arz etmek isterim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, sorumun ikinci pragrafına da cevap rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, demlin sormuş mu 
idiniz?. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Evet 
sormuştum efendim: müsaade ederseniz tekrarlaya-

-yım. 
Orman kaçakçılığı ile mücadelede, orman muha

fazasında şehit olan veyahut sakatlanan orman (mü
hendisleri, orman 'bakım memurları, orman 'bekçileri 
hakkında, za'bıta memurları gibi hatta köy koruma
sı muavinlerine uygulanan 'hükümlerin bunlara da 
uygulanması yoluna gidiliyor mu?. Bunu rica ediyoi-
ram. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERÎ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, bu, umumî hükümlere bağlı olarak bugün 
için çözüm halindedir. Yalnız, sayın bakanlığın bu 
konuda bir çalışmaları vardır, zannediyoruım ki, ya
kında Yüce Meclise sunulacaktır ve bu da telafi edi
lecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Altıntaş. 
Buyurun Sayın Gökgün. 
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ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Efendim, 
sorum cevaplanmadı. 

BAŞKAN — Efendim, sayın bakan cevap vere
cekler. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Sayın Hayri Osmanlıoğlu, bu seneki 
orman yangınlarına teşkilatlanmanın tesiri olup ol
madığını sordular. 

Ben, hiçbir şekilde, bu teşkilatlanmanın buna te
sir ettiği kanaat/inde değilim. Eğer, biraz evvel bu yı
la ait verdiğim rakamlar dikkate alınmadan bu soru 
soruluyorsa, bu yanılgıya düşebilirler. Bu yıl 'ile il
gili olarak, Avrupa'nın bütün ülkelerinde geçen yıl
lara nazaran durumun nasıl olduğu hakkında misal
ler verdim. -Sadece italya'da bu yıl yanan onman mik
tarı -ağustos itibariyle- 112 bin hektardır. Bu, genel
de, biziim içinde bulunduğumuz bütün kuşakta ya
şanmış bir hadisedir; onunla bir ilgi kuramıyorum. 

Arz ederim »Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökgün, «Soruma cevap verilmedi mi?» 

diyorsunuz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sorumu sor
dum, bu soruya cevap verilmesi gerekir, dozerlerin 
mevcudiyetiyle yangınların lilıişki'sii konusunda. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, açıklayın efen
dim. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Dozerle yardım mümkün 
olan bütün yerlerde, dozerler yardıma koşmuştur; 
ama bütün bu yangınlarda, dozerlerin, yangının çı
kış şekline, yerine göre, belirli bir yeri vardır; bunu 
ifade ettim, ilk müdahale de önemlidir. Bütün bu yar
dım yapılmıştır. 

Yüce heyetinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yılmaz Demir, cevabınızı aldınız mı? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır. Ben soru 
şeklinde sormama karşın cevap verilmedi; ama sayın 
bakan herhalde burada yasayı hatırladılar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerimiz böyle

ce tamamlanmıştır. 
Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini 

isteyen bir önerge vardır, onu okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
Görüşmekte olduğumuz, «353 sıra sayılı Orman 

Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısı» 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin katma 
bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip bir kuruluş oluşu nede
niyle Plan ve Bütçe Komisyonuna'gönderilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Yılmaz Demir M. Hayri Osmanlıoğlu , 
BMlecük Gaziantep 

Mehmet Sait Erol Ömer Necati Cengiz 
Hakkâri İstanbul 

Mehmet Kemal Gökçora Cahit Tutum 
Bursa " "" Balıkesir 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOM1S-. 
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) 
— Sayın Başkan, katılmıyoruz. Müsaade ederseniz, 
gerekçesini arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun, kısaca, yerinizden efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
— Sayın Başkan, Orman Genel Müdürlüğü, katma 
bütçeli ve döner sermayeli bir kuruluştur. 3204 sa
yılı Kanunla kurulmuş ve 4914 sayılı Kanunla da dö
ner sermayesi kurulmuştur ve bugüne kadar da ça
lışması devam etmektedir; kanun hükmünde karar
name gereğince de, bu işlem ve çalışmalar bugüne 
kadar süregelmiştir. Bu itibarla, yeniden ihdas edilen 
bir mülhak bütçe, katma bütçe ve döner sermaye 
müessesesi yoktur; devam eden bir hizmet şekli var
dır. Bu nedenle, Plan ve Bütçe Komisyonuna gitme
sine gerek görülmemiştir, Komisyonumuzda böyle te
zahür edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılmıyor
lar. 

önerge sahiplerinden bir arkadaşımızın 5 dakika
lık konuşma hakkı vardır; buyurun Sayın Tutum. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; aslında hükümetin kamu kurum ve ku
ruluşlarını yeniden düzenlemek amacıyla bir dizi ka
nun hükmünde kararname çıkardığı hepimizin ma
lumudur. Bunların, ayrıca bir çerçeve kanununa da
yanılarak, oldukça derli toplu bir biçimde yayınlan
dığı da ortadadır. Ne var ki, bu kanun hükmünde 
kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gö
rüşülmesinde ne ölçüde bir tutarlılık ve ne ölçüde bir 
vahdet arz ettiğini irdelemek, bir görevdir; bu gö
revi asla göz ardı etmemeliyiz. Bunu neden ileri sü
rüyoruz? 

Plan ve Bütçe Komisyonu, bildiğiniz gibi, eski 
adıyla muvazenei * umumiye komisyonudur ve tüm 
ihtisas komisyonlarından geçen, ayrıntılı bir biçimde 
incelenen, hizmet gerekleri saptanan birtakım kanun 
tasarı ve tekliflerinin, özellikle plan esaslarını, bütçe 
esaslarını ve akçalı işleri ilgilendirmesi dolayısıyla, 
komisyonun bir görüşüne ve incelemesine ihtiyaç 
vardır. 

Evvelce var olan bir kuruluşun şimdi, yeni bir 
kanunla, yepyeni biçimde yeniden oluşturulması, ge
nişletilmesi veya daraltılması mümkündür; yapılan 
da budur. Peki, bu yapılan, bütçe ve plan esaslarına 
ne ölçüde uygundur? Elbette ki bunu irdeleyecek yer 
Plan ve Bütçe Komisyonudur. 

Bakınız, 1 inci maddede, katma bütçeli kurum 
olduğu söyleniyor; 2 nci maddenin (h) bendinde dö
ner sermayeli işletmeler kurma yetkisi veriliyor; 35 
inci maddede, Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri 
tek tek sayılıyor; «... Hazineden sağlanacak gelirler, 
orman tarife bedelleri ve genel bütçeden yapılacak 
yardımlar...» Elbette ki, Plan ve Bütçe Komisyonu 
tarafından görülmesi gerekir. 

Kadrolar için gerek 32 nci maddede, gerekse ge
çici 4 üncü maddede önemli bazı yetkiler verilmek
tedir, kadro ihdas ve iptal yetkisi, derece değiştirme 
yetkisinin verilmesi gibi... Elbette ki bunların Plan 
ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülmesi gerek
mektedir. 

Arkadaşlar, anlaşmazlıkların hallinde parasal sı
nırlar tespit edilmektedir : 100 bin liraya kadar men
faatlerin terkini, işletme müdürünün kararı; 100 ile 
200 bin lira, orman bölge müdürünün; 1,5 milyon ila 
10 milyon lira arasındaki menfaatlerin terkini, ba
kanlığın kararına bırakılmaktadır. 

Bir ihtisas komisyonu olarak bunu ileri sürebilir; 
ihtisas komisyonu bunu uygun görebilir; ama Türki
ye'de, genel denge bakımından, malî denge açısından, 
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bu parasal sınırlar uygun mudur? Her yü bütçe ka
nunu ile bu sınırlar yeniden tespit edilebilir; ama şu 
anda ileri sürülenleri Plan ve Bütçe Komisyonunun 
görmemesi mümkün müdür? Avans hükümlerini be
lirten 38 inci madde, sözleşmeli avukat kullanılma
sına imkân veren 34 üncü madde,-taşınmaz malları
nın hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaksızın tes
cilini öngören 33 üncü madde; tüm bunlar akçalı iş
leri doğrudan doğruya ilgilendirmektedir ve Plan ve 
Bütçe Komisyonunun büyük ölçüde yetkisi dahilin
dedir. . 

Hemen arz edeyim, bugün Millî Savunma Komis
yonundan bir fon tasarısı geçmiştir; ama bu, Plan 
ve Bütçe Komisyonuna gönderilmiştir, özellikle önem
li teşkilat yasalarının behemahal Plan ve Bütçe Ko
misyonuna gönderilmesinin usul ittihaz edilmesi ge
rektiğini düşünüyoruz. 

Saygıyla arz ediyorum. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergeye hükümet ve komisyon katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza arz edeceğim, önergeyi ka

bul edenler... önergeyi kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunacağım : Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Şahin'in konuşmasıyla- ilgili bir düzeltme tale
bimiz olmuştu. 
. BAŞKAN — Efendim, onu, sırası geldiği zaman, 

ben söylerim, her halükârda; zaman müsaittir, onun 
takdirini ben yaparım efendim. 

Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev ve Teşkilat 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Tarım Or

man ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, katma bütçeli 
ve tüzelkişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün 
kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve 
usulleri düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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j 2 nci maddeyi okutuyorum : 
I Görev 

MADDE 2. — Genel Müdürlüğün görevleri şun-
I lardır : 
I a) Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanun-
I suz müdahalelere, tabiî afetlere, yangınlara, muhtelif 
I zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri 

sağlamak, 

t b) Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, 
teknik ve ekonomik icaplara göre idare etmek ve iş-

I letmek, aslî ve talî orman ürünlerinin; üretim, taşı-
I ma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, 
I bu ürünleri yurt içinde ve dışında pazarlamak, or-
I mancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri 
I temin ve tedarik etmek, 

I c) Ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel 
I bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak, 
I d) Orman sınırları içinde muhtelif sebeplerle 
I meydana gelmiş ve gelecek olan açıklıklarda veya 
I verimsiz, bozuk vasıflı orman alanlarında orman te-
I sisi için ağaçlandırmalar yapmak, orman rejimine ah-. 
I nacak yetiştirme şartlarının elverişli ve ekonomik icap-
I ların gerektirdiği yerlerde yeniden orman yetiştirmek, 
I bunun için lüzumlu tohum ve fidanı üretmek, temin 
I ve tedarik etmek, 

1 e) Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı 
I koruma alanı ve mesire yerlerinin ayrılması, korun-
I ması, işletilmesi, av ve yaban hayatı kaynaklarının 
I korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, av sahalarının 
I ayrılması ve orman içi suların ve ürünlerinin korun-
I ması, geliştirilmesi ile idaresi ve işletilmesine dair iş 
I ve işlemleri yürütmek, 
I f) Orman ve ağaç sevgisini yaygınlaştırmak ve 
I ağaçlandırmayı geliştirmek ve genişletmek gayesiyle 
I gerçek ve tüzelkişileri hazırlanacak yönetmelik hü-
I kümlerine göre teşvik etmek ve desteklemek, 

I g) Orman kadastrosu ve mülkiyetiyle ilgili işler-
I le, ormanlardaki izin, intifa ve irtifak işlemlerini özel 
I mevzuatına göre yürütmek, 
I h) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konu-
I larda döner sermaye işletmeleri kurmak, 
I i) Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi 
I ve hizmet içi eğitim yaptırmak, eğitim ve sosyal te-
I sisleri kurmak, işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe 
I meslek elemanı yetiştirmek üzere okullar açmak, 
I j) Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, envan-
I ter, basım, yayım ve tanıtma işleri ile projeleri yap-
I mak, yaptırmak ve tasvip edilenleri uygulamak, 
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k) Ormana ilişkin hizmetlerin daha süratli ve ve
rimli yürütülebilmesi için her türlü malzeme, arsa, 
arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak; 
hizmetleriyle ilgili bina ve tesisleri ve bunların bakım 
ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, 

1) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği makine
ler ile hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve 
yedek parçalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını 
yapmak, yaptırmak, 

m) Orman köyleriyle ilgili yıllık iş programlarını 
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü ile 
müştereken hazırlamak, 

n) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şe
ritleri ile ilgili orman ve orman yolları ağını tespit 
etmek ve etüt, proje çalışmalarını yapmak. Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlü
ğü arasında orman ve orman yollan konusunda diğer 
işbirliği esasları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığınca tespit edilir. 

o) 'İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri 
görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 2 nci midide 'üzerimde söz 'isteyen 
Var mı? 

M. HAYRiî OSMANLIOGLU (Gaziantep) — 
Grup aldtna söz işitiyorum ©fendim . 

BAŞKAN — Buyurun efendilim. 
HP GRUBU ADINA M. HAYRÎ OSMANLI

OGLU '(Gazâaımtap) — Saıyi'n Başlkan, sayım rnffieitve-
klilari; 2 ndi mialddddle Orman Genel Müdüriüpnün 
görevleri ıtaldalt ed'imliiş bulu'nlmalkitadıır. Bu görevler 
liiçerfflsinld.e, ağaolaındMima, erozyanlla müöaıdlete ve me
ta ıislla'hını 'kapsayan, Or - Köy bizımelerini Ikapspaıyan 
görenler İde, bu 'geneli (mıüdürîlüğün görevlleri liçerMne 
sitoıl̂ torııteıış lbu>lunmaıkltadır. 

Kianaaltiımlteoe bu, ision derece yariılıış ibir Itultuımdur. 
Şöyle İki; AğaçManldıırmıa ıbizmıdCleri, erozyonla mlüca-
dele ve rnıana nsfliaihı ıhıizımeitlter'i', Or - 'Köy ihızmeltılerti bu 
ırruerrutelket İçlin ıson derece önemılli, ikapsamllii ve mutıla-
fca, eltlkin oîaralk, yerine götlimitoııasıi zarurî olan biz-
(meltiîerdJir. 

'Bu kanon tiaisarıısı hakkında, grulbum adına genel 
görüşmede arz ettiğim üzere, bu memldkeltıte 20,2 mil
yon hekltar ormianldan, 12 cmliyan hlelkltarı, geçtmfiş yıil-
ttarın çaşiMi ıtaibripleri sonucu '(yaragi'rilar, keçiler, fa> 
saraların yapmıış dlduğu «alhripllıar sonucu) bugün artık 
multllalkla ağaçilartdırimaısii zorunlu ve erozyona tabi 
araziler haline dön'üşmıüşitür. Bu Ikaidar büyük ve 'kap
samlı ;bir hizmeti 'kaç senede yerine getireceğiz? Bu
nun hasalbjını yapmıaik zorundayız. Eğer bugünden bu 

sanalları aığaçlaınldırrnaıya açalmaz •fis-etk, bu ısahaıllar eroz
yon nedeniyle 'toprağını kaybedecek ve bellli bir süre 
sonra da buıraıîarı biz ağaçlandurmak ilsitesıek dah'i, 
afğa'ÇÎandtırmıa 'iimlkânlları oritadan kallkaoaikltıır; çünlkü, 
'toprağı güden ibir araızlüdie, fidan yeMştirmek olamalklaırı 
oılimaıyacalktır. 

Ağaç'llanidırnıa hiızlmıeltilerinin, mülsltak'il bür genel 
mıüldii'rûük 'hıizJm'd'li Ikadar geriiış ve kaıpsaimılıı oıllduğunu, 
yüne geçen günkü Ikonıuşmıalarıımida 'arz dtmliişlt'ilm. Bu-
gü'n, 'komisyon ibaışk'araı ısayıın mes'lelkltaşım, aığajçlarndur-
ma 'h'izImiEİtlıer'inin, bu genel mıüldiürfüğün bülnıyasıinde 
ikuruöan SilMfcülltür Şulbasıi 'tarafından başanilalbileceğii-
m'i siöylledi. Kendisine yöneiltltü'ğilm isoruda da, «Evet, 
Ibenıîm ide gönlümde ımlüsitalkl İbir, alğaçlllan'duima genel1 

müdürlüğü vardır» derhıelk ılültfunda bulundu'lar. 
ı§lilmıdli sokuyorum : Bakanlık, 'niiçıin, Türküye ç'apıö-

daı Ibu kaldaır geriliş ve gülmıuılılJü ibir hlizmefKi, -ayrı bir ge
nel imti'dlürîl'ülk olllarak ıteşkiMliandırmıyor da, Onman 
Genielî Mlüldürllüğnün 'bir da'ire başlklanil'ıığı içerisinde bu 
hizimetleri yapmaya kallkıyar? 

iSayın milletvekilleri, 'bunun, bu foizmıeltıin Türkiye 
. çapımdalkli alırlığını, Türkiye iıçlin öraamiilnli bilmıezlik-
'ten göîlmıeıklten başka îzaıh edıiılecelk ibir 'ta/rafı, 'bir aria-
rm ydkltur, çünkü, Silvikültür Daire Başkıanilıgı, (salbah 
9 00 akşam 17.00 arasında, günliülk, ırultıin i'şller'in gö-
riülidliiğü 'bir daL'ire |b:aış)kla.nlHııği!dır. Bu d'airte baş'kainlhğı-
nm, »bu ıhizmetü yapaibimasli içlin, eîiimde b/içibir teşfld-
'lia'fcı, bilçibir orğan'izasyoınu da ydkibur. 

IBu ıtasaınıyı ibaşitan sona ikadar ıfleitlkik edersen'iz, o 
zaman şöyle bir durunul'a ıkarşı Ikarşıya Ik'alırsınıız : Ta.-
•sara, ısaıdece orman lişleltosciiği bazına 'ötutftul'lmu'ş bâr 
s'isitamaıtüığe salhlipüir. Geçen gün grup aidıma yapiLığım 
Ikonuşmadam sorarla, Meclis ıtaiflil ed'ildüğüradıe, ;ayalk üs-
ıtü, is'aıyım ibalkairta İbir ağaçilaradımma genal raüidlürliüğüne 
büyü'k çapta ihltiyaç ollduğutnu, tonun Türlk'iye 'için 
eninde sonunda 'kuıru'lacağinı, ısıöyilledıiğitmlde ve bunun 
şerefimin ıkenıdi'leriırae ailt olması için, galünfiz, (bu gene1! 
müdür'i'üğe lizıin verilniz, 'kurallım dediğim de, aramızda 
şiöyle bir ıkonu|ma geçiti : «Orman Genel Müdürlüğü, 
riîçıin, saıdeoe ağacı 'kesıip satan bir genel müldürlük h!a-
llinlde dlüşiünlüîlsiüln?» dediler; ben ide 'kendisiine, Orman 
Ganal Miüdürl'lüğüniün, sad'eoe ortnain lilş'leltoeclilliiği 'şelk-
l'iöde ıte^k'itobîainldığıını ve felsıefesiriin, Aşletmeci'itk ba
zına oturtulduğu liçîin, ıbu genel müldlünlükltien başka 
hizmdtllerin ıbelklenimtasli'ne olaınıalk vermıed/iğin'i 'iıfad'e elt-
meya ça'hşıtıım. 

Sayın ımiılleitvelkilleri, durum şundan 'îbarelttlr : Eğer, 
'bu tasarı bü'tlün maddalartiiyle aynen kanurilaşırsa, bu 
genel ımüldürllüğün dçerilsinlde, ağaçîanıdııima 'h'izmetfe-
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rM, erıoziyoıria nıtiicaJdıeiIıe ıhİ2raötleı4inıi, mera Malı ça
lışmalarını ve Or - Köy hizmetlerini yapma olanak* 
ları aslk mevcut olmayacaktır, Çünkü, taısarıuıwı 24 
Üncü maddesinle bakacak öîuııisaınıız, orakla, ıtaışra ıteş-
klaltınm naısnıl bir slisteme ototftıılMuğunu göreceiklsilniiz. 

Daha önıoâki konuşmamda, ormancıMc «ûogflüîıl'aftianı-
masımıım iki stösifiamıe oturtulduğumu aırz dtoiştilm; bun
lardan birisi, saha ydtlki ısü'siteurrili, diğeni: idle, hizmet yet-
ıldi sistemidir demiştim. Bugün oımancıMc, gerek dün
yada, gerekse Türkiye'de, o kadar uzmanOaşmuşitır İki, 
bir hizmet dıalliıının diğer hizmet »dailiıinidaflai kişfiTerle ve
yahut ıdia uzmanilıarla yiünülöüCîmıeıs'i olanağı yoktor. 
Eğer s'iz, teşkillaltlMmımayı, sadece orman işiMtmecfiği 
bazında organize ederseniz, ağaçlainidırma hizmıötıleri-
rni yapacak imkânı yaraitimazsıamıız, hangi teşikialtlia 100 
bin boktan, hangi ıtesjkfflaitta 200 bin tektarı ve bu 
maırttâkötün ıgerçek ihtiyacı olan yılda 300 bin hektarı 
ağaçlandırma iimlkânıınıa kavuşturacaksınız? 

ERTUĞRUL GOKGÜN (Aytdta) — Mülbeahhit-
ılere verelim. 

M. HAYRÎ OSMANLIOGLU (Devamlîia) — Evet, 
müteahhitlere venmıelklıe de bu üş olmaz. Her halükâr
da, bu yüce Meclislin, kanımca iki şıktan birimi seçme
si gerekiyor. Birincisi : Türkiye'nin galieceklte yenli ne
sillere yeşil bir valtan dlaralk devradilebiillmesi içim ge
reken şey, aığaçlanıdiiiimia hizmetleri, erozyontfa müca-
d!dîe ve «mera ıslahı hizrr̂ ölerimim kapsamını genişllet-
TneJkltlir. 

Gerek ntüfuis artışı ve gerekse refalh artışı dolayısıy-
la oiduına olan ihtiyacın günbegün aparması medeniyle, 
Türkiye ormanlarınım 22 milyon metreküp olan.veri
mi talebi karşiayaimaz hale gelmiştir; bu sebeple odu
nun da'başka memleketlerden'ithal ödüflmesıi gerdkım'ek-
'tedir. Odun lishall'i'n'in güçlükleri nedenliyle ve açılk ka
lan odun ihtiyacımın kamşıiamıması dçin mutlaka ağaç
landırmaya gitmek, bunu sağlayacak ağaçların yetişti-
rümesdmıe çalışmak gerekmektedir. 

Ağaçkndwrmanıın, sadece orman ürünü Mjhlsalii 
tiçün, üreltlîmi için yapılması dışımda, bir de, 12 miyon 
hektarlık, bu ağaçîanıdırıiîmıası muitlaik zorundu hailde 
olan sahalarım toprak erozyonuna «dur» dıemek için 
de mutlaka yapılması tazimidir. Çünküi, geçen günkü 
konuşmamda da yine, dilimin döndüğü kadarıyla, 
sizlere arz ve izah etmeye çahışjtım ve orada bir araş-
farmadan bahfseitltjîm. Türkiye, yapısı 'itibariyle, sarp 
ve meyilli bir arazîye sahiptir. Sarp ve meyilli arazi
lerde, erozyonun oümaımaisı liçin, mutlaka üzerinde bir 
örtü tabakasının bulunımaisıı lazımdır. Bu örtül tabaka-
sı eğer orman ilse, (bir birim arazlîde yJda 0.02 ton top

rağın erozyona uğrayacağımı ve 17,5 cm. toprak ka-
fonHığmum (yanıi mebaltiarrn yetişmesi için kifayetli olan 
toprak .tabakasının) erozyona uğrayaıbi'îlmes.'i için de 
500 bim yıla ihtiyaç okluğunu; böliM meyillide olan böy
le bir arazideki öribü talbalkaısınıın çayır oPımasa halinde 
lise, yıfllda 0.31 ton toprağın erozyona uğraıyacağımı 
ve aynı kalıınihkiCalkd toprağım tamamen erozyonla uğ-
ramaisı için de, 3500 yılun geçmiş olması gerektiğinin 
hesaplanıdiığını arz eltlmü'şIDim. Tanmida bu oranın, yıl
da 14 flîıa 31 ıton toprak taşBrtmıasa ve 32 ıilk 70 yi/la düş-
ıtlüğünü, eğer arazi çıplak ise, '62^00 (toprağım her se
ne erozyonla kaybedildiğimi ve öürendn ite© 15 yılla Sn-

• diğimi arz etmli'şitilm. 
îşte, üzerinde durduğum husus, bu saydıklarım, 

Türkiye'de sadece oduna olan ihtiyaçtan dolayı de
ğil, bıV de meyli yüksek ve seyfeklesmiış olan, artık 
orman denilmesi kabil olmayan ormanlık alanların 
ağaçlandunflmaısı zarureti ve bir de erozyondan dola
yı gerekmektedir. 

'İşte bunun içimi de yüce MecÜsiniziıı iki aîllfcernati» 
fi vartdur : BirincM, «Ağaçlandırma, Erozyonla mü
cadele ve Mera Islahı Genel Müdürlüğü» 'adıyla yeni 
bir genel müdürlük kurmaktır. Bu, Türkiye'nin büyük 
ihtiyacıdır ve eninde sonunda Türk Milleti buma 
muhtaç olacaktır; ama o zaman da iş işiten geçmiş 
olacaktır. 

İkinci bir alternatif daha var; o da sayın bakanı-
mıızın, «Orman Genel' Müdürlüğü nliçlin sadece ağacı 
kesen ve saltan bir genel müdürlük olsun; ormancılı
ğın bütün hizmet dallarındla çalışan bir genel müdür
lük olamaz mı?» sorusuna cevap teşkil edecektir. 
Eğer siz 24 ündü malddeyle, taışra teşkilatını' sadece 
orman işletmeciliğine a'it bir baza oturtturmaz da, bu 
maddede, ağaçlandırma mühenıdMiklerini, ağaçlandır
ma müdürlüklerini, ağaçlandırma bölge (müdürlükleri
ni, Or - Köy mühendiM'ilklörini ve bölge müdürlükle
rini kuracak olursanız, o zaman, 'belki bir derece, Or
man Gend Müdürlüğü içerisinde, ayrı bir genel mü
dürlük çapında, hilzmeitlerin genişlemesine, yol ver
miş olacaksınız ve o ızaman mümkün olabilir. Ancak, 
endişem odur ki, parasal nedenlerle, para ayrılmama 
ihtimaline binaen 'bu sistemin de Türkiye'de iyi sonuç 
vereceğini zannetmiyorum ve onun için en çıkar çare 
olarak, Türkiye'de, ağaçlandırma, erozyonüa mücade
le ve mera nsHahı hizmetlerini ayrı bir genel müdürlük 
halinde organize etmek görüşünde sizlerden yardım 
rica ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarımdan alkış
lar) 
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(BAŞKAN — Teşekkür ederîm Sayın Osmanlıoğ-

2 ncli maldlde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
CAHİT TUTUM ^Balıkesir) — Soru sormak 'is

tiyorum. 
(BAŞKAN — Basıkla soru sormak isteyen?.. 
YILMAZ DOMÎR (Bilecik) — Ben de istuyoram, 
IBAŞKAN — Başka soru sanmak isiteyen?.. Yok. 
Sonu sormak için is'ilm yazıma işlemi blmıişltir. 
(Buyurun Sayın Tuttum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 1! 

inci maddede Orman Getnıel Müdürlüğünün görevlerii 
arasında ağaçlandırma hizimelöleri önemli bir yer tutu
yor, 

IBirinci sorum şu : Anayasanın 170 inci maddesi-
niın son fıkrasında, «Onman içinden nakledilen klöy-
ler halkına aÜlt araziler, devlet ormanı olarak derhal 
ağaçlamduMiır» denilmektedir. Acalba, ik'tıidarda bulun
duğunuz süne içinde, kaç adet köy bu şekilde orman 
.içinden nakledlmi'şltir ve Ibu köylere ait olan araziler 
ağaçlandırılmış mıdır? Birimci soruım bu Sayın Baş
kan. 

İkinci ısoruim : öyle anlaşılmaktadır ki, onman yol
ları -büyük ölçüde, iş'birlliği yapıHmak' kaydıyla, Koy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Bi
zim burada sormak istediğimiz soru şu, Sayın Baş
kan : Eski dönemle, şiimdi yeni icraat dönemi ara
sında, uygulamada, başarı açıısımdıan somuıt 'bir fark 
ortaya çıkltı mı; başarıyı olumlu veya olumsuz etkile
di mi; rakamları verebilir imisiniz? 

'Bir de üçüncü ısonu, Sayın Başkan : Ormancılık 
Ihizmettîerinin gerektirdiği makineler, hizmeit vasıtala
rı ve ekipmanlardan Söz Edilmektedir. Bu ımakine ve 
Ih'izmelt vasıtaları nelerdir; ıbu konuda acaba bir lisitat'is-
ıtikî bilgi, eğer varsa, kalbaca, verebilir misiniz? 

Teşekkür ederim. 
{BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
©uyurum Sayın Demir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, or-

ımian yanığınım salt kuraklığa bağlamanın yanlış oldu
ğunu sayın balkanım da bilir. Son yılın orman koru
masını, toplu koruma niteliğine döndüren ve değüstir-
meyen .sayın balkanım, geçmiş dönemlerde eğer orman 
yangınlarında bir azalma var ise, her orman korucusu
na bir mıntıka teslim edilir, yanığından, korumasına 
kadar tüm önlemler alınır idi. Son zaımanlardia, toplu 
kloruma nedeniyle, ormancılıkta esais görev ormanın 
mohafazasııdır, kesıilmemesidir; ama her nedense, bu 
hlülkülmeit, onmanı topliu koruyacağım dilye, her onman 

korucusunun altına biner araba vererek, bunlara tu
ristik gezi yaptırmıştır; korucu, orman ağacının dibin
den ayrılmıştır, soyütlanmışltır. 

IBunun önlemlerini aüacak mıdır? 
İkinci soruım : Onman ımıuhaıfazaj memurları kendi 

yörelerinde ıgoreV yapan insanlar idü; fakait bu, 1982' 
den başlayan bir haftalıkla, orman muhafaza memur
ları kendi yörelerinde görev yaıpattnıaız diye, çeşitli yer
lere personel atanması nedeniyle, yabancı kiştenîn o 
bölgedeki etkinliği kalkmıştır. 

(Bunları, sayın balkanım düzeltecek midir veya dü-
zeDümıeyi düşünüyor, mu? 

Üçünculsünü soruyorum Sayın Başkanım : Yan
gınlarda, biraz hafızalarımıziı yenilensek, müsteşar 
(muavininin! basına bir mesajı var : «Biz ormanları 
yakanları biliyoruz» diyorlar. Madem bMyordu, ne 
ıgJÜbi önlemler aldı veya nerelerin yanacağını biliyor 
muydu? 

iDördüncü sorum Sayın Başkanım : Eski Tarım 
IBakanı Sayın Sabahattin Özbek în, «Ormanlar yanı
yor ve korunamıyor ise, bunun sebebi, personel ata-
masındlaki huzursuzluk, orman memuru ve mühen
disinin kendi kurumunu sevmemeğidir» diye bir ifa
desi vardı. 

(Bu konuda sayın bakanlık ne düşünüyor? Gerçek-
iten, atamalar, bu hizmetlerin akisiattnasına neden ol
muş mudur? 

Teşekkür ederim efendim. 
'BAŞKAN — Sayını Bakan, buyurun cevaplayın 

efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Soruım vardı 
Sayın (Başkan. 

BAŞKAN — Bfendlim, başka soru sormak isteyen 
var mı, dilye sondum; bana, «sonu .soracağım» deme
diniz. «Soru sorma işlemi bütlm!iş!tlir» diye de tekrar 
ifade ettflm; beni müşkül vaziyette bırakmayın rica 
edeyim.-

©uyurun Sayın 'Bakan* 
TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Sayın Tultuım'un birinci suafindeki ana 
husus şudur : Anayasada öngörülen esas husus, ya
nan yerlerin hemen ağaçllanldırılmasıdır. 

CAHİT TUTUM (Bdikesir) — Yanan yerlerle* 
ilgili... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞUERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Yanan yerlerle Üıgüdir; onu 

| izah etmıdk 'ilsltedâm, 

— 702 — 
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İkinci olarak, 6831 sayıh Kanunda yapılan değişik
liklerle ilgili ve genel olarak (2 a), (2 b) de tarif etti-

'ğ'imliz, 31.ıl2.198ll'!den evvel iflimen ve fennen onman' 
vasfını kaybetmiş alanlarla, bilamara ziraatta uygun 
olarak tespift edilen aDanlaınn çiftçiye veritaesii husu-
sundakÜ çalışmalar ancak geçen yıl biaşdayıalbiltmiştir; 
devam etmektedir. Şu anda rakamlar yanımda değil. 
Sayın Tutan arzu ederleıfsie bu konudaki çalışmaları
mız hakkında kendilerine gemüSş blgli arz edenim efen
dim. 

jYiol meselesinde, onman yoları konusunda genel 
(bir yorum yapmak iisltilyorutm : Bu yıl, gerek ağaçian-
dırma, gerekse ürettim ibalkımınidan, onmanda herhan
gi bir sıkınltıımız olmamıştır. Bunu da, Sayın Tultium' 
un sorusu karşısında, yeni getirilen bu siısftemliın, or
man yolumda memfî, müspet, nereye vardığına somut 
(bir örnek, genel bir değerlendlkime olarak arz ediyo
rum. 

Şunu da ilfade etmeden geçemeyeceğim : Şüphesiz 
ki, ıbu yıl, böyle reoıganilzasyonlar için, bir geçiş yıflı-
dır; haltlta hu yılki neticelerin de tam bir ölçü ola
rak kalbull edilmemesini ve bunun zaman içerMnde 
daha da yenine oituırşibieceğina, yüksek biügileriniize 
arz edîyorutm. 

Üçündü olarak bahisetföiğjittiz, mak'ine ve hizmetle 
ig i i sualimizi, mıüsaadenMe, ayrıca size büljgi olarak 
verelim efendim. 

lEfendiım, yangınlar hakkında yüce heyetimize ye
terince Ib'Higi verdiğimi zannediyorum. O konuda da
ha fazfla bir şey söylemek istemıilyorum, 

»Ayrıca, daha evvel de yiüce heyetimize söylediğim, 
aitaimaHarda, büzüm herhangi bir şekilde tarafgir dav
ranmamız mümkün değildir. Biz, kendisimden istifa
de edeceğimiz herkesle çalışmayı görev sayarız. Bunu 
da daha evvelki konuşmamda yüce heyetinize arz et
tim. 

0Üyecekleriim bundan ibaret Sayın Başkanım. 
İSALIM BREL (Konya) — İstifadenin mahiyeti 

hanıgi açıldan okuyor? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Cevaptan tam tat-

ttJiö olaimladım. 
İBAŞKAN _ Lütjfen, lütfen efendim... Soru sor

dunuz, cevap veriyorlar; cevalbım taltertin edici olup ol-
maiyışı sizi alakadar eder ama, ne kadar cevap veri-

"yionsa, onunla iktifa ddeceHdsinliz. Karşılıklı (konuşma
yalım lütifen, çok rica ederim; suaierimüzi sordunuz... 

Sorulara cevap veriîmiiştir. 
2 mel madde üzerinde verilmiş önergeler var

dır; 'geliş sırasına göre okutup, işleme koyacağım. 

(Buyurun okuyun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

Görüşmekte 'olduğumuz, 353 sıra sayılı Orman 
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkımda 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştk'Jlerek Ka
bulü Hakkımdaki Kanun Tasarısı. 

Madde 2 : • 
Madde 2'de 2 değişiklik yapılmasını; 
a) <d) ve >(f) fıkralarının madde metn'ind'en çı

karılmasını, 
b) ı(n) 'fıkrasının; «m) Üretim ve ağaçlandırma 

yollarını yapmak, yangın şeritlerimi açmak ve bu hiz
metlerle illgiîi orman ve orman yolları ağını tespit 
etmek ve etüt proje çalışmalarını yapmak, Orman 
Genel Müdürlüğü ve Ağaçlandırma Erozyonla Mü
cadele ve Mera Islahı Genel Müdürlüğü arasında 
ağaçlandırma yolları ile diğer konulardaki işbirliği 
esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca 
tespit edilir» diye düzenlenmesimi arz ve (teklif ede
riz. 

M Hayri Oamanlıoğlu 
Gaziantep 

Coşkun Bayram 
- Adana 

Salim Ere! 
Konya 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Yılmaz 'Demir 
Biledik 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Mehmet Kemal Gökçora Ömer Necati Gür'büz 
'Bursa İstanbul 

(İhsan Gürbüz 
(Hatay 

•Madde 2. — Değişiklik Gerekçesi : Madde 2 (d) 
ve (0 fıkralarındaki görevler ağaçlandırma hizmet
leri olarak Orman Genel Müdürlüğü dışında yeni
den kurulması düşünülen «Ağaçlandırma, Erozyonla 
Mücadele ve Mera Islahı Genel Müdürlüğüne» 'gö
rev olarak verilmelidir. Gerekli açık/lamalar Halkçı 
'Parti Grubu adıma yapılan konuşmayla arz ve izah 
edilmiştir. 

Madde 2. — (n) fıkrası değişiklik nedeni : Üre
tim yolları ve yangın şeritleri açmak Orman Genel 
Müdürlüğüne verilen 'görevlerin taıbiî )bir gereğidir. 
Bu ıgörevlerin yapılmasındaki başarı şansı. hizmet 
için (gerekli 'olan teşkilat, alet, edavat ve makineye 
'bizzat görevli genel müdürlüğün sahip kıhrümasıyla 
mümkündür. Bu hizmetlerin (bir başka genel müdür
lük tarafımdan yapılmasını beklemek Türkiye koşul-
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larında çok ve çeşitli aksaklıklara neden olur. Aile
sini düşünmek kurdun boynunun neden yoğun ol
duğunu hilmemek demektir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri 'Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesi (n) fıkrasının aşağıdaki şeMkie de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erol 'Bülent Yalçınkaya Ahmet Doğru 
Kastamonu Artvin 

Nurettin Yağanoğlu Arif Ağaıoğlu 
Adana Adıyaman 

Alıi Topçuoğlu A. Cengiz Dağyar 
Kahramanmaraş Antalya 

Madde 2. — n) Üretim, ağaçlandırma yollar, 
ve yangın şeritleri 'ile ilgili onman ve orman yolları 
ağını tespit etmek ve etüt proje çalışmalarını yap
mak, 'bakanlık makamında tespit edilecek usul ve 
esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yanığın 
sahalarıyla ilgili ve ıbu sahalara ulaşılmasını sağlayan 
işleri yaptırmak, aynı şekilde küçük çaptaki yapım, 
bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak, 
{Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Onman Ge
nel Müdürlüğü arasında orman ve orman yolları 
konusunda diğer işbirliği esasları, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığınca tespit edilir.) 

Değişiklik Gerekçesi : Daha önce Orman Genel 
Müdürlüğünce yürütülen onman yollarının yapım ve 
bakım hizmetleri bilindiği üzere, 3202 sayılı Kanun
la Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş 
bulunmaktadır. 

Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerindeki özel
liğin 'bir gereği olarak ibazı işlerin taahhüt veya di
ğer 'usullerle yaptırılması imkânı ıgetirilmek'bediır. An
cak, Ibu hizmetler yapılırken işin gereği hizmet bü
tünlüğünün sağlanması da esastır. 

IBu 'ana prensipten harekede 'bakanlık makamın-
oa tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, 
ağaçlandırma ve yangın sahalarıyla ilgili ve hu sa
halara ulaşılmasını sağlayacak islerin yaptırılması 
ile, yine aynı şekilde küçük çaptaki yapım, bakım 
ve onanım işlerinin Orman Genel Müdürlüğünce ya
pılması ve yaptırılması uygun mütalaa edilmektedir. 

IBAŞKAN — Efendim, şimdi... 
M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Sayın Başka

nım, sayın hakanlar takan arkadaşları adına oy kul-

lanmak'tadırlar; acalba geçerli yetki belgeleri var mı
dır; açıklar mısınız efendim? 

BAŞKAN — Efendim, 'ben dikkat ettim; bakan 
arkadaşlarımız burada adet itibariyle altı yedi ki
şiydiler ve diğer arkadaşlarını temsil edebilecek ki
fayette idiler; yetki 'belgelerini de sordum, arkadaş
larım «var» dediler; onun için, devam ettik efendim. 

Teşekkür ederim. 
Efendim, şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre 

yeniden okutuyorum : 

Türkiye iBüyük 'Millet Mealisd Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Orman Genel Müdürlüğü 

Teşkilat ve Görevilerıi Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesi (n) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini iarz ve teklif ederiz. 

Madde 2. — a) üretim, ağaçlandırma yoüliarı ve 
yangın şeritleri ille iilgli orman ve orman yoları 
ağını tespit etmek ve etüt proje çalışmalarını yap
mak; bakanllılk makamınca tespit edilecek usul ve 
esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sa
halarıyla ilgili ve 'bu sahalara ulaşılmasını sağlayan 
işleri yaptırmak, ayni şekilde küçük çaptaki yapım, 
hakim ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak, (Köy 
Hizmetleri Genel 'Müdürlüğü ve Onman Genel Mü
dürlüğü arasında orman ve orman yolları konusun
da diğer işbirliği esasları, Tarım Onman ve Köyişleni 
Bakanlığınca tespit edilir.) 

Kastamonu Milletvekili Erol Bülent Yalçınkaya 
ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon olarak, öner
gelere katılıyor musunuz? 

TARIM ORMAN VE KÖYİlŞjIJERtt »BAKANI 
H, HÜSNÜ DOĞAN — Bu okunan önergeye ka
tılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi okunan önergeye katılı
yorsunuz; birinci önergeye katamıyorsunuz. 

TAKIM ORMAN VE KtiYlŞLBRll: BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Birinci önergeye katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, siz katılıyor mu
sunuz? 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ KOMÎSYO-
NU BAŞKANI AHMET ALTİNTAŞ (Muğla) — 
Birinci önergeye katılmıyoruz; şimdi okunan ikıin- ; 

ci önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, şimdi ben, ikinci önergeyi 
sordum; ona katılıyorsunuz. 

Birinci önergeye?.. 

— 704 



T. B. M. M. B : 21 24 . 10 . 1985 O : 1 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt KOMİS
YONU ©ASKANT AHMET ALTINTAŞ (Muğla) 
— Efendim, birinci önerge hizmet genişlemesi olduğu 
ve böyle bir kuruluşa da lüzum hasıl olduğu takdir
de kanun yapım tekniğine göre elbette buradaki hiz-
meljer oraya devredilecek'tir. O zaman düşüniMımesi 
ılıazum gelen bir husustur, kaıtıtaıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Erol Bülent Yalçıınkaya ve arkadaşlarının öner

gesine hükümet ve komisyon kaltıiiıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum1: Kabul edenler... 

Kaibull etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi dkuıfcuyorum : 

Türkiye Büyük Mllet MedliUl Başkanlık Divanına 
'M 

Görüşmıetobe olduğumuz, 353 sııra sayılı Orman 
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Ka
bulü Hakkındaki Kanun Tasarısı. 

Madde 2'de 2 değişiklik yapılmasını; 
a) (d) ve (f) fıkralarının madde metninden çı

karılmasını, 
ıb> (m), fıkrasının; «m) Üretim ve ağaçlandırma 

yollarını yapmak, yangın şeritlerini açmak ve bu hiz
metlerle ilgili orman ve orman yolları ağını tespit 
etmek ve etüt proje çalışmalarını yapmak, Orman 
Genel Müdürlüğü ve Ağaçlandırma Erozyonla Mü
cadele ve Mera Islahı Genel Müdürlüğü arasında, 
ağaçlandırma yolları ile diğer konulardaki işbirliği 
esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca 
tespit edilir.» diye düzenlenmesini arz ve teklif ede
riz. 

ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Sayın Başkanım, mü
saade eder misiniz? 

(Gaziantep Milletvekili 'M. Hayri ösmanlıoğlu ve 
arkadaşları.) 

ÖMER KUŞHAN — Sayın Başkanım, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, yasa 

yapma tekniğine ıveya yaklaşım tarzına rahat baka
bilmek için bu soruyu yöneltiyorum ve özellikle açık
lamak 'istiyorum. 

Biraz önce kabul ettiğiniz bir önerge var; şimdiki 
önerge de hemen hemen aynı şey; fakat biraz daha 
rahat çalışmayı sağlayacak şekilde tadat edilmiş va
ziyette. Ben sayın bakandan ve sayın komisyon baş
kanından öğrenmek istiyorum: Önergenin kabul 
edilebilmesi, kanuna işlerlik sağlama bakımından mı 
kendilerine daha cazip gözükünce katılıyorlar, yoksa, 

mensubu bulundukları iktidar partisi milletvekilleri
nin 'Verdikleri önerge olmasını da kaale alarak mı, 
katılıyorlar? (ANAP sıralarından, gürültüler; «Böyle 
soru olur mu?» sesleri) 

Rahatsız olmayın lütfen; Sayın Başkan cevap ve
recekler. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kuşhan... Sayın 
Kuşhan, bir dakika efendim, müsaade buyurun....Sa
yın arkadaşlar, müsaade buyurun... 

Şimdi, bu safhada soru sorma yetkiniz yok. Ben, 
soru sormanızı suhuletle karşıladım; ama bu safha
da soru sormaya yetkiniz olmadığı için, arkadaşları
ma sual tevcih etmenizi doğru bulmam. Kaldıki, 
önergelerden birini tasvip edebilirler, kabul edebilir
ler; birini etmeyebilirler; onlar da, komisyonun ve 
hükümetin takdir hakkına taalluk ediyor. 

Buyurun lütfen. 
Teşekkür ederim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teşekkür ederim Sa

yın Başkan, benim maksadım hasıl oldu. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, Sayın Hayri Osman-
lıoğlu'nun önergesine komisyon ve hükümet katılıyor-
mu? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, biraz evvel gerekçesini arz ettim; hizmet 
gelişimi ve genişlemesi 'içinde yeni bir kuruluşa lü
zum hasıl olduğu takdirde, buradaki görevler, elbet
te, kanun yapım tekniğine göre, oraya devredilecek
tir; o zaman ele alınması lazımdır; şimdi vakitsizdir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın hükümet, siz katılıyor musu
nuz? 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak isltyor 
mu? 

M. HAYRI OSMANNLIOĞLU (Gaziantep) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, konuşma sü
reniz 5 dakikadır. 

M. HAYRI ÖSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 
! Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; fazla zamanını-
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zı almayacağım; çünkü, «Çok laf yalansız, çok mal 
haramsız olmaz» diye bir atasözü vardır. 

Ben tourada, Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı 
içeririnde tüm ormancılık hizmetlerinin etkin ve en 
iyi şekilde nasıl yapa/bileceğini arz ve izah etmek 
için çaba harcıyorum ve Ormancılık hizmetleri içe
risinde, orman işletmeciliği ne kadar ağırlık taşıyor
sa, ağaçlandırma, erozyonla mücadele, ve mera İs
lahı hizmetleri de en az o kadar ağırlık taşır diyo
rum. Çünkü, 20.2 miilyon hektar orman fsahası içe
risinde sadece 12 milyon hektarı, yani yüzde 57'si, 
bozuk orman karakterindedir. "Bu sahalardaki sey
rek ağaçlıklar, çalı çırpılar orman olarak gözükmek
tedir ve hunlar dik ya da meyilli arazilerdedir. Bu 
arazileri eğer ormanlık hale getirmezsek, hu arazide
ki topraklar erozyon sebebiyle aşınıp, taşınacaktır. 

Ayrıda komisyon başkanı sayın meslektaşım da, 
her sene bir Kıbrıs Adası kadar toprağın denizlere 
aktığını ifade ettiler. Kıbrıs için kan döktük... Peki, 
her sene bir Kıbrıs Adası kadar kaybettiğimiz top
rak için bir gayret sarf etmek gerekmiyor mu? 

Eğer bu kanun tasarısı Meclisten bu şekliyle çıkar
sa... Söylenecek laf bulamıyorum, Türkiye toprak
larına yazık olacak. Bu sebeple, daha bir müddet, 
bu memleketin büyük çapta ihtiyaç duyduğu ağaç
landırmaya ve keza, medenî bir yaşam için gerekli 
olan, kifayetli odun üretimine kavuşamayacağız. 

Bir husus daha var; o da, işletmeoiMkle yetiştiri
ciliğim birbirlerinden ayrı ayrı, uzmanlık isteyen ko
nular olduğudur. Bugün bütün dünyada her meslekte 
ve her hizmet dalında yeni yeni uzmanlık sahaları 
çıkmaktadır. Bir zamanlar orman teşkilatı, saha-yetki 
sistemine göre çalışınken, baktılar ki, hizmetin üste
sinden gelemiyorlar, onun üzerine, hem, gerek orman
cılıkta ve gerekse dünyada değişen ve çeşitlenen uz
manlıklara uymak, hem de Türkiye'nin değişik ik
lim bölgesindeki bölgesel koşullara uyumu sağlamak 
için başmüdürlükler kurdular; bu başmüdürlüklerde, 
kısım müdürlükleri (ihdas edildi. Trabzon Orman 
Başmüdürlüğünde belki, Yangın ve Koruma Kısım 
Müdürlüğü dar tutulurken, Antalya'da, yangınların 
ve korumanın önem taşıdığı yerde, bu kısım müdür
lüğüne ağırlık verildi, tşte, bu gelişme, Türkiye'de, 
Ağaçlandırma, Erozyonla Mücadele ve Mera Islahı 
Genel Müdürlüğünün kuruluşuna götürdü bizi ve 
bugün Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görev
leri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
değiştirilerek kanun haline getirilmesi ile, biz, bir za
manlar Orman Bakanlığı içerisinde 5 genel müdürlük 

halinde uzmanlaşan tüm hizmetleri, görevi sadece 
ve sadece orman işletmeciliği olan bir teşkilatlanma 
içinde yürütmeye çalışıyoruz. Bu, olacak iş değil... 
Her şeyden önce ve hizmetin ağırlığına göre, yeni 

I hizmet birimleri kurmak zorunluğu vardır. 
IBAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, süreniz doldu 

efendim, 5 dakikalık süreniz doldu efendim. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, ben, madde hakkında grup adına konuşuyorum. 

BAŞKAN — Hayır, grup adına konuşma yapıl
mıştır efendim; daha önce de konuştunuz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY {Bolu) — 
Önerge üzerinde konuşuyorsun. 

•BAŞKAN — önerge üzerinde konuşuyorsunuz; 5 
dakikalık süremiz doldu efendim. 

.M. HAYRÎ OSMANLIOĞLU (Devamla) — tik 
söylediğim gibi, çok söz söylemekle sizleri ikna ede
meyeceğime göre, hepinize saygılar sunuyorum. (HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Osmanlıoğlu'nun önergesine komlisyon ve 

hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. • 
Maddeyi, daha önce kabul edilen önerge ile de-

ğişitirilen şekli 'ile oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 
MADDE 3. — Genel Müdürlük Merkez Teşki

latı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim 
birimleri ve yardımcı birimlerden teşekkül eder. 

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Ek - 1 sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkan, arkadaki cetvelde bir tab hatası olarak 
«Ormancılık işleri» diye yazılmış; «Orman Genel 
Müdürlüğü merkez teşkilatı» olarak düzeltilecektir. 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Başkanlık nüshasında, bu, düzeltil
miş efendim; düzeltilmiş şekli ile arz edeceğim. 

M. HAYRÎ OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 
Ben söz istiyorum Başkanım. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Grup adına mı, şahsınız adına mı? 
M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 

Efendim, grup adına söz istiyorum. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika lütfen, biz idare edelim 
efendim, çok ri;ca ederim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ek 
liste okunmayacak mı? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yetki belgesini tak
dim ettik efendim; grup adına konuşacak. 

BAŞKAN — Grup 'başkanvekil'inin yetki belgesi 
varmış, bakınız. Efendim, tümü üzerinde yazılmış; 
ama maddelerle alakalı bir yetki yok. 

M. SEYFl OKTAY (Ankara) — «Tümü üzerin
de» dive avrıca tasrih edilmemiştir efendim. 

BAŞKAN — Beyanınız kâfi zaten, yetki vermiş 
oluyorsunuz. 

Buvurun efendim, grup adına. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Efend:m, usul ba

kımından söylüyorum; ek liste okundu mu?.. Okun
ması gerekir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Madde ile beraber 
ek listenin de okunması gerekirdi; çünkü madde ile 
beraber oylanacak efendim. 

'BAŞKAN — Madde ile beraiber oylanır. 
TARIM OTOMAN VE KÖYtSLElRlt ©AKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Usulden değil efendim, ya
zılmışı vardır ve madde bilgiye arz edilmiştir. 

BAŞKAN — Evet... 
Buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA M. HAYRI OSMANLIOĞ
LU (Gaziantep) — Efendim, listeve dikkat edecek 
olursak, bu listede danışma ve denetim birimleri var
dır; bunlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Araştırma 
Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Hu
kuk Müşay'rliği olarak geçmektedir. Bizim, bu da
nışma birimlerinin tedvin edildiği maddede bir de
ğişiklik teklifimiz vardır; o da, bu danışma ve de
netim birimlerinin 'başına, Yüksek Fen Kurulu adıy
la bir kurulun getirilmesidir. Bu nedenle, bu listeye, 
isterseniz bu maddede, isterseniz 15 inci maddede, 
gerekçesiyle arz ve izah edeceğim üzere, Yüksek Fen 
Kurulu (ilavesinde büyük yarar vardır. 

Yüksek Fen Kurulu kurulmasını isteyişimizin ne
deni şudur: Biliyorsunuz, ormancılık, geniş sahalar
da, uzun vadede hizmet gören bir sektördür. Bugün 
yapacağınız bir hata, en az 50 veya 100 sene sonra 
ortaya çıkacaktır; fakat iş işten geçmiş olacaktır ve 

hata neticesünde uğranılacak zararlar, bu memleketin 
kaderi olarak tecelli edecektir, işte, bu kadar önemli 
ve ıbugünden tedbirli, planlı olmayı gerektiren böyle 
bir hizmet dalında, mutlaka, senelerini bu mesleğe 
vermiş uzman kişilerden kurulu bir yüksek danışma 
kurulunun bulunması ve gerek ormancılık tekniğinde, 
gerekse yeniden yönlendirilecek ormancılık politika
larında, idareye, makama danışmanlık yapacak, Yük
sek Fen Kurulu adıyla bir kurulun 'bulunmasında 
büyük yarar vardır. 

Bunun için, bu maddeye bağlı tabloya, birinci sı
rada, Yüksek Fen Kurulu diye bir maddenin eklen
mesini teklif ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü

saade eder misiniz?... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü-

-.lade ederseniz yerimden arz etmek istiyorum. Oku
nurken noksan okundu, ekli liste okunmadı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, o cetveller, teamül 
;i:it'?.riyle, okunmuyor; bazı yerlerde cetveller 10 say
fayı da buluyor. Onlar zaten takdim ediliyor, Heyet-i 
Umumiyeye arz edilmiş oluyor; onunla iktifa ediyo
ruz. Şimdiye kadarki uygulama hep bu şekilde Sa
yın Kuşhan. 

Teşekkür ederim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, geçen 

sene bu tip küçük cetveller okundu. Özellikle üzerin
de durmanın esprisi, tutanaklara aynen geçmesi ba
kımındandır. . 

BAŞKAN — Okunmamış Sayın Kuşhan, okunma
mış efendim... Tutanaklara da geçiyoı zaten. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi, ek 1 sayılı cötvelle birlikte oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

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 
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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 iş
lemlerinden sorumlu olup, merkez ve taşra teşkilatı
nın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetle
mekle görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza arz. ediyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Genel Müdür yardımcıları 

MADDE 5. — Genel Müdür yardımcıları; Genel 
Müdürün emrinde, onun yardımcısı olup Genel Mü
dürlük hizmetlerini Genel Müdür adına ve onun ya
pacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve emir
leri 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 uy
gulanmasını temin takip ve kontrol ederler. 

Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere dört 
Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

SALİM EREL (Konya) — Bir sorum olacak Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Benim de bir sorum 

var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sayın 

üye?.. Yok. 

Sayın Erel, buyurunuz, sorunuzu sorunuz efen
dim. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, 5 inci 
maddede Genel Müdür yardımcıları olarak «Genel 
Müdürlüğün bütün birim ve icuruluşlarına gerekli 
emirleri verir ve bunların uygulanmasını temin, takip 
ve kontrol ederler» denilmektedir. 

Verilecek olan bu emirler Genel Müdür adına mı 
verilecektir abaca? 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Tabiî efendim. 

24 . 10 . 1985 0 : 1 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, maddenin başına zaten «Genel Müdürün 
emrinde» denilmektedir. 

SALIM EREL (Konya)— Evet; ama Genel Mü
dür adına mı, kendi başına mı emir verecek? Onu 
anlamak istiyorum. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Genel Müdür adına emir verecek efendim. 

BAŞKAN -r- Sorunuz cevaplandırılmıştır Sayın 
Erel. 

5 inci maddeyi oylarınıza... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Benim de bir sorum 

vardı Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, biraz önce, başka so

ru soracak arkadaşımız var mı, diye sordum; siz, so
runuz olduğunu belirtmediniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben işaret ettim; fa
kat siz göremediniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz, görüşmekte olduğumuz maddenin 
son fıkrasını okumak istiyorum : «Genel Müdüre kar
şı sorumlu olmak üzere dört Genel Müdür Yardım
cısı görevlendirilebilir.» Yani, görevlendirilmeyebilir 
de; 4 tane Genel Müdür Yardımcısı kadrosu koydu
ğumuza göre... 

Bugüne kadar hazırlamış olduğumuz tasarı veya 
tekliflerde kesinlikle «görevlendirilir» ifadesi vardı. 
Acaba, burada özel bir maksat mı vardır efendim? 

BAŞKAN — (Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM ORJMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; bunda özel (bir ma'ksat yoktur. Bu, ge
nelde 'böyledir; esneklik verir efendim. Bir gün olabi
lir M, şu veya Ibu şekilde bir ayrılıma olur, istifa ne
ticesi Iboşalma olur; 'her an 4'ünü de hazır tutamazsı
nız. 

Bu, azamî sınırı ıglös'termek bakımından konuldu 
efendim; 4'ten fazla olmaz, anlamındadır. 

Arz ©derim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul eden

ler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
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iş yapma alışkanlığını edinmemiş olmamızdır. Bu ka
rakter yapısının değiştirilmesi çok iyi bir husustur; 
ancak, birdenbire böyle 'bir seviyeye gelmek de müm
kün değildir. Bu sebeple, bir müddet daha, hizmetin 
sahibi olan genel müdürlüğün, hizmetin 'bütününde 
söz sahibi olmasında yarar görüyoruz. Onun için, bu 
maddenin sonuna, «Orman - Köy Hizmetleri Daire 
Başkanlığı» adı altında bir daire başkanlığının eklen
mesini arz ve teklif ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Osmanlı-

oğlu. 

ERTUĞRUL GOKGÜN (Aydın) — Grubum adı
na söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Yetki 'belgenizi gönderdiniz mi? 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Var efen

dim. 
BAŞKAN — (Buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÖKGÜN 

(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanun 
tasarısının en önemli notasına gelmiş bulunuyoruz. 

Orman içerisinde 17 140 köy var; !bu köylerde 
9,4 milyon insan yaşıyor. Bunların ekonomik, sosyal 
ve kültürel durumları, eğitimlileri, ormanla birlikte, 
Orman Genel Müdürlüğü hizmetleri ile birlikte Or
man Genel Müdürlüğünün görev sahası içerisinde olsa 
mı iyi olur; yoksa «©iz sizin komşunuzuz; sakın bizim 
sabamıza girmeyin ıha!, Ceza veririz size, sakın ha!.., 
Yakalarsak, elinizden araçlarınızı alırız, merkepleri
nizi alırız; hiçbir şey yapmazsak, onların üstündeki 
takımları alırız» mı dense iyi olur? Yani ormanla 
dost mu yapılacak, ormanla komşu mu olacak, köylü, 
çiftçi vatandaş; yoksa, birbirine yan bakan, zıt bakan 
komşular haline mi getirilecekler? 

tKÎNCl BÖLÜM 
Anaıhizmet Birimleri 

Anahlizmöt birimleri 
MADDE 6. — Genel Müdürlüğün anahizmet bi

rimleri şunlardır: 
a) Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Daire

si Başkanlığı, 
b) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı, 
c) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 
d) işletme ve Pazarlarme Dairesi Başkanlığı, 
e) Fidanlık ve Tohum işleri Dairesi Başkanlığı, 
f) Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkan

lığı, 
g) Milî Parklar Dairesi Başkanlığı, 
h) inşaat ve ikmal Dairesi Başkanlığı, 
«BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
İM. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 

Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın Os-

manlıoğlu, buyurunuz. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 

HP GRUBU ADINA M. HAYRİ OSMANLI
OGLU (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; huzurunuzu fazlaca işgal ettiğim için özür 
dilerim; ancak, ne yazık ki, ihtiyaç duyduğum için, 
mecburen söz almış bulunuyorum. 

ıBu maddede, «Ağaçlandırma ve Silviikültür Daire
si Başkanlığı» var. Bence, ağaçlandırma hizmetleri
nin, daha önce arz ve izahına çalıştığım ağırlığı ve ge
nişliği nedeniyle, sadece, «Ağaçlandırma, Erozyonla 
Mücadele ve Mera Islahı» adı altında müstakil bir 
daire başkanlığı halinde oluşturulmasında büyük ya
rar vardır. Bu, hizmetin etkinliği ve Türkiye çapında 
ağırlığı gereğidir. 

Onun için biz, buradaki daire başkanlığının müs
takil bir daire başkanlığı olarak, «Ağaçlandırma, 
Erozyonla Mücadele ve Mera Islahı Daire Başkan
lığı» halinde formüle edilmesinde, Silvikültürün, Ame-
najman Daire Başkanlığıyla birleştirilmesinde -bu, 
ormancılık tekniğine de dalha uygun düşecektir; sayın 
meslektaşlarım da, sayın bakan da bunu takdir bu
yuracaklardır sanıyorum - bunun dışında da, bütün 
müetvekillerinin ve özellikle ormanlık 'bölgelerden se
çilip gelen milletvekillerinin, takdir edecekleri gibi, 
orman - köy hizmetlerinin Orman Genel Müdürlüğü 
içerisinde bulunmasında son derece yarar görüyoruz. 

Kurda, «ıBoynun neden kalın?» diye sormuşlar, 
«Kendi işimi kendim görürüm de, ondan» demiş. Türk 
Milletinin bir karakter yapısı vardır; o 'da, birlikte 

Şimdiki kanun tasarısını incelediğimiz zaman gö
rüyoruz ki, köylünün eğitimiyle, köylünün ekonomik, 
sosyal, kültürel ilişkileriyle ilgili herhangi bir madde 
de yok, kısım da yok... Bunu sağlayan, Or - Köy teş
kilatı idi; orman - köy ilişkilerini sağlayan teşkilat 
idi. Bu teşkilatın ne zararı görülmüş ki, burada, kal
dırılıyor?.. 

Orman - köy ilişkilerini düzenleyen bu teşkilatın 
hizmetlerinden daha evvel sizlere misaller vermiştim; 
en küçük misali de şu: Or - Köy 511 ilçede 16 947 
köyün kalkınma planını hazırlamış ve uygulamaya 
koymuş bdr teşkilat... 

Bunun yanında, bugün bizi kavuran ve düşündü
ren, memleketimizin en büyük sorunu olan işsizlik kar
şısında, Or - Köy teşkilatı, 141 672 'kişiye istihdam 
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sahası sağlamıştır; bunların yanında daha başka hiz
metler de yapmıştır: Köy hizmetleriyle birlikte, orman 
el sanatlarını geliştirmiş; orman mahsullerini işleyerek, 
ormanı sevdirme yoluna gitmiş, turistik malzeme üret
miş; 'tarımda yardımcı olmuş; hayvancılığı geliştir
meli için, köylünün, çiftçinin elinden tutmuş ve orman 
teşkilatı, orman, sempati kazanmıştır, 

Bu akılcı yoldan, neden sapıyoruz? Ben şahsen, 
milletvekili olarak, ikna olmadım. Or - Köy'ün kal
dırılması ve yok edilmesi için gerekçe nedir? Bunun 
burada açıik - seçik izahı gerekir; eğer bu izah edil
mezse,, hiçbir zaman bu Kanunun memleketimize fay
da getireceğine inanmıyorum; çünkü, 3116 sayılı Ka
nun 1937'lerde çıktıktan sonra, ormanın, zorla, kötekle 
korunacağına inanılmış ve çok sert tedbirler alınmıştı; 
ama bunda haşarıya ulaşılamamıştır. Bu başarıya ula
şılamadıktan sonra, 1970*te akılcı bir yolla, orman -
köy münasebetlerini düzenleme yoluna girilmiş ve 
vatandaşa el uzatılmıştı. Eğer, bu Or - Köy Daire 
Başkanlığı... (ANAP sıralarından ıgıürültüler) Efen
dim?.. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
Entuğrul bey, siz devam edin. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Anlama
dım, bir şey söylediler. (ANAP sıralarından «Dinli
yoruz, dinliyoruz» sesleri) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bana 
söyledi, bana. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, size söylemiyorlar 
efendim, siz devam edin. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Oldu... 
Bana söylüyorsunuz zannettim. 

BAŞKAN — Yolk efendim, ırioa ederim... Siz 
herkese cevap vermeyin. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Evet, ol
du. efendim. Sağ olun. 

AHMET ŞEVKET GEDİK (Adana) — Seni 
zevkle dinliyoruz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sağ olun 
efendim; ilk defa duyuyorum ben de teşekkür, edi
yorum huzurunuzda. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım, lütfen, bu 
âdetimizi bırakalım. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Oldu 
efendim. 

Şimdi, Or-Köy'ün kaldırılmış olmasının gerek
çesi yok. Neden?.. Bu, burada açıklanmalıdır ve 
Or-Köy Daire Başkanlığı bu maddeye ilave edilme
lidir. 

Sayın 'milletvekilleri, bu dursa, bu tasarı haki
katen milî menfaatlerimize uygun çıkacaktır, köylü 

' vatandaşlıarımız kalkınacaktır. Hatta, köylü, çiftçi, 
vatandaşlarımızı biz ormanın içinden zorla, kötekle 
de çıkaramayız; onlara başka işyerleri ve imkânlar 
sağlamak zorundayız. Bugünkü ekonomik durum 
karşısında, bu 17 bin köyü çıkarmak imkân dahi
linde midir? Bunları çıkaramadığımıza göre, orman 
köylülerinin yanında bulunmak zorundayız. Aksi 
takdirde, ^orman köylüleri, devamlı, suçluluk psikozu 
içinde, ceza korkusu içinde, yakalanma korkusu için
de yaşayacaklardır. Onlar da diğer vatandaşlarımız 
gibi, askerlik yapmakta, mükellefiyetlerini vergi ve
rerek yerine getirmektedirler... İcap ettiği zaman, or
man yananken onlardan yardımı istemekteyiz; kendi
lerini ölüm pahasına ormanın yangınları içerisine 
atmaktadırlar. Bu Kanun yürürlüğe girer de, Or-Köy'ü 
kuramaz, orman-fcöylü münasebetlerini düzenleye-
mezsek, çıkan yangında da hiçbir vatandaşa, «Gel 
de burada çalış, bu yangını söndür» demeye yüzü
müz ve hakkımız olmaz. 

Ben huzurunuzda, tekrar, Or-Köy Daire Başkan
lığının ilave edilmesini istirham ediyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
©aşka konuşmak isteyen?.. Yok. 
6 ncı madde üzerinde verilmiş önergeler var, 

okutup işleme koyacağım : 
Türkiye (Büyük Milât Meclisi Başkanlık Divanına 

Görüşmekte olduğumuz 353 sıra sayılı «Orman 
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkındaki Kanun Tasarısı» 

Orman Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görev
leri Hakkındaki 236 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 6 ncı maddesi (i) fıkrasının aşağıdaki 
şekiılde eklenmesini arz ederiz. 

i) Or-Köy Dairesi Başkanlığı (Onman Köyişleri 
Dairesi Başkanlığı), 

Yılmaz Demir 
İBıilecik 

Kemal Gökçora 
Bursa 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi, ökultuyoram : 
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Biiyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 353 sura «ayılı Kanun Ta

sarısının 6 ncı maddesinde aşağıdaki şekilde değişik
liğin yapılmasını arz ederiz. 

Madde 6. — i) Ağaçlandırma, Erozyonla Mü
cadele ve Mera Islahı Daire Başkanlığı, 

• Ik) Orman Köy Hizmetleri Daire Başkanlığı adı 
altında yeni bir daire başkanlığının kurulımasını arz 
ve rica ederiz. 

M. Hayri Osmanlı oğlu 
Gaziantep 

Yılmaz Demir 
Biledik 

Salih Alcan 
Telkirdağ 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

'Hayrullah Olcay 
İzmir 

'BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılığa göre İş
leme 'koyacağım; okutuyorum: 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 'Başkanlık Divanına 

Görüşmekte olduğumuz 353 sıra sayılı «Orman 
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkındaki Kanun Tasarısı» 

Orman Gendi Müdürlüğünün Teşlkilat ve Görev
leri Hakkındaki 236 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 6 ncı maddesi (i) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde eklenmesini arz ederiz. 

d) Or-Köy Dairesi Başkanlığı (Orman Köyişıleri 
Dairesi «Başkanlığı) 

©ilecilk Milletvekili Yılmaz Demir ve arkadaşları. 
'BAŞKAN — Önergeye katılıyor musunuz? 
TARIM ORMAN VE KÖYıİŞLERl BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — KatıHmıyoruz efendim. 
(BAŞKAN — Komisyon?.. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi arkadaşımız açıkla
ma yapmak ister mi? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 

katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kalbul eden

ler... Etmeyenler... önerge ika'bul edilmemiştir. t(ıHP 
sıralarından «Kabul edildi» sesleri) 

Ben saydım efendim; 24'e 35. 
Diğer önergeyi tekrar dkutuyorum : 

Büyük Milleıt Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 353 sıra sayılı Kanun 

Tasarısının 6 ncı maddesinde aşağıdaki şekilde de
ğişikliğin yapılmasını arz ederiz. 

Madde 6. — i) Ağaçlandırma, Erozyonla Mü
cadele ve Mera Islahı Daire Başkanlığı, 

ık) Orman Köy Hizmetleri DaıJre Başkanlığı adı 
altında yeni bir daire başkanlığının Oturulmasını arz 
ve rica ederiz. 

Gaziantep Milletvekili M. Hayri Osmanlıoğlu ve 
arkadaşları. 

ıBAŞKAN — Önergeye katılıyor musunuz efen
dim? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Komisyon?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Önergeye hükümet ve 'komisyon ka
tılmıyor. 

Önerge sahibi konuşmak istiyorlar mı? 
M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 

Hayır efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme-
mişitir. 

6 ncı maddeyi, olduğu şekliyle oylarınıza arz edi
yorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Onman Koruma ve Yanığınla Mücadele Dairesi 

Başkanlığı 
'MADDE 7. — Orman Koruıma ve Yangınla 

Mücadele Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ormanları usulsüz müdahalelerden korumak, 
ıb) Ormanlarda tahribata yol açan hastalık ve 

her çeşit orman zararlılarım önlemek ve bunlarla mü
cadele etmek, 

c) Ormanlarda ve orman içindeki otlak, yaylak 
ve fcışlaklardaki otlatmayı düzenlemek, 

d) Orman yangınlarını önlemek ve mücadele 
amacıyla plan ve programlar hazırlamak, araç, ge
reç temin etmek, tesislerin kurulmasını sağlamak ve 
gerekli diğer tedbirleri almak, 

e) Orman yangınları ile mücadele için kurum 
içi ve kurum dışı kuruluşlarla işbirliğini, halkın uya
rılmasını ve aydınlatılmasını sağlamak, 

i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 
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Orman yangınları konusunda ise, genel hususla
rı yaptığım konuşmada arz ettim; diyeoekıl'erim bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
7 nci maddeyi okunduğu şefcilyel oylarınıza arz 

ediyorum:: Raibul edenler.., Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmıiıştir. 

8 inci maddeyi okuituyorum. 
Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanliğı 
MADDE 8. — Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Baş

kanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ormanların kadastrosunun yapimasına, or

man sınırları dışına çıkarılacak 'Sahaların tespit ve 
değerlendiırimesıine ait iş ve işlemlerini yürütmek, 

b) Devlet ormanları ille İlgili çeşitli ihtilafları, 
sahipli yenilerdeki kesim işlerini, Devletten başkasına 
a;ıt ormanların denetim ve konıtroluma ait iş ve iş
lemlerin yapılmasım sağlamak, 

e) Orman kadastrosu yapılmamış yerlerde, ih
tiyaç halinde vasıf tayin işlemlerini yapmak, 

d) Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştır
ma işlemlerini, ormanlarla lıigili izin, inıtiifa ve irti
fak işlerimii yürütmek, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görev
leri yapmak. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerimde söz isteyen?. 
İSMAİL DAYİ (Balıkesir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına mı, şahısınız adına mı? 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Şahsım adına. 

ERTUĞRUL GÜKGÜN '(Aydın) — Usul hak
kında söz işitiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Neyin usulü? 
ERTUĞRUL GÖKGÜN i(Aydın) — Deminki 

oylamanın usulü hakkında. 
Anayasanın 96 nci maddesine göre, 101 kişiden 

az bir çoğunlukla karar verilemez. 24 artı 35; 50'nin 
üzerinde bile değil... 

BAŞKAN — O, 'kanunun tümü üzerinde <mevzuu-
bahis olur; madde üzerinde böyle bir şey yok. Bet
onu şekil olarak da söylemiş olabl'inim. Tespit et
tiğime göre, yeter sayı da vardır; önerge kaibul edil
memiştir. 

7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sorumuz va; 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan 

deminki konu yine dönüyor, orman yangınından v.. 
zararlılardan korunmaya geliyor. 

Yine anımsarsınız, Hayri Osmarilıoğlu'nun, Oı 
man Genel Müdürlüğünün içinde, bir, kısım mü
dürlüğünün kurulması ıteklifi var idi; fakat kötü bir 
yazgı... İktidarın parmakları ile reddedildi. 

Bugün Türkiye'de tarımsal zararlılardan çok, or
man zararlıları aldı, gidiyor... Belki de, Tütkiye, Or
ta Anadolu gibi kurak, çöl hailine gelecek; o sıra, 
sayın bakan Türkiye'yi nereye götürecek? Onu sor
mak istiyorum. 

1984-1985 yılında oranlan zararlılarıyla mücade
lede ne kadar dekar veya hektar mücadele yapıldı, 
ne kadar ilaç kullanıldı ve hangi üretim kanalıyla 
yapıldı? Bunun bilinmesinde büyük bir yarar var; 
soru olarak soruyorum. 

Orman yangınlarını önlemek için ne gibi önlem 
alındı? Televizyonda bir program seyrettik; orada 
yangına koşan kişinin kilosu ne kadardı ve ne kadar 
hızla koşabiliyordu, maalesef, gözlerimizle gördük. 
Bu önlemlerin ne denli alındığının bir kez daha be
lirlenmesinde yarar var. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
TARIM, ORMAN VE KÖYtŞLERl BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkanım, ne ka
dar haşere mücadelesi yaptığımız konusunda Sayın 
Demir arzu ederlerse yazılı cevap vereyim., 

BAŞKAN — Grup adına konuşmak isteyen?... 
Yok. 

Şahsınız iadına konuşmak üzere Sayın Dayı, bu
yurun. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; hepimizi saygı ile selamlayarak 
sözlerime başlamak işitiyorum., 

Aslında, görüşülmekte olan orman kanunu son 
derece önemli bir kanun. Ben, özelikle kadastro 
meselesinde billgierinize bir, iki örnek sunmak istiyo
rum. 

Bugüne kadar, devletimizin, daha doğrusu dev
leti temsil eden orman idaresinin halka balkısı, maa
lesef, çök yanlış olmuştur. Bir orman bölgesinin 
çocuğu, olarak, 1926'da Balıkesir Dursunbey'de do
ğan bir vatan avladı olarak diyorum ki, yüzyıllar
dır hiç yanmayan; bir atlının, içinden çıkmadan üç 
gün gidebildiği ormanlarımız, orman idaresi kurul
duktan sonra, maalesef, peyderpey kaybolmuştur. 
Sayın bakanın dedikleri gibi, âdeta içinde oturan 
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insana zulmeden, yılardır onların koruduğu orma
nı kendi malı sanan ve orada oturanların hiçbir hak
iki yokmuş gilbi hareket eden idarelerden bizar olan
lar, 1950 öncesi, maalesef, istemeyerek de oka-, geniş 
çapta orman yangınlarıma, vesile olmuşlardır. 

Sizlere bir kadastro örneği vermek istiyorum. 
Heyecanlı bir milletvekili alarak Yüce Meclise gel
diğimde, köylülerimin ve hemşehrilerimin bana sun
duğu şöyle bir mesele oldu: Bolu ve Ayancık'tan 
sonra, Türkiye'nin hemen hemen üçüncü büyük or
man bölgesi olduğunu sandığım Balıkesir - Dursun-
•bey İlçesinde, orman idaresine en fazla 500 metre 
mesafede bulunan ve içinde endüstri meslek lisesi, 
kapak spor salonu, 32 tane ev ile elektriği, suyu, ka
nalizasyonu ve en azından 200 senelik meyve bah
çesi olan yeri, 1979 yılımda geçirilen bir kadastro ne
ticesinde, «Orman sahası değildir» denmesine rağ
men, orman idaresinin hilaihara kendi hukukunu ko
rumak için Danıştaya müracaat etmesi üzerine, Da-
nıştaydan ilçeye ıgelen ilgililer - kimsenin haberi ol
du mu, olmadı mı; otelde mi karar verdiler, görme
den mi karar verdiler, bilemiyorum - içkide endüstri 
meslek lisesi de olan sahanım renkli fotoğraflarını 
çekerek gidiyorlar... Daha soruna, bazı orman yetki
lileri, halkın 200 senedir meyve 'bahçesi olarak kul
landığı sahaya tel örgü çekmeye başlıyorlar ve en
düstri meslek lisesi ile kapalı spor salonu dahil, sa
ha içinde bulunan büüün evlerin - ki, bunlar tapu
lu arazi olup, 96 tanedir ve 'belgeleri fatokopileriyle 
birlikte kabarık bir dosya hallinde halen bende mev
cuttur - yıkılacağını söylüyorlar. Ben bu durumu ö~ 
rendiğimde şaşkıına döndüm ve meseleyi, şimdiki ge
nel müdürümüzden ^evvelki, emekli olan sayın ge
nel müdürümüze arz ettiğimde, o da şaşkına döndü 
ve bana bu hususta 'kendilerinin büyük yardımları 
oldu. 

Bilahara, Balıkesir'den acele çağıolian o zamanın 
yetkilileri de, «Burası ormandır» dediler. Bunun üze
rine yetkililere, beyefendiler, atanızda araba var, 
devlet size her türlü 'imkânı veriyor, lütfen araba
nıza binin ve gelip (görün. Yüzyıllardır üzüm bağı 
ve elma bahçesi olan bu yerlerde şimdi bir de lise 
teşekkül etmiş; devlet, milyonlar harcayarak kapa
lı spor salonu yapmış; halk, evler yapmış, tapuları 
alınmış; ama sizler buraya tel örgü çekiiyorsunuz de
dim; bunu sizlere bir örnek olarak vediyorum. Bu, 
sadece kendi bölgemin meselesi değildir; Bigadiç ve 
Ayvahk'ın köylerinde de vatandaşın arazisine ve 
mülküne, devlet, sanki her şey toendininmiş gibi mü

dahale etmektedir ve ortada 'büyük bir uyumsuzluk 
vardır. Tapu ve kadastro meseleleri son derece ağır 
gitmektedir. 

Bizim bu vaki 'itirazımız üzerine, Danıştaydan, 
maalesef, orman idaresinin lehine karar çıkmış ve 
«kararımızı değiştirenleyiz» demelerine rağmen, çok 
açık bir yanlışlığın yapıldığımı kendilerine arz etme
miz üzerine, ilçemize bu sene yeni bir heyet gel
miştir; fakat gelen Danıştay yetkilileri dahi, kapalı 
spor salonu ve endüstri meslek lisesinin bulunduğu 
sahalara «orman» demiş ve buradaki elma ağaçları 
kesilmeye, tel örgüler çekilmeye başlanmıştır. 

Memleketimizde meseleye maalesef yıllardır yan
lış bakılmıştır. Bu bakımdan, devletin meseleye yak
laşımı samimî olarak değişmelidir; önce ağaç mı, 
yoksa insan mı? Bizde ağaç, insandan önce gelmiş
tir. Halbuki, o insanlar, yüzyıllarca bu ağaçları ve 
bu ormanları korumuşlardır. Ormanın içindeki insan, 
bütün perişanlığına rağmen, herkesten evvel yan
gına koşar. 1944 senesinde lise son sınıf öğrencisi 
olarak 13 bin hektarlık orman yangınında bulundum; 
3 gün 2 gece bu yangımda görev alan bir genç ola
rak, köylünün yangını söndürmek için canı yürekten 
koştuğu (bütün bu yerleri kendi gözümle her zaman 
gittim gördüm. 

Burada idarecilerin tümü değil; ama, bir kısmı
nın meşaleye yaklaşımı maalesef şöyle olmuştur: Es
kiden, köylü, sabanı için bir ağaç mı kesti, derhal 
arabasını istirdat ederler, öküzünü, hayvanını satar
lardı, daha sonraları da bulurlarsa traktörünü sa
tarlardı. Bumun üzerine, benim ilçemde, vatandaşın 
bir direnişi oldu; orman idaresince kimin malı is
tirdat ediliyor, alıkonuluyorsa, ihalede kimse o mala 
satın almadı; böylece, tabiî olarak bir mukavemet 
doğdu. Çünkü, başka çare yoktu. Yani adam yıllar
dır ormanın içinde oturur; ama bir gün bir ağaç de
virir, saban yapar, gelirler ne bulurlarsa alıp gö
türürlerdi; bugün de nesini bulur alıp görürürlerse 
ve bu bakış açısı Türkiye'de değişmezse ormanlar 
kalmaz Ve biter. Ortaokul 3 üncü sınıftan beri; yani 
1942'den beri, onman idaresinin değişik bölümlerin
de çalıştım; talebelik yıllarımın yazlarım bu teşkilatın 
değişik bölümlerinde çalışarak geçirdim. Şuna inan
dım kü, bizim, halkımıza, evvela o vatanın, o ağa
cın, o ormanın koruyucusu gözüyle bakmamız ve 
süratle de tapu kadastro meselesini götürmemiz ge
rekir. 

Bir hususu daha arz edeyim. Yine, Balıkesir İli
mizin bilhassa zeytin yetişen bölgelerinde, vatandaşın 
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kenıdisin'in zeytin yötiştirdiği sahaların, «Buralar size 
ait değildir» diye ellerinden alındığını, âdeta tapu 
kadastronun, köy evlerini, saçaklarından geçirilecek j 
kadar daralttığını maalesef, gidip, Daınişment İlçesi- | 
nin köylerinde gördüm. 

Değerli milletvekilleri, biz bütün bu toplumla 
beraberiz; toprağıyla, insanıyla, vatanıyiıa beraberiz. j 
Bakış açımızın değişmesi gerekir. Türkiye'nin 1/4'ü i 
sahalarını işgal . eden topraklarımızdan verim alına
mamaktadır. Vatandaşın yaklaşımı, daima, «Yakar, 
yıkar, yok eder, arsa açar» tarzında görülürse, yanlış
tır. Vakıanın içimde olan, yaşayan bilir... Neden 
1938 - 1939'lara kadar, yüzyıllarca yanmamış bura
ları?... Size arz. ediyorum: Dursıumbey'den Sındırgı'ya, 
Dursunbey'dsn Simav'a kadar bir atlı üç gün yeşilin 
içinde gider ve gece konaklardı; ama bugün seyrek, 
yanmış sahaları gözümüzle görüyoruz. 

Bu bakımdan, öncelikle tapu kadastronun bütün 
Türkiye'de süratle yapılması ve orada oturan in
sanların arazisinin, geçinebilme takanlarımın mut
laka göz önüne alınması gerekir^ 

Ayrıca, benden önce konuşan- MDP'li kıy
metli aıikadaşıımın ve di^ar arkadaşlar um in bazı 
görüşlerine katılmamak mümkün değil. Biz bakış açı
mızı değiştirmek ve orman ürünlerinden elde edilen 
gelirlerin bu fakir yörelere aktarılması konusunda ge
rekli değişiklikleri mutlaka yapmak zorundayız. 

Ben samimî olarak şunu düşünüyorum: Zongul
dak'ta toprağın altından milyonlarca ton kömür çı
karılacak, bu devlet milyarlarca lira kazanacak; ama 
o toprakların üzeri verimli olmadığı için, maden sa
hası olduğu için, o insanların kazancı olmayacak... 
Ne" var orada? Meyve ağacı veya buğday tarlası ol
saydı, muhakkak ki, kazancı olurdu; ama orman 
ürünü ile dolu. Orman içi köylerinin kazancı nedir? 
Devlet sadece ormanı keser götürür, içindeki insa
na maalesef bir şey yok. Ne türlü kesilip görürülür-
se götürülsün; ister millî savunmaya gitsin, ister zel
zele bölgesiine gitsin, ister kazanç suretiyle gitsin; 
ama o yörenin ürünü olan bu mallar, mutlaka, o yö
re için de beli bir oranda hizmet olarak ayrılmalı
dır. Aksi takdirde... 

BAŞKAN — Sayın tsmail Dayi, süreniz doldu 
efendim; lütfen toparlayınız. 

İSMAİL DAYİ (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Meseleyi sadece, kanunlarla, imanı zaptırapt al
tıma alan maddelerle halledemeyiz. Beraberce, sev-
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giyle, değişik bir yaklaşım açısından meseleye bak
mak mecburiyetıimdeyiz. Size çok camlı misaller ver
dim... Ormaa işletmesi, haczettiği hayvana bakmak
tan aciz kalmıştır; bakım fiyatı hayvanın fiyatını 
geçmiştir, yine kimse satın almamıştır. Çünkü neden? 
Bugün Ali'nin hayvanına, yarın Velli'nıkı traktörüne 
bir başkası alıcı olarak çıkmamıştır; ıbu, çok açıık 
bir şekilde, direnç hareketidir. Bu bakımdan devleti
mizin ve bilhassa orman idaresinin - kadastro vesi-
lestiyle söylüyorum - bakış açısı değişmelidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dayı. 
Başka konuşmak isteyen?... 'Yak,. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayım Başkanını, 
soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALÎH ALCAN (Tekirdağ) — Sayım Başkanını, 

orman köylüsünün senelerce zilyetinıde bulunan tar
lası, kövlerinden kadastro geçtiği zaman Onman Ge
nel Müdürlüğü tarafından kendilerinıim elinden alın
mıştır; gelen şikâyetlere göre konuşuyorum. Bu tar
lalarım mevcut geçer akçe ican 5 faim lira lise, im
kânları olanlara 20 veya 25 bin liraya veriıimekte-
dir. Halbuki, fakir orman köylüsüne, senelerdir ça
lıştığı bu tarlaların cüzîi bir fiyat ille verilmesinde ya
rar görüyorum. 

Sayın bakanın bu konudaki düşünceleri nelerdir? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERIt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOOAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; esas itibariyle, hükümet olarak, ba
kanlık olarak görüşümüz, Sayım tsmail Dayı'mim söy
lediklerinden farklı değildir. Yalınız, şurası unutul
mamalıdır ki, ormanda kadastro işleri çok uzun yıl
lardan beri birikmiş, yığılmış ve Türkiye'nin her ye
rinde büyük çapta yoğunlaşmış meselelerdir. Bu ko
nuya iılk defa olarak ciddî yaklaşım da 6831 sayılı 
Kanunun ilgili maddelerinde yapılan değişiklik ve 
Anayasanın 169 ve 170 inci maddelerimdem gücünü 
alan maddelerle mümkün olmuştur. Bu sistem ancak 
1984 yılı başından itibaren kurulmaya başlanmıştır. 

Biz şu anda elimizden geldiği kadar, komisyon 
sayılarını artırmaya çalışıyoruz ve mümkün olduğu 
kadar da, ormancı arkadaşlarımızım, vatandaşa daha 
fazla yardımcı olmalarımı sağlamaya gayret ediyoruz. 

Diğer taraftan Sayım Alcan'ım bahsettiği konu, 
daha ziyade, Hazine dile ilgili 'arazilerin kiralanma
sı hususudur. Burada,., 
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SALİH ALCAN <Tekdrdağ) — Onman sınırı 
tiçinden çıkarılan tarlalar, Onman Genel Müdürlüğü 
tarafından imkânları geniş olanlara veriliyor. 

TARIM, ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, eğer spesifik ola
rak bazı konular varsa, lütfen büze ıttetsinter, o ko
nularla 'biz özel olarak ilgilenelim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
8 inci maddeyi okundunğu sekiliyle oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Orman idaresi ve Pamiama Dairesü Başkanlığı 
MADDE 9. — Onman idaresi ve Planlama Daire

si Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ormanların amenejman planlarını yapmak, 

yaptırmak, bu planların uygulanma durumlarını, ye
nilenmelerini, geEşlMmeleriınıi sağlamak, takip ve 
kontrol etmek, 

b) Ormancıliık hizmetlerinin gerektirdiği envanter 
verilerini değerlendirmek, harita ve fotogrametri iş 
ve işlemlerini düzenlemek, 

c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görev
leri yapmak. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen?.. Yok., 
9 uncu maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
tşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 

MADDE 10. — tşletme ve Pazarlama Dairesi 
Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Aslî ve talî orman ürünlerinin; üretim, taşı
ma, depolama, imal ve pazarlamasına ait iş ve işlem
leri düzenlemek, yürütmek ve kontrol etmek, 

* b) Bu hizmetler için inşası gerekli tesisleri belir
lemek, depo yerlerinin tayin ve tespit edilmesine ait 
iş ve işlemleri yürütmek, 

c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Soru sormak isteyen?.. Sayın Salih Alcan ve Sa
yın Salim Erel. 

Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru soracakların tespiti işlenii bitmiştir. 
Buyurun Sayın Salih Alcan. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 

Saray ilçesindeki ormanlık mıntıkadan vatandaşlar 
makta olarak verilen odunları kesiyorlar ve kendi 
paylarını yol kenarlarına koyup, zamanı gelince sat
mak üzere teşebbüse geçiyorlar. Fakat «Mevcut odun
lar yalnız Trakya Bölgesinde satışa arz edilecek, 
Anadolu'ya sevk edilmeyecek» diye bir emir geliyor 
ve neticede, vatandaşlar, mevcut odunlarını satamı
yorlar; çünkü, Trakya'da odun ihtiyacı her vatanda
şın kendisi tarafından karşılandığından dolayı satış 
yapılamıyor ve bu odunların sahibi olan vatandaşlar 
da Anadolu'ya odunu sevk edemediklerinden dolayı 
mağdur oluyorlar. 

Bu, bir şikâyet konusudur. Bunun serbest olarak, 
Türkiye çapında, her bölgede satılması mümkün de
ğil midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, bu konu, 
zannediyorum İstanbul Valiliğinin aldığı bir kararla 

- ilgilidir, istanbul Valiliği, bu yıl odun sıkıntısına düş
memek için, iller idaresi Kanununa göre yetkisini 
kullanmıştır ve istanbul bölgesinde yetişen ormanlar
dan elde edilen odunların, sadece o bölgede satışını 
emretmiştir. Konu bununla ilgilidir. Arkadaşlarım 
yine bu konuya baksınlar, Sayın Alcan'a ayrıca bilgi 
verirler efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Erel. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, tşlet
me ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının görevleri ara
sında, «...aslî ve talî orman ürünlerinin, üretim, ta
şıma,' depolama, imal ve pazarlamasına ait iş ve iş
lemleri düzenlemek, yürütmek ve kontrol etmek...» 
ibaresi geçiyor. 

Bu arada bugün Türkiye'de, yaygın bir faaliyet 
gösteren, revaç bulan, pazarlanan hazır mobilya ve 
ağaçtan mamul hazır kapı, pencere, ev gibi şeyler 
yapmayı acaba sayın bakanımız düşünüyor mu? Bu
gün, biliyorsunuz, Sümerbank millete mal olmuş, çok 
güzel işletmeleri olan bir kamu kuruluşudur. Buna 
mümasil, böyle ağaçla ilgili ihtiyaç maddelerini imal 
etmeyi ve pazarlamayı düşünüyorlar mı? 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkanım, muhterem 
milletvekilleri; bu husus Orman Ürünleri Sanayii Ge
nel Müdürlüğünün görevleri arasındadır; yoksa, Or
man Genel Müdürlüğü bugüne kadar ayrıca doğra
ma, mobilya yapma gibi bir fonksiyonu üstlenmemiş-
tir; bundan sonra da böyle devam edecektir. 

Bu bahsettiğiniz fonksiyonlar, dediğim gibi ORÜS 
Genel Müdürlüğü tarafından zaten yapılmaktadır 
efendim. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

10 uncu maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuvorum : 
. Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 11. — Fidanlık ve Tohuım İşlemi Dairesi 
Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Orman ağacı 'tolhum ve fidanlarımın üretim, 
tahsis ve dağıitıımını yaıpımaik ve yaptırmak, 

b) Fiıd'anılılktorın tesisi, idaresi ve işletimeısii ile il
gili her türli iş ve işlemleri yüriiltımek, 

c) Tohum kaynaklarının karunimasını, iyleşitiril-
«mesini ve çoğaltılmasını sağlamak, 

d) Orman ağacı toihuim ve fidanlarının ithal ve ifa-' 
racatımlda Bakanlığı ilgilendiren istemlerin yürütülme
sini sağlamak, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

'BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

ıSoru sormak isteyen?.. Yok. 
11 inci mıaiddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su

nuyorum : K'aibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
ımiişttk̂  

İl 2 nci «nadideyi okuıtuyorum : 
Ağaçl'anldırma ve SivilküMr Dairesi Başkanlığı 
IMADDE 12. — Ağaçlandırma ve Sil>viküMi>r Dai

resi Başkanlığının görevleri şunlardıır : 
a) Orman salhıalarının çoğaltıllımaist için orm'an sı

nırları içinde çeşitli söbeplerie meydana gelmiş olan 
açıklıklarda, verilmişiz ve bozuk vasıflı orman alanla
rında ağaçlandırmalar yapmak ve yaktırmak, 

Ib) Orman ve ağaç sevgisini artırmak için köy, 
kasaba ve şehirler civarında Devîefce veya diğer kamu 

'tüzelkişilerine alt arazilerde örnek nitelikte veya eko
nomik ağaçlandırmalar yapmak ve yaıpiturmıalîc, 

c) Toprak aşınma ve taşımmalarını, ırmak, dere 
ve çaıy kanarlarını ve bunların kaynaklarını düzenleye-
relk şalterin, taşkınların meydana gelmesine ve yer kay-
ımatenna enigel olacak her türlü tedbirleri almak ve 
aldırmak, ağaçlandi'rmalar yapmak ve yaptırmak, 

d) DevUtât oırim'anlarındialki otlak, yaylak, kuşlak 
ve meralar ile muhafazaya ayrıllmış ormanları imar, 
ııslalh ve ühya etaek, eitltirnıök, 

e) Orman amenajiman planlarının yapılmasına 
esas olacak «ilvikülür tekniğini belirlemek, 

f) Orman imar, ııslaih, bakım ve gençleştirilmesini 
sağlaırnak üzere slBv'foü'för planlan ile uygulama pro
jelerini tanzim etmek, bu plan ve projeler gereğince 
kesilecek ağaçların tespit ve damgalanma işlerini yü-
rülümek ve bunların uygulamalarını taklip ve kontrol 
âflrödk, 

!g) Kavakçılığı geliştirme hizmetlerine ailt iş ve iş
lemleri yapmak ve 'yaptırmak, 

Ih) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Alcan. 

ISALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayım Başkanım, 
sayım milletvekilleri; Türkiye'de faer geçen gün orman 
sevgisinin azaldığını, gezdiğim. yerlerde görüyorum. 
il, ilçe ve köylerimize gittiğimizde bir ağaçlık mıntı
ka, bir akarsuyun etrafındaki o güzel yeşillikleri gör-
ıdüğümlüzide içlimiz açılıyor; fakat ağaç dikim zaman
larında, fidan dikim zamanlarında 50 mlyon insanın 
!bu konuya eğilımediğini ve bu konu üzerinde hiçbir 
çaiba sarf etmediğini görüyoruz. Yalnız, laf olisun di
ye, il ve ilçelerde kaymakamların veya valilerin emriy
le, bazı ağaç dikim günleri tanzimi ediyoruz; dört, 
ibeş tane arabayla 'birkaç öğrenciyi götürüyor, davul 
ve zurnalar ile, susuz araziye fidanları dikliyor, son
ra da onları tamamen Alalh'a terk ediyoruz. «Bakar
san bağ ölür, bakmazsan dağ olur» misalini düşüne* 
rek, her aile reisi ve çocuklarına, bilhassa köy muh
tarlarıma ve köy insanlarına bunların bakımı içlin hiç-
'bir gerekli iıltmıî bilgiyi vermiyoruz. Tesadüfen yağ
mur yağar da, köküne su gider ve büyürse, biz de 
onun adına «orman» diyoruz. 

ISaiyın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanımızın ve 
«iüım yetkililerin, Türk ulusuna, ormanın mana ve öne
mini anlatmak, bunu bilhassa eğitimde bulunan mini
cide yavrularımıza aşılamak, her aile ferdime, her spor
cuya bir fidan diktirmek ve burnu büyüitiünceye kadar 
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onun ıgözdtiırni altımda tütlmak ana fikrini aşılamasını 
ben arzu ederimi. Böylece, gelecekte onmanlaırıtmuzın, 
fbu zMyette takip emciğimizde, büyüyeceğini vurgu
lamış. oluyorum. 

ISize bir misal vereyim; Bir askerî birlik tamamen 
bir tfatşlığâ oturtuluyor; ama 6 aıy sonra, bu disiplinli 
birliğin etrafınım' çimenlerle döşendiğimi ve o birliğin 
içerisinde çok tatlı çam ağaçlarının büyüdüğünü gö
rüyoruz. Demek oluyor ki, burada bir eğitim var, 
burada bir disiplin var ve burada bir orman var. 

iyr diyetlerimle, bunları yetkililere öneriyor ve bu 
konuda başarılı ölmailiarını diliyorum. 

Saygılar sunarımı. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saıyın Alcam. 
Sayın Gökgün ve Sayın Tutum soru sormak isti

yorlar* 
Buyurun Sayın Gökgün. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kanım, bu maddede görevler sayılırken, mesela, «Top
rak aşınma ve taşınmalarımı, ırmak, dere ve çaıy ke
narlarını ve bunlarım kaynaklarını düzenleyerek sel
lerin, taşkınların meydana gelmesine ve yer kaymala
rıma engel olacak her Dürtü tedbirleri almak ve aldır
mak, ağaçlandımmailar yapmak ve yaptırmak, 

Devlet ormanlarındaki otlak, yaylak, kıışlak ve me
ralar ile muhafazaya ayrılmış ormanları imar, idam 
ve ihya etmek, ettirmek» deniyor. 

iBu, «aldırmak, yaptırmak, ettirmek» ne anlama ge
liyor; bunu açıklamalarımı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
©uyurun Sayım Bakam. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, sayım milletve
killeri; manası gayet açıktır. Bu işi onmam teşk'Maitı 
(kendisi yapabildiği gibi, başkasına da yaptırabilir an
lamıma gd'mektedir. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Calhift Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
ben burada daha çok, dil üzerinde duracağım. 

«Silvikültür Dairesi Başkanlığı» diyor. Nedir kas-
Uettikleri?.. Bunun Türkçe karşılığı yok mu? Altında, 
«Silvikültür tekniği, silvikültür planı..» Vatandaş an-
lamaısın diye öyle teknik terimleri kullanırsak kendi
mizi iyi bir yasama hizmeti yapmış sayacakımıışız gibi 
som derece hatalı bir tutum içindeyiz. Kendi terim
lerimi üretemiyorlar mı? «Amenajıman planlan» deni
yor. 20 - 30 senedir ısrar eitlCik, o amenajman ne ise 

onu soktunuz, ama, «silvikültür» nereden çıktı? Lüt
fen,.. Bumun Türkçesi yok mu? 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBuyurum efendim, 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Sa
yım Başkan, dünyamın her yerimde, her ülkesinde, her 
mesleğin kendine has, teknolojik «erimleri vardır* bi
limsel terimleri vardır. Bir doktorum söylediği yaban
cı isimlîi bir hastalığın ismini bugün Türkçe'ye çeMire-
meyiz veya ilacın Türkçe'de karşılığını bulamayız. 

Ormian Fakültesi vardır; SilviküMr Kürsüsü var
dır, Amenajman Kürsüsü vardır; bunlarım profesör
leri vardır; bunlar, dış ülkelerde kendilerimi bu unvan 
altındaki kürsülerde yetiştirmişlerdir ve memleket 
gençlerine eğitim ve öğretim yaptırmakltadıırlar. 

Binaenaleyh, bu, mesleğin bir özeliğidir, bilimsel 
adıdır; orman yetiştirme, orman geliştirme amılamına 
gelir; ama, silvikültürün karşılığını, diğer bazı kelime 
anlamlarında olduğu gtfbi, başka bir Türkçe kelimeyle 
bulmak mtümkün değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; oku

tup, işleme ikoyacağKm. 
Türkiye Büyük Millet Mecfei Başkanlık Divanıma 

Görüşmekte olduğumuz 353 sıra sayılı «Onman 
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkımda Kamun Tasarısı» 

/Madde 12. — (a), (b), (c), (d) ve (g) fıkralarının 
maldde metninden çıkarılmasını, bu görevlerin yeni
den kurulacak «Ağaçlandırma, Erozyonla Mücadele 
ve Mera Malhı Genel Müdürlüğüne» devrini, 

IMaldlde 1'2. — (f) fıkrasının sonuna : 
«Orman içi ağaçlandırmalar yapmak veya yaptır-

malk» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Gerekçe Halkçı Parti Grubu adına yapılan konuş

mayla arz edilmiştir. 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Coşkun Bayram 
Adana 

Abdullah Çaktrefe 
Manisa 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Salim Erel 
Konya 

Yılmaz Demir 
Biledik 

İhsan Güribüz 
Hatay 
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BAŞKAN — önerge hakkında konuşmak iste
yen?.. 

Buyurun ©fendim. 
M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — Ef en

dim, bu önergemizi geri alıyoruz; çünkü, bu ağaçlan
dırma hizmetleri, Orman Genöl Müdürllüğü içimde 
mütalaa edildiği sürece, bu değişiklik önergesine ge
rek kalmaımuştır. 

BAŞKAN — Peki efendim; önerge geri verilımiş-
tür, 

12 ne i maddeyi oylarımıza sunacağım : 12 nci mad
deyi okunduğu şekliyle kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Halkçı Parti Denizli Mil
letvekili Sayın Halil tbrahim Şah'iniin gündemi dışı 
'konuşması sırasında tutanağa da intikal etmiş bazı 
'beyani vardır. 

Değerli ark adaşlarım, «Hükümete hakaret bahis 
konusudur» diye bildirmişlerdi. 

Tutanağı getirttim, tetkik eMim; konuşma şöyle
dir : «Kamuoyuna başarı olarak sunulan, iş bitirici bu 
hükümetin luıygulaımaları, kamuoyunda yollsuzlluk ve 
yatan, devlet haizimesini talandan başka bir şey değil,» 

Hani, hükümete hakaret, «ıhülkülmöt yalian söylü
yor,' hükümet yalancıdır, hükümet hazineyi dolandrr-
mııştır, talan etmiştir» şeklinde değildir; kamuoyunda 
>böy*lre değerlemldirilmekitedir, denliıyor. 

Bu itibarla, tartışma niteliğinde görmüyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim... 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Söz 
hakkı doğmuştur. 

IBAŞKAN — Efenld'im, burada söz hakkınız yok; 
rica ederim... (ANAP sıralarından gürültüler) 

OSMAN IŞIK (Ankara) — İstirhamı ediyorum... 
«Talan etaek» diyor; bu ne demektir? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
«Yalan ve talan» sözleri haikaret değilse; ne yaparsa, 
hakaret olur?.. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Efen
dim, bükümdtii doğrudan doğruya kastediyor. 

IBAŞKAN — Efendim, hükümet doğrudan doğru
ya kasitedillrriiıyor; kamuoyunda böyle bir düşünce var
ıdır, deniyor. (ANAP sıralarından gürültüler) Kamuo
yunda her türlü düşünce olabilir. 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Sayın Başkan, o na
sıl tespit etmiş? 

IBAŞKAN — Bir dakika diriüeıyin efendim; bağır
maya da hakkınız yok; saygılı olunuz KMem. 

IKaimuoyunda her türlü düşünceye yer vardır. Ka
muoyunu siz tespit edemezsiniz, ben tespit edemem, 
'başkası edemez... (ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
O nasıl teıspit etmiş Sayım Başkan?.. Hükümete haka
ret vardır... 

OSMAN IŞIK (Ankara) — O nasıl .tespit etmiş 
efendim? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Hayır efendim, kamuoyunda öyle değil; 
yanlış tespit etm'iş. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bağırmadan 
lütfen... Kamuoyu 50 milyon da olabilir, 500 kişi de 
olalbilir, 3 kişi de olabilir. O itibarla, saflaşma kabul 
etımiyorum. 

ıNUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sözünü 
niçin ıger'i almıyor? 

BAŞKAN — Çalışma süremizin bitmesine çok az 
zalm'an kalmuŞtır. Önümüzdeki hafta Salı günü 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramına rastlaması nedeniyle... (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler; 
HP sıralarından alkışlar) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Kamuo
yunda, Sayın Başkanın tarafgirlik yaptığı söyleniyor. 

IBAŞKAN — Gündemdeki konuları sırasııyla gö
rüşmek için 30 Ekim 1985 Çarşamba günü saat 15.00* 
De toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. (ANAP 
sıralanman gürültüler, sıra kapaklarınla vurmalar; HP 
sıralarımdan alkışlar) 

Kapanma Saati : 18.57 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant oğlu' 

nun, Gümüşhane Hükümet Konağı önünde yaptırı
lan Atatürk Heykeli inşaatına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Yıldırım Akbulufun yazılı cevabı (7/644) 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtllanmaısana aracılığınızı arz ve 
rica ederim,! 

Saygılarımla; 
(Hilmi Nallbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Gümüşhane Hükümet Konağı önünde 
yaptırılan Atatürk Heykeli hangi tarihte, hangi mü
essese veya dernek veya komisyon marifetiyle yap
tırılmıştır? 

Soru 2. Bu heykel inşaatının o tarihteki Bayın
dırlık birim fiyatlarıyla keşfi istenip verilebilir mi? 

Soru 3. Bu heykel înşaatının maliyet bedeli kaç 
TL. olmuştur? 

Soru 4. Yapım sırasında ödemeler ne şekilde 
hangi yetkilinin verile emlirieriyie yapılmııştır? Bir 
suiistimal olup olmadığı araştırılaıhiir mi? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24 . 10 , 1985 
ÎUer td. Gn. Md. 

Şb. Md. : 430.303.2/5118 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Bşk. 17 Eylül 1985 tarih ve Ka

nunlar ve Kararlar Dallresi Başkanlığı Kanunlar ve 
Kararlar Müdürlüğü 7/644-4238/16494 sayılı yazısı. 

Gümüşhane Hükümet Konağı önünde yaptırılan 
Atatürk Heykeli hakkında Erzurum Milletvekili Hil
mi Nalbantoğliu 'tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisli Başkanlığına sunulup, tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılması istenilen soru önergesine ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbuılut 
İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24 . 10 . 1985 
Îİİer İd. Gn. Md. 

9b. Md. : 430.303.2/5117 
Konu : Yazılı soru önergeniz. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığınım 17 

Eylül 1985 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
7/644-4238/16494 sayılı yazıılaırı ekiode alınan Gü
müşhane Hükümet Konağı önünde yaptırılan Atatürk 
Heykelli ile iîgüli yazılı soru önergemiz incelenmiştir. 

1. Gümüşhane Hükümet Konağı önünde yaptı
rılan Atatürk Hevkelli 1981 - 1982 yıllarında «Gümüş
hane İlli Devlet Büvükleri Heykeli Yaptıırma ve Ko
ruma Deme$!» adı altında çoğunluğu kamu görev-
'Meri tarafından kurulan 'bir demek «tiyle gercekleş-
rç'rHımM'ir. Ayrıca, «Atatürk'üm Doğumunun 100 üncü 
Yılını Kutlarnıa Fonu»ndan getirtilen ödenekten Valli-
lı'lkee 281 253 TL. lık ek harcaımıa yapılmak suretiyle 
demek çaiışmailiarı takviye edilmiştir. 

2. HevkeVn kaide 'bölümünün o tarilhTerdek'i 'tam
imimi kesif bedeli 530 000 TL. olarak hesaplanmıştır. 
Bronz hevkel kısmı için heykelteaşk 1 000 000 TL., 
dökümcü ıMe 1 250 000 liraya pazarlıkla anlaşma ya
pılmıştır. 

3. Hevkel inşaatının maliyet bedeli; demek har
caması 2 289 000 TL. fon harcaması 281 253 TL. 
oHmak üzere toplam 2 570 333 liradır. 

4. ödemelerin fon hesabımdan olan bölümünün 
ti Valisinin tems'lbiylie, demek hesabından olan bö-
Vimü ilse v'me 11 Vafsînin gözetimi altında dernek ka
ktın lalırurnak suretiyle mevzuata uVRun olarak vapıl-
mış olup, hefhanıgli ıbtir suiistimal söz konusu değil
dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbuluıt 
İçişleri Bakanı 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin değerlendirilmesiy
le ilgili çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem'in yazılı ceva
bı (7/663) 
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Türkiye Büyük iMülfet Meclisi Başkanlığına 
(Aşağıdaki sorularımın Devlet Balkanı ve Başbakan 

Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Türkân Turgut Arakan 
Edirne 

Soru 1. KİT'lerin değerlendirilmesiyle ilgili ça-
hşma'lar için, DPT (veya diğer bir kamu kurumu) ite 
hangi yalbancı kuruluşlar arasında, hangi işler içlin, ne 
ücret karşılığı anlaşma yapılmıştır? ödenecek ücret 
hangi kaynaklardan karşılanacaktır? 

Soru 2. Anaplanı hazırlayacak yalbancı kuruluş
la çalışacak Türk uzmanların adları, bağlı oldukları 
kuruluşların adları, KİT'lerde çalışma süreleri ve po
zisyonları ve genel toplam iş tecrübeleri nedir? 

Soru 3. Anaplan ve değerlendirme çalışmalarında, 
KİT'lerde çalışanların haklarını korumak için nasııl bir 
önlem alınacaktır? Çalışmalarda, çalışanları temsil et
mek üzere işçi kesimimden kimler bulunacaktır? 

Soru 4. Ülkemizde çeşitli üniversitelerin «işlet
me», «iktisat» ve «iktisadî ve idarî ilimler» fakültele
rinde çalışan teori ve uygulamada tecrübeli, bilgili, 
yetenekli ve genç profesör ve doçentlerden neden ya-
rarlanılmamış'tır? Bü konuda herhangi bir girişim ya
pılmış ise tarihi ve sonucu nedir? 

Soru 5. Yalbancı kuruluşlarla anlaşmaların yapıl
ması aşamasında 1.1.H984 - 31.8.1985 tarihleri ara
sında DPT'den, Kamu Ortaklığı İdaresinden veya di-, 
ğer kamu kurumlarından, yurt dışına gidenlerim ad
ları ve sayıları nedir? Bunların yurt dışına gidiş geliş 
maliyetleri toplam olarak nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 22İ0.1985 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/3028 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎLGt: 17.9.1985 gün ve 7/663-4275/16613 sayılı 

yazınız. 
tlgi'de kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Edirne 

Miilletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın Kamu 
İktisadî Teşdbbüslerinin değerlendirilmesiyle ilgili ça
lışmalara ilişkin yazılı soru önergesinin cevafbı ilişikte 
sunulmaktadır. 

, Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
BaşbakanYardımcısı 
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Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın 
yazdı soru önergesi cevabıdır. 

1. KİPlerin değerlendirilmesi i e ilgili DPT ta
rafından yapılan herhangi 'bir çalışma yoktur. KİT'
lerim değerlendirilmesi çalışmaları bu konudaki Ana-
planın hazırlanmasından sonra ele alınabilecektir. Sa
dece Gübre, Çimento Tekstil sektörü için hem özel 
hem de kamu sektörünü içine alan; bu sektörlerin 
•prodüktivitesini, rekabet gücünü, potansiyelini geliş-
tireceJk ve bu sektörlerin gelecekteki sağlıklı gelişme
lerine'temel teşkil edecek «Rehabilitasyon projelinin» 
çalışmaları başlatılmıştır. Ancak 27.9.1985 tarihi M-
bar'iyle yukarıdaki çalışmalarla ilgili herhangi bir söz
leşme (Jmzalanmamıştır. 

Yukarıda adı geçen üç sektör için, yapılacak pro
jelerle ilgili açılan uluslararası ihalelerin neticesinde, 
aşağıdaki firmalar seçilmiştir. Bu konudaki çalışma
larda önemli mesafeler katedilmiş'tir. 

Gübre, Çimento ve Tekstil sektörü için açılan 
uluslararası 'ihaleyi kazanan firmalar ve 'bunlara öde
necek ücret ve kaynağı şöyledir : 

Gübre Sektörü : 
İhaJleyıi Kazanan 
'Danışman Firma : Arthur D. L'Me International 

(Inc, A.B.D.) 
Yerli Taşaronu : Tümaş Türk Müh. Müşavirlik 

ve Müteahhitlik A.Ş. 
Sözleşme Bedeli : 382 500 A.B.D. Dolar. 
Danışman : 333 500 A.B.D. Dolar. 
Taşaron : 49 500 A.B.D. Dolar. 
Kaynak : 326 150 A.BJD. Doları Dünya Banka

sı Kredisi 7.350 A.B.D. Doları karşılığı TL. fatura 
tarühindekii kurdan DPT 'bütçesinden yerli taşarona 
ödenecektir 

Çimento (Sektörü : 
İhaleyi Kazanan 
Danışman Firma : Metra Conseil International 

(France) 
Yabancı Taşaron : La forge Coppee (France) 

Yerli Taşaron : TEKFEN İmalat ve Mühendislik 
A.Ş. 

Sözleşme Bedeli : 2 733 100 F.F. 
Danışmana 
(Yabancı Taşarona) : 2 391 300 F.F. 
Yerli Taşarona : 341 800 F.F. 
Kaynak : 2 681 830 F.F. Dünya Bankası Kredi

sinden, 51 270 F.F. Karşılığı TL. fatura tarihinde 
DPT Bütçesinden yerli 'taşarona ödenecektir. 

Tekstil Sektörü : 
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İhaleyi Kazanan 
Danışman Firma : The Boston ConsuMng Group 

Limited (İngiltere) 

Yerli Taşaronu : T.D.S. {Tekstüİ Danışmanlık Ser
visi) 

Sözleşme Badeli : 855 000 A.B.D. Doları. 

Danışmana ödenecek : 700 000 A.B.D. Doları. 
Taşarona ödenecek : 155 000 A.B.D. Doları. 

Kaynak : 831 750 A.B.D. Dolan Dünya Bankası 
Kredisiyle 23 250 A.B.D. Karşılığı TL. fatura tari-
hindeki kur üzerinden DPT 'bütçesinden yeri taşarona 
öedenecektir. 

'2. Yukarıda açıklanan çalışmalardan ayrı olarak 
KİT'lerin özelleştirilmesi konusunda Anaplan hazır
lanması gayesiyle bu konuda 'beynelminel tecrübeleri 
olan firmalar arasında ihaleye çıkılmış; yapılan tek
liflerin teknik ve malî değerlendirilmesi sonucu Mor
gan Guaranty Trust Company of New York (A.B.D.) 
firması birinci sırada yer almış olması nedeniyle 
müzakerelere davet edilmiştir. Firmayla yapılan mü
zakereler halen devam etmdktedir. 

Müzakerelerin olumlu sonuçlanması hallinde, fir
maya ve müşterek çalışacağı yerli ve yabancı taşaron-
lara ödenecek ücret ve kaynakları şöyledir : 

İhaleyi Kazanan 

Lider Danışma Firma : Morgan Guaranty Trust 
Oompany 

Sözleşme Toplamı Bedeli : Yaklaşık 347 000 
A.B.D. Doları. 

Bu Meblağın Dağılımı Morgan Guaranty : 
164 000 A.B.D. Doları 

(TSKB) Türkiye l3ınaî Kalkınma Bankası 120 000 
A.B.D. Doları. 

(SYKB) Sanayi Yatırım ve Kredi Bankası 10 000 
A.B.D. Doları. 

(YF) Yatırtm Finansman 10 000 A.B.D. Dolan. 
Price WateHhouse/MUHA§ 43 000 A.B.D. Dola

rı. 
Toplam sözleşme 'bedelinin 319 500 A.B.D. tuta

rındaki bölümü, Dünya Bankası kredisinden, 27 450 
A.B.D dolar karşılığı lise TL. olarak DPT bütçesin
den yerli taşaronlara ödenecektir. Anaplan hazırlık 
çalışmalarında yabancı firmayla çalışacak yerli fir-
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I malarda görev yapacak personelin adedi 28'dlir isim
leri ve tecrübe dumanları ayrı bir liste olarak hazır
lanmıştır. Ek. 1 

3. İşçi haklarının devletçe korunması Anayasa
mızın 48 ve devamı maddeleri gereği devletimizin gö-

I revidir. Ancak Anaplan çalışmaları görüşme safha
sında olduğundan, projenin neticesinde önerilebilecek 
bu konudaki çözüm yollarının tartışılması henüz müm
kün değildir. Anaplanın ortaya koyacağı işçi halkları 
iie ilgili çözüjm ve önerilerin tartışılması sırasında iş
çi kesimini temsil edecek kişi ve kuruluşların da gö
rüşlerinin alınması gerekli olduğu kadar tabiidirde. 

4. Üniversitelerimlizin ve değerli öğretim görev
lilerinin mevzuat icabı 'bu gibi konularda Uluslarara
sı düzeyde ve gerektiğinde yabancı ihtisas sahibi fir
malarla ortaklaşa teklif vermeleri, mümkün olama
maktadır. Halihazırda 'bu değerli ilim adamlarımızın 
tecrübe ve 'bilgilerinden azamî ölçüde yararlanılma
sı, yerii firmalar kanalıyla gerçekleştirilmekte, hatta 

ı birçok yabancı firmanın da bu ilim adamlarımızın 
bilgi ve tecrübelerine münferiden müracaat ettikleri 
bilinmektedir. Bu konuda üniversitelerimizin iş gücü 

l pötansivelinden bilgi ve tecrübelerinden azamî ölçü
de yararlanmak, ayrıca üniversitelerimizin 'bu gibi ça-

I 1 ışımalara yeterli standart ve düzeve uyum sağlama
larını temin amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatınca 
birtakım projelerin ele alınması planlanmıştır. 

Böyle bir konunun, sadece Türkiye içinde birik
miş olan bilgi ve tecrübeyle çözümlenmesini bekle
mek, yanlış olur. Dolayısıyla mevzubahis çalışmala
rı daha önce yapmış tecrübeli firmaların görüş ve tek
liflerinin, uluslararası bir ihale ile alınması gerekli 
görülmüştür. Bu arada Türkiye'de mevcut bilgi vs 
'tecrübelerin değerlendirilmesi ve bunlara ilaveler ya
pılması, ayrıca kazanılan tüm teknik imkânların yurt 
içinde kalarak yaygınlaşmasını sağlamak üzere, yaban
cı firmalara kendi seçecekleri yerli firmalarla işjbir-

l ligi yapmaları şartı koşulmuştur. 

5. Ya'bancı kuruluşlarla müşavirlik hizmetleri an
laşma müzakerelerinin 'tümü Devlet Planlama Teşki
latı binasında yapılmıştır. Bu nedenle DPT ve diğer 
Kamu kuruluşlarından 1.1.1984 - 31.8.1985 tarihleri 
arasında Anaplan çalışmaları için hiç kimse yurt dı
şına gitmetnfş ve 'herhangi 'bir dlış seyahat harcama
sı yapitoamıştır. 
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EK - 1 

ANAFİLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA YABANCI FİRMAYLA ÇALIŞACAK YERLİ FİRMA
LARDA GÖREV YAPACAK PERSONEL 

1. Dündar AYTAR 
1965 - 1966 

1966 - 1968 
1968 - 1970 
1970 - 1971 
1972'den Bugüne 

2. Mehmet SAĞIROÖLU 
1976 - 1980 
1980'den Bugüne 

3. Zeki DÖŞLÜOĞLU 

4. Arif KOTAS 

5. Bülent EGE 

1955 
1966 
1971 

1966 
1971 
1978 

6. Hüsnü ÎLDASER 

1970'den Bu yama 

1967 - 1969 

1969 - 1970 
1970 - 1985 

1955 - 1967 
1967 - 1972 
1980'den 'bu yana 

7. Yaşar FINDIKÇIOĞLU 

8. Metin DEMİRKIRAN 

9. Ayşe MALKOÇ 

10. Bahaeddin Safa OCAK 

1970 - 1973 
1973 - 1976 
1976 - 1980 
1980'den 'buyana 

1974 - 1983 
1983'den 'bu yana 

1969 
1972 - 1973 
1975'den »bu yana 

: Pazarlama ve tlş İdaresi 
— ABD Kansas Eyalet Üniversitesinde Araştırıma Asis

tanı 
— ABD John Deere and Co. da Endüstri Mühendisi 
— Türk Hava Kuvvetleri 
— Ney'ir, Üretim Müdürü 
— Türkiye Sınali Kalkınma Bankasında (TSKB) Mü

dür 

: Malî Analist 
— Dsm'rdö'küm Bütçe Kontrol Şefi 
— TSKB'da Malî Analist 

: Yatırım Bankası 
— Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı 
— Devlet Yatırım Bankası Malî Analist 
— DeVlet Yatırım Bankası Genel Md. Yrd. 

: Makine Mühendisi 
: Sınaî Yatırım ve Kredi Bankasında 

: Ekonomüst 
— Sümerb'ank, Pazarlama Bölümünde IBM Merkezi 

Müdürü 
— Çayırova Cam Fabrikası Üretim Planlama Şefi 
— Sınaî Yatırım ve Kredi Bankasında Baş Ekonomist 

: Malî Analiz Bölümü Müdürü 
— Maliye Bakanlığı 
—• Sınaî YaJtırım ve Kredi Bankasında Malî Analist 
— Aynı Bankada Müdür 
: Ekonomüst 
— Maliye Balkanlığı 
— Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası 

: Matematilkçli 
— MTA Programcı 
—• IBM Sistem Analizcisi 
— TARİŞ Müdür Yardımcısı 
— TCKB'dia Müdür Yardımcısı 

: Bankacı 
— IGEME! 
— TSKB'da Uzman 

: Ekonomist 
— ABD Information Technology Inc 
— ABD Uriiversity of maryland öğrenci İşleri Müdürü 
— TSKB'da Kıdemli Ekonomik Araştırmacı Sektör 

Programları ve Araştırma Dairesli Müdür Yardımcısı 
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11. Ahmet ARZAN 

12. M. Ayk.ut USMAN 

13. İbrahim ÖNGÜT 

1966 - 1976 
1967 - 1973 
1973 - 1974 
1974 - 1975 
1975'den bu yana 

1961 - 1962 
1964 - 1971 

1971''den bu yana 

1960'dan bu yana 

14. Mustafa MÎRABOĞLU 

15. Ahmet Nedim NARLI 

16. Nuran URAS 

17. H. Cengiz ESENALP 

18. Serpil KAZANCI 

19. Turgut ERDEMLİ 

1973 - 1974 
1974 - 1976 
1976 - 1977 
1977 - 1978 

1979 - 1982 
1980'den 'bu yana 

1979 - 1980 
•1980'den bu yana 

1966 - 1974 
1974 Vba. bu yana 

1968 - 1972 
1972 - 1975 
1975 - 1981 
1981 - 1982 
1982 - 1985 

1969 - 1982 
1982'den bu yana 

1971 - 1972 
1973 - 1977 
1977 - 1982 

1982?den bu yana 

Kimya Mühendisti 
ODTÜ öğretim Görevlisi 
Vinylex - İstihsal Müdür Yardımcısı 
Tuüen Tekstil Fabrika Müdürü 
İPRAŞ Sistem Analizcisi 
TSKB - Müdür 

Makine Mühendisi 
• Tekn!ik Üniversite öğretim Görevlisi 

Chrysiler Kamyon Fabrikası Üretim Mühendisi ve 
Müdür Yardımcısı 
TSKB'da Proje Mühendisi, Müdür Yardımcısı, Gs-
nel Müdür Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı 

Bankacı ve Ekonomist 
TSKB'da Ekonomist, Ekonomik Danışman, Mü
dür, Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı 

Maküne Mühendisi 
TEK Mühendis 

• İsviçre EIR Enstitüsünde Bilimsel Araştırma 
TEK Baş Mühendis 
Grenoble ve Mürtich de OECD Nükleer Güvenlik 
Komitesi TEK. Üyesi 

• Türk Çelik Bölüm Şefi 
TSKB'da Teknik Servis Bölümünde Mühendis 

Kıdemli Ekonomist 
ODTÜ Proje Görevlsi 
TSKB'da Proje GörevM 

Ekonomist 
DPT'de Uzman 
TSKBNie Proje Görevleri 

Müfettiş 
Turizm 

• Denizdik Bankası Müfettiş 
TKİ Müfettiş 
TKİ Müdür Muavini 
TSKB'de Müfettiş 

Malî Analist 
Devlet Yatırım Bankası 
TSKB'de Mali Anaİst 

Malî Analist 
Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uzmanı 
DPT Bölüm Başkam 

• Hacettepe Üniverslitesi - Doçent ve Ziraat 
smdıa Proje Müşaviri 
TSKB'de Malî Analist 
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20. Erdal ÖZTEKtN 

21. Tüfey HAYBAT 

22. Atilla GÖKAYDIN 

23. Rdıa PORAY 

24. Gezmi KURTULUŞ 

25. Hamdı AYDIN 

26. Y. Nedim YALÇIN 

1972 - 1974 
1974 - 1975 
1975 - 1980 
1980'den 'bu yana 

1973'dön bu yana 

1950'den bu yana 

1981'den bu yana 

1984'den bu yana 

1984'den bu yana 

27. Yüksel Mustafa PİYADE 
1972 - 1979 
1979'dan 'bu yana 

28. Meclit BABAT 
1967 - 1979 
1979'dan bu yana 

: Makine Mühendisi 
— Çeşitli Araştırma Projelerinde Görevli 
— Tekriik Üniversite Araştırma Asiisitamı 
— Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Planlama Müdürü 
— TSK'B'de Uzman Mühendis 

: Ekonomist ve istatistikçi 
— Karadeniz Balkır işletmeleri 
— TSKB 

: Avuikat 
— Anlkara ve İstaribul'da çeşitli Şirket ve Kuruluşların 

Avukat ve Hukuk Müşaviri 

: Hulkulk Profesörü 
— İstanbul Hukuk Fakültesinde Profesör, Osmanlı 

Bankası, Odalar Birliği, Merkez Bankası ve çeşitli 
Uluslararası Bankaların Müşaviri 

: Müfettiş 
—• Çeşitli özel Kuruluşlarda 

: iSevk ve İdare Danışmanı 
— Türkiye Şeker Fabrikaları ve Azot Sanayiinde Çe

şitli Projeler 

: Sevk ve idare Danışmanı 
— Türkiye Şeker Fabrikaları, Azot Sanayii ve BIMSA 

A.Ş.'de Proje Direktörü 

: Yatırım Bankası 
— Petkfoı 
— Yatırım Finansman İstanbul 

: Vergi Uzmanı ve Ekonomist 
— Maliye Bakanlığı 
— Yatırım Finansman 
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3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Balya İlçesinde askerlik şubesi açılmasına iliş
kin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk' 
ün yazılı cevabı (7/691) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

Saygıyla. 
Davult Abacıgil 

Balıkesir 

Balıkesir - Balya İlçesinin 46 köyü vardır. 
Askerlik şubesinin olmaması neticesi vatandaşlar 

askerlikle ilgili hizmetlerini takipte zorluk çekmekte
dirler. 

Balya'da askerlik şubesi açılması yönünde girişim 
var mı? ilçede bu iş için yeterli bina da mevcut ol
duğuna göre şube açılması ile yöre balkının bu sıkın
tısını gidermeyi düşünüyor musunuz? 

T, C, 
Milî Savunma Bakanlığı 24.10.1985 

Ankara 
Asal : 3050 - 1167 - 85/Iİd. Ş. Onr. Ks, 
Konu : Balıkesir Milletvekili Sn. Davut 

Abacıgil'in bilgi isteği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : T.B.İM.M. Başkanlığının 1 Ekim 1985 gün 

ve 7/691 4404/17 070 sayılı yazısı, 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davult Abacıgili'n, Ba
lıkesir - Balya İlçesinde Askerlik Şubesi açılması ile 
ilgili yazılı soru önergesine ilişkin cevap, Ek - A ola
rak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Zeki Yavuztürk 

Millî Savunma Bakam 

Soru : Balıkesir - Balya İlçesinin 46 köyü vardır. 
Askerlik Şubesinin olmaması neticesi vatandaşlar 
askerlikle ilgili hizmetlerini takipte zorluk çekmekte
dirler. 

Balya'da Askerlik Şubesi açılması yönünde girişim 
var mı? İlçede bu iş için yeterli bina da mevcut ol
duğuna göre sulbe açılması Üe yöre halkının bu sıkın
tısını gidermeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap : Asker alma hizmetleıiinde il ve ilçelerin 
kaynağındaki yükümlü miktarına göre Askerlik Şube
leri 1 inci, 2 nei ve 3 üncü sınıf olmak üzere sınıflara 
ayrılmaktadır. Balya İlçesi esnam 10 331 kişi olup 3 
üncü sınıf Askerlik Şubesi statüsündedir. 

Balya İlçesi Balıkesir İline 40 Km. mesafededir. 
1970'li yıllarda yapılan tasarruf reorganizasyonu ça
lışmaları sonucunda Balıkesir Askerlik Şubesi bün
yesine dahil edilmiştir., 

(Türkiye'de Balya İlçesi statüsünde 88 adet onaysız 
kapalı Askerlik Şubesi bulunmaktadır. Askerlik Şubesi 
hizmetlerinin vatandaşa en yakın merkezlerde yürü
tülmesi ve böylece iş gücü ve zaman kaybının önlen
mesi bakımından yararlı mütalaa edilmektedir. Ancak 
bu hizmetleri yürütecek personel ve işletme masraf
larının devlet bütçesine fazla yük getirmemesi de 
önemli biir faktör olmaktadır.. Askerlik şubelerinin 
açılmasında özellikle kira ödenmeksizin mülkiyeti Mil
lî Savunma Bakanlığına ait hibe binalar temini veya 
bedelsiz arsa temini suretiyle inşa edilmesi hedef alın* 
mıştır. Halen acil öncelikli yerler dikkate alınarak 
inşaat planlaması devam ettirilmektedir. 

Sonuç olarak: İlerideki planlamalarda dikkate alın
mak üzere hibe bina veya arsa temini hususunda ça
lışmalar devam etmektedir. Bunlar temin edildikten 
sonra personel temin imkânlarına göre ihtiyaç du
yulan yerlerde Askerlik Şubesi açılması işlemleri sür
dürülecektir, 

Balya İlçesinde Millî Savunma Bakanlığına tahsis 
edilecek bina veya arsa durumu mahallinde tetkik et
tirilecektir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

21 İNCİ BİRLEŞİM 

24 . 10 . 1985 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Genel görüşme önergesi (8/8) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor eski Bakanının bazı tasarrufla
rına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

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

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

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

5. — 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) 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan Ecesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına Miskin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesli (6/423) 

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

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

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eğitim 
enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretimde gö
rev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin MM Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/429) 

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

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

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

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

14. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

15. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
İzmir • Güzeîbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sdzlü soru 
önergesi (6/444) 

16. — 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) 

17. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, asga
rî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/447) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/448) 
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19. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

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

21. — 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) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın çocukları
nın eğitim sorunlarına »ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/460) 

23. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ba-
fcanlıık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/461) 

24. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt İline 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlık ve Mân Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

25. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulamasının 
(kaldırılış nedenine iliişlkiin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/463). 

26. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
Türkiye Demir ve Çelülk İstetmeleri Karabük Mües
sesesi İnşaat Müdürlüğünde çalışan işçilerden bazıla
rının iş akitlerinin feshedileceği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

27. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, kamu 
kurum ve kuruluş'larınıa işçi ve memur alımlannda 
yapılan güvenlik sokturmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/466) 

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

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

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

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

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

33. — 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) 

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

35. — 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) 

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

37. — 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) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 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 
Maddesinin Değiştirilmesi Haldkmta Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/701) (St Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 7.6.1985) 

5. — İstanbul Milletvekili Kemal Özer ve İki Ar
kadaşının, Madencilik İşkolunda Çalışanların Eğitil
meleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (2/136) (S. Sayısı : 339) 
(Dağıtma tarihi : 10.6.1985) 

6. — Ankara Milletvekili Sururj Baykal ve 9 Ar
kadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 13 ye 24 timcü 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişirin Kanun Teklifi 
ve Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları ra
porları (2/181) (S. Sayısı : 341) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1985) 

X 7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel MÜdürltüğüııün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk BiMirümlerinin Sunul
duğuna İlişkin 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) 

X 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare 
Amirleri Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Tun
celi Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım ve Giresun Mil
letvekili Turgut Sera Tir,ali'nin; 3140 Sayılı 1985 Malî 
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Kısmında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/261) (S. Sayısı : 355) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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