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264:265 

265 

265 

265 
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I. —. GEÇEN TUTANAK. ÖZETİ 

II. _ GELEN KÂĞITLAR 

•III. — YOKLAMA 

İV! — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1, — Diyarbakır Milletvekili Mahmıud Al-
Lunakar'ın, Ankara dahilinde merkeze 'bağlı 
kız meslek liseleri ve pratik sanat okulları ile, 
bakanlık teşkilatı arasındaki huzursuzluk ko
nusunda 'gündem dışı konuşması ve Devlet 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı 265:268 

2. — Afyon Milletvekili M. Şükrü Yüz-
ibaşıoğlu'nun, 110 uncu 'Birleşimde Anayasa 
ile ilgili olarak yaptığı konuşmaya açıklık ge
tirmek maksadıyla gündem dışı konuşması 268:270 

B) Tezkereler ve Önergeler 270,294 

1. — Kanada'ya (gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar, 
Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Balkanı Ahmet 
Karaevli'nin vekillik etmesinin uygun görül-

Sayfa 
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1065) 270 

2. — İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı 'Mustafa Kalemli'nin 
dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığına, Devlet -Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in vekillik etmesinin uyigun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
'(3/1066) ' 270 

3. — Norveç'e gidecek olan Adalet Baka
nı M. Necat Eldem'in dönüşüne kadar, Ada
let Bakanlığına, Devlet Bakam Kâzım Ok-
say'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi '(3/1067) 270 

4. — Hollanda ve Avusturya'ya gidecek 
olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne ka
dar, (Kültür ve Turizm Bakanlığına, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanı Metin Emir-
oğlu'nun vekillik etmesinin uygun 'görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1068) 270:271 

5. — Macaristan'a gidecek olan Tarım 
Orman ve KÖyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın dönüşüne kadar Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Yıldı-
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rım Akbulüt'un vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1069) 271 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat SÖkmenoğlu'nun (6/747) esas numaralt 
sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
(4/218) 271 

7. — Sıkıyönetimin Bazı İllerde Uzatılma- | 
sına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1063) 274 

'8. — Olağanüstü Halin Bazı İllerden Kal
dırılmasına, Bazı İllerde Uzatılmasına İlişkin 

• Başbakanlık Tezkeresi (3/1064) 274:288 

C) Danışma Kurulu Önerileri 271 

a) Siyasî Parti Grubu Önerisi ' 271 
1. — Gündemdeki kanun 'tasarı ve teklif

lerinin sırasının yenMen düzenlenmesine ve 
Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerine iliş
kin ANAP Grmlbu önerileri 271:274 I 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 288,363 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 288 
vl. — İçel Milletvekili Durmuş 'Fikri Sağ-

lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/671) 288 

2. —• Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine j 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi '(6/672) '288 

3. — Edime Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve (Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/673) 288 

4. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı ta'desi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/674) 288:289 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelliir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 289 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi- I 
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derlerine ilişkin Devlet Balkanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 289 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliş

tirme Fonu'nun 1985 yılı gelir've giderlerine 
İlişkin Devlet Bakanı ve (Başbakan Yardım-
ci'sıridan sözlü soru önergesi (6/677) 289 
- '8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci'rain cevabı (6/678) 289:291 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
banfoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 291 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal--
bantoğiıu'nun, T.C. Merkez Bankasında çalış
tırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın dış 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) 291 

Tl. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler itij 

bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/68İ) . 2 9 1 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada 'öncelikli yörelere 
Devlet Puanlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan (harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 291 

13. — İstanbul MilleOvekili Günseli öz-
kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 291 

14. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, (bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 291: 

292 
15. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Tok-

taş'ın Aliağa Petro Kimya Kompleksine iliş
kin Başbakandan sözlü som önergesi (6/746) 

16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin 'Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/686İ 292 

17. ı— Adana ıM ille t vekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 
yapılan 'firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/688) 292 
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18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, 'ihracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin (Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/689) 

19. — 'Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/690) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fo
nu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/691) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/692) 

22. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, D.'P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
il'işlkin 'Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/693) 

23. — Adana Milletvekili Metin ÜstüneF 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabri-
kasınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı 
biber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

.24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edi-
!len kütük ve demir - çelik mamullerinin 
Desltekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisi
ne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rjn'in, Diyarbakır Miride işkence sonucu mey
dana 'geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin içişleri Bakanından Sözlü soru öner
gesi (6/610) 

26. — Samsun Milletvekili Hasan A kay' 
in, Samsun Mi Merkezi ile Çarşamba Mçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/614) 

27. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü 

292 

292 

292 

292 

292 

292 

292 

292 

293 

Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapıl
mayacağına 'Miskin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 

30. — Trabzon Milletvekili Osman Ba-
hadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdük
leri iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/702) , 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, 22:6.1984 - 31.12.1984 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen canlı hayvan ihra
catına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

3'2. — Denizli Milletvekili Halil 'İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 

33. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen mercimek ve nohud 
ihracatına ilıişkin Devlet Babanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

35. — Tokat Milletvekili Enver Özcan' 
in, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi 6/631) 

36. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir' 
in, Uşak Mi Banaz Orman Bölge Şefine Miskin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

37. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/726) 

Sayfa 

293 

293 

293 

293 

293 

293 

293 

293 

294 

294 

294 
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38. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 

un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 294 

39. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu İli Ayibastı İİlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanımdan 
sözlü soru önergesi (6/667) 294 

40. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde
mirin, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 294 

41. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, 
Kars - İğdır - Karakale'deki Bez ve İplik Fab
rikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/757) 294 

42. - Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
b'antoğlu'nun, Erzurum depremzedelerinin kre
di borçlarının ertelenmesine ilişkin Başba
kandan »sözlü soru önergesi (6/758) 294 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara İli Kayaş ve Gülve-
ren semtindeki bir araziye ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/760) 294 

44. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Gökova Kemerköy Termik Santralı top
rak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabi Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6//Ö95) . 2 9 4 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 294 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
foantoğlu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/701) 294:295 

47 — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Köyünde
ki afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü som önergesi 
(6/705) 295 

48. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 
Sağeisen'in, Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı 
fuel - oil ithalatına ve taşımacılığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 295 | 

Sayfa 
49. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-

cıgü'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticileri
nin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 295 

50. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Erdek Belediyesi mücavir alanı içine 
alman bazı köylerde vatandaşlara yapı ruh
satı verilmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/710) 295 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgirin emeklilere ait çeklerin bankalarca is-
kontoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/711) 295 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut AJba-
cıgil'in, Balıkesir yöresindeki tohum üretici
lerinin alacaklarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/712) 295 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgirin, Erdek Belediye Başkanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/714) ^ 295 

54. — Balıkesir 'Milletvekili Davut A'iba-
cıgil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bu
cağı Madra Orman Bölgesindeki kestane 
ağaçlarının kesim nedenine ilişşkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 295 

55. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
m, Muğla İli Milas İlçesinin hazı köylerin- i 
deki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/716) 295 

56. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona etkisi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/771) 296 

57. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
Ülkemizde uygulanan kur politikasına ilişkin 
Başbaikandan sözlü soru önergesi (6/772) 296 

58. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, asgarî döviz varlığı bulundurmadığı iddia 
edilen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/773) (1) 296 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Mer
kez - Kozlu Köyündeki elektrik satış fiyatına 

— 262 — 



T. B. M. M. B: 115 4 . 6 . 1986 O: 1 

Sayfa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/719) 296 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Andırın - Kahraman
maraş karayolunun ©tüt, proje ve fizibilite 
hazırlıklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/720) 296 

61. — Hatay Milletvekili Albdurrahman 
demirtaş'm, Hatay İlinde ortaya çıkarılan 
Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı 
olayının sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/721) 296 

62. — Malatya Milletvekili Ayhan Fı
rat'ın, Sıkıyönetim Kanununa göre görevleri
ne son verilen öğretmen ve öğretim üyelerine 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü s'oru önergesi (6/739) 296 

63. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk 
soydaşlarına baskı ve zulüm yapıldığı iddia
sına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önerigesi (6/741) 296 

64. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bo
lu kampında cereyan eden olaylara ve Gü
reş Federasyonu Başkanına ilişlkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/742) 296 

65. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, öğretim üyeliğine yük
seltilme istekleri reddedilen öğretim görevli
lerinin durumuna ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
ı(6//747) • 296:297 

66. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin' 
in, 1 Mayısın resmî bayram günü olarak ilan 
edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/748) 297 

67. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, ülkemizdeki elektrik üretimi ve tü
ketimi ile Tarım arazilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/749) 297 

68. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/750) 297 

69. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgiriri, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen 
Merkez Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 297 

Sayfa 
70. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğhı'nun, milletvekillerine verilen ara'ba 
giriş kartlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/755) 297 

71. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
hakkındaki hapis cezası kesinleşen bir mah
kûmun yakalanması için yapılan çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 297 

72. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Ordu İli Aylbastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/753) 297 

73. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Uşak - Merkez - Bozkuş Köyü okul müdü
rünün Uşak Valisince açığa alındığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754) 297 

74. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Darülacezenin durumuna 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/761) 297 

75. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Suriye'de yakalandığı iddia 
edilen iki vatandaşımıza ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/762) 297 

76. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, sanıkların avukat tutma talepleriyle ilgili 
olarak genelge yayınlanıp yayınlanmadığına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(16/763) 297:298 

77. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın Diyarbakırspor aleyhine Adana' 
da yapılan gösteri ve yürüyüşe ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 298 

78. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürü
meye terk edildiği iddia edilen tarihî çadırlara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 298 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 363 
1. — Konya Milletvele'ili Salim Erel'in, 

kadrolu hizmetleri dışında ek görev verilen 
personele ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın yazılı ce
vabı (7/1157) 363 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

Sayfa 

298 

1. — 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Or
man Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişieri Komisyonu Raporu 
(1/773) (S. Sayısı : 452) 298:342,347,364:367 

2. — Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz 
Malların İktisabına Dair Kanun Tasarısı ve 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın Ereğli 
Maden Havzasında Bulunan Taşınmazların 
Medenî Kanun Hükümlerine Göre iktisabına 
Dair Kanun Teklifi ile Zonguldak Milletve
killi Pertev Aşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, Taş
kömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların 
îktisaJbına Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve 

Sayfo 
Teknoloji ve Ticaret; Adalet komisyonları 
raporları (1//759;. 2/329; 2/343) (S. Sayısı : 
453) 342:347,347:353 

3. — 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kulla
nılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av 
Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulun
durulmasına Dair Kanuna Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve iç
işleri Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
442) 353:356 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan' 
in, 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı tstanlbul 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/346) (S. Sayısı : 464) 356:363 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 

Birinci Oturum 
TBIMIM Başkanlik Divanında açık bulunan idare 

Amirliğine, DYP Grubunca aday olarak gösterilen Ha
tay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu seçildi. 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 10 arkadaşı
nın, Ege sorunu ve ülkemiz ile Amerika Birleşik Dev
letleri ve NATO arasındaki ilişkiler konusunda Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesinin (8/14) öngörüşmeleri tamamlandı; genel gö
rüşme açılması reddedildi. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 sayılı Türki
ye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye 
Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bü
tün Harç ve Resimlıerden Muaf Tutulmasına Dair Ka
nunun, 2767 sayılı Sıtma ve Frengi. İlaçları için Ka
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 
1118 «ayılı Oyun Kâğıtları inhisarı Hakkında Kanu
nun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/771) S. Sayısı : 456) üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı 

sonucunda tasarının kabul edildiği ve kanunlaştığı 
açıklandı. 

Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasarısı ve 
Adalet; Tarım, Orman ve Köyişieri; Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/727) (S. Sayısı : 447) üze
rinde bir süre görüşüldü. 

21.30'da toplanılmak üzere birleşime saat 18.55'te 
ara verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

KâJtJip Üıye Kâtip Üye 
Kayseri Gliırösuın 

Mehmet Üner Yavuz Köymen 

İkinci Oturum 
Uyuşlturucu Maldldldllarfe İıllğü Kanun Tasarısı 

1(1/727) (S. Sayısı : 447), 

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmiesi Hak
kında Kanun Tasarısı (1/767) (S. Sayısı : 449), 

9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı (1/775) (S. Sayısı : 450) ile 
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Raporu (1/773) (S. Sayısı : 452) • üzerinde bir süre I 
görüşüldü. 

2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/768) 
(S. Sayısı : 451); 

Maddeleri ve tümleri kabul edildi ve kanunlaştık
ları açıklandı. 

31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 

II. — GELEN 
4 . 6 . İ986 

' Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka 

Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/779) (Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonlarına (Başkanlığa geliş ta
rihi : 3.6.1986) 

2. — Evlilik Dışınlda Doğan Çocukların Tanınma
sına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu- j 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 
A) GÜNDEM-DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, Ankara dahilinde merkeze bağlı kız meslek liseleri 
ve pratik sanat okulları ile, bakanlık teşkilatı arasın
daki huzursuzluk konusunda gündem dışı konuşması 
ve Devlet Bakanı A. Mesut Ytlmaz'ın cevabı. 

4 . 6 . 1986 O : 1 
« • 

4 Haziran 1986 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 02.15te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâltiip Üye Kâtip Üye 
Öinefsıuın îcel 

Yavuz Köy men Durmuş Fikri Sağlar 

KÂĞITLAR 
Çarşamba 

lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/780) (Adalet 
ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 3.6.1986) 

3. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Dü
zenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
İBulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/781) (Dışiş
leri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1986) 

KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen Diyarbakır 
(Milletvekili Sayın Mahmud Altunakar, Ankara dahi
lindeki bazı pratik sanat okullarına, senelik mutat 
ders programlarına ilaveten, bir vakıf için munzam iş 
verilmesi sebebiyle meydana gelen sıkıntı hakkında ko
nuşmak istiyorlar. 

» • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanve'dli Arif Ş. BİLGİN 

KÂTtP ÜYELER : Arif AĞAOĞLU (A ıvaman), Mehmet Zeki UZUN (Tokat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşimini açıyorum. 

m. — YOKLAMA 
'BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapı

lacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulundukla
rını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş

melere başlıyoruz. 
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'Buyurun Sayın Altunakar; süreniz 5 dakikadır 
efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh
terem Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli milletvekilleri; hürmetlerimi arz ederim. 

Ankara dahilinde, merkeze bağlı mevcut kız mes
lek liseleri ve kız pratik sanat okullarına, senelik mu
tat ders programlarına ilaveten, bir vakıf namı he
sabına munzam iş verilmesinin, mezkûr okullar ve 
bağlı olduğu bakanlık teşkilatı mensup ve kademele
ri arasında meydana getirdiği sıkıntı ve huzursuzluk 
üzerine, gündem dışı söz almak mecburiyetini hisset
tim. 

Bu kısa mukaddemeden anlaşılacağı gibi, maruzatı
ma, birbirine bağlı iki unsur mesnet teşkil etmektedir. 
Bunlardan biri, Türk Kadınlarını Güçlendirme Vak
fı adıyla faaliyet gösteren; fakat vakıf çerçevesini aşa
rak, bu mana ve maksatla kabili telif olmayan, husu
sî bir himaye ile bir tablonun ortaya çıkardığı keyfi
yettir. 

İkincisi, nüfuz suiistimali ile, bu vakıf lehine, Mil
lî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik öğretim teşkilatı alet 
edilmek suretiyle, teknik öğretim müesseselerine tah
mil edilen angaryanın husule getirdiği huzursuzluk ve 
aksülamelle ilgili olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, vakıf nedir? Vakıf, fert
lerin menkul ve gayrimenkul kıymetlerini, haricî hiç
bir tesir, iobar ve mükellefiyete tabi olmadan, hayır 
ve hasenat maksadına matuf olarak, münhasıran ken
di arzu ve talebiyle şahsî mülkiyetinden çıkarıp, vaz 
edilen şerait altında, hizmetlerin ifası için bir tahsis 
olarak-tarif edilebilir. 

Bu mülahazalarla vakıfların, dinî, içtimai ve kül
türel gayeyi istihdaf eden müesseseler şeklinde, içti
maî hayatımızın tarihî safahatı içinde mühim bir yer 
işgal ettiği heyeti âlinizin malumudur. 

İşte bu mana ve muhteva ile herhangi bir vakıf, 
siyasetin dışında, siyasî müdahale ve tasarrufların şai
besinden berî ve hiçbir siyasî fikir veya cereyan, va
kıfları tevcih ve tedvir edemez. Hal böyle iken, Türk 
Kadınlarını Güçlendirme Vakfının, vakııf mana ve ga
yesine tamamıyla zıt bir metotla faaliyet gösterdiği 
müşahede edilmektedir. 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Olay ve şahıs göster, 
öyle genelleme yapmakla olmaz. (Lütfen... 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Göste
riyorum. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 
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MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Ta
mam, gösteriyorum efendim. 

Vakıf, ister asıl, ister fahrî, ister şeref statüsü 
ile kendisine Sayın Başbakanın haremi şerifeleri ha
nımefendiyi başkan nasbetmesinin, onun mevki, sıfat 
ve nüfuzunun himayesine iltica ettiği anlamına geldi
ği izahtan varestedir. (SHP, DYP, HDP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Hanımefendinin sosyal çalışma ve cephesine, şüp
hesiz ki itirazımız bahis mevzuu olamaz; ancak, siya
sî faaliyetlerin içinde görülmekten çekinmeyen bazı 
hallerde, parti ve hükümet idaresinde muhterem zevci
ne nazaran daha hassas olan hanımefendinin, vakfa 
siyaseti bulaştırmış olduğu kadar, vakfı siyasî bazı 
emellere alet etmesi, mevzuat ve siyasî ortam bakı
mından tehlikelidir. Nitekim, 2820 sayılı Siyasî Parti
ler Kanununun 91 inci maddesi «Siyasî partiler, kadın 
kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluş
lar meydana getiremezler...» der. Aynı kanunun 92 
nci maddesi ise, siyasî partilerin, vakıflar vesair mes
lek kuruluşları veya bunların üst kuruluşları ile siya
sî ilişki ve işbirliğini men eder. 

Türk umumî efkârınca müsellem, siyasî maksat ve 
tertip için, parti kademelerine talimat veren, siyasa 
faaliyetlerini milletvekili transferine teşmil eden, Baş
bakanlık ikametgâhını parti ocağı gibi siyasî çalışma
lara âienî şekilde istimal eden hanımefendinin Türk 
-Kadınlarını Güçlendirme Vakfı ile müsemma teşek
külün, maskeli kadın kolları hizmeti vermediğini kim 
temin edebilir? (DYP sıralarından alkışlar) 

İBAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) -^ Topar

lıyorum efendim. 
İkinci unsura gelince : Siyaset meclubu vakıf baş

kanı hanımefendi, bakana rağmen, Kız Teknik Öğre
tim Umum Müidiresini Başbakanlık ikametgâhına celp 
eder ve kenndilerine, 23 Haziran 1986'da vakfın ya
pacağı bir merasim için, kız meslek ve pratik sanat 
okullarının 9 takı süsleyecek 25 santim çapında papat
ya çiçeklerinin yapılması talimatı verilir. 

«9 tak için çiçek yapma imkânının olmadığı» ifa
de edilmesine rağmen 3 tak için, 5 bin çiçeğin yapıl
ması talimatı katileşir. 

İlk ve orta tedrisadın yıllık ders tatili 30 mayıstan 
itibaren başlarken, sanat okulları bir senelik yorgun
luğa ilaveten sergi, kermes ve imtihan hazırlıkları için 
daha bir ay müddetle kesif çalışma programları tatbik 
edilmesi zaruretiyle karşı karşıya iken, vakıf için ya-
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pılan bu teklif, düşündürücü olduğu kadar ibret ve
ricidir de.. 

BAŞKAN — Sayın Âltunakar, lütfen toparlayınız. 
MAHMUD ÂLTUNAKAR (Devamla) — Biti

yor efendim, bitiyor. 

Her okul 250 çiçek yapacak, bu miktar çiçeğin 
maliyetli de 50 bin liradır. Okulların sipariş atölyele
rine bu maksat için zamanında müracaat edilmemiş
tir. Okul döner sermayesi masrafı tekabbül edemez 
ıbakanh'kta tahsisat yo'k, Vakıf ücret ödemiyor. Ancak 
okulun mahdut ihtiyaçlarını karşılamak üzere, okul 
idaresi ve öğretmenlerin, cepten ve el emeği ile tertip 
ettikleri kermes ve okul içi dernek paralan kullanıla
cak; fakat okullar da beş parasız kalacaktır. 

•lışin teknik, idarî ve malî zorluğu umum müdire ta
rafından dile getirildiği bilinmektedir, fakat mazeret 
kabul edilmemiş/tir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Teknik öğretim teşkilat ve camiasında üzüntü ya
ratan bu emri karakuşî için, şu soruları ilgililere ale
nen sormaktan kendimi alamıyorum : 

1. Bakana rağmen niçin Kız Teknik Umum Mü-
diresine talimat verildi? Umum Müdire bakandan ya
zılı emir veya onay talep etti mi? 

2. Umum Müdürlük ve okul idareleri, hanıme
fendinin emirlerine itaata mecbur mudurlaf? 

3. Hanımefendi, hangi sıfatla bakanlık teşkilatı
nı muhatap alıyor da, okulları faaliyetlerine alet edi
yor? 

4. Okul ders programlarının iptal, tahdit ve te
hir edilmesi mesuliyetini kim deruhte edecek? 

BAŞKAN — Sayın Âltunakar, lütfen toparlayınız 
efendim. 

MAHMUD ÂLTUNAKAR (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

5. Okul idarelerinin vakıf için yaptıkları harca
malar, ne zaman, kimler tarafından ve hangi fasıldan 
tediye ve telafi edilecektir? 

6. Mesleğine âşık, idealist ve çalışma inancı için
de gayret gösteren bir öğretmen olan Umum Müdire 
ve hatta Sayın Bakan, bu tip emrivaki müdahaleler
den kim ve hangi mevzuat himaye edecektir? 

Hürmetlerimle. (DYP, HDP, SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âltunakar. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. (ANAP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar, «Cevap verecek 
Sayın Bakan» sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan, hanıme

fendi cevap versin, 
BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Diyarbakır milletvekili Sayın... 

BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Sizin başka işi
niz yok mu uğraşacak? Terbiyesiz adam. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Seni 
seçip buraya getiren Konya seçmenine seni şikâyet 
edeceğim, terbiyesiz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

Sayın idare amirleri, lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Diyar
bakır Milletvekili Sayın Altunakar'ın yapmış olduğu 
gündem dışı konuşmayı cevaplandırmak üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Sayın Altunakar'ın konuşmasında söz konusu etti
ği ve Başbakanımızın eşi Sayın Semra Özal hanıme
fendinin himayelerinde kurulan ve başkanlığında yü
rütülen Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı 
ile, hükümetimizin ve partimizin hiçbir ilişkisi yok
tur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, Türk 
kadını zayıf değildir. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın De
mir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yanlıştır, yanlıştır. • 
BAŞKAN — Lütfen dinleyin efendim. 
Sayın Bakan, siz konuşmanıza devam edin efen

dim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın Demir, Türk Ordusunu Güçlendirme' 
Vakfı var; Türk Ordusu zayıf mı?.. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Sayın Yılmaz. 
Türk Ordusunu karıştırma. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Ben karıştırmadım; siz öyle söyleyin, siz 
öyle söyleyin... 

GÜNSELİ. ÖZKAYA (istanbul) — Kendini savun, 
Türk Ordusunu karıştırma. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Herhalde Sayın Demir'e söylüyorsunuz. 
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GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Türk Ordusu 
ulusun ordusudur, onu ağzına almaya hakkın yok se
nin. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Herhalde Sayın Demir'e söylüyorsunuz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Türk kadını sizden 
güçlüdür. 

MEHMET öZDEMtR (Elazığ) — Otur yerine, 
çingene. 

'BAŞKAN — Sayın Dendir, lütfen efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın Altunakar'ın, aslında sadece idea
list amaçlardan kaynaklanan ve tamamen gönüllü kat
kılarla yürütülen bu vakfın faaliyetlerini, hükümeti
mize ve partimize bulaştırma çabaları tamamen mes
netsizdir. Eğer, burada yapılan bir siyasî istismar var
sa, o da bizzat kendisi tarafından yapılmıştır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

IBu iddialarına mesnet olarak ileri sürdüğü, bazı 
teknik okulların, aslında döner sermaye olarak yürü
tülen hizmetlerinden, • bu vakfın da yararlanması ve 
onların pazarlama çabalarına katkıda bulunması me-
selesinü, Sayın Altunakar burada, tamamen işin as
lını saptırmak suretiyle dile getirmiştir. Bu vakfın... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Yılmaz, müdafaa edemiyorsun, hitabetin yetmiyor. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bayezit, lütfen... 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Bu' vakfın hiçbir şekilde siyasî bir amaç 
gütmediğini, hiçbir şekilde... 

CAHİT TUTUM ı(Balıkesir) — Güdemez zaten. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yasalara aykırı olur. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Binaenaleyh, burada yapılan konuşmanın 
haksız ve mesnetsiz olduğunu tekrarlar, hepinize say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — Afyon Milletvekili M. Şükrü Yüzbaşıoğlu'-

*nun, 110 uncu Birleşimde Anayasa ile ilgili olarak yap
tığı konuşmaya açıklık getirmek maksadıyla gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sayın Şükrü Yüz-
başıoğlu, «Anayasa ile ilgili konuşmama açıklık ge
tirmek üzere gündem dışı söz istiyorum» diyor. 

Buyurun Sayın Yüzbaşıoğlu, süreniz 5 dakikadır 
efendim; ona göre ayarlayın kendinizi. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen hafta 
Salı günü, Anayasamızla ilgili yapmış olduğum gün
dem dışı konuşmamı, bir sayın Diyarbakır milletvekili 
maksadından saptırarak sataşmada bulunmuştur. Ko
nuşmama açıklık getirmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Birincisi hiçbir ilgisi olmadığı halde, seçim çevre
me gidip gitmeyişim ve seçmenimi tanımayışım. Ben 
siyasî hayata fiilî olarak 1950'de, Atatürk'ün kurduğu 
Cumhuriyet Halk Partisinde başladım, Atatürk'ün 
6 İlkesine bağlı olarak bugüne kadar geldim. 36 yıl
dır siyasî hayatım düz bir çizgidir. Cumhuriyet Halk 
Partisi saflarına, iktidardayken değil, Cumhuriyet Halk 
Partisi muhalefete geçtikten sonra girdim; eğitim ve 
kültür yuvası olan halkevlerinin o günkü iktidarca 
kapatılmasından sonra girdim. Bugün, o eğitim mües
seselerinin Türk gençliğine ne kadar elzem olduğu 
açıkça belirlenmiştir. Politik ahlakımı ise ismet Paşa'-
nın ekolünde aldım. 

36 yıldır, ilimin 495 köyünün yolunu, muhtarını; 
seçmenimin evini, bahçesini ve hatta ununu öğüttü
ğü değirmenini bilirim. Henüz siyasette mürekkebi 
kurumamış ve siyasî çizgisi belirlenmemiş bir kim
senin böyle bir sataşmada bulunması, hem kendisi 
için, hem partisi için bir talihsizliktir. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

36 yıldır, seçmenime hep gerçekleri söyledim. Ba
ğımsız olduğum günden itibaren de binlerce kutlama 
mektubu ve telgrafı aldım. Bunların çoğunu bağımsız 
milletvekili arkadaşlarım okudu. Ben, bunlardan sa
dece, bu talihsiz konuşmanın yapıldığı gün aldığım bir 
mektuptan, iki cümleyi okuyacağım: «Bağımsızlığını
zın kararım kutlarım...» 

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — «ANAP'a geçme
nizi tavsiye ederim.» 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — «Doğ
ru kararı verebileceğinize eminim. Biliyorsunuz, bi
zim ailecek Dinar, Dazkırı, Şuhut ve Sandıklı ilçele
rinde çevremiz geniştir...» 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Siz mi yazdınız onu? 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Alır 
okursunuz zarfıyla, ben mi yazdım, kim yazdı öğre
nirsiniz. Bu sataşmalardan vazgeçin. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin 
efendim. 

Süreniz doluyor, lütfen devam edin Sayın Yüzba
şıoğlu. 

— 268 — 



T. B. M. M. B: 115 4 . 6 . 1986 0 : 1 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — 
«1988'de nereye gidecek iseniz, biz daima sizin safla
rınızda ve yanınızda olacağız.» 

İkinci suçlamaya gelince; bu, bir bölge halkını 
suçladığım şeklindedir. 

Konuşmam açık ve nettir. Çünkü, o bölge halkı
na reva görülen çirkin ve haince olayları kınadım. 
Güneydoğu'daki olaylar nedeniyle hükümeti suçlayan 
parlamentere, «Neden diğer bölgelerde olmuyor?» di
ye sordum. Çünkü oralarda da aynı hükümetin sos
yal ve ekonomik icraatı var ve olayların, hain sal
dırıların, iktidarınıza kadar devam edeceğini kesin 
ifade ettiğinize göre, irtibatınız, ilginiz, bilginiz nedir?» 
dedim. Burada, devlet görevlilerine, devletine ve hü
kümetine bağlı temiz vatandaşlara kurşun sıkan hain 
ve anarşistlere arka çıkanları kınadım. O bölge in
sanının ıstırabını dile getirişim hakaret mi? Bunun 
neresi hakaret? 

Ben, bölgecilik ve mezhep kışkırtıcılarını kınadım; 
daha açık bir ifade ile, Atatürk'ün^ en önemli ilkele
rinden olan «milliyetçilik» ve «laiklik» ilkelerine iha
net edenleri kınadım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Yasaların mani haline rağmen, bu kürsüden, 1 
Mayıs'ı bayram yapmak için 5 dakikalık konuşmada 
dokuz defa «Moskova» diyen zihniyeti kınadım. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu me
sajınızla Moskova'yı Kabe mi yapacaksınız? (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; SHP sıraların
dan gürültüler) Biliniz ki, Türk Milletinin Kâbesi An
kara'dır, Çankaya'dır, bu Yüce Meclisin çatısının al
tıdır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yüzbaşıoğlu, lütfen toparlayın 
efendim. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Çün
kü, Ulusal Kurtuluş Savaşında, aziz şehitlerimizin 
mübarek kanlan ve ruhları ile Kâbeleşmiştir. (ANAP 
sıralarından. «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hiç şüphem yok ki, bu zihniyet sahipleri, Ata
türk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği asil Türk gençli
ğinden gerekli cevabı yakında alacaklardır. 

Aynı konuşmada, «İşçiyi, halkı sokağa dökeriz» 
dendi; okullarda dersleri boykot ettirip öğrenciyi so
kağa, meydanlara dökenler, kardeşi kardeşe düşüren
ler; fabrikalarda grevleri aylarca sürdürüp işçiyi so
kağa, meydanlara dökenler, milleti hangi felakete gö
türdü? Genç vatan evlatlarının istikbali ne oldu? Ölen 
ve istikbali sönen evlatların ana - babalarının ıstırabı

nı hâlâ duymuyor musunuz? Vicdanlarınız o acı tab
lolardan sızlamıyor mu? 

Allah o acı günleri bir daha bu asil millete gös
termesin, yaşatmasın... 

BAŞKAN — Sayın Yüzbaşıoğlu, lütfen bitiriniz. 
M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Yü

ce milletimiz bu idrak içinde, bu zihniyettekileri, ken
di eliyle, kendi oyuyla sokağa atacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Yüzbaşıoğlu, lütfen efendim... 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Ku
rultayınızda, Türk an'anesine ve Türk misafirperver
liğine yakışmayan, demokratik bir dost ülkenin mis
yon şefine yaptırdığınız yuhalamayı ve komünist ül
kelerin misyon şeflerine yaptırdığınız ayakta alkışla
mayı milletimiz değerlendirecektir. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ne ilgisi var? 
BAŞKAN — Sayın Yüzbaşıoğlu, lütfen efendim 

sözlerinizi bağlayınız. Lütfen efendim... Lütfen efen
dim... 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Bu hareketinizin cevabını ve gerekli dersi, Türk 
Milleti asaletine uygun olarak size verecektir. 

BAŞKAN — Sayın Yüzbaşıoğlu, lütfen konuşma
nızı bitirin efendim. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Ba
kıyorum, her konuşan parlamentere, bakana, Baş
bakana ve hatta Sayın Meclis Başkanına sataşmayı 
âdet edindiniz. İki senedir, bir milletvekili gibi otur
masını öğrenemediniz. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ayıp, 
ayıp; yaşına başına yakışmıyor. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Yüzbaşıoğlu, lütfen 
efendim... Sayın Yüzbaşıoğlu... 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Sizin 
gibi geçmişteki pek çok siyaset amigolarının bugün 
nedamet içinde olduğunu görüyorum. Nedamete dü
şeceksiniz, sizi şimdiden uyarıyorum. 

.Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüzbaşıoğ
lu. 

Lütfen efendim, lütfen efendim... İşitemiyoruz, lüt
fen efendim... 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Onlar söyleyince 
iyi de, başkaları söyleyince mi kötü Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

sayın hatip, daha önce kendisine yapılan bir sataş
mayı bahane ederek, partiye ve gruba yönelik; tama-, 
men grubu ve partiyi itham edici «Yaptığınız, yuha
lattığınız» gibi ithamlarla bir partiyi, bir grubu he
def almıştır. Binaenaleyh, sataşma vardır, grup adına 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, zabıtları tetkik 
ettikten sonra size söz vereceğim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kanada'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı 

Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar, Ulaştırma Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1065) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hayır, Sayın Baş

kan! 
BAŞKAN — Tetkik ettiriyorum efendim; zaptı 

istettik, bakacağım efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Da
ha ne desin; «Moskova'yı Kabe yapıyorsunuz» dedi. 
Bu edepsizliğe, bu terbiyesizliğe müsaade mi edecek
siniz?.. 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» bölümünde 
Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır, okutup ayrı 
ayrı bilgilerinize sunacağım. 

YILMAZ DEMtR (Bilecik) — Sayın Başkan, ni
çin söz vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen müdahale etme
yiniz efendim. 

Sayın Tutum sataşma iddiasıyla söz isteğinde bu
lundu, biz de zaptı istettik yarım saat içinde baka
cağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hay
siyetsiz adam... 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — İdare amiri seçilemedi
ği için yapıyor bunu. idare amiri seçilseydi bunu yap
mazdı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, ilk tezkereyi oku
yunuz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 7 Haziran 1986 ta

rihinde Kanada'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik et

mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönüşüne ka
dar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Dev
let Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1066). 

'BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meofei Başkanlığına 

Cenevre'de düzenlenecek 72 nci Uluslararası Ça
lışma Konferansına katılmak üzere, 10 Haziran 1986 
tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Çallısına ve Sosyali 
Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönüşüne ka
dar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Dev
let. Bakanı Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın tekılifıi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgililerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Norveç'e gidecek olan Adalet Bakanı M. 
Necat Eldem'in dönüşüne kadar, Adalet Bakanlığına 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1067) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Adalet Bakanları XV noi Konferansına 
katılmak üzere 15 Haziran 1986 tarihinde Norveç'e 
gidecek olan Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in dö
nüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan'EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Hollanda ve Avusturya'ya gidecek olan 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçı-
oğlu'nun dönüşüne kadar, Kültür ve Turizm Bakan
lığına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1068) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : I 
Türkiye Büyülk Mdlillet Meclisli Başkanlığına 

Görüşmelerde 'bulunmak üzere, 18 Haziran 1986 
tarihinde Hollanda ve Avusturya'ya gidecek olan I 
Kültür ve Turizm Balkanı M. Mükerrem Taşçıoğlu' 
nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığı
na, Milılî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir-
oğlu'nun vokiılılilk etmesinin, Başbakanın teklifli üze
rine, uygun görülmüş olduğunu filgillerinize sunarım. 

Kenan Evren I 
Cumhurbaşikanı 

BAŞKAN — Biılgilerinize sunulmuştur. I 

5. — Macaristan'a gidecek olan Tarım Orman ve I 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne ka- I 
dar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, İçişleri I 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un vekillik etmesinin uy- I 
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi I 
(3/1069) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ı 

Görüşmelerde 'bulunmak üzere, 19 Haziran 1986 
tarihinde 'Macaristan'a . gidecek olan Tarım "Orman 
ve Köyişleri Baikanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne 
kadar; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, İç-
üşleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un vdkjl'lik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren ı 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun (6/747) esas numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına dair önergesi (4/218) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilme- | 
sine dair önerge vardır; Okutuyorum: 

TAMIM Başkanlığına 
Gündemin «Sözlü Sorular» kısmında yer alan, 

(65 insi sırada) (6/747) öğretim üyeliğine yükseltil
me istekleri reddedilen öğretim görevlilerinin duru
muna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı I 
Sayın Metin Emiroğlu'ına yönelttiğim sözlü sorumun, 
«jHaksızlı'k giderilerek kanunlaşmasından dolayı» gün
demden çıkarılmasını rica eder, saygılar sunarım. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. | 

C) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
a) Siyasî Parti Grubu Önerisi 
1. — Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin sı-

. rasının yeniden düzenlenmesine ve Genel Kurulun 
çalışma gün ve saatlerine ilişkin ANAP Grubu öne
rileri. 

BAŞKAN — Anavatan Paftisi Grubunun, İçtü
züğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına göre veril
miş önerileri vardır; okutup, onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4 Haziran 1986 Çrrşam'ba günü toplanan Da

nışma Kuruluna. bir siyasî parti grubu katılmadığın
dan, bir öneri hazırlanamamıştır. Bu itibarla grubu
muzun aşağıdaki önerilerinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesinin son fıkrası uyarınca Genel Kurulun ona
yına sunulmasını arz ederim. 

Pertev Aşçıoğlu 
Grup Başkanvekili 

Öneriler : 
1< Gündemin, Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle 

Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 9 uncu 
sırasındaki 442 sıra sayılı kanun tasarısının bu kıs
mın 3 üncü sırasına; 10 uncu sıradaki, 464 sıra sayılı 
kanun teklifinin 4 üncü sırasına; 11 inci sırasının 
463 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci sırasına; 
5 inci sırasındaki 462 sıra sayılı kanun tasarısının 
6 ncı sırasına; 6 ncı .sırasındaki 458 sı
ra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına; 4 üncü 
sıradaki 459 sıra sayılı kanun teklifinin 8 inoi sı
rasına; 7 nci sırasındaiki, 460 sıra sayılı kanun tek
lifinin 9 uncu sırasına; 8 inci sırasındaki, 441 sıra 
sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına ve 3 üncü 
sırasındaki, 455 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci 
sırasına alınması önerilmiştir. 

2. Kanun tasarı ve teklif lef inin, yeni sıralama
sına göre; 8 inci sıraya kadariki tasarı ve tekliflerin 
görüşülmesi amacıyla Genel Kurulun 6 Haziran 1986 
Cuma günü. 14.00 - 19.00 ve 21.30 - 02.30 saatleri 
arasında da çalışması önerilmiştir. 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Haziran 
1986 Perşembe gününden başlamak üzere tatile gir
mesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Her önergeyi tekrar okutup, ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım: 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) —^ Sayın Başkan, 
söz istiyorum./ 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi? 
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İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın öneri sa- ı 
bibi, acaba gerekçesini lütfeder mi Yüce Meclise? I 

'BAŞKAN. — Öyle bir şey yok efendim; yalnız, I 
size lehinde veya aleyhinde söz verebilirim. I 

'İSMAİL ŞENGÜN (Dendzt'i) — Sayın Başkan, 
gerekçesini aınlalmayınca lehinde veya aleyhinde na- I 
sil konuşabilirim?' I 

BAŞKAN — İçtüzük öyle efendim, ne yapalım? I 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Efendim... 
iBAŞKAN — İçtüzüğümüz öyle efendim. I 
İSMAİL ŞENGÜN .(Denizli) — Sayın Başkanım, 

insiye'üifinizi kullanın lütfedin; Meclisi aydınlatsın- I 
lar. 

'BAŞKAN — Lehte veya aleyhte konuşmak iste- I 
yen varsa, söz veririm efendim. I 

İSMAİL ŞENG'ÜN (Denizli) — İçtüzükte' ma- I 
mi hüküm Var mı Sayın Başkanıım? I 

'BAŞKAN — Mani hüküm yok; faıkat usul olma- I 
mış efendim. I 

İSMAİL ŞENGÜN (DenizM) — Önergeler ge- I 
regçeli değil midir Sayın Başkanım? I 
' İBAŞKAN — Efendim, önergenin lehinde veya I 
aleyhinde ikişer kişiye söz vere'bilirim, başka türlü I 
bir muamele yapmam mümkün değil. I 

IİSMA1L ŞENGÜN (DenizM) — Önergeler ge
rekçeli olmaz mı? I 

'BAŞKAN — Öyle bir şey yok efendim. Bu bir I 
önerge değil efendim; grup önerisidir. Lehinde veya I 
aleyhinde söz isteye'bilirsiıniz. I 

İSMAİL ŞENGÜN (Denüzli) — Grup önerileri 
de gerekçeli olur efendim. I 

HÜSEYİN AVNİ SAÖBSEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, tasarı tekliflerin başta olanını ortaya, orta- I 
dakini başa, sonrakini ortaya alarak karmakarışık I 
yaptınız. Anlamadan ne yapabiliriz. Kendi grupları I 
bunu anlamış mı? I 

BAŞKAN — 1 inci öneriyi tekrar okutuyorum : I 
Öneriler : I 
1. Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 

Komisyondan Gelen Diğer İşler» kısmının 9 uncu I 
sırasındaki 442 sıra sayılı kanun tasarısının bu kıs- I 
mın .3 üncü sırasına; 10 uncu sırasındaki 464 sıra I 
sayılı kanun teklifinin 4 üncü sırasına; 11 inci sıra- I 
sındaki 463 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci sıra- I 
sına; 5 inci sırasındaki 462 sıra sayılı kanun tasarı- I 
sının 6 ncı sırasına; 6 ncı sırasındaki 458 sıra sayılı I 
kanun tasarısının 7 nci sırasına; 4 üncü sırasındaki i 
459 sıra sayılı kanun teklifinin 8 inci sırasına; 7 nci I 
sırasındaki 460 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu I 
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sırasına; 8 inci sırasındaki 441 sıra sayılı kanun ta
sarısının 10 uncu sırasına ve 3 üncü sırasındaki 455 
sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci sırasına alınması 
önerilmiştir. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
önergenin aleyhinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, ön

ce lehinde konuşmak isteyen varsa, rica edelim konuş
sun; gerekçesini öğrenmiş oluruz. 

BAŞKAN — Yok efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; Anavatan Partisi Grup 
Başkanvekili Sayın Aşçıoğlu imzasıyla önümüze ge
len önerinin gerekçesini, lütfedip kendileri açıklama
dılar. En azından, yüce Meclise saygı icabı, burada 
lehinde söz alarak bizi aydınlatmaları gerekirdi. 

Şimdi, önümüzde 11 maddeli bir gündem var. Bu 
gündemin, sıraların değiştirilmesi isteniyor. Bizler 
de, aynı zamanda - biraz önce de okuduk ve-öğren
dik - cuma günü çalışma durumunda kalacağız ve 
büyük bir ihtimalle bu gündem maddelerinin hepsini 
Meclis görüşme imkânı bulacaktır. 

Buna rağmen siz, ansızın önümüze bir öneri ge
tirmek ve gerideki bazı gündem maddelerini öne 
getirilmesini temin etmek suretiyle acaba muhalefe
tin Mecliste muhalefet yapmasını engellemek mi is
tiyorsunuz? (ANAP sıralarından «Ne alakası var?» 
sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, 10 uncu sıradaki 
bir gündem maddesi 4 üncü sıraya geliyor; yani, bel
ki birkaç saat sonra konuşma imkânı elde edilecek. 
Peki, yeni gündem sırası 4 üncü olan bu konuda, 
kendisini 10 uncu sıraya göre hazırlamış olan sözcü 
arkadaşım, acaba kendisini nasıl ayarlayacak veya 
nasıl muhalefet görevini yapacak? Bunları sizin iza
nınıza bırakıyorum. 

Ne lüzum var, Mecliste niçin yeni bir tansiyon 
yaratmak istiyorsunuz? Lütfedin, lehinde konuşun 
da, biz de gerekçenizi anlayalım, makulse sizinle 
birlikte olalım; ama hiçbir fikir öne sürmediğinize 
göre, bir emrivaki yaptığınıza göre, benim bundan 
anladığım, grubumdaki muhalefet sözcüsü arkadaşı
ma söz imkânı tanımak istemiyorsunuz demektir. 
Bunu da sizin demokrasi anlayışınızla, Meclis adabı
nızla bağdaştıramıyorum. 

Saygılar sunarım. (HDP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
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PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Lehinde 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, lehinde buyurun 
efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
biraz önce «Lehinde konuşmak isteyen varsa önce o 
konuşsun, daha sonra ben konuşayım» diye rica et
miştim. 

BAŞKAN — Şimdi dinliyoruz efendim, fark 
eder mi? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; getirdiğimiz öneri ile yeni 
bir şey getirilmiyor. Geçen hafta Danışma Kurulun
da Meclisin çalışma gün ve sürelerinin yeniden tes
pitini yaptık ve Genel Kurulumuzda oylanarak kabul 
edildi. Buna göre, bugün ve yarın saat 02.30'a kadar 
çalışma sürelerimiz uzatılmış bulunuyor. Elimizde de 
bir gündem var. Gündemde 11 tane kanun tasarı ve 
teklifi yer almaktadır. 

Şimdi sayın arkadaşıma cevap veriyorum, öneri
mizle istediğimiz şu : Bu 11 kanun tasarı ve tekli
finin, bu zaman içerisinde, yani yarın akşam geç 
saate kadar görüşülememesi ihtimaline binaen, bun
ların içinde önemli olanlarını - Meclisimiz üç aylık 
bir tatile giriyor bu tatil esnasında gerek hükümet 
çalışmaları bakımından, gerekse bu kanunların tat
bikatı bakımından ehemmiyetli olanlarını - öne al
mak suretiyle, yeni bir düzenleme getirilmesini bu
gün Danışma Kurulundan istedik, fakat Danışma Ku
rulu, bir parti grubunun iştirak etmemesi nedeniyle 
toplanamadı. Bunun üzerine biz de teklifimizi, bir 
öneri halinde Genel Kurulun ıttılaına ve tasviplerine 
sunmuş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, gerekçemiz; 11 tane kanunun bu dö
nem içinde ve Meclis tatile girmeden bayrama ka
dar Genel Kurulda görüşülememesi ihtimaline binaen, 
önemli gördüklerimizin öne alınmak suretiyle görü-

I 

şülmesini temin etmekten ibarettir. Yoksa, biraz ön
ce konuşan arkadaşımın dediği gibi, muhalefet söz
cülerine söz imkânı vermemek için bir oyun veya 
taktik uygulamak gibi bir şey düşünmemiz sureti ka-
tiyede mevzubahis olamaz, zaten maddeten de böyle 
bir şey mümkün değildir. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — O sonucu doğurur. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — O sonucu 

da doğurmaz efendim. Çünkü, 11 tane kanun tasa
rısı esasen gündemdedir ve bu tasarıların görüşülmesi 
bugün ve yarın tamamlanacaktır. Partiler sözcüleri

ni seçmişler ve hatta - zannediyorum - Meclis Baş
kanlığına dahi, filanca tasarı üzerinde konuşacak 
grup sözcümüz şudur diye bildirmiş bulunmaktadırlar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hep
sini müzakere edip bitirecek misiniz? Bitiremeyecek
siniz, bir kısmını bırakacaksınız... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu itibarla, 
gündemde bir maddenin öne alınmış olması, muhale
fet sözcülerine söz imkânı verilmemesi diye bir ne
tice doğurmamaktadır. O bakımdan, bu şekilde ya
pılan tenkit, tamamen haksız yere yapılmış bir ten
kittir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — O halde niye ya
pıyorsunuz? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — önerimiz 
açıktır. Önerimizi Genel Kurulun tasviplerine arz 
eder, saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşçıoğlu. 
Önerinin lehinde veya aleyhinde konuşmak iste

yen başka milletvekili var mı efendim? Yok. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önen kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum: 
2. — Kanun tasarı ve tekliflerinin, yeni sıralaması

na göre; 8 inci sıraya kadarki tasarı ve tekliflerin gö
rüşülmesi amacıyla Genel Kurulun 6 Haziran 1986 
Cuma günü 14.00 - 19.00 ve 21.30 - 02.30 saatleri 
arasında da çalışması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, anlaşılamadı, öneriyi bir daha okutur mu
sunuz? 

BAŞKAN — Peki efendim, bir daha okutuyorum : 
2. — Kanun tasarı ve tekliflerinin, yeni sıralaması

na göre; 8 inci sıraya kadarki tasan ve tekliflerin 
görüşülmesi amacıyla Genel Kurulun 6 Haziran 1986 
Cuma günü 14.00 - 19.00 ve 21.30 - 02.30 saatleri 
arasında da çalışması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
böyle bir karar alamazsınız ve bu öneriyi oya suna
mazsınız. 

BAŞKAN — Niye efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Filan yere ka

dar görüşme» diye bir şey olamaz. Eğer Meclis nor-
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mal çalışma yapıyorsa olur; ama «gündemin filan 
maddesine kadar» denemez; bu kadar keyfîlik ol
maz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Oylandı 
ve kabul edildi efendim. 

BAŞKAN — öneri oylanmış ve kabul edilmiştir 
efendim. 

Üçüncü öneriyi okutuyorum r 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Haziran 

1986 Perşembe gününden başlamak üzere tatile gir
mesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... öneri kabul edilmiştir. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, zabıt geldi mi? 

BAŞKAN — Gelmedi efendim. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, aradan bir hayli zaman geçti. 
BAŞKAN — Gelmedi efendim. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, «Moskova'yı Kabe yaptınız» dediklerini 
duymadınız mı? 

Bununla ilgili zabıt isteneli bjr saat oluyor... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen müdahale et
meyin efendim. Zabıt gelecek; söz verip vermemek 
benim takdirime aittir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba
kın, bir saat geçti efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, siz 
duymadınız mı söylenileni? Taraf tutuyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Zaptı ge
tirtip tetkik edeceğim efendim. Lütfen efendim.;. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, siz 
tarafsız olarak başkanlık yapıyorsunuz. Bu bakım
dan hatipleri dikkatli dinlemekle yükümlüsünüz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Tarafsız olduğum 
şüphesizdir. Çok heyecanlıydı biliyorsunuz; dinleye-
medim, onun için getirtiyorum zabıtları. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Heyecanlanmayın 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben heyecanlanmadım, sizler heye
canlandınız. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Biz heyecanlan
mıyoruz, siz heyecanlanıyorsunuz; hoşunuza gitti 
çünkü. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
7. — Sıkıyönetimin Bazı İllerde Uzatılmasına İliş

kin Başbakanlık Tezkeresi (3/1063) 

I BAŞKAN — Sıkıyönetimin bazı illerde uzatılma-
I sına, olağanüstü halin bazı illerden kaldırılmasına, 
I bazı illerde uzatılmasına dair Başbakanlığın iki ayn 
I tezkeresi vardır; sırasıyla okutuyorum : 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi •: 12.3.1986 tarihli ve 188-2/03032 sayılı ya-

I zımız. 
I Millî Güvenlik Konseyinin (1) numaralı 'bildirisi 
I (iıle bütün yurtta .ilan olunan ve -son olarak (5) ilde 
I 19.3.1986 tarihinden itibaren (4) ay süre ile uza-
I tılıması Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13.3.1986 

tarihli ve 29 sayılı karan ile onayılanmış 'bulunan 
I sıkıyönetimin; 
I Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve Van ille

rinde 19.7.1986 günü saat 17.00'den itibren (4) ay 
I süre iıle uzatılmasının, 
I Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
I Kurulunca 3.6.1986 tarihinde uygun görülmüştür. 
I Gereği'nin yapılımasını saygılarımla arz ederim. 
I ' Turgut özal 
I Başbakan 

I 8. — Olağanüstü Halin Bazı İllerden Kaldırılma-
j sına, Bazı İllerde Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık 

Tezkeresi (3/1064) 

j BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

'Algi : 12.3.1986 (tarihli ve 188-2/03032 sayılı ya-
I zıımız. 
I 19.3.1986 gün ve saat 17.00'den geçerli olmak 
I üzere (10) ilde uzatılan ve (4) lilde ilan edilen ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13.3.1986 tarihli 30 
I ve 31 sayılı kararları ile onayılanmış bulunan • ola-
I ğanüs'tü halin; 
I 1. içel, Ordu ve 'Sivas -illerinden 19.7.1986 gü-
I nü saat 17.00'den ıgeçenli olmak üzere ıkaldıriilması-
I um, 
I 2. Adana, Ağrı, Ankara, Bingöl, Elazığ, Hatay, 

İstanbul, izmir, Kars, Şanlıurfa ve Tunceli illerinde 
19.7.1986 günü saat 17.00'den itibaren (4) ay süre 

I ile uzatılmasının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 

I Kurulunca 3.6.1986 tarihinde uygun görülmüştür. 
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

I Turgut Özal 
'Başbakan 

'BAŞKAN — Her iki tezkere de konuları itiba
riyle aynı mahiyettedir. 'Bu nedenle, görüşmelerini 

I birlikte yapacağız. 
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Görüşmelerin sonunda tezkereler sırasıyla ayrı 
ayrı onayınıza sunulacaktır. 

Okunmuş bulunan Başbakanlık tezkereleri üze
rinde, hükümetin açıklamasından sonra İçtüzüğün 73 
üncü maddesine göre görüşme açacağım. 

İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut, buyurun. 
'İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değer
li üyeleri; bilindiği gibi 12 Eylül 1980 tarihinden 
itibaren yurt çapında sürdürülen sıkıyönetim uygu
lamalarına, 19.3.1984 'tarihinden başlamak üzere, ka
demdi olarak 62 illimizde son verilmiş bulunmak-
tadır. Hâlen, sıkıyönetimin kaldırılmış olduğu illileri
mizden 14'ünde olağanüstü hal ilan edilmiş olup, 
5'inde de sıkıyönetim uygulaması devam etmekte
dir. 

«Yıkıcı ve bölücü mihraklar ülkemizin millî bir
lik ve beraberliğini bozarak, demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini yıkmak için büyük gayret içe
risinde idiler. Ancak, 12 Eylül sonrasında - güvenlik 
kuvvetlerimizin her türlü takdirin üstünde olan, canı 
pahasına, araliksız sürdürdüğü çalışmaları sonucu, 
şer mibraikiarın faaliyet alanları daraltılarak aktif 
kadrolarının yakalanmsıyla, ıterör odaklarının yurt 
içindeki faaliyetlerine büyük bir darbe indiritknıiş, 
böylece yıkıcı faaliyetlerin daha büyük boyutlara 
ulaşması önlenebilmiştir. 

Terör ve yıkıcı faaliyetlerin önlenmesinde alınan 
büyük mesafeye rağmen, güvenlik kuvvetlerinin ta
kibinden kurtularak yurt dışına kaçabilen terörist 
unsurların, yabancı güçlerin politik ve ekonomik des
teğini de alarak, ülkemiz aleyhindeki propaganda ve 
ajitasyon faliyetlerini halen devam ettirdikleri müşa
hede olunmaktadır. 

Ülke ve millet bütünlüğümüzü hedef alan dış des
tekli bu mihrakların, sınıra yakın bölgelerde barın
ma ve örgütlenme ihtiyaçları temin edilerek, eylem 
birliği cepheleri teşkil ederek sınırımızı geçmek su
retiyle (belli hedeflere karşı, saldırıya tevessül ettikleri 
görülmektedir. Her ne şekilde olursa olsun, bütün 
saldırıların millî birilik ve ülke bütünlüğümüze 'karşı 
olduğu açıktır. 

Sayın milletvekilleri, millî birlik ve beraberliği
mizi yıkmak, anayasal rejimimizi ortadan kaldırmak 
amacıyla faaliyet gösteren yıkıcı ve bölücü mihrak
lar, varlıklarını duyurabilmek, tekrar müessir olabil
mek gayesiyle her türlü imkânı kullanarak, asgarî öl
çüler içerisinde^ de olsa eylemlerini sürdürmektedir
ler. IBıu mihraklar, demokratik haklardan istifade et-

ımek suretiyle, önem atfettikleri günlerde çeşitli ey
lemlerini 'güçleri ölçüsünde, dışarıdan talimat almak 
suretiyle yurt sallhına yaymaya çalışmaktadırlar. Böy
lece, gerek eylemler, gerekse yalana dayalı propagan
dayla vatandaş ve devlet arasındaki (bağları zayıflat
maya, halkın merkezî otoriteye olan inanç ve des
teğini yok etmeye çalışmaktadırlar. 

Hükümetimiz, terör (örgütlerince hedef seçilen 
millî birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında, ana
yasal demokratik parlamenter sistemimizin korun
masında ve yıkıcı unsurlarla mücadelenin kararlılıkla 
yürütülebilmesinde, parlamentomuz ve değerli üye
lerinin göstereceği hassasiyetin son derece önemli 
olduğu inancındadır. 

Sayın milletvekilleri, yüce (Meclisiımize sıkıyöne
timle ilgili ifcdkliıflerimizi sunmadan önce, 19 'Mart 
1986 .ilâ 19 Mayıs 1986 tarihleri arasındaki dönem
de yurt çapında cereyan eden siyasî mahiyetteki olay
lar ele alındığında görülecektir ki, bütün illerimiz iti
bariyle 17 saldırı, 24 çatışma, 26 bildiri dağıtma, 3 
yazı yazma, 8 pankart asma olmak üzere 79 olay 
•vukua gelmiş; olaylar sonucunda 51 ölüm, 36 yara
lanma meydana gelmiştir. 

Olayları müteakip güvenlik kuvveti erimizce yürü
tülen operasyonlar sonucunda, illegal sol kesimden 
375 militan, 10 otomatik silah, 14 tabanca, 3 bomba, 
677 mermi; aşırı sağ kesimden 25 militan, 6 tabanca, 
82 mermi; irticaî kesimden 58 kişi olmak üzere; be
lirtilen dönem içerisinde toplam olarak -bölücü ke
sim de dahil olmak üzere- 589 militan, 41 otomatik 
silah, '27 tabanca, 4 417 mermi, 54 bomba ve 50 adet 
dinamit lokumu üle birlikte yakalanmışlardır. 

Aynı dönem içerisinde sıkıyönetimin kaldırıldığı, 
hiçbir uygulamasının Ibulunmadığı 48 ilimizden; Adı
yaman ve Kahramanmaraş'a l'er çatışma; Adıya
man'da 1 patlama, Balıkesir ve Samsun'da l'er yazı 
yazma; ©olu ve (Manisa'da l'er, Zongul'dakta -2 bil
diri dağıtma; Nevşehir, Rize, Trabzon 'illerimizde 
de l'er pankart asma olayı meydana gelmiş; diğer 
illerimizde, suç teşkil edici herhangi 'bir (gelişme ol
mamıştır. 

Güvenlik kuvvetlerimizin, hadiselere her an mü
dahale' edebilecek şekilde hâkim olduğu bu illerimiz
deki olaylar, mevziî şekilde cereyan etmiş ve önem 
arz etmeyen mahiyettedir. 

Sıkıyönetim kaldırılan, olağanüstü hal uygulama
sı devam eden 14 ilimizden; Bingöl'de 2, Hatay'da 
1, Tunceli'de 2, Şarilıurfada 1 saldırı eylemi; Bin-
ıgölde 1, Tunceli'de 5 çatışma; Ankara'da 3, Hatay'da 
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1, İstanbul'da 12, İçel'de 1, İzmirMe 4 (bildiri dağıt
ma; İzmir'de 1 yazı yazma; İstanbul'da 4, İzmir'de, 1 
pankart asma olayı meydana gelmiştir. 

Geçiş yolları üzerinde 'bulunan ve metropol bir 
yapı arz eden bazı illlerim'izdeki hassas nolkta ve böl
gelerin 'kontrol altına alınması amacıyla, güvenlik 
kuvvetlerimizin kademeli şekilde takviye edilerek, alı
nan tedbirlerin planlı bir şekilde artırılması sonucu, 
bir önceki döneme oranla patlama, gasp, soygun, 
banka soygunu, kanunsuz gösteri ve yazı yazma olay
larının yok denilebilecek şekilde azalması sağlanmış
tır. 

Dönem içerisinde meydana gelen saldırı ve çatış
ma olaylarında ise, nispî 'bir artış olmuş, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'Bölgelerimizde faali
yet gösteren eşkıya, kış boyu geri çekilme taktiği uy
gulayarak, baharla birlikte halkı ısinldirmek için önce
den tespit etmiş olduğu hedeflere karşı giriştiği ey
lem ve saldırılarını artırmıştır. 

©una mukalbil, ıgülvenlik kuvvetlerimizin takip, ta
rassut ve istiibJbarî çalışmaları sonucu, örgüt kalıntı
larına karşı düzenledikleri operasyonlar, çatışma olay
larında kısmî de olsa bir artışa sebep olmuştur. 

Genellikte bölücü unsurların, eylem ve faaliyet
lerini sürdürmeye çalıştığı ve halen sıkıyönetim uy
gulaması devam ettirilen 5 ilimizde, toplam 11 saldırı, 
T6 çatışma, 1 'bildiri dağıtma olmak üzere, 28 olay 
meydana gelmiştir. Cereyan eden bu olaylar sırasın
da, güvenlik kuvvetlerimizden '8 kişi şehit olmuş, te
röristlerce vurulan 19 vatandaşımız hayatını kaybet
miş, 9 eşkiya da ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca 
(bölücü unsurların saldırıları sonucunda, 4 köy koru
cusu da hayatını kaybetmiştir. 

Bölücü eşkıyanın eylemlerini yoğunlaştırdığı bu 
'bölge ile Ibağlantılı olarak, komşu bölgeler ve illerde 
yapılan operasyonlarda, çeşitli bölücü mihraklardan 
101 militan; 19 otomatik silah, 3 tabanca, 3 430 mer
mi, 41 bomba ve 50 adet dinamit lokumu ile birlik
te ele geçirilmişlerdir. 

Bölgede eşkiya ile ım'üica'dele edebilecek nitelikte 
yetiştir ilen güvenlik kuvvetlerimizin, silah, araç ve 
ıgereç ile (güçlendirilerek, peyderpey bahse konu ille
re gönderilmesi, hassas bölge ve geçiş noktalarındaki 
planlanmış tedbirlerin süreklilik arz edecek şekilde 
artırılması, kış şartlarının ortadan kalkmasıyla ope-
ırasyonel çalışmaya girilmesi, olay miktarının önemli 
ölçüde azalmasına sebep olmuştur. 

Rejim düşmanlarına karşı yasalar çerçevesinde 
hayatı pahasına, karariıhkla mübadele ederek hizmet 

veren ıgüvenlik kuvvetlerimizin, geçmişte büyük bo
yutlara ulaşan ihtiyaçlarının giderilmesi, örgütlere 
karşı düzenlenen operasyonlarda başarılı sonuçların 
alınmasını sağlamıştır. 

Güvenlik kuvvetlerimizin 'fedakârca çalışmalarına 
rağmen, maksatlı bazı çevrelerin teşvik ve desteğinde 
olan aşırı unsurlar, içte ve dışta yürüttükleri menfi 
propagandalarla, ıgüvenlik kuruluşlarımızın çalışma
larını olumsuz yönde etkilemeye çalışmaktadırlar. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, arz edilen hususlar 
ve gelişmeler ışığında, önümüzdeki dönem'de geliş
mesi muhtemel hususları da 'göz önüne almak sure
tiyle, halen sıkıyönetim uygulamasının devam etti
rildiği 5 ilimizin bulunduğu bölge dikkate alındığın
da, bu illerimizden bir kısmının : 

1. IBölücü örgütlerin faaliyet alanı İçinde bulun
ması; 

2. IBÖ%e dikkate alındığımda, halen bölücü örgüt
lerin silahlı şiddet eylemlerini sürdürmesi; 

3. Sağlıklı bir netice için, Önümüzdeki aylarda 
Önemli operasyonların devam ettirilmek istenmesi; 

4. Bu bölge ve illerimizde bölücü örgütlerin, yö
re halkı üzerinde halen mevcudiyet ve ımiüessiriyet-
lerini hisseittirmeleri; 

'5. ıBölücü örgütlerin silahlı eylemlerini (gerçekleş
tirme ve saklanması İçin coğrafî yapı ve tabiat şart
larının elverişli olması gibi hususların göz önünde bu
lundurulması gerekmektedir. 

Bu itibarla, sıkıyönetimin halen devam ettiği ille
rimizden; Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Van ve Si-
irt'in, yukarıda tespit edilen esaslar 'dahilindeki ıil 
ve (bölgelerden olması sebebiyle, mevcut sıkıyöneti
min 19 Temmuz 1986 tarihinden itibaren dört ay da
ha uzatılmasında fayda mülahaza edilmektedir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Fayda mı, zorunluluk mu sayın bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
'(Devamla) — Sayın mille'tvekilleri, daha önce sıkı
yönetim uygulamasının kaldırılarak olağanüstü ha
lin sürdürüldüğü İçel, Ordu ve Sivas illerimizde, son 
dönem içerisinde müessir alabilecek siyasî bir olayın 
vukua gelmemesi, örgütsel faaliyetlerin asgarî sevi
yede bulunması, alınan (güvenlik tedbirlerinin muh
temel olayları önleyebilecek kapasitede olması nede
niyle, halen devam etmekte olan olağanüstü hal uy
gulamasına son verilmesi uygun değerlendirilmekte
dir. 

'Buna mukalb.il,- Adana, Hatay, Bingöl, Elazığ, Ağ
rı, Kars, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde, asgarî se-
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viyede de olsa, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin devam 
etmesi, arazi yapısının teröristlerin gizlenme ve inti
kallerine uygun olması; 

'Bunlardan Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl ve Tunceli 
illerimizin Güneş Harekât bölgesıine yakın olmaları; 

Kars ve Ağrı'nın sınır kesiminde olmaları dolayı
sıyla; 

Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizde ise işçi ve 
öğrenci potansiyelinin yoğun Olması, örgütsel faali
yetlere zemin yaratması, metropoliten ışehir olma özel
liğini taşıması medeniyle diğer «bölgelerden intikal ede
cek militanlara 'barınma ve gizlenme imkânı tanıma
sı hususlarının da göz önünde alınarak, bu illerimiz
de olağanüstü halin, 19.7.1986 tarihinden itibaren bir 
dönem daha 'devam ettirilmesinde fayda mülahaza 
olunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yılkıcı ve b'ölücü terör mih
raklarının, vatandaşları tedirgin ederek sindirmek, 
devlet otoritesini zaafa uğratarak demokratik rejimin 
işleyişini 'baltalamak gayesiyle yeniden 'terör hareket
lerine uygun bir zemin yaratma gayreti içerisinde 
oldukları yukarıda arz olunmuştur. Bahse konu şer 
odaklarına karşı verilecek mücadelenin millî bir gö
rev olduğu idraki içinde olan hükümetimiz, yüce 
'Meclisin Ibütün üyelerinin de aynı 'görüşleri paylaş
tığı inancındadır. 

'Bu itibarla, yukarıda arz ettiğim değerlendirme
ler doğrultusunda, sıkıyönetimin devam ettirildiği 
Diyarbakır, Hakkâri, (Mardin, Van ve Siirt illerimiz
de sıkıyönetim uygulamasının sürdürülmesini; 

Olağanüstü bal uygulaması bulunan Ankara, İs
tanbul, İzmir, Adana, Halfcay, Bingöl, Elazığ, Kars, 
Tunceli, Ağrı ve Şanlıurfa illerimizde Ibu uygulama
nın devam ettirilmesi; 

İçel, Ordu. ve Sivas illerimizden olağanüstü hal 
uygulamasının kaldırılmasına karar verilmesi husu
sunda hükümetimiz görüşlerinin destekleneceğini ümit 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. {ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Grupları adına, 'Doğru Yol Partisinden Sayın 

Namık Kemal Şentürk, Sosyaldemokrat Halkçı Par
tiden Sayın Kani IBürke ve Hür Demokrat Partiden 
Sayın Kadri Altay söz istemişlerdir. 

Doğru Yol Partisi /Grubu adına Sayın Şentürk, 
buyurun efndim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA NAMIK KEİMAL ŞEN-
TÜRİK (İstanbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin 
değerli üyeleri; sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygu

lamaları konusundaki ©akanlar Kurulu kararları üze
rinde, Doğru Yol Partisi Meclis Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
'Bu vesileyle şahsım ve grubum adına yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorm. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel Sayın tşiçleri Ba
kanımızın izahatını dinledik. Konuşmaları," hemen 
hemen her dört aylık 'devrede, belirli muhteva içe
risinde tekrar edilegelen klasik bir konuşmadan öte 
değildi. Bizi tatmin ettiğini de söyleyemem; bu ka
naatteyim. 

Zira, bir 'taraftan, «yurtta ve halen olağanüstü 
hal ıtatlbdkaitı devam eden illerde olayların azalmakta 
olduğunu; 'güvenlik kuvvetlerinin, daha - güçlenerek, 
daha bilinçli operasyonlara yöneldiğini ve böylece 
terör odaklanına ciddî darbeler vurduğunu» ifade et
tiler ve ojayları sayarken de, daha ziyade, pankart as
ma, bildiri dağıtma, yazı yazma gibi, her zaman gö
rülebilecek ve normal- şartlar içerisinde de güvenlik 
kuvvetlerinin başarıyla mücadele edebileceği olaylar
dan bahsettiler. Saldırı ve çatışma olaylarının sayla
rım verdiler; ama bunların mahiyetleri hakkında bir 
açıklamada bulunmadılar veya bulunmak istemedi
ler. 

Şimdi, gerek sıkıyönetim, gerek olağanüstü hal 
tatbikatı, Anayasamızın 121 ve T22 nci maddeleri 
muvacehesinde çok önemli konuları ihtiva eder. Dev
letin isltihbarat kaynaklarından edinilen bilgiler, her
halde Anayasamızın bahsettiği maddelerini teyit ekler 
mahiyettedir ki, sıkıyönetimin 5 ilde devamı; arala
rında 'İstanbul, İzmir, Ankara'nın da bulunduğu 11 
ilde de olağanüstü hal tatbikatının devamı ihtiyacı 
duyulımuşitur. Bu, şunu 'göstermektedir : Demek ki, 
yurdun 'belirli bir kesiminde çok önemli olaylar, maa
lesef hâlâ devam edegelmektedir. 6 Kasımdan bu ya
na geçen üç yıllık hükümet icraatında, bu manada, 
pek başarı sağlandığını söylemek mümkün değildir. 
O halde, işin aslını, işin ince noktalarını Türkiye Bü
yük 'Millet Meclisi önünde Ibütün çıplaklığıyla ifade 
ederek, bu yüce Meclisi ve siz değerli üyeleri bilgi 
sahibi kılmak, hükümetin görevidir. O sebeple biz, 
sayın nükümetten, gerekiyorsa bir gizli celse yapı
larak; olayların, iç ve dış tahriklerin bütün yönlerini 
yüce Meclisin bilgisine sunmasını istiyor ve bunu ta
lep ediyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ülkenin bütünlüğünün, mil
letin bölünmezliğinin, hür ve demokratik rejimin ko
runması ve kardeş kavgasının sona erdirilmesi temel 
amacıyla ilan edilen sıkıyönetim, bugüne kadar ba-
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sarık 'bir şekilde görevini yürütmüş, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ve güvenlik (güçlerimizin eniğin sağdu
yusu, üstün vazife sorumluluğu sayesinde ülke bir 
ölçüde sükûna kavuşalbi'lmi^tir. Bu çalışmada görev 
yapan bütün hizmetlileri kutlarken; ülkede ıiç çatış
mayı önleme uğrunda hayatlarını kaybeden aziz şe
hitlerimizi ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, gazi
lerimize saygıyla selamlarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye; nereden, neden ve 
nasıl sıkıyönetim ilan edilir duruma gelmiştir, bunu 
tartışacak değilim. Bütün dünyanın ve aziz milleti
mizin gözleri önünde gelişen olaylar hepimizin hafı
zalarında tazeliğini korumaktadır. Bu badireden ül
kenin nasıC çekilip kurtarıldığını da, aynı şekilde tar
tışmanın dışında, tarihin değerlendirmesine 'terk edi
yor, konumuz olan Türkiye'nin bugünü ve yarını ile 
ilgilenmek istiyoruz. 

Türkiye, ülkenin (bütünlüğü, milletin hölünmezli-
ği ülkelerine sadakatla, nasıl idare edilecektir? Türki
ye daima fevkalade şartlar altında yaşayan bir ülke 
olamaz. S'illhlı Kuvvetlerimiz daha uzun süreler iç 
güvenlik meseleleri ile işgal edilemez; edilmemelidir. 
Dışarıda gelişen olaylar, Ortadoğu'da kaynayan ka
zanın henüz söndürülmemiş ateşi, Iran - Irak Savaşı
nın sona erdirilememesi, Lübnan'ın ateş çemberi için
den çıkmaması, Bulgaristan'ın insanlık dışı faşist zih
niyetini sürdürmesi, Yunanistan idarecilerinin iayüsel 
tutumu, büzleri daha derin düşünmeye mecbur tut
malıdır. Bütün dünyanın gıpta ile takdir ettiği Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin, işte Ibu sebepledir ki, aslî gö
revinin dışındaki meselelerle 'meşgul edilmesine artık 
bir son vermek gerekir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, hür ve hukuk dev
leti 'ilkelerine bağlı demokratik bir ülkedir. Milleti
miz bu idare şeklini benimsemiş, kendisine vazgeçil
mez bir rejim olarak kabul etmiştir. Böyle bir ülkede 
iç güvenliğin siorumluluğunu artık siyasî kadroların 
yüklenmesi şarttır. Demokratik rejimin normaMeşti-
mlmesiriin anaşartı da budur. Hükümet, sMl güven
lik güçleriyle meselelere sahip çıkmalı; anayasal hak 
ve hürriyetlerin korunmasından, iç güvenlikten, doğ
rudan sorumlu olduğunu unutmamalıdır. 

Ezilmeyen, horlanmayan, itilip kakılmayan, kork
mayan, güven içinde hür ve müreffeh insanların yaşa
dığı, demokrasinin tüm kaidelerüyîe İşlediği bir ülke 
hepimizin özlemi değil imi? ıtfDYP ısıralarmldan alkış
lar) O halde, bu şartları teminde ısrarlı olmak, başta 
hükümet olmak üzere cümlemiz için millî bir görev
dir. 

Değerli milletvekilleri, sayın hükümetin sorumlu
luğu içinde, çağdışı fonlar ihdas etmenin dışında me
seleler bulunduğunu da bir kere daha hatırlatmak is
terim. 

Geçim sıkıntısı içinde kıvranan köylü, çiftçi, işçi, 
memur ve emekli kitlelerini sadaka kanunlarıyla oyla
mak, bunu başarıya giden yol olarak takdim etmek 
yanlıştır. 

Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri halkımızın mese
leleri büyüktür. Bunların halli, güvenlik güçlerinim ça
lışmalarıyla değil, sosyal ve ekonomik tedbirlerle 
mümkün olabilecektir.. Bu yörelerde, sosyal ve eko
nomik bünyeyi güçlendirecek, geliştirecek ciddî ted
birlerin bugüne kadar alındığını isöylemek mümkün de
ğildir. Bölgede, istihdam yaratıcı, müsmir sanayi yatı
rımları yerine, cezaevleri, lojmanlar yapmakla mesele
leri halletmek de mümkün değildir. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Vatandaşta güvensizlik ve baskıların meydana ge
tirdiği korku ve tedirginliğin, neredeyse tabiat haline 
gelmiş olmasından endişe duymaktayız. Başarı, bu 
psikolojik rahatsızlığı süratle giderici tedbirlerin alı
nıp, uygulanmasındadır. 

Değerli milletvekilleri, şu anda yapılan görüşme
lere de dikkatimizi çekmek isterim : Sıkıyönetim ve 
fevkalade hal tatbikatı, 19 Temmuz 1986 tarihinde 
sona erecektir. Sıkıyönetimin süresinin dolmasına da
ha birbuçûk ay vardır. Bizden, birbuçûk ay sonrası 
için ahkâm kesmemiz istenmektedir. Hükümet zaman 
ölçülerini de mi yitirdi, yoksa kendisine güveni bü de
rece azaldı mı? Birbuçûk ay içerisinde, acaba gelişe
cek iyi şartlar, alınacak aiddî ve müessir tedbirlerle, 
biu yörelerimizden sıkıyönetimin ve olağanüstü halin 
kaldırılması şartlarını yaratmak mümkün olmayacak 
mıdır? Bu konuda da bu derece aceleci olmayı, işlbi-
tiricillk özelliğinize mi hamledelim, yoksa ülkeyi ola
ğanüstü yönetim uisulleriyle daha kolay ve rahat ida
re etmek itiyadınıza mı; bunu kestiremiyorum. 

Sayın milletvekilleri, sivil hükümetin, alacağı ciddî 
ekonomik ve sosyal tedbirlerle, memlekette anarşinin, 
terör olaylarının genişlemesine imkân vermeyecek va
satı hazırlaması şarttır. Bu hususu müteaddit kereler 
bu kürsüden (ifade edegeldik. 

Yörede, dış kaynaklı yıkıcı radyo ve televizyon 
yayınlarının baskısını hâlâ izale ödemedikçe; birkaç 
kuruşluk maddî imkânla bü yörede çalışmaya yönlen
dirilmek istenen memura, sadece maddî katkı sağla
mak suretiyle ondan fedakârlık beklemekle; bu yöre
lerdeki yöneticinin, vatandaşta zaten mevcut, devlete 
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dan saygı ve güvenini sarsıcı davranışlara girmemesi
ni temin etmeden 'bir neticeye varmanın mümkün ol
madığı 'kanısındayız. 

Nihayet, bütün arzumuz, isteğimiz, Türkiye devle
tinin .ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün 'korunması, 
demokrasinin bütün şartlarımın işletilmek suretiyle, fev
kalade tedbirlerle ihtiyaç göstermeden yönetilmesi ve 
yönlendirilmesidir; bunu beklemek ve istemek hepi
mizin nhele de millî iradenin ıtek tecelliğâhı olan Tür- , 
kiye Büyük Millet Meclisince bunu ıbeklememüz- hak
kımızdır sanıyorum. 

Bu vesileyle, yüce heyetinize şahsım ve grubum 
adıma saygılarımı tazelerim. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şentürk. 
ISHP Grulbu adına Sayın Bürke, buyurun efen

dim. (SOP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU AIDINA MUSTAFA KÂNI BÜR
KE (Denizli) — Sayın ©aşkan, kıymetli milletvekil
leri; her dört aylık dönemden sonra, tekrar dört 
ay daha uzatılması teklifiyle huzurunuza getirilen; 
sıkıyönetim 'bölgelerindeki 5 ilde sıkıyönetimin ve 11 
ilde olağanüstü halin devam ettirilmesini teklif eden 
hükümet tezkeresi üzerinde SHP Grubu adına görüş
lerimizi 'belirtmek üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Hepinizi, 'grubum adıma saygıyla selamlanın. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Her defasında söylemek istediğimiz ve söylemeye 
çalıştığımız bir hususu tekrar hatırlatmakla sözlerime 
başlayacağım : Anayasamızın 119 ve 120 nci mad
delerinde yer alan, sıkıyönetim ve olağanüstü hailler 
hangi şartlarda ilan edilir ve ne zamana kadar de
vam ettirilir hususunu ıtekrar gözden geçirmemizde 
fayda mülahaza ediyorum. 

Anayasanın, 120 nci maddesine göre sıkıyönetim, 
hür demokrasi düzenlini veya temel hak ve hürriyet
leri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hare
ketlerine ait ciddî 'belirtiler varsa ve -diğer bir husus 
da- kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması halle
rinde kısmen veya genel olarak ilan edilebilir. 

1978'den beri devam etmekte olan sıkıyönetim 
bölgeleri giderek 'azalmakta ise de, 'acaba 5 ilimiz
de halen hu duruımfar var mıdır yok mudur konusu 
incelemeye değer. 

Olağanüstü haller ise, ancak tabiî afetlerde, teh
likeli derecede salgın gösteren hastalıklarda ve ağır 
ekonomik bunalım hallerinde kısmen veya genel ola
rak ilan edilebilir. İkisinin arasında -her zaman söy
lüyoruz- 'birbirleriyle ilişkili bir husus yoktur. Ola-
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ğanüstü haller, ancak, hükümetlerin bu gibi haller
de, bu 'bölgelerde gelişen tehlikeleri önlemek için 
alacağı olağanüstü tedbirleri içermesi gereken durum
larda gündeme gelir ve buma da Meclis tarafından 
karar verilir,, 

'Bugüne kadar, bu 11 'illimizde tabiî afet, tehlikeli 
salgın hastalıklar var mıdır, yok mudur şeklinde bir 
bilgi karşımıza çıkmadığına göre, bu 11 ilimizde ha
len ağır ekonomik bunalım halleri var demektir. Bu 
ağır bunalım halleri acaba nelerdir? Gerçekten hu 
11 ilimizin kaplamış olduğu Doğu ve Güneydoğu 
'bölgelerimizde ağır ekonomik 'bunalım halleri mi var
dır? Çünkü Sayın Başbakanın, «İcraatın içinden» 
programlarımda söylediği gibi biz, hiç de ekonomik 
bunalım liçerisinde değiliz. O halde, burada olağan
üstü haller neden devam ettiriliyor? Buralarda ola
ğanüstü hallerin gerektirdiği herhangi bir durum yok
sa, 'buralarda neden olağan duru'miara geçmiyoruz? 
Bunlar, olsa olsa başka medenilere dayanır. Sayın ba
kamımız, lizalhlarmda, ıböyle hir ekonomik bunalımı 
ifade edecek bir hususu da şimdiye kadar buraya ge
tirmediler; ancak 'anarşist hareketler ile buradaki ba
zı ideolojik hareketlerden bahsettiler. 

Sözü buraya getirmişken, sayın 'bakanımızın ver
miş olduğu rakamlara ve bir de ikibuçuk 'ay önce 
me söylemiştir oma bakalım. 

Halen bu bölgelerde tespit edilmiş olan Olaylar 
o kadar az ki, -tabiî 'bunları toplu olarak söylüyor-
'bütün yurtta 17 saldırı olayı ve 24 aşırı hareket ol
muş, ayrıca 26 bildiri dağıtılmış, 3 yazı neşredilmiş, 
8 pankart asılmış, 375 illegal sol hareket yapılmış; 
aşırı sağ diye tabir edilen görüşe mensup 25 militan 
yakalanmış ve sadece, irtica diye ifade edilen görü
şe mensup 58 kişi tutuklanmıştır. 

Buradaki tabirler üzerimde biraz duralım : İlle
gal sol medir? Aşırı sağ nedir? Aşırı sağ legal midıir; 
niye 'illegal değildir? İllegal sol aşırı değil midir? Bu, 
aşırı illegal sol mudur, yoksa sadece illegal sol mu
dur? Burada anlaşılması güç. Neden sol, neden sağ, 
neden irtica? 

Aşırı sağa mensup 25 militan yakalanmış; fakat 
irticaa mensup 58 kişi yakalanmış. Demek ki, aşırı 
sağ, irticaın yarısından daha az; demek ki irticaa 
doğru 'bir gidiş var, esas tehlike burada. 

Acaba bu irtica hareketleri nerelerde, hangi 'böl
gelerde; olağanüstü halin devamı gerekli görülen 11 
ilde midir , yoksa başka bölgelerde midir? Bu ko
nunun Meclis huzuruna getirilmesi ve hu tabirler 
üzerinde hepimizin birleşmesi lazımdır. Gerçekten 
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(bir tek illegal sol mu tehlikelidir? İllegal sol nedir? 
Bu, Anayasada belirtilen devlet düzenine, temel hak 
ve hürriyetlere mi yöneliktir? Aşırı sağ nedir? Aşırı 
sağ illegal midir, değil midir? Temenni ederim ki, 
bundan sonraki sıkıyönetim ve olağanüstü hal uzat
maları veyahut da kaldırıll'maları hususu Meclis gün
demine getirildiği zaman, bu konular sayın bakam
ınız 'taraflından açıklanır. Eğer bu konular, 'burada 
karar vermemizi gerektirirse, rakam olarak çok yüksek 
değilse veyahut da bu konular içerik bakımından 
gerçekten rakamla İfade edilmeyecek derecede tehli-
keliyse, bunların da gerekirse gizli bir celsede Mec
lisimiz tarafından 'incelenmesinde fayda vardır. 

Mart ayında olağanüstü hal ve sıkıyönetim uzat
maları nedeniyle yapılan toplantıda, Anavatan Gru
bu Sözcüsü Sayın Akpak'ın konuşmalarını gözden 
geçiırdiğimizde, kısaca ifade edersem sayın sözcü, 
«Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşın Anayasa ve ka
nunlar tarafından teminat altına alınmış olan hak
larına el uzatılmasına kesinlikle müsaade etmeyiz» 
diyorlardı. Eğer gerçekten böyle bir arzunuz varsa, 
bu da hepimizin paylaşabileceğimiz bir husustur, 
İster olağanüstü hal olsun, ister sıkıyönetim olsun, 
'burada, 'bu karara varabilmek içlin hiçbirimiz va
tandaşlarımızın. temel halk ve hürriyetlerinin kısıt
lanmasını sebepsiz yere arzu ©taneyiz; ama sayın 
bakanın vermiş oldukları rakamlar ve bu olayların 
nitelikleri hakkında hiçbir şey söylenmediğine göre, 
acaba gerçekten 11 ilde olağanüstü halin devam et
tirilmesine sebep olan olaylar var mıdır, yok mudur? 
5 ilde sıkıyönetimin devaım ettirilmesini gerektiren 
durum var mıdır, yok mudur? Buradaki olaylara 'ba
karsak yoktur. Normal illerimizde .günlük olaylar 
dahi bu rakamların çok üstündedir. Sıkıyönetim de
vam eden 5 ilimizde 28 olay olmuş; 8 şehit vermişiz, 
19 vatandaşımız yaralanmış, 9 eşkiya ölmüş. Acaba 
bunların kökü kurutuldu mu, kurutulmadı mı? Gü
neş Harekâtının neticesi nedir, ne kadar devam ede
cektir? Güneş Harekâtıma iştirak eden birliklerimiz 
n© kadardır, küvetlerimiz ne kadardır, bunlar aslî 
görevlerinden ne derecede ayrılmışlardır, bu görevleri 
neden devam ettirilemiyor? Kış şartlarında bile olsa, 
bu kadar güçlü olarak donatılmış Silahlı Kuvvetler 
bu olayların altından neden kalkamıyor? Bunun dı
şarıyla olan ilişkileri nedir? Bunların hepsimi incele
memiz gerekir. Her defa olduğu gibi, bu defa da, ne
denleri tam izah edilmeden sadece -verilen bir ön 
kararla, «Bitmemiştir, 5 ilde sıkıyönetim, 11 ilde de 
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olağanüstü hal devam etsin» önerisini huzurunuza 
getirmek, bence biraz eksik inceleme neticesidir. 

Sonra, Sayın Şentürk'ün söylediği gibi, niye bir-
buçuk ay evvel?.. Temmuzda çağrılırız, toplanırız ve 
karar veririz. Acaba temmuzun 19'una kadar iyileş
me olursa, kış şartlarında yapılamayan bu Güneş Ha
rekâtı iyi netice verirse, 5 ilde sıkıyönetimlin kaldı
rılması mümkün olursa, tekrar mı toplanacağız? 

ADALET BAKANI M. NECAT EUDEM (Mar
din) — Gerekirse. 

MUSTAFA. KANİ BÜRKE (Devamla) — Gere-
' kirşe... 

Bunu da sayın 'balkanımızın izah etmesinde fayda 
vardır. 

Sayın arkadaşlarım, hiçbirimizin bu demokratik 
yönetim içerisinde -eğer kabul edersek- .sıkıyönetimi 
arzu etmediğimizi, müşterek ifademiz ve görüşümüz 
olarak belirtebilirim. Ancak, gerçekten memleketimi
zin iç ve dışta büyük tehlikeler içerisinde olduğu şu 
sıralarda; dün burada genel görüşmesini yaptığımız 
bir Ege meselesinde ve Avrupa platformunda, NA
TO memleketleri arasında yaptiğıımız müzakereler 
sırasında, özellikle memleketimize yönelmiş büyük 
dış tehlikeler varken ve etrafımızda mevcut bir ateş 
çemberiyle çevrilmiş durumdayken ve önceden ted
birler almamız zamanının geçmekte olduğu şu sı
ralarda; Silahlı Kuvvelerimizi daha güçlü tutabil
mek için gece gündüz çalışmamız lazım gelen şu sı
ralarda sıkıyönetimle, 5 ilde dahi olsa Silahlı Kuv
vetlerin görevlendirilmesi, Silahlı Kuvvetlerde büyük 
yıpranmalara sebep olur. Düşünün, sekiz yıldan b&Pi 
(1978'den beri) sıkıyönetimle meşgulüz. Sıkıyönetim 
artık olağan yönetim haline gelmiş durumda. 

Şunu açıkça söyleyebilirim ki, bazı illerde yaptı
ğımız temaslarda, vatandaş sıkıyönetimi özler duru
ma gelmiş. Çünkü, arkasından gelen olağanüstü hal, 
sıkıyönetimi de aratacak şekilde, hiçbirimizin kabul 
edemeyeceği, halkın kabul edemeyeceği bir yönetim 
göstermektedir. Eğer bu böyle gidecekse, böyle de
vam edecekse sıkıyönetimi -ki sekizinci yılını ta
mamlamış, dokuzuncu yılı içerisindedir- Silahlı Kuv
vetlerin aslî görevleri içerisine sokalım. Ayrıca, jan
darma gibi bir kuvvet düzenleyelim; bu kuvvet, sa
dece sıkıyönetim hallerinde ve Meclisin kararıyla 
görev yapsın. 

Bu uygulamalar, Silahlı Kuvvetlerin aslî görev
lerinden uzaklaştırılması gibi bir mahzuru doğur
duğu gibi, güvenlik kuvvetlerinin de, sıkıyönetim gö-

/ 
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fevki Silahlı Kuvvetlerin yapmaları nedeniyle, ata
lete girmesine neden olmuştur. Kendisine bir görev 
verildiği zaman, «Bu nasıl olacaktı nasıl yapacaktık?» 
şeklinde tereddüt göstermekte; hir yerde zayıfla
maktadır. 

Temenni ederiz ki, sıkıyönetim ve olağanüstü 
hal, 19 Temmuz gelmeden hükümet tarafından tek
rar incelenir, tekrar değerlendirilir, olaylar içerik 
bakımından 'tekrar değerlendirmeye tabi tutulur ve 
Temmuz ayı içinde toplanarak, tümünün birden kal
dırıldığı buradan işitiriz. Aksi takdirde, şu sırada, 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna gireceğiz, Avrupa 
Konseyinde meselelerimizi halledeceğiz, Bulgaristan' 
daki iç olaylara bir tepki göstereceğiz, Ege'deki olay
lara tepki göstereceğiz düşüncesiyle hareket eder
sek, Silahlı Kuvvetlerimizi kendi asılı görevleriyle 
başlbaşa bırakmamız gereğini hemen takdir ederiz. 

Gerçekten, Silahlı Kuvvetlere yıllarını vermiş 
bir kişi olarak söylüyorum ki, sıkıyönetim, Silahlı 
Kuvvetlerimizi çok büyük şekilde yıpratmaktadır. 
Silahlı Kuvvetlerin güçlenmesi aksamaktadır, eği
timi aksamaktadır. Durum değerlendirmesinde, ya
ni memlekete müteveccih tehlikelerin değerlendiril
mesinde aksamalar olmaktadır. Silahlı Kuvvetlerin 
modernizasyonu .gecikmektedir. Ayrıca, .sıkıyönetim 
(idaresi, ekonomik balkımdan da hükümetlerin bütçe
lerine büyük külfetler getirmektedir. 

Bir büyük mahzuru da, bu sekiz senelik sıkıyö
netim ve olağanüsltü hal uygulamalarında - özellikle 
sıkıyönetim uygulamalarında - sıkıyönetimden, ola
ğanüstü hale ve olağanüstü halden de olağan hale 
geçişte, mevcut uygulaımaların izlerimin süinememesi-
dir. Sıkıyönetimce lüzum görüldüğü için görevinden 
alınmış binlerce insan vardır. Binlerce insan vardır; 
öğretmeni, polisi, kamu görevlisi... Hâlâ hakların 
dava açılmadan, sadece sıkıyönetim gereği olarak 
görevden alındıkları için, görevlerine dönememek
tedirler. Bu insanların çektiği istiraplar, yaygın bir 
şekilde etrafına da intikal eitmektedir. 

Her defa söylediğkniz gtfbü, bu nasıl hallola
cak? Küçümsememek lazım; gerçekten, hâlâ hiçbir 
işlem görmemiş sıkıyönetim dosyaları mevcut. Hak
larında hiçbir da'va açılmadığı halde, görevinden 
alınmış kimseler, bütün kamu haklarından mahrum
durlar. Hepimiz şahit olmuşuzdur; binlerce öğret
men ya da polis memuru, geçimini sağlayabilmek 
liçin, ya şoförlük ya da amelelik yapmaktıadır. Eğer 
bunlar hakkında bir dava açılmadıysa, bunların 
dosyalarını neden* kaldırmıyoruz? 

4 . 6 . 1986 0 : 1 

Yapılan müracaatlar, o bölgedeki eski sıkıyönetim 
komutanlığına yapıldıysa, «Dosyaları bakanlığa gön
derdik, artık muhatabınız İçişleri Bakanlığıdır» de
niyor. İçişleri Bakanlığına yapılan müracaatta da, 
«Sıkıyönetim, bize böyle bir dosya göndermedi; ne 
yapalım, hakkınızda böyle meseleler sürüp gitmek
tedir» deniliyor. 

Bu olaylar artık bitmelidir. Bunlar için getirilen 
yasa teklifleri de - bildiği'ıniz gibi - komisyonlarda 
işlem görmemektedir; çünkü, ortada bir boşluk var. 
Sıkıyönetim ne istedi, o belli değil; neden dava açıl
madı, o belli değil; hakkında bir karar var mı, yok 
mu,- o belli değil; dosya kalkar mı, kalkmaz mı, o 
belli değil. O, ona; o, diğerine top atıyor...-

.Sayın milletvekilleri, artık buna, bu Büyük Millet 
'Meclisinin yüceliğine yaraşır şekilde bir çare bulma
lıyız. Haklarında dava açılmış veya açılmamış ne 
kadar dosya varsa, sıkıyönetim uygulamalarından son
ra bunlar çok süratle çözümlenmelidir; ya ceza al
malıdır veyahut da dosya kaldırılmalıdır ve bunlar 
kamu görevlisi iseler görevlerine iade edilmelidirler, 
hiçbir kamu hakkından mahrum .edilmemelidirler. 
Yurt dışına çıkamazlar, pasaport alamazlar, çünkü 
haklarında tahkikat devam ediyor; daha ne kadar 
devam edecek? 4 - 4,5 sene evvel bir iddiadan do
layı hakkında dosya açılmış kimsenin, eğer yargı
laması yapılmadıysa, bu durum hangi hukuk kura
lıyla bağdaşabilir? 

BAŞKAN — Sayın Bürke, süreniz dolu, lütfen 
toparlayın efendim. 

MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Devamla) — Hay 
hay efendim. 

Büyük Millet Meclisimizin sayın üyeleri, sıkıyö
netimin gereğini ve 5 ilde sıkıyönetimin devam etti
rilmesi lüzumunu; Millî Güvenlik Kurulumuz de
vamını gerektiren nedenlerini Büyük Millet Meclisi
nin huzuruna getirmemiş olmakla beraber, büyük bir 
güven içerisinde, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt 
ve Van'da 4 ay daha uzatılmasını - 19 Temmuza ka
dar belki iyileşme olur kaydıyla - grup olarak ka
bul ediyoruz; ama, bu olağanüstü hali bir türlü çö
zemedik ve gereğini de anlayamadık. Herhangi bir 
tabiî afetin olmadığı, herhangi bir salgın hastalığın 
olmadığı ve herhangi bir ekonomik bunalım içerisin
de bulunmadığı ifade edilen - ki Sayın Başbakanı
mızın ifadeleri hep bu yoldadır - bu illerin, büyük 
bir gelişme içerisinde olduğu görülürse, olağanüstü 
hallerin bu illerden de kaldırılması görüşündeyiz. 
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Eğer, bu konu tekrar huzurunuza getirilirse, ola
ğanüstü halin, Anayasanın 119 uncu maddesinin - hep 
'birlikte olursak - tekrar tarif etmek üzere, değişti
rilmesi cihetine gitmeliyiz. Artık, tabiî olarak, önce 
sıkıyönetim, daha sonra da olağanüstü hat ilan edi
lir gibi bir alışkanlıktan da vazgeçmemiz lazımdır. 
Olağanüstü hal, sıkıyönetim olmayan bir yerde de 
ilan edilebilir. Mesela, Ankara'da ilan edilebilir; çün
kü, orada bir salgın hastalık vardır veya orada tabiî 
bir afet olmuştur, o zaman olağanüstü bal ilan edilir. 
Daha sonra, kısa bir süre geçtikten sonra bu durum 
kaldırılır. Ayrıca, mesela bir ekonomik bunalım ol
muştur; işte, bir santralda olay oluyor; orada. bıir 
olağanüstü hal ilan edilebilir. 

Anayasanın .119 uncu maddesini tekrar, «Olağan
üstü haller nedir, hangi hallerde ilan edilir ve ne 
kadar süre ile ilan edilir» şeklinde, artık sıkıyönetim
le ilişkisini tekrar gözden geçirerek, tespit etmemizde 
fayda mülahaza ediyoruz. 

ıSayın Başkan, sayın milletvekilleri; grubum adı
na, sıkıyönetimin izlerinin kaldırılması, sıkıyönetim
siz temel hak ve hürriyetlerin vatandaşlarımızla ta
mamen sağlandığı ve sıkıyönetim zamanında, hakla
rında herhangi bir nedenle bir isnatta bulunulmuş, 
yargı yollarına gidilmiş, sonuçlanmış veyahut da so
nuçlanmamış işlemler varsa eğer, bunların süratle 
çözümlendiğini göreceğimiz bir dönemin özlemiyle, 
hepinize saygıyla selamlar, teşekkür ederim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

İBA'ŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bürke. 
4Hür Demokrat Parti Grubu atfına Sayın Altay, 

buyurun efendim. 
HDP GRUİBU ADINA KADRİ ALTAY (Antal

ya) — Sayın Başkan, pek değerli milletvekilleri; çoğu 
kalkan, azı kalan iki konu var ortada; sıkıyönetimin 
5 ilde uzatılması sağlanacak. 62 ilimizde sıkıyönetim 
kalkmış; 11 ilde de olağanüstü halin devamı isteniyor 
Millî Güvenlik Kurulu ve hükümetçe. Bu konu için 
Hür Demokrat Parti Grubu adına huzurlarınızda bu
lunuyorum. 

Değerili arkadaşlarını, sıkıyönetim, elbetteki arzu 
edilmeyen, bir idare şeklidir; ama Anayasa hükmü
dür. Kalkması da esastır elbette. Yaşamın normale 
dönmesini kim istemez; söyler misiniz lütfen? Tabiî ki 
hepimiz isteriz. Nitekim, ülkemizde tedrici bir şekilde 
sıkıyönetimin kaldırılması, olağanüstü halin ilanı veya 
kaldırılması sevindiricidir. Ancak, 2,5 seneden beri 
bu yönetimlere bir son verilmemesi de oldukça üzücü
dür. Buna rağmen, Sayın İçişleri Bakanımızın belirtti

ği nedenlerle, şartların zorlaması neticesi, 5 ilimizde 
sıkıyönetimin 4 ay daha devamını, 11 ilde de olağan
üstü halin 4 ay süreyle uzatılmasını, Hür Demokrat 
Parti Grubu olarak bizlerin anlayışla karşıladığımızı 
bilhassa belirtmek isterim. (ANAP sıralarından «Bra
vo Paşam» sesleri, alkışlar) 

Temennimiz, bu bölgede ve derinliklerinde bulu
nan ve halen harekâtını devam ettiren şer kuvvetleri
nin -isterseniz eşkiyalarm deyin- bir an evvel temiz
lenmesi ve bu illerimizden de sıkıyönetimin kaldırıl
masıdır. Bu arada İçel, Ordu ve Sivas^tan olağanüstü 
halin kaldırılmasını da sevindirici bulduğumuzu be
lirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, devletin varlığı ve bağımsız
lığı, ülkelerin bütünlüğü ve bölünmezliği, vatandaşla
rımızın huzur ve güvenliğinin korunması, devlet ol
manın temel prensibidir. Bunun sağlanması da -bil
diğiniz gibi- esastır ve hür demokrasi düzenini veya te
mel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya hiç kim
senin hakkı yoktur. Ülkenin ve milletin içten ve dış
tan bölünmezliğine yönelen hareketlere elbetteki mü
saade edilmez; hele .tehlikeli davranışlara asla cevaz 
verilmez. Bu temel ilkelerin ışığı altında, bugün Tür-
kiyemizin hem dıştan ve hem de içten tehdit altında 
bulunduğu da bir gerçektir. Çok nazik ve hassas bir 
ortam içerisinde olduğumuzu kabul etmemiz gerekir. 

Değerli Başkan, Sayın milletvekilleri; ülkemizde, 
bugün için çok hassas olan bölgeler vardır. İşte Ege 
yöresi; baştan başa nazik olan bir bölge. İşte Güney
doğu Anadolu Bölgesi; hakeza öyle. Bilhassa burası, 
.şartların zorlandığı bir yöredir; bazı arkadaşlarımın 
söylediği gibi, olağanüstü halin derhal kaldırılması 
gereken yöre değildir. Şer kuvvetleri sızıyor babam, 
sızıyor, geliyor; nereden kalkacak olağanüstü hal? 
'İran'dan, Irak'ın kuzeyinden ve Suriye^den daima akın 
var. O zaman, dışa yönelik güvenlik tedbirleri alınma
sı, hükümetçe bir hal tarzı bulunması ve aktif olmak 
lazımdır. 

Burada, güvenlik yönünden varolan ve alınacak 
olan bütün tedbirlerin yanında olduğumuzu ve olaca
ğımızı bilmenizi istiyorum. Ancak, hiçbir suretle bu 
konunun ihmal edilmemesini, umursamamazlığa da 
meydan verilmemesin'i bilhassa istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz üzere, sıkıyöne
timin kaldırılması veya uzatılması, olağanüstü halin 
ilanı veya kaldırılması hakkında yapılan geçen dönem
deki görüşmelerde bazı tekliflerimiz olmuştu; bunlar
dan .bazılarını yine dile getirmek mecburiyetinde oldu-. 
ğumu hissediyorum. 
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Yörenin esas meselesi, geri kalmışlığıdır, sosyal ve 
'ekonomik durumudur ve gelişmesi lazımdır. Bunun 
için hükümetçe değil, devletçe sosyal ve ekonomik 
güçlerin getirilmesi gerekir, İcap ederse, ülkemizin ba
tı bölgesine yapılacak yatırımlarda rölantiye gidelim; 
ama o yöreye ulaşalım, 

Daha önceki konuşmamda, devletin güçlerinin sü
ratle ve ciddiyetle bu yöreye götürülmesini gerektiğini 
belirtmiş ve çok dağınık olan küçük yerleşim yerleri
nin birl'eştirilmesiine lüzum hissettiğimizi de söylemiş
tim. Bilhassa, hudut kesiminde gelişi güzel değil, tek
nik gelişmelere uygun tedbirlerin alınması, icabında 
ve hemen bölge halkına mümkün mertebe yaklaşıl
ması, devletin var olduğunun hissetitirilmesi ve bölge 
halkının eğitiminin süratle geliştirilmesine yönelik ted
birlerin alınması lazımdır. 

Yörede, radyo ve televizyonun önemi belli. Bunun 
için en uygun tesislerin yapılması ve tedbirlerin alın
ması gerekir. Bilhassa yatırım yapmaktan kaçan özel 
sektörün, behemahal buraya getirilmesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, ellbetteki bu tedbirler hemen 
olacak şeyler değil, mutlaka zamana ihtiyaç gösteri
yor, ama bunun belirtilerini görmemiz lazım; hüküme
tin bunları ortaya koyması gerekir. 

Misal olarak bir GAP projesi var ortada; Güney
doğu Anadolunun kalkınması için özel kanun çıkarıl
dı. Nerede ne var, ne oldu, kim ne Söylüyor?.. Bu işin 
koordinatörü Devlet Bakanı Sayın Karaevli zannedi
yorum; tanıyor mu burasını? Gitti mi Hakkâri'ye, git
ti mi Van'a, gitti mi STirt'e? O yöreye bir kere gitti
ğini biliyorum. 12 Kasım 1985*te yalnız Bitlis ve Bat-
man'a gittiğini duydum; başjka hiçbir şekilde gittiğini 
bilmiyorum. Görmek lazım, bilmek lazım; görmeyen 
ve bilmeyen iş yapamaz. Halkı tanımak lazım, coğ
rafyayı tanımak lazım, yolu bilmek lazım, suyu bil
mek lazım. Başbakanımızı da oraya gönderin lütfen. 
Hakkâri'de Başbakanı'bekliyorlar, Yüksekova'da bek-" 
liyorlar; Şemdinli'ye gitsin, Uludere'ye gitsin... Kolay 
değil, gitmek lazım. (HDP slralarından alkışlar) 

Hatta hatta Bakanlar Kurulunun buna yön verme
si lazım. Yoksa, yalnız dış geziler, yoksa, yalnız Batı 
gezileri olmaz. 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Şimdiye kadar bir baş
bakanın Doğu'ya bu kadar çok gittiğini gördünüz mü 
hîç? 

KADRİ ALT AY (Devamla) — Kesinlikle üzerinde 
durduğum bir husus var; hükümetin sıkıyönetimin ve 
olağanüstü halin kaldırılması için üstün bir çaba sar-
fetitiği görüşünde değiliz. Yalnız silahlı kuvvetlere ve 

emniyet kuvvetlerine bu işi yüklemenin sevinci vaf 
adeta iktidarda. (HDP sıralarından alkışlar) Bu iş, 
adeta kendi kendine bırakılmış bir halde. Ama, gö
revi benimseyenler; şehit olanlar, gazi olanlar belli. 
Hükümet bu yükü lütfen omuzlarına yüklensin. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; yine, daha 
evvel acil tedbirlerle ilgili olarak huzurunuza çıkar
mak istediğim birkaç konu vardı. Bir göçerler konu
sunu dile getirmiştim. Göçerler konusu Güneydoğu 
Anadolu'nun, hatta Doğu'nun baş problemidir. Sayın 
İçişleri Bakanının açıklamasını istediğim bir konu 
var; sayın hükümete soruyoruz : Bu göçerlere ne ol
du? Göçerler konusunda çok şey sızıyor, «göçerler» 
adı altında çok şey yapılıyor. 

İkinci bir husus var; İran mültecileri konusu. Yi
ne geçen sefer de söylemiştim; basına bakın, her yer
de ekiplerce tutulanlar arasında İranlılar çıkıyor, öy
le ise, bile bile bu işler yürüyor. Bir milyondan fazla 
İranlı var. Gelen kârlı, işi yürüten kârlı, başkası kâr
lı; bu da bir problemdir,, buna da bir son verilmesi 
gerekir. 

Yine, istihbaratın önemini dile getirmiştim. İstih
baratın orada ünite ünıiıte, şehir şöhir istihbarat konu
sunda teşkilatlanması ve teçhiz edilmesi gerekir. Za
manında müdahale için, sayın bakanımız kışın, «Ba
harda, yine olağanüstü durumla eylemlere geçilecek» 
demişti; nitekim geçtiler. Hatta hatırlarsanız -sayın 
bakanımızda burada- Tunceli için endişelerimizin oldu
ğunu söylemiştim. Sayın Bakanımız, «2 çatışma, 5 
saldırı olayı» olduğunu söylediler. Benim edindiğim 
bilgilerin ışığı altında, Tunceli İlinde, bir keresinde 4, 
bir keresinde 3, bir keresinde 2, en sonunda da Çemiş-
gezek'de 1 kişi ölmüştür; tam 10 tane ölümüz var. 
TuncelMe. 

Bütün bu açıklamalarımın ışığı alltında, Hür De
mokrat Parti Grubu olarak biz, Millî Güvenlik Ku
rulunun yaptığı tavsiye kararının ve hükümetin getir
diği teklifin yanınjda olduğumuzu belirtiyoruz. Mutla
ka bu yörede, sıkıyönetimin gelişerek neticeye ulaşa
cağı görüşündeyiz. Muhakkak ki oyumuz kabul yö
nünde olacak;- ancak şahsen birkaç konuyu dile ge
tirmek istiyorum, önemini bu yasama döneminde gör-
ıdüğüm için dile getirmeyi uygun buluyorum. 

Birincisi; 12 Mart reklamını yapmak için ortaya 
çıkanlar var, üniversitede birçok şeyler var, 1 Mayıs 
var. Bunların hepsi ürkütücü olarak geliyor bana. 

Bazı çevrelerde ve hilhassa basında olaylar ve ha
berler dizi dizi çıkmakta, beyanat ve hatıralar yayın
lanmakta; bunları üzüntü ile karşılıyoruz. 
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Adeta, tarihî bir alayın henüz objektif ve bilimsel. 
olarak değerlendirilmesini sağlayacak kadar bir zaman 
'geçmemişken ve hele buna ilave olarak, bir de 12 Ey
lül yaşanmışken, konuya bu kadar yer verilmesini, tan
siyonun günlerce üst seviyede tutulmasını, birçok hü
kümlünün neredeyse masum ve hatta kahraman gibi 
gösterilmek istenmesini, doğrusu iyi niyetle, tarafsız
lıkla ve vatanseverlikle bağdaştıramıyorum ben. «Höt» 
deyince şapkasını alıp gidenlerin, sonra ortamı elve
rişli bulunca, elverişli zannedince, nutuk atıp boy gös
terenlerin ülkeye yaptığı zararları bu millet asla unut
mamıştır ve unuiflmayacaktır da. (SHP ANAP ve HDP 
sıralarından alkışlar; DYP sıralarından, sıra kapakla
rına vurmalar) Tarih, bunu gerçek yönleriyle elbette 
yazacaktır. 

Üniversitelerde masumane öğrenci hareketleri gibi, 
tesadüfen aynı tarihlerde başlayan ya da başlatılan 
olaylar Me geçmiş öğrenci olayları arasında bağlantı 
kurmakta, insan, ister istemez kendini alamıyor; çün
kü ben bu olayların içinde, yaşadım, biliyorum. Yok, 
özgür öğrenci derneği kurulmalıyrnış, yok, kapıda 
kontrol sıkıymış, yok hamam günü su akmıyormuş, 
yok, priz yokmuş; yok, imza isteniyormuş; yok, ça
maşırları asacak ip yokmuş, kurutacak yer yokmuş 
vesaire gibi gösterilmek istenen bütün sebepler, as
lında, eskilden olduğu gibi, masum gençlerimizi ar
kalarından sürüklemek ve olaylara karıştırılmak içirı 
uydurulmuştur. Bazı elebaşıların, bazı kuklaların, ba
zı aftan yana olanların, bazı legal ve illegal partilerle 
ilişki kuran sözde öğrencilerin ne yapmak istediğini, 
Türkiye'yi tekrar nereye götürmek istediklerini çok 
iyi biliyoruz bizler. O tarihlerde Türk Ordusuna silah 
çekenlerin kimler olduğu, kimlerle işbirliği yaptığı, 
sonra yurt dışına kaçıp, hatta bazı kişilerce kaçırılıp 
orada memleketimiz aleyhine çalıştıkları da belgelerle 
satolit olmuştur. Uyanık olalım lütfen sayın milletve
killeri, aynı olayları tekrar sahneye koymamak gere
kir. 

Bir arkadaşım burada 1 Mayısı dile getirdi, ben 
bu konuyu dile getirmeyeceğim. 

Bir ikinci konu, son zamanlarda Türk Ordusunun 
politikadan tam çekilmesi, uzaklaştırılması konusun
da fikir beyan edenlerin, hissedilir derecede çoğaldığı
nı görüyorum ben. Bilhassa bazı parti sorumlularıyla 
Ibir kısım basın'mensupları bu konuyu bile bile dile 
getirmekte ve kaleme almaktadırlar. Hassas bir ko
nudur, mutlaka kaleme alınacak, alınmayacak değil; 
ama Türk Silahlı Kuvvetlerinin esas görevi, yurdu ko
rumaktır. Fakat Anayasada var bir diğer görevi; bu

nun yanında ^kollamak görevi de var. Her ikıisi de 
Anayasanın amir hükmüdür. Politika yapanların, bun
ları bildiği halde, bilmemezlikten gelmeleri elbette dü
şünülemez. 

(BAŞKAN — Sayın Altay, uzun mu efendim ko
nuşmanız. 

(KADRİ ALTAY (Devamla) — Kısa efendim, bi
tiyor. 

Esasen, sorumlu mevkilerde bulunan Türk Ordu
su mensupları, bilin ki, sadece Türk Devletini, Türk 
Milletini düşünürler. Türk Ordusu için miyar, Türk 
Devletinin millî güvenliğidir, millî menfaatidir; ko
mutan, asker, bunun dışında hiçbir şey düşünmez. 

Elbetteki, politika sivillerindir; ordu, onu da tes
lim ediyor. Ancak, devleti böldürmemek ve parçalat
mamak sureti ve şartıyla. 

IBir de, son zamanlarda «Osmanlılık, ümmetçilik» 
yolu ortaya atıldı; ne demek bu? Artık, Türkiye Dev
leti var, Türk Milleti var. (HDP ve SHP sıralarından 
alkışlar) Buna, çanak tutmak denir. Niçin dile geli
yor? Osmanlı kim? Türk değil mi? Adınızı koydu; 
Türk Milleti, ümmet değil artık, Türk cemaati, Türk 
Milleti var ortada. (Alkışlar) 

Dördüncü konuyu dile getirmek istiyorum. Her 
yerde çok çok söyleniyor; değerli işçilerimizin emek
lerinin zamana uygun olarak tam karşılanmaması, 
sosyal halk ve güvenliklerinin sağlanmaması ve bu is-
teklirinin behemahal karşılanması, yerine getirilmesi 
ve başka yönlere itilmemesi... O kadar feryatlar var 
ki; niçin bunun karşısında oluyorsunuz, sayın ikti
dar? 

Sağotun. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alay. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Fethi Çelik-

'b'aş, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA FETHİ Ç E U K B A Ş . 

ı(Burdur) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hü
kümetin, 5 ilde sıkıyönetimin uzatılması, 11 ilde ola
ğanüstü hain devamı ve bazılarından da kaldırılmasıy
la alakalı tezkeresi üzerinde, grupları adına konuşan 
arkadaşları dikkatle dinledik. 

Evvela, bu mevzuda alınan kararların prosedürü 
üzerinde biraz durursak; ordunun, iç emniyetin sağ
lanması vazifesiyle görevlendirilmesinin, dış emniyetle 
ilgili vazifesini ne ölçüde zaafa uğrattığı konusu da
ha kolay ortaya çıkar. Filhakika, Anayasamızın 118 
indi maddesi Millî Güvenlik Kurulunun tarzı terekkü
büne ait bir hükmü ihtiva ediyor ve diyor ki; «Millî 
Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, 
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Başbakan, Genelkurmay Başkanı,.Millî Savunma, Iç-
lişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuv
vetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutan ın-
dan kurulur.» 

Görülüyor ki, bu kurulda vazifeli kişiler, elbette 
dış emniyet mülahazaları yanında, ordunun iç hiz
metlerde kullanılmasında ne ölçüde zaafa uğrayacağı 
konusunu da tartıyorlar; bunu tartmamaları mümkün 
değildir. Fakat, şu kadarı aşikârıdır ki, bir devletin iç 
emniyet güvenliği, asayişi, ne ölçüde kuvvetli olursa, 
dışa karşı da o devlet aynı ölçüde kuvvetli olur. Bir 
devletin iç emniyetinin zaafa uğraldığı devirlerdedir 
ki, dış düşmanlar kolaylıkla o devlete karşı harekete 
geçerler. Bu ikisi, birbiriyle bağlantılı haldedir. 

Bu itibarla, bu mevzudaki mülahazaların dikkate 
alınmamış olması muhtemel değildir. Elbette, şayanı 
arzu olan, içerideki emniyet ve asayişin iç güvenlik 
kuvvetleriyle yerline getirilmesi esastır, doğrudur; ama 
öyle haller vardır ki -olağanüstü ve sıkıyönetim halle
ri gibi- o zaman dış emn'iyeti sağlamakla görevli kuv
vetler, iç emniyet için de pekâlâ kullanılaib'ilir. Bu, 
bir ölçü meselesidir. Ama şu muhakkak ki, içeride 
kuvvetli olduğunuz rtispette, dışarıdaki arzulan tev
kif eder, durdurursunuz; içeride zaafa uğradığınızda, dı
şarıdaki kuvvetler kolaylıkla harekete geçerler. Bu, 
umumî bir kaidedir. 

Bu sebepten, hükümetin, gayet ihtiyatlı olarak Mil
lî Güvenlik Kurulu tavsiyelerinin istikametinde, vazi
feye başladığı tarihten itibaren tedricen, memlekette 
sıkıyönetimi 62 vilayette kaldırması ve 11 milayette 
de olağanüstü halin devamını istemesi kadar yerinde 
bir şey yoktur. 

Bir anarşik hayattan çıkan bir ülke ile henüz anar
şik hayata girmemiş olan bir ülkede alınacak tedbirler 
birbirinden farklıdır. Bugün Türkiye'de büyük ölçü
de bölücü hareketler,, terörist hareketler, anarşik ha
reketler önlenebilmiştir; ama potansiyel güçler hâlâ 
pusudadır ve bu poıtiamsdyel güçleri ayakta tutabilmek, 
zinde tutabilmek için, Güneydoğumda birtakım sızma
lar ve hareketlerle, onların cesaretini söndürmemek, 
onlara cesaret vermek için,, muttasıl Türk Silahlı Kuv
vetleriyle, Türk güvenlik kuvvetleriyle, mahallî halkla 
didişme halindedir. Bunun sebebi odur, sebepsiz de
ğildir. 

'Bilhassa, dış radyo neşriyatını takip ederseniz ve
ya Türkiye'ye müteveccih dış yayınlan takip ederse
niz, oradaki gayretlerin, içeride pusuya yatmış olan 
güçleri teslimiyetten kurtarmak, onlara cesaret ver

mek, onlara ümit vermek için yapıldığını kolaylıkla 
anlarsınız. 

ıBu itibarla, Türkiye'yi dışarıdan tehdit .eden güç
ler, henüz ortadan yök olmuş değildir ve yok olacak 
da değildir. Kaldıki, Türkiye'min içinde bulunduğu 
coğrafî şartlar -buna değinildi- bugün için fevkalade 
kritiktir; bunları yakından takip etmeye mecburuz. 
Sadece Lübnan'da cereyan eden hadiseler, Irak ve 
İran'da devam eden 6 yıllık muharebeler, Suriye ile 
olan münasebetler; bütün bunlar, üzerinde hassasiyetle 
durulacak konulardır. 

Geniş bir hududa sahipsiniz; bu huduttan zaman 
zaman sızmalar oluyor ve içerideki güçlere cesaret 
vermek için bu sızmalar birtakım hareketlere geçiyor; 
saldırılar oluyor, çatışmalar oluyor ve masum .vatan
daşlar öldürülüyor. Bütün bunların gerisinde yatan bir 
mana var; Türkiye'yi tehdit eden güçler henüz orta
dan kaybolmuş değildir; içerdekiler pusudadır, dışar-
dakiler onları zJinde tutabilmek için hareketlerini de
vam ettirmektedir. 

Bu itibarla, ikilbuçuk yıldan beri 62 vilayette sıkı
yönetimin bertaraf edilmesi, normal idareye geçilmesi, 
11 ilde olağanüstü halin devam etmiş olmasını başa
rılı olarak telakki etmemek görüşüne katılmak müm
kün değildir. 

Arkadaşlar, bu konuda aldığımız neticeler o ka
dar müspettir ki, Avrupa Konseyindeki yabancıları 
-ki, Türkiye'nlin şartlarını bizler kadar bilme durumun
da değillerdir- ikna edebilecek, Türkiye'nin durumu
nu onlara izah edecek imkânımız hâsıl oldu da, neti
celeri öyle elide edebildik. Durumumuzu izah etmek 
imkânı olmasaydı, Türkiye'de bir mini - session ya
pılmasının kararı kolay alınalblilir miydi? Ama, Türki
ye'nin durumunu evvela kendimiz anlayacağız, sonra 
karşımızdakilere anlatmak imkânını bulacağız. Eğer 
kendimüz hafife alırsak, elbette karşımızdakilere anlat
mak imkânımız olmayacaktır. Bu sebeple, hüküme
tin ihtiyatlı davranışı isabetlidir ve emniyet meselele
rinde acele, fevrî kararların alınması son derece mah
zurludur. Kılı kırk yararak tedbir almakta millî men
faat vardır ve bunu küçümsememek gerekir. 

Bazı arkadaşlarımız haklı olarak, -esasen hükümet 
programında da yer almıştır- «IBu sorunların nlihaî 
Olarak kökünün kazınması için, bir bakıma, geniş öl
çüde ekonomik tedbirlerle beraber yürümek gerekir» 
dediler. Bu, esasen hükümet programında var -ama ar
kadaşlar, insafınıza kalmıştır- Hükümet, Güneydoğu
da büyük barajların yapılması teşebbüsüne geçtikten 
sonra, bu muayyen bir zaman alacaktır; bu ekonomik 
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Meseleler, sihirbaz değneğiyle bugünden yarına halle- I 
ailecek konular değildir. Saidece basit bir fabrikanın 
kurulması dahi, bazen iki yıl, üç yıl alır; kaldıki, bil-
ıhassa hidroelektrik barajların kurulması, elektrik s'ant- I 
rallarmın kurulması uzun tetkikler neticesi ortaya çı- I 
ıkaibilmektedir ve bugün Mezopotamya'yı ihya edecek I 
iki tane büyük barajın inşaatı devam etmektedir, Bü- I 
(tün bunların yapılmakta olduğunu görmemek, biraz I 
insafsızlık olur kanaatini taşırız. I 

Hükümet, bu bölücü hareketler karşısında hassa- I 
s'iyetüni, hakikaten el ndeki imkânlar ölçüsünde sür- I 
dürmetote, devam ettirmektedir ve bunun bir an evvel I 
niortmal idareyle ele alınmasında büyük gayretler sar- I 
fetmektedirler; çünkü Türkiye'nin, Batı demokratik 
âlemirçe her yönüyle tenkitsiz katıla'b'ilmesi, her sahada I 
demokratik müesseselerimizin normal şartlar içerisin- I 
de çalışmasına bağlıdır; bu gayet açık, aşikâr bir şey- I 
dir. I 

Bu sebepten, mümkün olduğu kadar erken, şart- j 
larrn elverdiği ölçüde bu sıkıyönetim idaresinden sar
fınazar etmek, olağanüstü hal tatbikatından sarfınazar 
etmek, elbette hükümetin kendi prensipleri dahilinde
dir; çünkü saidece bu noktalara bakarak Türkiye'ye I 
karşı vaziyet alan birtakım cemaatlar, camialar Batı
da hâlâ kendisini devam ettirmekte, sürdürmektedir
ler. Ortak Pazarla olan ilişkilerimizde, daha geniş öl- I 
çüde bu noktalar üzerinde durulmaktadır. I 

, Bu itibarla, ihtiyatı elden bırakmamak ve normal I 
müesseselerle memlekettekıi emniyet ve asayişi temin 
etmdc yolunda hükümetin ihtiyatlı davranışını tama- I 
men yerinde bulduğumuz için, bu sırada bunların de- I 
vamını, biz de Anavatan Partisi olarak isaibetli gö- I 
rüyoruz. I 

Huzurunuzdan ayrılırken, bu sinsi mücadelede, iç 
emniyetimizin korunmasında hayatım veren şehitleri
mize ve masum ve mağdur ölülerimizin ailelerine gru
bumuz adına başsağlığı diliyor ve ölülerimizi saygıy
la selamlıyorum. I 

Bu mevzuda bütün partiler, hükümetle, ne ölçü- j 
de beraber olursak, o ölçüde de erken netice alabile
ceğimiz kanaatini taşıyor, hepinize saygılar sunuyo- I 
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Başbakanlık tezkereleri üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır, Tezkereleri ayrı ayrı tekrar okutup, 
onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.3.1986 tarihli ve 188-2/03032 sayılı ya

zımız. j 
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Millî Güvenlik Konseyinin (1) numaralı bildirisi 
ile bütün yurtta ilan olunan ve son olarak (5) ilde 
19.3.1986 tarihinden itibaren (4 ay süre ile uzatılması 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13.3.1986 tarihli ve 
29 sayılı kararıyla onaylanmış bulunan sıkıyönetimin; 

Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve Van illerin
de 19.7.1986 günü saat 17.00den itibaren (4 ay süre 
ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 3.6.1986 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 
BAŞKAN — Tezkereyi onayınıza sunuyorum. Ka

bul! edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmliştiır. 

Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12.3.1986' tarihli ve 188-2/03032 sayılı ya
zımız. 

19.3.1986 günü saat 17.00'den geçerli olmak üze
re (10) ilde uzatılan ve (4) ilde ilan edilen ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 13.3.1986 tarihli 30 ve 31 
sayılı kararları ile onaylanmış bulunan olağanüstü 
halin; 

1. İçel, Ordu.ve Sivas illerinden 19.7.1986 günü 
saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılmasının, 

2. Adana, Ağrı, Ankara, Bingöl, Elazığ, Hatay, 
İstanbul, İzmir, Kars, Şanlıurfa ve Tunceli illerinde 
19.7.1986 günü saat 17.00'den itibaren (4) ay süre ile 
uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 3.6.1986 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SHP Grubu adına Sayın Cahit Tutum, partisine 
bir sataşma olduğunu beyan etmişlerdi. Ben zabıtları 
getirttim, okuyorum efendim : 

«Kurultayınızda Türk an'anesine, Türk misafir
perverliğine yakışmayan, demokratik bir dost ülke
nin misyon şefine yaptırdığınız («Yapılan» demiyor; 
burada bir itham var) yuhalamayı ve komünist ülke
lerin misyon şefine yaptırdığınız ayakta alkışlamayı 
milletimiz...» diye devam ediyor. 

Burada, «yapılan» demiyor, «yaptırdığınız» diyor 
ve itham olduğu için söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, grup 
adına Sayın Turan Bayezit konuşacak, tezkereyi arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Yalnız bu konuda. Kısa olsun efen
dim. • 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başka noktalar 
da var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, biz yalnız burada itham 
görüyoruz; başka noktalar yok efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın grup sözcü
müz açıklayacaklar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, yalnız bu konuda 
Sayın Bayezit. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; gündem dışı bir konuşma vesile edilerek, po
litik ahlakını İsmet Paşanın ekolünden aldığını ifti
harla söyleyen, ancak nasibinin miktarı ve ölçüsü 
davranışlarıyla meydana konulan bir sayın milletve
kilinin, grubumuza karşı haksız, mesnetsiz; ancak 
bir siyasî gocunmanın neticesi olan ithamlarına cevap 
vermek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Halkçı Parti 
ve Sosyal Demokrasi Partisi, Halkçı Partinin 30 Ka
sım 1985 tarihli kurultayında aldığı kararla, ertesi 
gün birleşme faaliyetlerine başladılar. Bu tarihte, ko
nuşmayı yapan sayın milletvekili Halkçı Partinin üye
sidir ve eylül ayına kadar geçen süreç içerisinde, bir
leşmenin ana iskeleti, birleşmenin amacı, birleşmenin 
iki parti için hangi kategorilerde ele alınacağı gibi 
hususlar gerçekleşmiş durumdadır. Bu durum, kamu
oyunca da bilinmektedir, bundan daha önemlisi, bu 
grubun üyesi olan bütün miletvekMer'ince biTinımeık-
tedir. 

Eylül ayında yüce Mecliste Başkanlık Divanı se. 
çimleri vardır, bu sayın milletvekili, o partiden Baş
kanlık Divanına adaydır. Şimdi düşünülmesi gereken 
bir husus var : O noktaya kadar, programlarda her
hangi bir değişiklik olmadan ve hiçbir surette prog
ramlarda bu isnatları, bu ithamları haklı çıkaracak 
bir değişiklik olmadan; ne aile inkâr edilmiştir, ne 
mülkiyet inkâr edilmiştir, ne üretim araçlarında toplu 
mülkiyet, kollektif mülkiyet müdafaa edilmiştir; hiç
bir değişiklik olmadan, eylül ayına kadar bu partinin 
içinde ve bu partinin adayı olan bir arkadaşımız, bir 
milletvekili, demokrasinin gereği olan seçimlerde bek
lediği sonucu alamayınca, bu partiden ayrılmış ve her 
vesileyle, özellikle son iki konuşmasında gördüğümüz 
gibi, bu partiyi hedef alan haksız isnatlara yönelmiş-
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tir. Ancak, bir noktayı gözden uzak tutmuştur, «Ha-
fızai beşer nisyanla maluldür» sözünü teyit edercesi
ne bir noktayı gözden uzak tutmuştur; bunu kendi
lerine hatırlatmak istiyorum. Sayın milletvekili, şu 
sıralarda Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekiliy
ken, şu sıralarda oturanlar ona açıkça «komünist» 
demişlerdir. Bu sıralarda oturanlar, onun partisine 
açıkça isnatlarda, ithamlarda da bulunmuşlardır, o 
zaman bu milletvekili arkadaşımız bu isnatlara karşı 
tavır almıştır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, kimse böyle bir şey söylememiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Karışma
yın arkadaşlar, konu sizi ilgilendirmez. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — İtham
dır bu, ayıptır. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Hiçbir su
retle ben, siyasî baskıya pabuç bırakmam. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, lütfen susturunuz, konuşmama de
vam edeceğim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen devam edin. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sizi fena 

alıştırdılar; bu kürsüden konuşmamı bitirmeden beni 
indiremezsiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, sürenizi geçiriyorsu
nuz, lütfen devam edin. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bekliyorum 
Sayın Başkan, sükûneti temin edin. 

BAŞKAN — Efendim, sizlere değil; geçmişten 
bahsediyorlar. Lütfen efendim... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Buyurun efendim, devam edin Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — O arkada

şımız, o zaman o partiye yapılan isnatların ve o par
tinin mensuplarına yapılan isnatların ne kadar haksız 
olduğunu biliyordu; ama öbür taraf bunun haklılığı
na inanıyordu. Şimdi roller değişmiştir ve bu arka
daşımız, seçimlere aday olduğu tarihe kadar içinde 
bulunduğu partide seçilseydi, belki yine içinde bulu
nacağı bu partide, bu partiye karşı, hepinizin şahit 
olduğu haksız ithamları bir gocunma nedeniyle dile " 
getirmiştir. 

Sayın Başkan, kurultuyda meydana gelen olay, 
iki defa kınanmıştır. Birinci kınama, bir delegasyo
nun vermiş olduğu önerge üzerine yapılmıştır, ikinci 
kınama, Başkanlar Kurulu üyelerinin; eski ve yeni 
genel başkanların verdiği bir önerge üzerine yapıl-
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mıştır. Bu itibarla, hiçbir siyasî parti ve hiçbir siyasî 
şahıs, oradaki olayın faturasını Sosyaldemokrat Halk
çı Partiye çıkaramaz arkadaşlarım. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

îkinci konu; bu arkadaşlarımızın, genel başkanın 
oradaki konuşmasını okumalarını tavsiye ederim, onu 
anlamalarını tavsiye ederim. Ancak, işlerine gelmedi
ği için, bunu dile getiremeyeceklerdir. 

Bu arkadaşımıza cevap veriyorum : Bizim Kâbe
miz bellidir, bizim siyasî Kâbemiz, halkımızdır - siz 
de tabiî «siyasî Kabe» demek istiyorsunuz - bizim 
siyasî Kâbemiz, halkın mutluluğuna çalışmaktır. Siz 
Kâbenizi ortaya koyunuz... Sizin Kâbeniz değişmiş
tir; sizin Kâbeniz, halk olmaktan çıkmıştır, sizin Kâ
beniz, halkın mutluluğu olmaktan çıkmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, süreniz doldu, lütfen 
bağlayınız. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» bölümü
ne geçiyoruz. 

1 inci sıradaki İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli olması nede
niyle ertelenmiştir. 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan7 

in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir. 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bize karşı 
olanların, bizim yanımızda olmayanların elinde ça
kar patlamaz bir silah vardır, bu silahı her zaman 
kullanıyorsunuz. Bu ithamlardan yılmıyoruz. Biz, 
alnımızı açarak, biz, halkımızın karşısında göğsümü
zü gererek, «Halkımızın yanındayız» diyoruz. Siz, 
bunu diyebiliyor musunuz, mesele buradadır sayın 
arkadaşlarım. 

Bu vesileyle, siyasî ahlakın ölçüsünü, miyarını her 
zaman gözden uzak tutmamamız gerektiğini hatırla
tıyor ve saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Yok. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere etrelenmiş-

tir. 
4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 

in, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Yok. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmaya

lım efendim. 

Sayın Kuşhan, karşılıklı konuşmayalım efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, za

manında müdahale etseydiniz, biz müdahale etmeye 
mecbur kalmazdık. 

BAŞKAN — Zatıâliniz müdahale etmeyiniz. Ne 
hakkınız var? 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müdahale etmek I 
mecburiyetinde kaldım. 

BAŞKAN — Her dakika müdahale ediyorsunuz 
zaten, başka müdahale eden yok Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Her dakika değil, 
gerektiği yerde müdahale ediyorum; her defa değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müzakereleri ihlal 
ediyorsunuz. 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/675) 

BAŞKAN — 5. inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, DPT Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu7nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet I 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından Sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Yok. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?., j 

Burada. I 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' j 

in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) I 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Yok. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekecinin 
cevabı (6/678) ' \ 
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BAŞKAN — 8 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya

zılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

1. Tüm tekelleri kaldıracağını ekonomide ilke 
kabul eden hükümetiniz, buna rağmen holdinglere 
vücut vermiştir. Tekelleri (özel ya da kamu) etkisiz
leştirmek, halkı ekonomik güçlü hale getirmek; do
layısıyla kuvvetli devlet tabanı yaratmak için; bele
diye ve özel idarelerin de katıldığı (halka açık ano
nim şirket) modelini tercih etmeniz daha yararlı ol
maz mı? 

2. Özetle, ekonomik modelinizde bir revizyon 
yapmayı düşünmez misiniz? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Abdullah Te
nekeci, buyurun. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Er
zurum Milletvekilli Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
ekonomik politika hakkındaki sözlü sorusunun ceva
bını arz edeceğim. 

13 Aralık 1983 tarihinde göreve başlayan Bakan
lar Kurulunca hazırlanan ve Türkiye Büyük Mıildet 
Meclisi tarafından da kabul edilen hükümet progra
mının hemen başımda, hükümetin rekabete dayalı ser
best pazar ekonomisini esas aldığı belirtilmiştir. Bu
nu gerçekleştirmek üzere, ülke menfaatları doğrul
tusunda ekonomiye müdahale ve tahditlerin asgariye 
indirileceği, ekonominin tedricen dış rekabete açıla-
lacağt, iktisadî faaliyetlerde devletin, genel olarak bü
tün millete hitap eden altyapı mahiyetindeki hiz
metlere yöneleceği, sanayide devlet tekelleri dahil, 
bütün tekellerin kaldırılacağı, enerji ve maden kol
larında gelişmenin hızlanması için, fentlere ve fertle
rin meydana getirdiği kuruluşlara, devletin tespit ede
ceği esaslar dahilinde, "yatırım ve işletme hakkı veri
leceği, tasarrufların korunacağı, ve ayrıca, tasarrufla -
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rın bankalar yanında, hisse senedi, kâr ortaklığı se
nedi ve tahvil gibi »menkul değerlere de kaydırılma
sı suretiyle, sınaî mülkiyetin geniş bir tabana yayıl
masının ıtemdn edileceği ilkelerine yer verilmiştir. 

Bu ilkeler çerçevesinde, tekelleri ortadan Ikaldır-
ımıaık ve rekabete dayalı serbest pazar ekonomisine 
imkân hazırlamak yönünde, hükümet, 1984 - 1985 
yıillarında oldukça önemli kararlar almış, uygulama
ları başlatmış ve hukukî düzenlemeleri gerçekieştir-
miştir. 

Bu uygulamaların başlıcaları şöyledir : 
1. 'Dış ödemeler dengesinin iyileştirilmesi, tüke

ticinin korunması, sanayimizin sıhhatli ve dünya şart
larına uyumlu şekilde geliştirilmesini temin etmek 
üzere, ekonomimiz dış rekabete açılmış; ithalat tah
ditleri »belirli ıbir program dahilinde azaltılarak, libe
rasyona ağırlık verilmiş; kambiyo işlemleri önemli 
ölçüde- 'serbestleştirilmiş; bu 'arada, ithalata konan 
fonlarla bir taraftan koruma sadsleş'birilirken, diğer 
yandan, 'buradan temin edilen fonlar, sosyal amaçlar 
dikkate alınarak, konut yatırımlarına aktarılmıştır. 

Geçiş dönem'inde ihracatta sağlanan sübvansiyon
lar, daha sonra tedricen azaltılmıştır. 

2. Devlet tekellerinin faaliyetini düzenleyen hu
kukî yapıda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu 
konuda 'birkaç örnek verilecek olursa; Hükümet 
programı doğrultusunda 4.12.1984 tarihinde kabul 
edilen Çay Kanunu ile çay tekeline son verildiği gö
rülmektedir. Yine bu çerçevede olmak üzere 4.12.1984 
tarihinde kabul edilen 3096 synlı Türkiye Elektrik 
Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi 
Hakkında Kanunla, enerji sektörüne, özel kesim1 

ve yabancı sermayenin yatırım yapması imkânı ge
tirilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz yıl içinde bu alanda «yap-
işlet-devret-» modeli kapsamında, özel kesim ve ya-
'bancı sermayenin önemli miktarda yatırıma başla
ması beklenmektedir. 

3. Tasarrufların korunmasına ve fiyat artışları 
dolayısıyla tasarruf sahibinin zarara uğratılmamasına 
özel bir önem verilmektedir, ©u amaçla, tasarruflara 
pozitif reel faiz ödenmekte, »bunu sürekli kılmak 
için de, fiyat hareketleri izlenerek faiz oranları ge
rektiğinde yeniden ibdiırleramektedir. 

4. Tasarrufların artırılması ve sınaî mülkiyetin 
geniş »bir tabana yayılması yönündeki çalışmalar sür
dürülmektedir. Bu alandaki başlıca uygulamalar aşa
ğıdaki şekildedir : 

1. «Gelir Ortaklığı Senedi» adıyla yeni bir malî 
araç uygulamaya konulmuş ve bugüne kadar da 210 
milyar lira tutarında ıbir senet, tasarruf sahibine sa
tılmıştır. 

2. Sınaî mülkiyetin geniş bir tabana yayılmasın- ' 
da önemli bir fonksiyon görecek olan İstanbul Men
kul Kıymetler Borsası, 1985 yılı sonlarında faaliyete 
geçirilmiştir. 

3. Kamu iştisadî teşebüsilerinin özelleştirilmesi 
çalışmalarında da »belirli mesafeler katedilmiştir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde, kamu iktisadî te
şebbüsleri, il özel idareleri ve belediyeler, ortaklık 
şeklindeki yatırımlara devam etmektedir. 1986 yılı 
program kararnamesiyle getirilen yeni bir imkânla da, 
kalkınmada öncelikli yörelerdeki çok ortaklı anonim 
şirketlere, bu kuruluşların iştirakleri, belirli fonlar
dan sağlanacak olan kaynaklardan desteklenmekte
dir. 

Yukarıda bazı önemli unsurlarına da değinilen 
ekonomik politikaların olumlu sonuçları 1984 ve 
1985 yıllarında görülmüştür. 1984 yılında gayri safi 
millî hâsılada »büyüme hızı yüzde 5,9 olmuştur. Bu, 
1976 yıllından sonra gerçekleştirilen en yüksek bü
yüme hızıdır. 

1985 yılında İse, Devlet »İstatistik Enstitüsünün 
15 Kasım 1985 tarihli ikindi tahminine göre »de, gayri 
safi millî hâsıla büyüme hızı yüzde 4,9 olmuştur. İh
racatımız ise, 1984 yılında yüzde 25 dolaylarında art
mıştır. 1985 yılında ise, bu oranların yüzde 11 dolay
larında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Diğer temel ekonomik »göstergelerde de buna ben
zer sonuçlar alınmaktadır.' Olumlu sonuçları görül
mekte olan hu ekonomik politikaların uygulaması, 
Beş Yıllık Kalkınma Planı, yıllık »programlar ve hü
kümet programı »ilkeleri çerçevesinde sürdürülecektir. 
Ancak, tabiîdir ki, dış dünyada ve konjonktürdeki 
değişmeler ve yurt içi gelişmeler de dikkate alına
rak, yeni ekonomik tedbirler de gerektikçe uygula
maya konulacaktır. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Özel tekellerden 

»bahsetmediniz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Onlardan bir dahaki sefere 'bahsederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu, konuşmak istiyor musunuz? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet 

efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekiılleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Sayın 'bakanımı dikkatle dinledim, sorumun ce
vabını bulamadıım; daha doğrusu ekonomilerinde, 
faydanın yaygınlaştırılması baikımından bir uygula
ma görmedim. Arzu ediyordum ki, eikonomide etkin 
olan ©raplar devlet tekelini yok ederken, özel tekeli 
yaratmasalardı. Örneğin; «Çay tekellerini kaldırdık» 
diye burada bir övünce ıgibi bahsettiler; halbuki çay 
tekeli kaldırılırken, devlet tekeli kaldırıldı, fakat ye
dine. özel sektör tekelileri ikame edildi. Bana öyle ge
liyor ki, ıbu ekonomik model yanlıştır. 

Ben şunu 'istiyordum; hu hükümet, sosyal ada
letçi olduğunu söylediğine göre, orta direkten yana 
olduğunu söylediğine göre, ekonomik faydayı da yay-
gınlaştırıcı bazı uygulamalara gitsin. Bunun cevabı
nı 'bulamadım ve uygulamalarda da zaten yok. Bu 
konuda düşünür, programlarını revize ederlerse, bel
ki halkın yararına olacaktır; ama hu niyette olduk
larını da görmediğimi arz etmek isterim. Ne yapı
yorlar?.. Tasarrufları özendirmek için yüksek faiz 
uyguluyorlar ve «Faiz oranlarını düzenledik» diyor
lar. Programilarında, hatta 6 Kasım Seçimleri önce
sinde «Biz bu faizleri serbest «bırakacağız» demişler
di; bırakamadılar. Esasen ekonominin halk yararı
na 'işletilebilmesi için faizlerin indirilmesi lazım. Zi
ra, bu faizlerden dolayı bankalara yatırılan paralar 
iklimlerindir, hu da malum. 

- MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Va
tandaşın. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — . Evet 
vatandaşın... 

Acaba bir etüt yaptırabilir misiniz; vatandaş ban
kalara 50, 100, 150 ve 500 hin liraya 'kadar para ya-
tırahilmliş midir? Bir de 1, 5, 20 ve 50 milyon li
raya kadar para yatırmış olanlar kimlerdir? Hatta 
bazı müteahhitler fazla hakediş almakta, bu mik
tarı bankaya vadeli olarak yatırıp, işi sürüncemede 
bırakmakta, hatta üç - dört sene mahkemelerde uğ
raşarak, sonuçta da, aldığı hakediş fazlasından yüz
de 50 faiz ıgeliri elde ederek sermayesini katlayanlar 
var. Bunları da bilmeniz, hükümetin de bunlara dik
kat etmesi lazım. 

ÜLHAN AŞKIN ('Bursa) — Kaç kişi var Sayın 
Nalbantoğlu? 

.BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen toparla
yınız efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben ar
zu ediyorum «ki, sayın hükümet yedilileri ve hatta 
Sayın özal, kendi ekonomik politikasını îıalkın fay
dasına olacak şekilde revize etsin. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bun
dan daha iyi revizyonizm olur mu? 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen topar
layın efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Halkın 
faydasına olacak şekilde yeniden gözden geçirsin ve 
revize etsin diyorum. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — İkti
dar olunca onu siz yaparsınız. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Prog
ramınızı getirin, beri düzelteyim, vereyim; siz de tat
bik ediniz. (ANAP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) 

Sağolun teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ

lu. • 
Soru cevaplandırılmıştır. 
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 9, 10, 11 ve 12 nci sıralardaki, Er
zurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun sorulan, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

13. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öl
düğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/598) 
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BAŞKAN — 14 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, içişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 

Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) 
• BAŞKAN — 15 inci sırada, İzmir Milletvekili Ali 

Aşkın Toktaş'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Toktaş?..,Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

• 16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/686) 

BAŞKAN — 16 nci sırada, içel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın sorusu, Sayın Sağlar'ın izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

17. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan firma 
ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/688) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 

in, İhracatı Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır, 

Sayın Arıkan?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Akaryakıt Tüketim Fonunun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Gelştirme Fonunun 1985 yılı ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

BAŞKAN —-20 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru erteelnrniştir. 
21. •— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teçvikle-
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/692) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru erteelnrniştir. 
22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si İ6/693) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın sorusu, Sayın Sağlar'ın izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

23. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köy işler i Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/607) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve demir -
çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fo
nuna etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, içişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam

sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebekele
rinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddiası
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Tarım' Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, \estel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortakları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 

BAŞKAN — 28 ve 29 uncu sıralardaki, Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun soruları, İçtüzüğün 
97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

30. —Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'in, bir 
vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen emni
yet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır'ın, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bahadır?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

31. —Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân rTurgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan "toprak 
satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil ibrahim Şahin'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
• Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
33. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, 1986 

yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleşti
rilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/704) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısnıdan sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

BAŞKAN — 26 nci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Al tay?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ye Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 
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35. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/631) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Tokat Milletvekili 
Enver Özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Özcan?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 

Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, T ıramrmanO 
suf Demir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. . 
37. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
38. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay

valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tutum?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Som ertelenmiştir. 
39. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü

cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Zonguldak Millet
vekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, İçişleri Bakanından 
sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Yücel?.. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

40. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, sek
törler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, İzmir Milletvekili Hü
seyin Aydemir'in, Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -

İğdır - Karakale'deki Bez ve İplik Fabrikasına ilişkin 
Başbaakndan sözlü soru önergesi (6/757) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Kars Milletvekili Halis 
Soylu'nun, Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Soylu?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının er
telenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara İli Kayaş ve Gülveren semtindeki bir 
araziye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/760) 

BAŞKAN — 42 ve 43 üncü sıralardaki, Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun soruları, İçtüzüğün 
97 rici maddesine göre ertelenmiştir. 

44. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gökova 
Kemerköy Termik Santralı, toprak hafriyatına ilişKin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Muğla Milletvekili 
İdris Gürpınar'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
45. —İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavyera 

Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 
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BAŞKAN — 46 ncı sıradaki, Erzurum Millet-'ekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

47. —Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

ıBAŞKAN — 47 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Bayındırlık ve İskân Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
48. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 

Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (61770) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Ordu Milletvekili 
Hüseyin Avni Sağesen'in, Başbakandan sorusu bu
lunmaktadır. 

Sayın Sağesen?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
49. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu bulunmaktadır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca ıskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu bulunmakta
dır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

55. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Muğla Milletvekili 
Idris Gürpınar'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

BAŞKAN — 52 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar.» 
Soru ertelenmiştir. 
53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er

dek Belediye Başkanına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/714) 

ıBAŞKAN — 53 üncü sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, İçişleri Bakanından sorusu bulun
maktadır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir: 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 
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56. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/771) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Sinop Milletvekili Ba
rış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemizde 

uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/772) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Sinop Milletvekili Barış 
Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asgarî 

döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen bankalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/719) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
60. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Andıran - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, Sayın Reşit Ülker'in, 45 inci 
sıradaki sorusuna cevap vermek istiyorum; kendileri 
buradalar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, o sorunun sırası geçti 
ve gündem de müsait değil, onun için erteliyorum. 

61. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

BAŞKAN — 61 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, sorusuyla ilgili bir tezkere
si var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 61 inci sırasında kayıtlı 6/721 esas nu

maralı sözlü sorumu geri alıyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
62. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı

yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Fırat?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
63. — ffatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına baskı 
ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/741) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Murat Sökmenoğtu'nun, Dışişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, Avru

pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
ibrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
65. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen

oğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri red
dedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik- ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/747) 
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BAŞKAN — 65 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlunun önergesi, geri veril
miştir. 

66. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 1 Ma
yısın resmî bayram günü olarak ilan edilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 

BAŞKAN — 66 nci sıradaki, içel Milletvekili Ali 
ihsan Elgin'in, sorusu, soru sahibinin izinli olması 
dolayısıyla ertelenmiştir. 

67. —Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım arazi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
68. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/750) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
69. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür Si
tesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/751) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Kültür ve Turizm Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
70. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

milletvekillerine verilen araba giriş kartlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/755) 

BAŞKAN — 70 inci sıradaki Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, içtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

71. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hakkındaki 
hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanması 
için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
72. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu İli 

Aybastı ilçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Konya • Milletvekili 
Salim Erel'in, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
73. Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -

Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Vali-
since açığa alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/754) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üçok?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Sağlık ve Sosyal' 
Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Soru ertelenmiştir. 
74. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen

oğlu'nun, Darülacezenin durumuna ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

BAŞKAN - - 74 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
75. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen

oğlu'nun, Suriye'de yakalandığı iddia edilen iki vatan
daşımıza ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/762) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, içişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
76. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, sa

nıkların avukat tutma talepleriyle ilgili olarak genelge 
yayınlanıp yayınlanmadığına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/763) 
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BAŞKAN — 76 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Canver?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

77. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın Diyarbakırspor aleyhine Adana'da yapılan gös
teri ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/764) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Mahmud Altunakar'ın, İçişleri Bakanından so
rusu yer almaktadır. 

VI. 

/. — 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarı ve Tarım, Orman ve Köy işleri Ko
misyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı: 452) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına' 
geçiyoruz. 

31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Bir önceki birleşimde tasarının tümü üzerinde Hür 

Demokrat Parti Grubu adına bir sayın üye konuş
muştu. Şimdi söz sırası Doğru Yol Partisi Grubu adı
na Sayın Abdurrezafc Ceylan'da; buyurun Sayın Cey
lan. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET ABDURRE-
ZAK CEYLAN (Siirt) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı üze
rinde grubumun görüşlerini arz etmek üzere huzurla
rınızdayım. Şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adı
na saygılar sunuyorum. 

18 Aralık 1984 günü, 1985 yılı Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, grup adına 
yaptığım konuşmamda bu konu ile ilgili olarak ay
nen şunları söylemiştim: «Orman teşkilatı ve orman 
köylüsü için büyük problem olan orman vasfını kay
betmiş bir kısım araziler, fiilen tarım arazisine dön-

(1) 452 S. Sayılı Basmayazı 3.6.1986 tarihli 114 
üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
78. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara • ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

BAŞKAN — 78 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Kültür ve Turizm 
Bakanından sorusu yer almaktadır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

müştür. Bugün bu araziler Karadeniz'de çay ve fın
dık, Ege'de zeytin ve satsuma, Akdeniz'de ise naren
ciye ve muz bahçeleri olmuştur. İlmen ve fennen or
man olarak kabul edilmeyen ve ülke ekonomisi için 
önemli miktarda mahsul veren bu yerlerin sahipleri
ne verilmesi için gerekli olan çalışmalar süratle yapıl
malıdır. Vatandaşla orman teşkilatı arasında kangren 
olan bu hadiseye neşter vurmanın zamanı gelmiş ve 
geçmiştir». 

Çok şükür birbuçuk yıl sonra, nüfusumuzun bü
yük bir kesimini teşkil eden fakir ve perişan olan 
orman köylülerimizin hatırlanması ve dertlerine kıs
men de olsa derman olabilecek kanunun Meclise ge
tirilmesi sevindiricidir. Demek ki, arada bir de olsa 
bu çilekeş ve çaresiz vatandaşlar, ikazlarımızla ikti
darın hatırına gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu kanunun düzenlenmesin
deki mevcut ihtiyacı, kısa da olsa bu şekilde beyan 
ettikten sonra, şimdi de bu konudaki endişe ve temen
nilerimizi arz edeceğim. Demin de arz ettiğim gibi, 
yeniden düzenleme yapmak suretiyle, orman köylüsü
nün sıkıntı ve dertlerine son vermek için getirilen ka
nun tasarısının bu yönünü benimsiyoruz. 

Bu konudaki endişelerimizden ilki, orman sahala
rının tespitinde veya orman sahası dışına çıkartılan 
yerlerin tevziinde, haksızlıkların yapılabilmesi ihtima
linin olmasıdır. Temennimiz, bu tevziat ve düzenle
menin vatandaşlar arasında rozet, zihniyet veya baş
ka vasıflar aranmak suretiyle değil, yani diğer bir de
yimle «adamına göre» değil, bütün yöre sakinlerine 
adil ve eşit olarak yapılmasıdır. 

ikinci husus ise, bundan sonra ormanların keyfî 
olarak tahrip edilmemesi için, gerekli tüm kanunî ted-

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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birler alınmalı, orman olan ve orman vasfını kaybet
miş olan sahaların çok acele olarak tespiti yapılmalı
dır. Bu şekilde zamandan istifade edilecek ve orman
ların tahrip edilmesinin önüne geçilecektir. 

Üçüncü husus ise, orman içi köylerde yaşayan 
vatandaşlarımız - malumlarımız olduğu üzere - hay
vancılık yaparak geçimlerini sağlamaktadırlar. Or
man sahalarının tespiti yapılınca, mutlaka, bu köyle
rimizde yaşayan vatandaşlarımıza, hayvanlarını otla
tabilecek kadar bir alanın otlak olarak bırakılmasın
da büyük fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun, fiilî - orman hu
dudu ile hukukî orman sınırını, iyi tatbik edildiği tak
dirde çakışüracaktır. 

Şöyle ki: 6831 sayılı Kanunun tarifine göre, zi
raat arazisinin tahrip edilmiş olan sahalar ile, üzerin
de elma bahçesi, fındık tarlası, portakal bahçesi gibi 
mahsul veren ağaçlar ile donatılmış yerler orman sa
yılmaktadır. Her ne kadar kurulmuş olan orman ka
dastro heyetleri, bu tür sahaları çıkarmayı amaç edin
miş ise de, tatbikatta pek çok huzursuzluklara neden 
olmuş, geride gözyaşı bırakmış ve mahkeme kapıla
rında sayıları 10 binleri aşan orman köylüsünün varlı
ğına neden olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, fiilen ziraat arazisi olmuş; 
fakat tarife göre orman sayılan bu yerlerin, bu ka
nun tasarısının tatbiki ile ayıklanması mümkün ola
caktır. Ayrıca, orman tarifine göre, çalılıklar, cüce 
ağaçlıklar, fundalık ve makilikler orman sajalmakta-
dır. Oysa ki, hiçbir gelir getirmeyen bu ağaççık top
luluğu, ziraat arazisine tahsis edildiğinde ekonomik 
yönden de büyük gelir temin edecek, yani .birim alan
dan en yüksek gelir sağlanacaktır. Aynı zamanda bü
yük çapta iş sahası yaratılmış olacağı için, işsizler or
dusu için büyük bir ümit ışığı doğacaktır. Sayıları 15 
milyonu bulan orman içi ve orman civarındaki orman 
köylüsünün şehirlere olan akını frenleneceği gibi, eko
nomik yönden kısmen kalkınabilme imkânı da geti
rilmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu kanunun tatbikinden son
ra meydana gelecek hakikî orman hududu, gerçek or
man varlığımızı da ortaya koyacaktır. Bugün gerçek 
orman varlığımız bilinmemektedir. Rakamlarda te
nakuz vardır. Şöyle ki: 1936 yılında çıkarılan Orman 
Kanununda, orman varlığı 10,5 milyon hektar ola
rak tespit edilmiştir. Açmacılığın büyük çapta oldu
ğunu, erozyon nedeniyle orman varlığının daima kü
çüldüğünü, her yıl Kıbrıs büyüklüğünde bir toprağın 
akıp gittiğini ve yine büyük çapta kaçakçılık oldu-
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ğunu ifade eden Orman Genel Müdürlüğüdür. Bu
nun yanında, «Her yıl bir milyon hektar orman yanı
yor» diyen de yine bu teşkilattır. Böylesine gerçek ve 
kesin ifadeler mevcut olduğu halde, orman sahaları
nın varlığı bugün 20 milyon hektara yükselmiştir. Bu 
durum göstermektedir ki, gerçek orman hududu bilin
mediği gibi, fiilî orman hududuyla, hukukî yani tarife 
göre tespit edilen orman hududu arasında uçurumlar 
vardır. İşte bu kanunun tatbikiyle bu mesafe büyük 
çapta kapatılacaktır; ancak, ölçümlemenin ve heyet
lerin teşkilinde endişelerimiz vardır. Orman kadastro
ları, ilgili köy hudutları içinde veya mücavir alanda 
yapılacağına göre, o yöreyi en iyi tanıyan ve hak sa
hibinin mazisini de çok iyi bilen o köyün muhtarı
nın. heyette bulunmaması halinde, haksızlığın büyük 
boyutlara ulaşacağı endişesindeyim. Anayasanın içer
diği hükümlerin aksine bir durum da mevcut olma
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, eğer bu kanunun hedefi, yur
dumuzdaki orman içi ve orman kenarı köylerde ya
şayan ve kalkınma mücadelesinde yoksulluk zinciri
ni kıramayan 15 milyon vatandaşa yarar sağlamaksa, 
amaç bunların kalkındırılması ise, Doğru Yol Partisi 
olarak bu kanun tasarısının yürekten destekçisiyiz. 
Ancak, bilim ve fen bakımından orman vasfını kay
betmiş, Hazineye ait arazilerden; öncelikle geçimlerini 
sadece ormancılık hizmetleriyle karşılayan vatandaş
ların yararlandırılması düşünülmeli ve planlanmalıdır. 
Bu kanun, Anayasa hükümleri içerisinde orman - halk 
münasebetlerini dengeleyebileceği ölçüde, orman - halk 
ihtilaflarını asgarî düzeye indirebiîdiği sürece mana 
ifade eder. Yeni bir ihtilaf, orman - halk münasebet
lerini bozucu bir ihtilaf çıkarmamalıdır. Bu kanunla 
birlikte, tahdit ve kadastro işlemlerini uzun yıllara yay
madan çok kısa sürede halletmek zorunludur. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısı Yüce Mec
listen, ülke ve vatandaş menfaati en iyi ölçülerde de
ğerlendirerek çıkarılmadığı takdirde, bugün tarım lehi
ne kurmaya çalıştığımız dengeyi bozar, «Tarımın si
gortası» dediğimiz ormanlarımızın aleyhinde bir du
rum yaratırsa; her yıl erozyon ile Kıbrıs Adası kadar 
ülke toprağı denizlere taşınır. Memleketi daha büyük 
zararlara uğratmamaya da özen gösterilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısı, orman için
de yaşayan vatandaşa yarar sağladığı ölçüde mana 
taşır. Eğer, belli kişi ve grupların taleplerini yerine 
getirmek için, 15 milyon orman köylüsünü savunarak 
ve bunlar gerekçe kılınarak tanzim edilecek kanun 
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tasarısı hedefine ulaşmayacaksa, daha zararlı sonuç
lar doğurur endişesini muhafaza etmekteyiz. 

Bu temennilerimizin ışığında, adil olarak kanunun 
uygulanmasını dileriz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
SHP Grubu adına Sayın Yılmaz Demir. (SHP ve 

ANAP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA YILMAZ DEMİR (Bile
cik) — Alkışlayan arkadaşlara çok teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
SHP Grubu olarak, orman köylüsü ile devleti karşı 
karşıya getiren tüm yasalara, yönetmeliklere ve ge
nelgelere karşıyız. 

Gönül arzu ederdi ki, orman ve Türk köylüsü üze
rindeki hükümetin politikası, reklam düzeyinde, rek
lam içeriğinde olmasın. Başbakan, bu kanun tasarısı 
için, hükümetin hoparlörü TRT'de, şu mesajı veri
yordu : Fennen ve ilmen tarım arazisi olan yerler 
orman köylüsüne verilecek; ama sayfanın diğer tara
fını okumuyor. Bir Mülkiyet esası... Mülkiyete kim
lerin daha sadık olduğunu, işte bu yasanın bir madde
siyle sizlere izah edeceğim. Yasalar, kurum ve kişi
lere göre değil, toplumun çıkarına göre düzenlenir, 
yapılır ve onaylanır. Sizin, mülkiyeti yalnız holdingler 
için algılayacağınızı şu cümlelerimle belirlemeye çalı
şıyorum : Orman köylüsünün arazisi eğer orman sayı-
labilecekse, üç aylık askıdan sonra bir daha sahibine 
verilmeyecek. Ama Tapulama Yasasının 31 inci mad
desinde, askı süresi bir aydır; ama o toprak sahibinin, 
mülkiyet sahibinin on yıl içinde dava hakkı saklıdır, 
mahkemeye gidebilir ve hakkını arayabilir, yasal yol
lar açıktır, denilmesine rağmen, görüyoruz ki, fakirli
ği kader sayan iktidar, orman köylüsünün toprağına 
ipotek koyuyor. Bunu bilmenizi istiyor ve bilhassa bu 
maddenin değiştirilmesini iktidar partisinden bekliyo
rum. Zira bizim önergelerimiz, altındaki isimlere göre, 
komisyon başkanı ve hükümet temsilcisi tarafından 
reddediliyor. Mülkiyetin kutsallığına inanıyorsanız lüt
fen bu yasayı değiştirin. Değiştirmek için iki öneri 
sunuyorum size: 

1. Anayasa hükmüne göre getirilen bu yasa ta
sarısı, Anayasa Komisyonundan geçmemiştir; yasa 
için bu büyük bir şanssızlıktır. 

2. Mülkiyet esasını zedeliyor. 
Bu konuda da iktidarınızın dikkatini bir kez daha 

çekmeyi yeğliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, orman köylüsünün gerçek
ten devletle karşı karşıya gelmemesi için, fennen ve 
ilmen tarıma açılma koşulunu kabul ediyorum. Poli
tikacısından en küçük vatandaşına kadar, devlet ile ki
şilerin karşı karşıya gelmemesi için araya fennin gir
mesini düşünüyorum, destektiyorum; ama sonunda ge
tiriyorsunuz valiyi devreye sokuyorsunuz, yani politi
kayı iş/in içine sokuyorsunuz ve komisyonun şeklini 
biraz sonra siize izah edeceğim, bunlar da içler acısı
dır. 

Neler getiriyor : Orman kadastro 'komisyonları, 
şimdiye kadarki tarihsel yazgısında - 1950'lerden beri 
orman 'kadastro işlerinde çalışan kişiler ile orman mü
hendislerinin sürgün yeniydi, gözdağı yeriydi; aile ve 
eşlerinden yıllarca ayrı kalma yeriydi; ama iktidar yan
lısı, bol kebaplı, bol havalı, bol aralbalı işletme mü
dürlüğü anabirimine bağlı 'kuruluşta fabrika müdür
lüğü yaparken, orman kadastrosunda çalışanların yaz
gısı, yalnızca iktidar gibi düşünmemek olmuştur., Bu 
kaderin yine kırılamayacağı kuşkusu, kaygısı ve üzün
tüleri vardır. 

Hükümet hoparlörü olan TRT'den «Ben tüm Tür
kiye'deki orman ve orman köylüsü ile devletin so
runlarını halledeceğim» diyor. 

Nasıl halledeceksin? Dışarıda binlerce orman mü
hendisi ve ziraat mühendisi açıkta geziyor1, kadro yok. 
Kadro Suudî Arabistan'dan mı Amerikadan mı Av-
rupadan mı geliyor, belli değildir. Gençleri ve mühen
disleri, cadde ve sokaklarda sürten ülkemizde, bu so
runun üstesinden de gelemeyeceksiniz. 

6831 sayılı Yasada, orman kadastrosu konusunda 
çalışacak mühendisin 10 yıllık olma koşulu vardı, o 
da kaldırılıyor; bir günlük 'hizmetli bir mühendis de 
bu komisyonun üyesi veya gerekirse 'başkanı oluyor. 

Ben sliz(in hedeflerimizi biliyorum. Nedir : Eğer 
on yıllık orman mühendisi değişe ve bir işletmede 
işletme müdür muavini 'ise, bu komisyonun başkanı 
yapacaksınız, ve istediğimiz kişjiilere, istediğimiz arazi
leri hibe edeceksiniz. Bu konuda kuşkularımız var. Bu 
yasla önerisıin)i lütfen geri çekin; çeş'iıtlîi kuruluşların, 
üniversitelerin veya düşünürlerin fikirierinıi ve olgu
larını kabul edin. 

Değerli arkadaşlarım, gönül arzu ederdi ki, ma
demki iktidarsınız ve sayısal üstünlüğünüz var; yiğit-. 
seniz, 6831 sayılı Orman Kanununun tümünü değişti
rin. Ancak, yapamazsınız; çünkü, içinizde onu de
ğiştirecek ekibiniz yoktur. Korktuğunuz için 6831 sa
yılı Yasayı kuş gibi yaparak, 8 maddelik Mr yasa 
tasarısı halinde Genel Kurulun huzuruna getirdiniz. 
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Orman köylerinin kalkınması için, 6831 sayılı Ya
sanın 12 nci maddesi gereğince, kurulan ve orman köy
lüsüne hizmet götüren Or - Köy Genel Müdürlüğü 
nerededir? Bu parayı kimler kullanıyor, kimin için 
kutlanıyor, o da belirli değildir. 

Orman köylülerini fıalklrleştirdiğirtiz için ve bunu 
da fakirlik yasası ile tescil ettiğiniz için, sizleri kut
larım; bu kadar başarılısınız. 

Değerli 'arkadaşlarım, orman köylülerinin ve Tür
kiye'de tarımla uğraşan Türk vatandaşlıaırının, yüksek 
faiz koşulu altında ne denli ezildiğini siz de biliyorsu
nuz, biz de biliyoruz. Faizler yüzde 44 olduğu zaman, 
«Sayın bakan, sayın hükümet; faizleri indinin, top
lum üretim yapamıyor, bu bir tehlikedir» dediğimizde 
feryat ediyordunuz. İşte örneği, yatırım yapılmıyor; 
tavuk çiftlikleri ile süthaneler kapatılıyor ve köylü
ler fakirleştiriliyor. Faiz oranını yüzde 22'ye indir
diniz; ama yeterli değildir, Türk Mileti bu faizle 
üretmeyecektir. Siz de biliyorsunuz ki, ürefcmeven 
toplum hür yaşayamaz. 'Bir yerlere mesaj sunuluyor, 
bir yerlere ray döşeniyor; ama, biz nerelere ve kim
ler için döşendiğini çok iyi biliyoruz. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Söyle, nerelere? 
Anlat... 

YİLMAZ DEMİR (Devamla) — Değerli arka-
daşlarjm, faiz oranını yüzde 22'lere indirdiniz, ama 
bizden utandığınız için daha fazla inemiyorsunuz; 
ama,- affediyoruz; lütfen tarımsal kredileri yüzde 
12'nin altına indirin ki, l>u toplum1 üretmeyi, kendi 
kendini yönetmeyi bir kez daha öğrensin. Çünkü teh
like çanları yavaş yavaş çalıyor. 

Değerli milletvekilli arkadaşlarım, üretmeyen top
lum demokrat olmaz, üretmeyen toplumda bağımsız
lık olmaz. 

TALÂT SARGİN (Tokat) — Orman konusuna 
gel. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — .Sizin yeğledi
ğiniz, sizin uyguladığınız döneme, bir isim daha ta
kılmıştır; «kanunsuz demokrasi.» Bundan sonraki 
yasama döneminde bu kanunsuz demokrasiye lütfen 
veda edelim. 

Değerli arkadaşlarım, Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanına hem komisyonda hem de Yüce Mec
liste İsim, isim verdim - isim vermedim; ama çalış
tığı kuruluşları verdim, çalıştığı idarî mekanizmayı 
verdim - Sayın Bakanım, yineliyorum ve soruyo
rum; bakanlığınızda, sıkıyönetimin aradığı, sizin dü
şüncenizde olan kaç kişi çalışıyor? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bunun 
Orman Kanunuyla ne alakası var? 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Orman Genel 
Müdürlüğünün bir yasa tasarısını görüşüyoruz ve bu 
genel müdürlük de Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının bir ünitesidir; tümünü yargılarım. 

IDeğerli milletvekili arkadaşlarım, 6831 sayılı 
Yasayı eğer becerebilirseniz, üstesinden gelebilirse
niz, yasanın tümünü Meclise getirelim; açlık ve sefa
letle yaşayan, millî gelirdeki payı 50 dolar olan Türk 
köylüsünün, Türk orman köylüsünün fakirlik yazgı
sını, sizlin tabirinizle, kaderini, bir kez daha kıralım. 
Bunun için Türkiye 'Büyük Millet Meclisini göreve 
davet ediyorum. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Edebiya
tı bırak. . 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Lütfen; ben 
gerçekleri söylüyorum. 

İşte arkadaşım, tarımsal kalkınma hızı belirli; 
Devlet İstatistik Enstitüsünün diğer birimlerinin konu
ları o. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Biraz in
saflı olun. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın milletve

killileri, insaflarınızı oylarınızla ıbağdaştıramayacağırn; 
çünkü, bu konu, çok farklı bir olgu. İkibuçuk yıl
lık yasama süresi içinde yaşadık, bir dönemin ya
sama yılı yarılandı; bu eksik, kısa yasalar kimler 
için çıkartılıyor ve kimlere mesaj veriliyor, onun da 
bilinmesinde, algılanmasında büyük yarar vardır. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Söyle
yin biz de bilelim. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — SHP olarak öne
rimizi komisyona ve hükümete bir kez daha ileti
yorum': Acele etmeyin, orman köyleri yasasışnı ça
ğın, tekniğin, yaşamın koşullarına göre yeniden dü
zenleyip tekrar Yüce Meclise getirelim, tüm olarak 
beraber çıkartalım. 

(Maddeler ve diğer konularda konuşma hakkım 
saklı kalmak koşuluyla saygılarımı sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
ANAP Grubu adına Sayın Yalçınkaya... (Al

kışlar) 
ANAP GRUBU ADINA EROL BÜLENT YAL

ÇINKAYA (Kastamonu) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; hepinizi şahsım ve Anavatan Partisi Grubu 
adına saygıyla selamlıyorum efendim. 
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Huzurunuza getirilmiş olan bu Orman Kanunu- ] 
nü tadil tasarısında, Orman Genel Müdürlüğü bün
yesinde her kademede senelerce çalışmış bir arka
daşınız olarak konuşmaktan büyük mutluluk duyu
yorum. • 

Biraz evvel konuşmacı bir arkadaşımız tarif eder
ken, ben bir hayli yanlışlık yaptığı kanaatini taşıyo
rum; çünkü, orman - köylü ve idare münasebetlerin
de bugüne kadar o kadar büyük hatalar işlenmiş
tir iki ve bunların hemen hemen hepsi de, mevzuat-
lardaki sakatlıklardan ve mevzuatlara dayalı ola
rak tatbikatları yapacak olan kuruluşların yanlış ter-. 
tiplerinden ileri getoi'ştir. ©unu anlayabilmek için, 
ormanlarımız ne haldeydi, ne hale geldi ve bunun 
sebeplerini önce kısaca gözden geçirmek ve sizlere 
sunmak istiyorum: 

Osmanlılar döneminde, bugünkü sınırlarımız için
de kalan alan içerisinde 54 milyon hektar ormanı
mız vardı. Bu geçen süre içerisinde bu alan, tamamı 
orman değil, orman alanı olarak 20 milyon hektara 
düşmüştür ve bunun da ancak 8,8 milyon hektarına 
orman diyebiliyoruz. Bunun baş sebeplerinden birisi 
mülkiyet konusudur. Mülkiyet meselesini halledeme
diği için, ne devlet bugüne kadar kendi ormanına 
sahip olabilmiştir, ne de ormanlarla ilişkisi olan or
man köylüsü kendi mülkiyetine sahip çıkabilmiştir. 

Dikkatte gözden geçirdiğimiz zaman şunu görü
yoruz: 1945 senesinde !bir yasa çıkarılmış - 'bu yasa
nın çıkarılması ve uygulanması bana göre çok bü
yük bir talihsizliktir - ve yasa da aynen şöyle söy
lüyor: Bu yasa uygulamaya geçtiği andan itibaren bü
tün özel ve tüzelkişiliklere, yani, bütün şahıslara 
varıncaya kadar herkesin elindeki ormanlar devlet
leştirilmiştir. Bu ne getiriyor? Hiçbir ödeme yapıl
maksızın, hiçbir haklılık aranmaksızın bütün orman
lar devlete geçiyor. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Nasıl ödeme ya
pılmadı, pekâlâ yapıldı. 

EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Devamla) — 
Onun izahatını yaparım efendim. 

Kanun o kadar açık ki, uygulamaya geçtiği an
dan İtibaren ormanlar devlete geçmiştir diyor; ya
ni bunun başka şekli, müzakeresinin dahi yapılması 
mümkün değil. Ne olmuştur, evvela şahısların, orman 
köylüsünün elindeki orman devletleştirilmiştir. Bu 
orman alanları alınırken, köylünün, orman alanı 
içerisinde bulunan ve geçimini temin, etmekte oldu
ğu birçok ziraat arazisi de, orman alanı meyanmda 
devletin eline geçmiş ve o andan itibaren orman köy- | 
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lüsü ile idare arasında büyük bir çarpıklık ve hu
zursuzluk doğmuş ve bu büyük huzursuzluk bugü
ne kadar gelmiştir. 

İşte, bugün huzurlarınızda bulunan bu tasarının 
önemi buradan ileriye geliyor. 1869 senesinde Or
man Nizamnamesi adı altında çıkarılan ilk orman 
kanununda, mülkiyet meselesinin, komisyonlar ku
rulmak suretiyle, süratle çözülmesi önerilmiştir. As
lında bu konu 115 sene evvelinden beri devam ede-
gelmektedir ve 1936 senesinde 3116 sayılı Orman 
Kanunu çıkarılmıştır. Burada da gene ehemmiyet 
aynı noktadadır. Yani;.'ağırlık noktası; evvela orman-
larımızdaki mülkiyet meselesi halledilmelidir ve ondan 
sonra da, faydalanılamayan orman alanlarının ne 
gibi kullanım sahalarına tahsis edileceği konusu dile 
getirilmelidir. O zamandan bu zamana kadar, birçok 
değişik görüntüler içerisinde kadastro komisyonları 
tesis edilmek suretiyle bu faaliyetler yürütülmüştür. 

Şimdi, bu kanun tasarısı ortaya konulduğundan 
bu yana, gerek orman mühendisleri odalarının, ge
rekse çeşitli kuruluşların ve meslekdaşlarımızın bazı 
tenkitlerine maruz kaldık. Hepsi o kadar yanlış ve 
hatalı düşünüyorlar ki; tatbikat gayet açıktır. Bu
güne kadar kurulmuş olan kadastro komisyonların
da ağırlık, daima orman mühendislerinde olmuştur. 
Üç tane orman mühendisi arkadaşımız «Burası or
mandır» dediği zaman, diğer üyelerin herhangi bir 
etkenliği yoktur. Biz bunu, bu kanun tasarısıyla de
ğiştiriyoruz; diyoruz ki, başkan orman mühendisi 
olsun, yanında bir orman mühendisi daha bulunsun; 
ama oranın orman olup olmadığına reel olarak ka
rar verebilmek için, bir ziraat mühendisi de bulun
sun. Onunla da yetinmiyoruz ve o yörenin özellik
lerine göre bir temsilci de, koylumuzdan yahut zi
raat teşkilatından gelsin diyoruz ve böyle bir komis
yon teşekkül ettiriyoruz. Daha evvel, tamamen ida
reye dayalı ve ağırlığı orman mühendislerinde olan 
bu kadastro komisyonlarının vermiş olduğu hiçbir 
kararın, salm bir noktaya getirilmesi bugüne kadar 
mümkün olmamıştır. Neden olmamıştır; onu da bir 
gözden geçirelim. 

Orman mühendisi arkadaşlarımız - ben de orman 
mühendisi olmam hasebiyle çok rahat konuşuyo
rum - bizler, son derece tutucu bir mesleğin eleman-, 
larıyız; yani, gelip bizim masamızdan yemeğimizi, al
tımızdan döşeğimizi alırsınız; ama, «bir karış top
rak alacağım» dediğiniz zaman, hepimiz - inanınız 
farkında olmadan - aslan kesiliriz ve size o bir ka
rış orman toprağını vermemek için her türlü müca-
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deleye gireriz. Nitekim, bu komisyonlardaki arka
daşlarımızda," ilgili sahanın orman olup olmaması 
yönünde yahut orman sınırının tespitinde daima bu 
görüş hâkim olmuştur. Ona rağmen, onların verdiği 
karara, o günün mevzuatı ve kuruluş düzeni içeri
sinde yönetim derhal itiraz etmiştir. İdareyi temsil 
ediyoruz, bir karar ortaya çıkmıştır ve yine aym 
idare itirazda bulunmuş ve «Efendim, burası bir 
kere de mahkeme kararıyla gözden geçirilsin, eğer 
mahkeme de buranın böyle olduğuna karar veriyor 
ise, o zaman işlem tamamlanmış sayılır» demiştir. Bu 
şekilde, her alınan kadastro komisyonu kararları -
yönetimin 'itirazı dolayısıyla - mahkemelere intikal 
etmiş ve kimisi 1 senede, kimisi 21 senede tamamlan
mak suretiyle, maalesef, bu'tahdit meselesi, yüzlerce 
seneden beri hiçbir noktaya getirilememiştir. Bu ka
nun tasarısında, buna da çok büyük bir çözüm geti
rilmiştir. Artık o müstakil kadastro komisyonunun 
alacağı karara, idarenin herhangi bir gerekçe olmak
sızın hiçbir suretle itiraz etmesi mümkün değildir 
ve bunun daha ağırlıklı olması için de, tamamen 
bakanlığa kadar bu şerait getirilecektir. 

Bakınız, yine orman alanlarından faydalanma 
yönünden, bugün 17 milyon dekar makilik ve funda
lık alan vardır. Senelerden beri, mesleğe girdiğim 
günden 'bu tarafa bu alanların nasıl kullanılmasının 
daha yararlı olacağı, memleket ekonomisine, mem
leket tarımına, memleket ormancılığına ne gibi kat
kıları olacağı münakaşa ve müzakere edilmiştir; ama, 
kanunumuz da açık olduğu hailde, maalesef bugüne 
kadar 'bir karış makilik ve fundalık araziden istifa
de düşünülememiştlr. Bunların arasında, inanınız, ta
rımda kullanıldığı takdirde üretime fevkalade katkısı 
olacak alanlar vardır. Yine bunların arasında, naren
ciye yetiştirilmesi yönünden fevkalade müsait alan
lar vardır; , bunlara da bugüne kadar el sürülme
miştir. Size bir misal vermek isterim. Trakyalı olan 
arkadaşlarımız, yahut orada çalışan arkadaşlarımız 
bilirler. Lüleburgaz - Vize arasında 2 bin hektarlık, 
yani 20 ıbin dönümlük bir orman alanı vardır. «Korç-
ka ormanları» tabir edilen bu alan, bugün birinci sı
nıf tarım arazisine sahip bir yerdir. İklim koşulları 
zaten malum; 40 seneden beri orman idaresiyle ora
daki köylümüz arasında bir sürtüşme meselesi ol
muş, hâılâ daha mahkemelerde sonuçlandırılama
mıştır. İdare diyor ki : «Burası ormandır». Tamam, 
peki; idare «orman» diyor da sahip olabiliyor mu, 
herhangi bir köşesine bir. ağaç dikebiliyor mu? Ha

yır, hiçbir sebeple müdahalede bulunamıyor. İçinde 
yer yer ufak çalılıklar vardır. Vatandaş «Benim ma
lım» diyor. O da istifade 'edebiliyor mu? Maalesef o 
da istifade edemiyor. Yalnız, her sene kaçak olarak 
sürerler, ekerler,. ıbazen mahsulünü de alamaz, ba
zen de alahildiğiyle yetinir. Düşünün şimdi, dümdüz 
20 bin dönüm araziden -Trakya ikliminde- devlet 
ve millet beraberce faydalanamaz hale gelmiştir. 

Yine size bir misal venmek istiyorum : Akdeni
zlin Antalya yöresinde, 100 bin dönümlük, bugün 
Cenabı Hakkın bir lütfü olarak tabiî enerji deposu 
mahiyetinde olan traventen alanlar var. Buraya bu
gün bir ağaç dikseniz yetiştirmeniz mümkün değil, 
üzerinde mevcut herhangi hir ağaç da yok; ne dev
let istifade ediyor, ne millet istifade ediyor; biz bu
raya da «orman» demişiz. Şimdi inşallah bu mevzu
at değişikliği ve tatbikatıyla hu alanların her bir de
karından, herhangi bir ailenin tarımsal' yönden üst 
düzeyde yaşayabileceği geçim şartları sağlanacak ve 
buralar birinci sınıf sera alanları atiline getirilerek, 
yetişme muhiti ve şartları itibariyle birinci sınıf na
renciye yetiştirilebilir alanlar haline dönüşecektir, 

Görülüyor ki, belirli 'bazı kuralları pratik uygu
lama şekline dönüştürmediğimiz sürece, daima bu sa
cayağını (Orman, orman köylüsü ve idareyi) bir ara
ya getirmek ve faydalı bir sonuca gitmek mümkün 
değildir. Bunlarla 'ilgili mevzuatı ihtiva eden bu ta
sarı, inşallah' kıymetli oylarınızla kanunlaşacak ve 
bundan sonra orman köylümüz, hiçbir suretle ida
reyle sürtüşmeyecek, idare de hiçbir zaman kendi 
köylüsünün karşısında olmayacak ve bu da mutluluk 
getirecektir. 

Bugün tarım alanlarında, hükümetlerin getirdiği 
taban fiyatlar vardır. iBuğdaya taban fiyat uygula
ması getirirsiniz, geniş alanlarda 'buğday eken köy
lümüz ve çiftçimiz mutlu olur, yüzü güler; çeltiğe ta
ban fiyat uygulaması getirirsiniz, aynı şekilde ora
daki çiftçinin yüzünü güldürürsünüz; ama her dö
nemde çiftçimizin, köylümüzün yüzü gülerken; ina
nınız, her taban fiyat uygulaması, orman köylüsünün 
sofrasından ya birkaç dilim ekmeğini daha koparır 
alır yahut pilavından birkaç kaşık daha eksiltir. 
Onun için, onman köylümüzü de belirli imkânlar da
hilinde toprak sahibi yapmak; esasında daha ön
ceye giderek, demin de arz ettiğim gibi, toprak sa
hibi yapmaktan ziyade atalarının sahip olduğu top
rakları kendilerine vermek suretiyle, kullanılmayan 
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ve bugün tamamen verimsiz halde olan ve ne devle
tin, ne milletin faydalanamadığı 'bu arazileri, yüzde 
yüz faydaılanılür hale getirmek mümkün olacaktır. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygıları
mı sunuyorum ve bu tasarının kıymetli oylarınızla 
biraz sonra kanunlaşarak yüce Türk Milletine ve 
orman çiftçimize, köylümüze hayırlı ve uğurlu'ol
masını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN —' Teşekkür ©derim Sayın Yalçınkaya. 
Şahısları adına Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin değerli üyeleri; Orman Kanununda va
tandaş yararına değişiklikler yapılması görüşü ve 
iddiasıyla bu yasa tasarısı getirilmiştir. Ancak, yasa 
tasarısına geçmeden evvel, bir yasa tasarısının, bu ka
dar önemli ve doğrudan doğruya Anayasanın mad
deleriyle ilgili bulunan bir yasa tasarısının gerek ge
nel gerekçesinin, gerekse madde gerekçelerinin he
men hemen yok denecek durumda olması üzüntü ve
ricidir. Zaten, son haftalarda getirilen bütün kanun
larda aynı acelecilik, aynı umursamazlık gözükmek
tedir. Bu, bir anlamda Türkiye Büyük Millet-Mecli
sine, bir anlamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin temsil ettiği yurttaşlarımıza karşı saygısızlık an
lamını taşıyabilir Çünkü, bu gerekçelerle o kanunun 
gerekliliği, Anayasaya uygunluğu anlaşılabilir. Hal
buki, gerekçe diye ortada bir şey mevcut değildir. Ev
vela bunu belirtmek isterim. 

Diğer bir nokta; bu yasa tasarısının Anayasayla 
çatışmaması lazım gelir. Anayasamızın 170 inci mad
desi : «Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler hal
kının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün 
korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi» ve
saire dediği halde, yani «Orman köylüsünün korun
ması» başlığı altında; bu getirilen yasa tasarısı hak
kında biraz evvel konuşan değerli milletvekili arka
daşımızın da tatlı bir şekilde anlattığı gibi, baktığınız 
zaman doğrudan doğruya halkımız, orman köylüsü 
bundan istifade edecek gibi gözükmekte işe de, 2 nci 
madde metnine baktığınız zaman, orman düzenin
den çıkarılmış olan toprakların, yerlerin, Anayasanın 
emri istikametinde, orman içinde veya bitişiğinde bu
lunan köy halkına değil, orada kimin eline geçerse 
ona kalacağı anlamı açık bir şekilde gözükmektedir. 
Oysa ki, Türkiye'de en güç ve en yoksul durumda 
bulunan kesim, orman köylüleridir, öyle ki, İstan
bul'da dahi orman köylüleri, eğer o civarda toprak 
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vesair başka bir şeyi yoksa, aynı vaziyettedir. Ya
ni, orman köylüsü, Türkiye'nin her tarafında en güç 
şartlar içerisindedir; kazacak toprağı, dayanacak da
lı yoktur. 

Şimdi, yasa geliyor; yasada, bu vatandaşlarımız 
Anayasanın emrettiği bu durumun içerisinde değil
lerdir. Anayasanın 169 ve 170 inci maddelerinde, bir
takım esaslar vardır ve bu esaslar, «Orman olarak 
muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir ya
rar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürül
mesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 
31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından 
orman niteliğini lam olarak kaybetmiş olan tarla, 
bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında 
veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tes
pit edilen araziler...» diye devam ediyor. Bu esaslar 
uzun mücadelelerin sonunda getirilmiştir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde - geçmiş Meclislerde - orman 
davası getirilmiş, Anayasa değişikliği yapılmış; ama 
bunun yanında, orman varlığının Türkiye'nin varlığı 
ile aynı derecede önemi olduğunu da bu yüce Mec
lis kabul etmiş, Anayasaya öyle koymuştur. Bugün
kü Anayasa bir taraftan orman köylüsünü, orman
dan istifade eden vatandaşları korurken, diğer taraf
tan ormanları korumayı da gözetmiştir. Şimdi, Ana
yasadaki birtakım koşullar tasarı maddelerine intikal 
ettirilmemiştir. Mesela «kesin yarar» başka şeydir, 
«yarar» başka şeydir. Kesin yarar, Anayasa hükmü 
olduğu halde, ilgili maddede yoktur. 

Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman -
bütünlüğünü bozmayan esaslar da bu maddelerde 
gözükmektedir. Biraz evvel konuşan değerli arkada
şım, Trakya'da bir arazi olduğunu, üzerinde orman 
olmadığı halde, bir türlü buna' dokunulmadığını ifa
de ettiler. -:Î:'^İ3M 

Değerli milletvekilleri, ormancılık da bir ihtisas
tır. Orman esasları bakımından, neresinin orman ola
cağı, neresinin orman olmayacağı, neresinin muhafa
za edileceği, bir uzmanlık dalı olarak, tamamen uz
manların bileceği şeydir. Evet, biz orada üç - beş 
ağaç görebiliriz, ama onun uzmanı acaba oraları na
sıl görüyor... 

Bu bakımdan, getirilen bu esaslar karşısında, he
le önümüzde bir ara seçim mevcut olduğu bir sıra
da ve - alelacele, 02.30'lara kadar çalışarak kanun 
yapıyoruz - Türkiye'de ormancılar, hükümet ve plan
lama tarafından «Mütemadiyen topraklarımız deni
ze akıyor ve her yıl bir Kıbrıs kadar toprak denize 
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gidiyor» dendiği bir sırada, biz bu Anayasa kural
larından, bu ormancılık kurallarından uzaklaştığımız 
takdirde, belki kendi iktidarımıza bir yardımımız 
dokunabilir; ama memleketimize aynı derecede yar
dımcı olup olmayacağımızı da iyice düşünmek mec
buriyetindeyiz; bunların mutlaka değiştirilmesi lazım 
gelir. 

Değerli arkadaşlarım, orman tahdit komisyonla
rında yapılan değişiklikler üzerinde de durmak lazım 
gelir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, konuşmanız uzun mu 
efendirîı? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Orman tekmisyeni ve orman teknikeri için, mev
cut yasada, 10 senelik denenmiş olma şartı vardı; ya
ni 10 sene bu işte hizmet görmüş olma koşulu vardı. 
Bu, belki işi engelleyen bir şeydir; ama hiçbir hiz
met görmüşlük aranmaması da büyük bir yanlıştıktır. 
10 sene şartı konulmayacaksa bunun ikisinin ortasını 
'bulmalı; üç sene mi demeli, beş sene mi demeli, ney
se bu konu düzeltilmelidir. 

Yine diğer bir maddede zamanım kalmadığı için 
maddenin ismini de söylemiyorum- vaktiyle burada 
uzun mücadeleler neticesinde, ormanla ilgili olanların, 
yapılan tahditlere karşı nereye ve nasıl itiraz edecek
leri konusu da konmuştu; bu da kaldırılmıştır. Vatan
daşlar nereye, nasıl müracaat edeceklerini bilmedikle
ri için birçok haklarını kaybetmişlerdir. Gezdiğimiz 
bütün orman köyler/inde bu şikâyetleri her zaman din
leriz. Bunların da getirilmesi lazımdır. Bir kısmını üst 
tarafa koymuşlar, davaları, yani «husumet» dediğimiz, 
davanın 'kime yöneltileceği kısmını açıklamışlar, orası
nı beğenmemek mümkün değil; fakat mevcut yasada 
bulunian hükümleri kaldırmışlardır. 

Bu eksiklikler düzeltilmek şartıyla, bu kanun Türk 
Milletine ve başta orman içi ve civarında olan köylü
ye yararlı olabilir. Eğer bu düzeltmeler yapılmazsa, 
birtakım insanlara - Anayasan m açık hükmüne rağ
men- birtakım kimselere, birtakım şeyler/in bağışlan
dığını söylemek ve bunların da güçlüler olacağını bu
radan ifade etmek yanlış olmayacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın Kemal Gökçora, buyurunuz efendim. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; ben, orman mühendisle
riyle kardeş bir mesleğin temsilcisi olarak, çoğu kez 
aynı paralelde düşünürüm. Bu tasarıyı da, daha ziya

de işin teknolojik yönü olan toprak, su ve bitki müna
sebetleri bakımından, eleştirmek istiyorum. Bir orman 
mühendisi gibi, ziraat mühendisi de orman ve tarım 
arazisi ile bitki örtüsü dediği zaman, bunu bir ekolo
jik düzen içerisinde, bir eko-sistem içerisinde düşü
nür. Bu bakımdan burada benim kullanacağım kav
ram ve terimler, çoğu kez, orman ve ziraat mühendis
lerinin ortaklaşa terminolojisli olacaktır. Sözlerime baş
larken, bu noktayı belirtmekte yarar görüyorum. 

Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı tasarının genel 
gerekçesinde, orman sınırlama ve kadastro çalışma
larının hızlandırılmasına ağırlık verilmekte; fakat tarı
ma ayrılacak olan arazinin tahsis ve kullanımında, bi
çim ve yöntemlerine değinilmemektedir. Ayrıca, orman 
rejimi dışına çıkarılacak olan arazinin kabiliyetlerine 
göre kullanılmasıyla ilgili hükümler de yer almamak
tadır. 

Toprak muhafaza tekniklerine göre araziler, işle
meye karşı gösterdikleri sakıncalar bakımından hiçbir 
sorunu olmayan birinci sınıf arazi ile, hiçbir bitkisel 
üretime imkân vermeyen sekizinci sınıf arasında sekiz 
sınıfa ayrılmaktadır. Geriye kalan beş, altı ve yedin
ci sınıf arazi ise; mera, orman ve çay plantasyonları 
gibi, devamlı bitki örtüsü altında bulundurulmak zo
rundadırlar. 

Açıkça söylemek gerekir ki, nüfusumuzun az oldu
ğu dönemlerde arazilerimiz daha akıllıca işlenmiştir. 
Nitekim bu dönemde, tarımda işlenen araziler bir, iki, 
üç ve dördüncü sınıflara bağlı kalmıştır ve doğrusu da 
budur. 

1934'te tarımda işlenen arazi 11,6 milyon hektar
dır. tkinci Dünya Savaşından sonra işlenen arazi hız
la artarak, halen 27,6 mü İyon hektara ulaşmıştır. 1934' 
te 44,3 milyon hektar olan çayır - mera alanı, 1980' 
lerde 21 milyon hektara kadar düşmüştür. 

Aşırı otlatma ile meralardaki verim hızla azalmış, 
yeni ve düzensiz açmalarla alanı daralmış ve toprak 
aşınması alabildiğine ilerlemiştir. Ormanlarımız da nü
fus artışına paralel tahribata uğramış, orman% ağaçlan
dırma ve koruma tedbirleri kaçınılmaz zorunluk ol
muştur. Oysa, ormanların toprak ve su rejimleri ba
kımından taşıdığı ağırlık malumdur. 

Yurdumuz, topoğrafik yapısı, iklimi, yanlış toprak 
işleme yöntemleri, aşırı orman ve mera tahribatı ve 
topraklarımızın erozyona duyarlı olmaısı yönünden, 
dünyada rekor düzeyde toprak aşınma ve taşınması
na uğramış ülkeler arasındadır; bu çok üzücüdür. 

Ortalama yüksekliği 1 250 metre dolayında olan 
ülkemizde, eğimi yüzde 12'den düşük olan arazi var-
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lığı, tüm araziiniin üçtebiri kadardır. Buna karşılık, eği
mi yüzde 121den çok olan arazimiz ise, yüzde 60 ci
varındadır; yani üçte iki kadardır. Bu yüzden, bir yan
dan tarım işleme yöntemleri güçleşirken, öte yandan, 
erozyonu artıran eğim koşulları ülkemiz için çeşitli 
problemler getirmiştir ve getirmektedlir. Hesaplamala
ra göne, arazilerin yüzde 20*sinde -Ben rakam vererek 
sizi yormayayım- orta, yüzde. 36,4'ünde şiddetli ve 
yüzde 17'siinde çok şi#detli erozyon vardır. Yine yapı
lan hesaplara' göre, -ki, bunun rakamlara çevrilmiş 
biçimi daha çarpıcıdır- yılda 600 milyon ton toprak 
aşınıp, taşınmakta ve denizlere dökülmektediir. Bu he
saplar çok sıhhatlidir, çok kez tekrarlanmıştır. Sade
ce bunun 350 milyon tonu, Elektrik İşletmeleri Etüt 
İdaresince akarsularda yapılan sediment ölçümlerine 
dayanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, arazi öyle doğal bir varlıktır 
ki, yeniden elde edilemez. Nerede bulunursa orada 
kullanılır. Tarım, modern toprak ve dolayısıyla su 
muhıaıfaza bilimine dayandıkça prodüktif olabilir. Ye
rine konulamayan kayıpların nedeni ihsandır. Toprak, 
ileri ülkelerde basiretle korunmakta, gelişmekte olan 
ülkelerde ise, bilinçsizce yok edilmektedir. Toprak 
muhafaza tedhirleririi uygulayan ve planlayan ülke, 
ulusunu ve geleceğin kuşaklarını da esirgemektedir. 
Aksini izleyen ülkeler ise, onları gittikçe açlığa terk 
etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir konu, bu yasa ta
sarısıyla tarım alanına dönüştürülecek arazinin, kıvm-
lere ve nasıl.tahsis edileceğidir. Bu konu, çıkacak ya-
isayı tümüyle yargılayacak ağırlığa sahiptir; çünkü sos
yal adaleti ya yaşatacak ya katiedece'ktir. 

Unutulmamalıdır ki, çalışan nüfusumuzun yarıdan 
çoğu köylerimıizdedür. 6831 sayılı Orman Kanunu da 
'bu gerçeğe dayanarak, aynen orman içindeki köyler 
halkının kısmen veya tiamamen yerleştirilmesi veya bu 
amaçla değerlendirilmesi kayıt ve şartıyla arazi tah
silsin! kaıbul etmiştir. Hükümetimizin kanaatinin de bu 
merkezde olduğunu ümit ederek arz ediyorum ki, bu 
konuda alternatif yoktur. Çünkü, funda ve maki alan
larının tahsisinde orman köylüsü ve az gelirli çiftçi 
vatandaşlarımızın dışta bırakılması demek, bir çeşit 
fırsatçılığa ve kayırmalara yol açmak demektir. 

(BAŞKAN — Sayın Gökçora 1 dakikanız var efen
dim. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Peki Saym Başkan. 

Yukarıda arz ettiğim sorunlar önemli bir gerçek 
üzerinde düğümlenmektedir. O da, ülkemizin arazi ; 
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kullanma planlamasına olan acil ihtiyacıdır. Ülke dü
zeyinde bir planlamaya geçilmesinde çok geç kalın
mış ve bunun büyük zararları olmuştur. Gelişmiş ül
kelerin çoktandır uyguladığı bu tür planlama ile ara
zi kullanımında, sektörler arası arazi dağılımında ras
yonel bir denge sağlanabilmektedir. Zira; 1, 2, 3 ve 4 
üncü sınıf araziler münhasıran tarıma ayrılmakta; 5,6 
ve 7 ncd sınıf araziler de orman, mera ve çay plantas
yonları giıbi devamlı bitki örtülerine tahsis edilmekte
dir. Bizde olduğu giıbi, 1,2 ve 3 üncü sınıf tarım ara
zisinin sanayi, turizm ve yerleşim kesimlerince yağ
ma ve işgal edilmesine asla izin verilmemektedir. 

Sayın Başkanın ikazı üzerine bundan sonrakileri 
çok kısaltarak arz etmek istiyorum. 

Türkiye'de Toprak - Su Genel Müdürlüğü, ilki 
1948'de başlamak üzere iki tane şematik toprak ha
ritası yapmıştır. Ondan sonra, 1966 - 1971 anasında 
Toprak - Su Genel Müdürlüğü, Türkiye geliştirilmiş 
toprak haritasını tamamlamıştır; OEGD standartları
nla göre. 1980 yılından başlayarak, yine Toprak - Su 
Genel Müdürlüğü, Türkiye toprak potansiyeli etütle
ri ve tarım dışı amaçlı arazi kullanım planlamaları 
projesini uygulamaya koymuş olup, iller bazında ça
lışmalar bitmek üzeredir. Böylece, tarım sektöründeki 
arazi kullanımı için gerekli temel veri ve bilgiler ha
zırdır. Bu çalışmada emeği geçmiş olan Toprak - Su 
genel müdürleri ile ziraat mühendislerine, övgüyle 
değer kıymetli hizmetleri münasebetiyle, huzurları
nızda şükrıan duygularımı ifade etmeyi görev sayarım 
ve yine bu çalışmaların başlatıcısı olan, merhum Pro
fesör Kerim Ömer ÇağlarVda -Türkiye Cumhuriye
tinin ilk toprakbıilimcisidir- huzurunuzda rahmetle an
mayı bir borç sayarım. 

Erozyon probleminin çözümünde temel yol, ara
zinin kafo il i y etlerine göre kullanılmasıdır. 

. BAŞKAN — Sayın Gökçora, sürenizi 2 dakika 
geçtiniz. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim, çok az kaldı. 

Bu da, basit anlamıyla, demin arz ettiğim toprak sı
nıflarına göre, «Hangi bitki nerede yetiştirilecek, ne
resi orman olacak, neresi mera olacak, neresi kültür 
alanı olacak, neresi bağ - bahçe olacak?» gibi husus
ların saptanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Şu hususu arz ederek sözlerimi bağlamak istiyo
rum: Makilerin, fundalıkların açılması kolay; yal
nız, Tarım Bakanlığımız arazi kullanma planlamasını 
yapmadığı takdirde, bu topraklar kısa sürede yine 
erozyona uğrayacak, tarım toprağı dediğimiz yüzey-
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deki o veıiimli toprak hdb'a olacaktır. Onun için, ma
ki ve fundanın açılmasında yarar var; yalnız, bunu 
gözümüz gibi esirgeyip, tahsisini mutlaka arazi kul
lanım kabiliyetleri planlamasına göre yapmamız ge
rekir. 

Burada, Sayın Tarım Bakanımıza küçücük bir 
serzenişim olacak : Toprak - Su Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Cumhuriyetinde modern esaslara göre kurul
muş, Devlet Su İşleri gibi, iftihar edeceğimiz genel 
müdürlüklerden biriydi; fakait ne yazıktır ki, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının reorganizasyon ağı
na burası da takıldı, otonıom bir kuruluş olan ve bu
gün Türkiye'de, gerçekten kısa sürede, çok ihtiyaç 
bulunan altyapıda değerli hizmetler veren bu genel 
müdürlüğümüz, yine vesayet altımda; çünkü Köy Hiz-
meleri Genel Müdürlüğü içerisinde eridi gitti, meka
nik ortam içeririnde. 

BAŞKAN — Sayın Gökçora, lütfen tamamlayın 
efendim, sürenizi beş dakika aştınız. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Özetleyecek olursak Sayın Başkanım... 

IBAŞKAN — Özeti kalmadı Sayın Gökçora. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, özetin özeti, bir 
cümle kaildi. 

özetleyecek olursak, toprak korunmasında izle
necek politika, kutsal bir politika niteliğindedir. İşte 
bunun için Tarım Bakanlığımızın önemi çok büyüktür. 
Tarım, toprak muhafaza programlarına dayandıkça 
yaşayabilmektedir. Bilim adamlarımın ifade ettiği gi
bi; «Uygarlık, toprak prodüktivitesin in devamına bağ
lıdır.» 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçora. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... 
FENNÎ İSLfMYELt (Balıkesir) — Soru, 'Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Sayın İslimyeli, geç kaldınız efen

dim. 
Kabuıl etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 

edilmiştir. 
AYHAN SAKALLIOÖLU (Sakarya) — Siz «so

run» dediniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İstirham ederim!. «Geç kaldınız» 

dedim; 1 inci madde veya daha sonraki maddelerin 
görüşmelerinde sorarsınız efendim. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
31.8,1956 Tarihîıl ve 6831 Sayılı Orman Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştaıünıesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
1 inci maddesinin (G) bendi yürürlükten kaldırılmış 
(F) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

F) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde ge
çerli tapu kaydına dayanarak, bunların dışında ise 
tapu kaydı veya diğer tasarruf belgeleri ile özel mül
kiyette bulunan sahipli arazi üzerindeki toplam ağaç
lık alanların yüz ölçümü 3 hektardan küçük olan 
her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yenler,» 

BAŞKAN — Sayın Rıfat Bayazıt, 1 inci madde 
üzerinde şahsı adına söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan,, çok muhterem milletvekillileri; huzurunuza 
getirilen 6831 sayılı Orman Kanununun »Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının, 
bilhassa 1 inci maddesinin (G) bendi yürürlükten 
kaldırılıyor ve (F) bendi de değiştiriliyor. 

1 inci madde üzerinde söz aldığım için görüşle
rimi kısaca dille getireceğim. Yoksa, tasarının tümü 
üzerinde olsaydı, daha geniş bilgi verecektim; ama 
artık bununla iktifa edeceğiz. 

Su madde daha önce, Millî Güvenlik Konseyi za
manında 23.9.1983 tarihinde, 2896 sayılı Kanunla, 
6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (D), (F), 
(G) ve (İ) bentleri değiştirilmişti. Bu değişiklik, 1982 
Anayasasına uygun şekilde ve ona paralel olarak 
yapılmıştı. 

Şimdi önümüze' getirilen değişiklikte, orman için
deki 30 dönümden küçük yenler dağıtılmak suretiyle 
orman sınırları dışına çıkarılıyor. Esasen, buralar 
4785 sayılı Kanunla 1945 senesinde devletleştirilmişti. 
Daha sonra kadastroları yapıldı, tahditleri yapıldı, 
kadastro mahkemelerine itiraz edildi, yani hüküm
ler kesinleşerek, buralar tamamen orman niteliğini 
aldı. 

Biz şimdi bunları, tahditin dışında bırakıyoruz; 
üç kişilik veya beş kişilik bir heyete -yargı merci
lerinin de denetimi dışında; Orman Genel Müdür
lüğüne 'itiraz hakkını da kaldırmak suretiyle- bura
ları köylüye dağıtıyoruz. iBen köylüye dağıtılmasın 
demiyorum; ama, arazi dağıtılsın, orman dağıtılma
sın. 

Geçmiş senelerde, bilhassa 1950'den sonraki du
rumlarda, -6831 sayılı Kanun muvacehesinde: köy-
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Kiye, ormanlardan bazı araziler verildi. Hatta o za
manlar, açık yenler verildi denildi, şu denildi, 'bu de
nildi. 

Bu konuda, 1961 Anayasasıyla hir düzenleme ge
tirildi. 1961 Anayasasının yürürlüğe girdiği tarihten 
önce; «Tarım arazisi niteliğini kazanmış olan, orman 
sıfatını fennen ve (ilmen kaybetmiş bulunan arazi
ler, ancak dağıtıla)biiir>> denildi, fakat, şimdi bakıyo
ruz, orman sınırındaki, orman tahdit haritasının içe-
riskıdeki, kadastrosu içerisindeki 30 dönüme kadar 
olan yerler dağıtılıyor. ıBu düzenleme, Anayasanın 
169 ve 170 nci maddelerine ta'ban tabana zıttır. Bu 
'konuda ibir önerge verdik, önergemiiz, yeni getirilen 
düzenlemenin metinden çıkarılması ve Konsey zama
nında kabul edilen tasarının (G) ve (F) fıkralarının 
olduğu gibi bırakılmasına Miskindir. Zira ormanlara 
hepimizin sahip çıkması gerekmektedir. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
bizim, köylü de. 

Orman da 

RIFAT BAYAZn (Devamla) — Efendim, çıkın 
buradan konuşun. Orman da ıbizim, köylü de bizim 
diyorsunuz; amıa, devletin ormanını dağıtıyorsunuz. 
Akıbetimiz geldiğimiz yere gitmek olur sonra. Biz, 
bir zamanlar çölden geldik, Anadolu ormanlarına 
oturduk; şimdi dse buraları çöl haline getiriyoruz. 

Allah nur içinde yatırsın, Cemal Turall Paşa or
man konusunda geniş ibir hamle yaptı -içimizdeki Ga
ziantep, Kahramanmaraş ve Konya milletvekillileri 
bilirler- orman niteliğini kaybetmiş yerler (stepler, 
yangın yerleri) orman haline getirildi. Şimdi ise, da
ha bu Kanun çılkmadan, millet ormanın etrafında 
tahribat yapmaya başlamıştır bile. 30 dönümlük yer 
kazanacağız, 5 dönümlük yer kazanacağız diye, ya
rın bu yerlere; orman niteliğini de kaybettirecekler
dir. Ormanlar milletin servetidir; onlara sahip çıka
lım Allah aşkına. 

Daha evvelce 4785 sayılı Kanunla ormanlarımız 
devletleştirildi, devletin malı oldu. Biz şimdi devlet 
malını gene dağıtmak istiyoruz. Anayasa gereği ola
rak buna sahip çıkmanızı hassaten rica ediyor, say
gılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Orman köylüsü ne 

olacak? 
RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Orman köylü

süne tarım araziden yer verirsiniz. Orman köylüsü
nün kalkındırılması hakkında kanun çıktı onu tatbik 
edersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, sözünüzü bitirdiniz, 
buyurun efendim. 

1 inci madde üzerinde başka söz isteyen var mı 
efendim? Yok. 

önergeler vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

452 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesi
nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Sabahattin Özbek 
Bursa 

Kadri Altay 
Antalya 

M. Arif Atalay 
Adıyaman 

Turgut Kunter 
Rize 

Brtuğrul Gökgün 
Aydın 

Cemal özdemir 
Tokat 

Vecihi Akın 
Konya 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı 6831 sayılı Or

man Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısının 1 inci madde (f) bendinin 
son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Özel mülkiyette bulunan sahipli arazi üzerindeki 
toplam ağaçlık alanların yüzölçümü 5 hektardan kü
çük olan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler. 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Turgut Y. Gülez 
Bolü 

Namık K. Şentürk 
Istanbull 

Musa öğün 
Kars 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı 31.8.1956 tarihli 

ve 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci mad
desinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Ayçan Çakıroğulları M. Kemal Toğay 
DenJizli İsparta 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Umur Akarca 
Muğla 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Nabi Sabuncu 
Aydın 
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t. Fevzi Yaman Muzaffer Arıcı 
İsparta Denizli 

İsmail Dayı Mümtaz Güler 
Balıkesir Uşak 

Nihat Türker Fethi Çelikbaş 
Afyon Burdur 

BAŞKAN — Sayın Rıfat Bayazıt ve arkadaşları 
ile Sayın Ayçan Çakıroğulları ve arkadaşlarının ver
miş olduğu önergeler aynı mahiyettedir ve maddenin 
metinden çıkarılmasını önermektedir. 

Bu iki önergeye komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERÎ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılmaktadır. 
iki önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Her iki önerge birlikte kabul 
edilmiş ve madde metinden çıkartılmıştır. 

Bu durumda Abdurrezak Ceylan ve arkadaşları
nın önergesini işleme koyamıyoruz, arz ederim. 

2 nci maddeyi, 1 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 2. — Orman sayılan yerlerden : 
A) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen 

bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım 
alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edi
len yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan fun
da ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına 
dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler, 

B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen ba
kımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yer
lerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fın
dıklık, fıstıklık (Antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli 
tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvan
cılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen ara
ziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu ola
rak bulunduğu yerleşim alanları, 

Orman sınırları dışına çıkartılır. 
Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler, devle

te ait ise Hazine adına, hükmî şahsiyeti haiz amme 
müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususî 
orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çı
kartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin 
tashih ve tescil işlemi yapılır. 

Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suret
te daralma yapılamaz. 

Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, millî 
park olarak ayrılan, izin ve irtifak hakkı tesis edilen 
ormanlık alanlarda ve 3 üncü madde ile orman re
jimi içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı sü
resince, yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde 
uygulanmaz.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde şahısları adı
na Sayın Rıfat Bayazıt, Sayın Orhan Ergüder, Sayın 
Hüseyin Aydemir söz istemişlerdir. 

Sayın Bayazıt, buyurunuz efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, çok muhterem milletvekilleri; tasarının 2 nci 
maddesini sayın hükümet çok güzel hazırlamış. Bun
dan dolayı kendilerine huzurunuzda teşekkür ederim. 
Komisyon ise bu maddeyi - Komisyon Başkanımız
da değerli bir ormancı olmasına rağmen - nedense 
Anayasanın 169 uncu maddesine ters olarak kaleme 
almıştır. Sayın hükümet getirdiği tasarıda «Kesin ya
rar olduğu tespit edilen yerler» diyor. Muhterem ko
misyon ise bu «kesin yarar» hükmünü almamış. Oy
sa bu hüküm Anayasadan geliyor, Anayasanın 169 
uncu maddesinden geliyor. 

Sayın arkadaşlarım, daha fazla konuşmayacağım. 
Şu ormanlarımızı muhafaza edelim, Anayasada gedik 
bir yer bırakmayalım, Anayasanın ifade ettiği hük
mü, madde içinde muhafaza edelim. Hükümet bürok
ratlarına, maddeyi çok güzel hazırladıkları, güzel ted
vin ettikleri için çok teşekkür ederim; fakat komisyon 
bunu biraz açmış, ne mülahazayla yapmış, onu anla
yamadım. 

Bir önerge verdik, hükümetin teklif ettiği metnin 
oylanmasını rica ettik. Hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Orhan Ergüder, buyurunuz efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; «Bayrakları bayrak ya
pan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen var
sa vatandır». 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — «Ormandır» diye 
söyle. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ben 
onu öyle söyledim. 

Arkasından, «Yaş kesen, baş keser». Bunlar, bizim 
cumhuriyet eğitimimizde ilkokullardan itibaren öğ
retilen ve bizi bugünlere getiren güzel atasözleridir. 
Tabiî, «Orman, bir yörenin akciğeridir», bu da 20 nci 
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asrın sloganı oluyor. Yani, tabiata olan aşk başlıyor, 
bu da zaruretten ileri geliyor. Aslında, tahrip ediyo
ruz. 

Hükümetime saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. 
Bir avukat olarak da, funda ve maki davalarında öy
lesine hileler, öylesine iğrençliklerin döndüğünü gör
düğüm bir Türkiye'de, şu kanun tasarısı kanun hali
ne geldiği zaman - sayın bakanım emir buyursunlar 
Devlet İstatistik Enstitünüze - en aşağı 120 bin dava, 
düşecektir; Türk orman köylüsünün ıstırabı bitecektir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Size bir misal arz ede
yim : Yalova'da benim bir köyüm var; Teşvikiye. 
93 Muharebelerinin, 93 Harbinin getirdiği değerli Türk 
evlatları, ormana dayalı yaşarlar. Bu sene - mübala
ğa etmiyorum, biraz bilgi ve görgümüz artsın - 20 bin 
ton ıhlamur toplanmıştır; hani o beğenmediğimiz, ki
losu eczanelerde 3 bin lira olan ıhlamur... Daha ile
risi, kestaneye dayalı; cevize, fındığa dayalı... Arkasın
dan makta... Fakat adamların ellerinde tapuları ol
masına rağmen, sayın bakanım, ormanın şiddetli avu
katları ve orman korucuları, bunların hayatlarını sön
dürüyor. Erol Yalçınkaya üstadım çok güzel söy
ledi. Bir yere, «ormandır» damgası vuruldu mu, Tür
kiye'nin en meşhur avukatları kurtaramaz onu. Ömrü
nüz gider, ikinci aile gelir, yine onun da ömrü gider, 
o orman orada kalır. Gittiği zaman fiilî yere, görür 
ki, domates tarlasıdır orası... 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu kanun ile yani 
1986'larda sayın muhalefet milletvekilleri, değerli ar
kadaşlarımın da teşrih ettiği şekilde 2 nci maddenin 
verdiği ferahlıkla artık bu memlekette zavallı orman 
köylüsü, haysiyetine, şerefine, malına mülküne sahip 
çıkacaktır. Bu suretle rahat bir dünyaya kavuşacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, size çok orijinal bir istatis
tik okuyacağım, kaynağını göstereyim: Zeki Eron, 
«Orman Varlığımız Ekolojisi, Yangın Zararları; Or
mancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi.» O kadar ente
resan ki, sayın hocam Rıfkı Anter'den öğrendim, or
man iki türlü yanıyor: Biri, kasten kötüler tarafın
dan, biri de açma yapmak için yanıyor. Dikkat edi
yoruz şimdi istatistiklere; Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ne zaman af kanunu çıkarmaya kalksa, 1950'de 
af kanunu çıktı 987 yangında 69 068 hektar arazi yan
dı, çok enteresan bu... 

Sayın Başbakanın af konusundaki soğukluğuna 
ben bir zamanlar kızıyordum; kendisi bir elektrik 
mühendisi olmasına rağmen, bizim sahamızda konu

şuyor diye. Haklıymış. Af ve mağfiret, suçları orta
dan kaldırmıyor; tahrik ve teşvik ediyor. 

Devam ediyorum; 1954'de 6385 sayılı Kanunla af 
çıktı - seçim yık - 1 126 yangında 35 580 hektar arazi 
gitti sayın bakanım, öyle açıkgöz ki, orman köylüsü 
de biliyor bu işi. Binaenaleyh bu gibi afların çıkması 
da memleketimiz yönünden zarar; ama bugün artık 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde ve onun kitalbı 
mukaddesi olan Anayasada, orman suçlarına af yok; 
Allah'a şükür, 1380 sayılı Kanuna da su ürünleriyle 
ilgili yeni hükümler getirildi, memleketin ormanı kur
tarılmak üzere. Bu kanunlarla, bir de su ürünleri kur
tarıldığı kurtulduğu zaman, memleketin refahı daha 
da ileri gidecektir. 

Demek oluyorki, yasada bu makilik ve fundalık
ların da tetkik edilerek orman dışı sayılması fevkala
de rahatlık getirecektir. Bu arazilerin de orman köylü
süne tahsisine dair, zannediyorum bir önerge verile
cek. O zaman bu daha mükemmel bir şey olacak, ge
ri kalan sahipsiz yerler ise Hazineye kalıyor demektir. 

Bendeniz kısa izahatımdan sonra şunu arz edeyim-
ki, fevkalade zevk duyduğum için söz aldım, kıymetli 
vakitlerinizi işgal ettim. Bu kanunun memleketimize 
hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasarının 2 nci 
maddesi - 1 inci maddesi çıktığına göre şimdi bu 1 in
ci madde oluyor - ile ilgili olarak neden bunu bu şe
kilde tanzim ettiğimizi ifade etmek istiyorum. 

Şimdi uzun yıllardır yürürlükte olan Orman Ka
nunu, çok çeşitli tadilatlara uğramıştır değişik dönem
lerde. Osmanlı Döneminde başlamış, cumhuriyetin çe
şitli devrelerinde de çeşitli değişikliklere uğramıştır. 
Nihayet son olarak 1982 Anayasasının 169 ve 170 nci 
maddeleriyle de orman için özel hükümler getirilmiş
tir. 

Şimdi, bizim bu maddede yaptığımız Önemli hu
sus şudur: özellikle yine Anayasanın 169 ve 170 nci 
maddesinin manasına ve maddesine uygun olarak tan
zim ettik, 2/A, 2/B yi de. Burada bir ikilem gibi gö
rünmesine rağmen - bunu yüce heyetinize bilhassa izah 
etmek lüzumunu duyuyorum - şöyle diyoruz; Komis
yonca kabul edilen maddeyi okuyorum: «Orman ola-
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rak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir ya
rar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürül
mesinde yarar olduğu tespit edilen yerler...» Aslında 
nedir? Bu her yeri kapsayabilir. Bir komisyon takdir 
eder; «Bunun orman dışına çıkarılmasında fayda var» 
der ve bunun içerisine bütün alan girebilir. Fakat bu
na bir ilave yapmak gereğini duyduk sayın milletve
killeri. Cümle «ile» den sonra devam ediyor ve diyor 
ki, «... halen orman rejimi içinde bulunan funda ve 
makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştü
rülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler,» 

Şimdi, aslında ikinci cümlede, «ile» den sonra olan 
kısım, mana itibariyle birinci cümlenin içerisindedir; 
fakat biz bunu niye getirdik? Getirmemizin sebebi şu : 
Bugünkü mevcut 6831 sayılı Orman Kanununun 1 in
ci maddesi ormanı şöyle tarif eder: «Tabiî olarak ye
tişen veya emekle yetiştirilen ağ,aç ve ağaçlık toplu
lukları yerleriyle birlikte orman sayılır.» Bu kadar ba
sit bir tariften sonra aynı kanunun müteakip kısım
ları istisnaları tarif etmektedir. (A) fıkrasından (J) fık
rasına kadar, nelerin orman sayılmayacağını, «sazlık
lar, step nebatlarıyla örtülü yerler, her çeşit dikenlik
ler, parklar...» şeklinde saymıştır. (J) fıkrasında der 
ki; «Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak 
muhafaza karakteri taşımayan yerler, orman sayıl
maz.» 

Aslında, ormanların devletleştirilmesinde bugüne 
kadarki uygulama, bu tarife uygun olarak devam et
seydi, bugün makiler, fundalar meselesiyle karşı kar
şıya gelmezdik. 

Bildiğiniz gibi, yürürlükteki 6831 sayılı Orman 
Kanununun son değişiklikleri, bizden evvelki iktidar 
döneminde ve 1983 yılı Eylül - Ekim aylarında yapıl
mıştır. Yapılan değişiklikleri, sabırla iki ikibuçuk yıl 
gayet iyi bir şekilde uygulamaya gayret ettik; fakat 
gördük ki, kanunun bu düzenleniş şekliyle Anayasa
nın dediklerini yapmak mümkün değildir. Hepimiz 
Anayasanın 169 ve 170 inci maddelerinden bahsedi
yoruz. Eğer bir yer bilim ve fen bakımından (ilmen 
ye fennen) orman vasfını yitirmişse, bu uygulamayla 
maalesef Anayasanın hükmünü dahi tatbik edemez 
hale geldik. Bu değişiklikleri onun için getiriyoruz, 
Anayasayı tatbik etmek için getiriyoruz. 

Aslında, daha evvel yazılan metnin içinde mün
demiç olmasına rağmen, bu tatbik edilemedi. Biz de 
açık seçik olarak, bunu uygulamak durumunda kal
dık. 

Sayın milletvekilleri, buradaki çok önemli bir nok
taya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu gibi yerlerin 

— 311 

4 . 6 . 1986 O : 1 

aslında orman rejimi dışına çıkarılması değil, orman 
sayılmaması lazım. Bu tarif de 1956'da getirilen bir 
tariftir. Anayasamızın gerek 169 uncu, gerekse 170 
inci maddelerinde ormanın tarifi yapılmamıştır; tari
fi kanuna bırakmıştır. Bu bahsettiğim hususlar uzun 
zamandan beri devam etmektedir ve bilhassa bu hu
susu yüce heyetinize ifade etmek ihtiyacım duydum. 

İkincisi, hükümet olarak «Kesin yarar» ifadesiyle 
getirmemize rağmen, komisyonda sadece «yarar» ola
rak düzeltilmesine, «Kesin» kelimesinin kaldırılması
na taraftar olduğumuzu burada açıklıkla ifade ediyo
rum. Sebebi de şudur: Şimdi size «Bir şeyde yarar 
mı vardır, kesin yarar mı vardır?» diye sorsam, mes
leğiniz ne olursa olsun, «Bu iş yararlı mıdır, kesin ya
rarlı mıdır» diye nasıl izah edeceksiniz? Onun için ko
misyonun burada yaptığı değişikliğe, hükümet ola
rak iştirak ettiğimizi ifade ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kayıtlara göre, Sayın Hü
seyin Aydemir sırada, eğer söz verirsek, ona vere
ceğiz. 

Soruları komisyondan sonra sorabilirsiniz. 
TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Sa
yın Başkan, yüce Meclisin çok değerdi üyeleri; 3116 
sayını Orman Kanunu 1937 yılında meriyete gir
miş, o tarihten ıbari geçen süre içinde, orman ka
dastrosunda veya eski adıyla orman tahdidinde önem
li 'bir gelişme sağlanamamıştır. Hepimizin de bildiği 
gibi, mülkiyet hakkı, gerek devlet gerekse vatandaş 
için çok kutsaldır. Sınırını bilmeyen, kendi malına 
sahip olmayan, her an komşusuyla (ihtilaf içinde olan 
gerek özel şahıs, gerek devlet, iıiçbiır kalıcı çalışma 
yapamaz. 

Bu nedenle, onman kadastro komisyonları yıllar
dan beri, Türk ormanlarını, yurt ormanlarını yan 
nispetinde dalhi kadastro edemez hale gelmiştir. Yıl
lar yılı orman tariflerinde olan değişiklikler de bu
na amil olımuştur. 

Ş/imdi, Sayın Bayazıt, yanarla, kesin yarar arasın
da bir farklılığa temas ettiler. Kendileri 'hukukçu; 
elbette bir şeyin şiddet derecesini de anlamamak müm
kün değil; ancak, sayın bakanımın da biraz evvel 
izah ettikleri gibi, komisyonumuza «Kesin yarar» 
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(hükmüyle gelen teklifi 'biz komisyonda 'tezekkür et
tik, enine boyuna konuştuk. 

iBu 2 nci maddenin (A) 'bendinde, bilim ve fen 
'bakımından orman olma niteliğine hiçbir surette sa
hip olmayan ve tarım alanına dönüştürülmesinde ke
sin olarak yarar görülen deniyor. Onun altındaki (B) 
bendine bakıyoruz; 31.12.1981'den evvel bilim ve fen 
bakımından orman olma niteliğini kaybetmiş yer
lerin, tarla, bağ, 'bahçeye dönüşmesi veya hayvan
cılığa yarariı bir hizmete açılmasında yarar görülen 
diyor; burada da «kesin» demiyor. Demek ki, (A) 
'bendindeki «kesin» lafıyla, (B) bendindeki «yarar» 
lafı arasında da o zaman kuvvet derecesinde' fark
lılık aramak lazım gelir. 

İŞimdi, bir şeyin «kesin yararı» yla «yararı» ol
maz. Yarar varsa, inançlı olarak orada Mim ve fen 
bakımından tespitimizi yaptıktan sonra, yurt orman
larından ayrılacak ıbu yerlerin, yine bu memleketin 
yararına kullanılmasında mutlak manada bir kesin
lik vardır demektir. Bu nedende biz komisyonda, «ke
sin» lafını, «Vallahi billahi doğrudur» der gibi, san
ki bir doğruya bir de yeminle kuvvet veriyormuş 
gibi, bir tekerrür hali olarak telakki ettik ve «kesin» 
kdimesini metinden çıkarttık. 

Diğer 'bir hususu Sayın Ergüder dile getirdiler. 
Bilim ve fen bakımından orman rejimi dışına çıka
rılacak ıbu sahalara, zaten Anayasanın amir hükmü 
karşısında, orman içinde kalkındırılması mümkün ol
mayan, yaşantılarrytla ormana devamlı zararı olan ve 
orman-halk ilişkilerini devamlı olarak İhtilafa sürük
leyen köylerin kalkındırılması ve yurt ekonomisine 
faydalı hale getirilmesi için, elbette öncelikle orman 
içindeki köylüler yerleşıtirıilecetktir. Hem de bu yer
ler devletçe imar ve ihya edilerek, hazırlanarak ve 
köylümüzün faydasına en iyi ıbir şekilde sunulabi
lecek bir halde hizmet getirmek suretiyle tahsis edi
lecektir, 

Bu nedenle, Anayasanın amir hükmü içinde olan 
kesin bir kararın «öncelikle orman içi köylülerine 
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tahsis edilir» diye 'bir tekerrür hali içinde tasarıya 
konulmasına komisyonumuz gerek görmedi; ama bu 
konuda yüce Meclisimiz uygun görürse, değişiklik 
önergesi veren arkadaşlarımızın görüşlerini faydalı 
bulursa «Orman içi köylülerine öncelik verilir» hük
münün de 'burada yer almasında biz komisyon ola
rak fayda görüyoruz, Anayasanın bu konuda amir 
hükmünün de 'bulunması karşısında. 

Değerli 'arkadaşlarım, 1961 Anayasasının 37 nci 
maddesinde, «Devlet, toprağı en ekonomik şekilde 
işletir» diye bir hüküm vardı. Yurdun bütün ormanı 
da, ziraat 'arazisi de, yer altı ve yer üstü serveti de 
devlete aittir. Binaenaleyh, (toprağı en ekonomik şe
kilde, milî ekonomiye en büyük katkıyı verecek şe
kilde nasıl kullanmak gerekiyorsa, o şekilde kullan
mak ıhakkı elbette devletindir. Bunu Anayasa güzel 
bir şekilde düzenlemiştir, buna uygun olarak da ka
nunlar uygulama sekilerini meydana çıkarmaktadır
lar. 

Bu itibarla, biz Anayasanın hükmüne saygılı ola
rak tamamen onun amir hükmünü yerine getirmek 
ve ıherkesin de mülküne sahip çıkmak suretiyle bu 
Kanunu orman-halk ilişkilerini' düzel'tmek kakımın
dan yerine getiriyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıntaş. 

Efendim, çalışma süremizin bitimine çok az 'bir 
zaman kalmıştır. Bu nedenle, Sayım Hüseyin Ayde
mir konuşmasına ve soru soracak arkadaşlar da so
rularına ilkindi oturumda 'başlayacaklardır. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek ve 
saat 21.30'da toplanmak üzere 'birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkanveküi özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Cemâl Özbiten (Kırklareli) 

BAŞKAN — 115 inci BMeşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

V I , -

1. — 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyisleri Ko
misyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı : 452) (Devam) 

IBAŞKAN — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

•Hükümet ve komisyon yenlerini almıştır. 
1 inci madde üzerinde söz sırası, son söz olaraik 

Sayın Hüseyin Aydem'ir'de kaıimıştı. 
Sayın Aydemir, buyurun. (SHP, HDP ve DYP 

sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, pek muhterem miillietvekillleri; bu değişiklik ta
sarısının 2 nci maddesindeki düzenlemeyle 'ilgili gö
rüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Hükümetin teklif ettiği metnin 2 nci maddesinde, 
Anayasanın 169 ve 170 nci maddelerini ihlal eden, 
onların ıbelirii <bazı zorunlu hükümlerini atlayan bir 
düzenleme yapılmıştır. Tasarı metni komisyona gel
dikten sonra, komisyonda, kısmen Anayasaya aykırı 
olan bu düzenlemeyi de yeterli görmeyerek, çok da
ha ibüyük 'boyutlarda değişiklikler yapılmış ve böy
lece Anayasanın 169 ve 170 nci maddelerine aykırı 
bir şekilde yeni 'bir düzenleme yapılarak yüksek hu
zurlarınıza getirilmiştir. Eğer bu düzenıleme Anaya
saya tamamen uygun olaraik getirilmiş olsaydı yine de 
lüzum yoktu. Bu konulan ayrıntılarıyla arz edeceğim. 
Esasen böyle hir düzenleme, Anayasaya uygun da 
olsa bugün yüksek huzurlarınıza getirilmemesi gere
ktirdi. Evvela, niçin getirilmemesi gerekirdi, onu 'izah 
edeyim. 

Daha evvel Anayasanın 169 ve 170 nci madde
lerindeki amir hükümlere uygun olarak 1983 yılında 
Orman Kanununun 2 nci maddesi değiştirilmiş ve 
Anayasanın bu amir hükümlerini yerine getirmek 

lİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

için Orman Kanununun 2 nci maddesinde yapılan 
değişiklikle, orman köylülerinin, bu madde muvace
hesinde desteklenmesi konusunda bazı hükümler vaz
edilmiştir., Orman Kanununun hu 2 nci maddesiyle 
de yetiniimemiş, yine 1983 yılının eylül ayında (Millî 
Güvenlik Konseyi zamanında Danışma Meclisince) 
Orman Köylülerinin Kalkındırılmasının Desteklenme
si Hakkında Kanun düzenlenmiştir. O kanunun iş
lerlik kazanması için gerekli olan yönetmelikler bir 
sene gedtatirilmiş; fakat bundan altı ay veyahut se
kiz ay evvel o yönetmelikler de çıkarılarak, orman 
köylülerinin kalkındırılmasıyla ilgili düzenleme yürür
lüğe konulmuştur, 

İşte, Anayasanın amir hükmünce düzenlenmiş 
olan, gerek Orman Kanununun 2 nci maddesindeki 
değişiklik ve gerekse Orman Köylülerinin Kalkındı-
rılmasının Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun hü
kümleri, hükümetin getirmek istediği 'bu tasarıyla 
karşılanması düşünülen ihtiyacı tamamen kavrayacak 
mahiyettedir. Binaenaleyh, o kanunun maddelerini iş
leterek, onu uygulamaya sokarak maksat hâsıl ola
bilecekken, hükümet ne diye yeniden tamamen Ana
yasaya aykırı yeni hir düzenleme ile Meclisin hu
zuruna geliyor? Benim aklımın almadığı husus hu-
dur. Daha evvel bu konuyu soru olarak tevcih et
memiz gerekse idi, hükümete hu soruyu tevcih ede
cektim. Mevcut hükümler size fazlasıyla bu imkânı 
verirken, siz bu imkânı bir yıl gibi hir müddet, sırf 
yönetmeliği çıkarmamak suretiyle uygulama ihtiya
cım duymazken, nasıl oldu da yarım yamalak uygu
ladığınız 'bu maddeleri yeterli görmediniz, bunları bir 
tarafa attınız; (kalktınız şimdi, tamamen Anayasaya 
aykırı olarak yeni 'bir tasarı-getirdiniz? 

Ey komisyon, hükümetin yine hir dereceye ka
dar (kısmen) Anayasaya aykırı olarak düzenlemiş 
olduğu hu hükmü de yeterli görmeyerek, tamamen 
Anayasaya aykırı, daha da zorlaştırıcı maddeler de 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOJ 
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koyarak yeni 'bir düzenleme ile niçin yüksek Mec
lisin 'huzuruna çıktınız? Bunların cevabı hakikaten 
meşkûktür. 

Açın tasarının madde gerekçeleri kısmını oku
yun, 2 nci maddedeki düzenlemeyle, değişiklikle 'il
gili iki 'satırlık bir gerekçe dahi yoktur. Demek iki, 
gerekçesiz olarak böyle 'bir düzenleme yapılmış ve 
en mühimi de; hükümet maksadı Anayasaya aykırı 
da olsa, 2 nci maddenin (B) bendinde kısmen orman 
köylülerinin yerleştirilmesi maksadıyla bu düzenle
meyi getirmişken, komisyon onu tamamen bir tara
fa atmış, maksadı da değiştirmiş; bu defa, bütün 
çiftçileri kapsamına alan bir düzenleme iıle yüksek 
huzurunuza çıkmıştır. Yani o kadar değişik konu
lar var ki; niçin bu düzenleme gelmiş, 'bunun ceva
bını dahi vermek mümkün değildir. 

Kaldıki, sayın komisyon 'başkanı burada, «'Biz 
orman köylülerini kastediyoruz, biz orman köylüleri
nin kalkınması için her şeyi yapmaya hazırız, or
man köylüleri ile ilgilidir» diye ifade ettiler; fakat o 
maddeler çıkarılmış. Hiç almazsa hükümet tekli
finde onlar var. Niye komisyon orman köylülerimi 
kaldırıyor? 

Bugün Türk orman politikasının, ormanların ge
liştirilmesi, ormanların korunması yönünden en 
önemli hedefi, orman köylülerinin ekonomik yönden 
kalkındırılmasıdır. Orman köyleri ekonomik yönden 
kalkındırılmaz ve güçlendiırilmezse, o 'bölgedeki köy
lü hayat standartları ve mecburiyetleri karşısında 
menfi yönden etkilenir. Bu oluımısuz etkileri gider
mek 'bakımından ve ormanların korunması için hu 
hüküm getirilmiş ve denilmiştir ki; 1981 yılından ev
vel bilim ve fen bakımından tamamen orman olma 
niteliğini kaybetmiş, orman olmasında fayda olma
yan; fakat tarım alanı olarak değerlendirilmesinde 
kesin yarar bulunan alanlar, orman rejimine zarar 
vermemek, yani su, orman ve toprak rejimi bakı-
tmından etrafındaki ormanları etkilememek kayıt ve 
şartıyla orman köylülerinin yerleşimine tahsis edil
mek üzere orman sınırları dışına çıkarılabilecektir, 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu, lüt
fen bağlayın. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi, bü
tün hu lüzumlu, zorunlu ilkeler 'bir tarafa 'bırakılmış, 
mücerret yeni düzenlemeye gidilmiştir, »Kaldıki, Or
man Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi 
Hakkında Kanunda, sadece orman köylülerine değil, 
onun dışında, orman sınırları dışına çıkarılmış, or
man olma vasfını kaybetmiş, tarıma açılmasında ke- | 
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sin yarar bulunan ve elma, fıstık ve zeytin gibi mey
ve veren tarıma açılmış( veya açılacak alanları elin
de bulunduran şahıslara, çiftçilere buraların on yıl 
taksitle devredilmesi de öngörülmüştü. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu, bağ
layınız lütfen. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Hükümet, elinde bütün bu imkânlar varken; bun
ları bir tarafa bırakıp, yeni bir düzenleme getir
miştir. Hükümet 'teklifinin (A) fıkrasında; orman, 
su ve toprak rejimini muhafaza karakteri göz önüne 
alınmayarak, bu hükümlerin Anayasaya aykırı ola
rak tamamen çıkarılması ve de buna karşılık kesin 
yarar olduğunun ifade edilmesi ve yine orman için
deki köylere tahsis edilmesinin şart koşulması zikre
dilmiştir. Komisyon teklifinde ise; bütün bunlar bir 
tarafa atılmış, «kesin» ibaresi de kaldır ılımış ve böy
lece tamamen Anayasaya aykırı, lüzumsuz bir dü
zenleme ile konu yüksek huzurlarınıza getirilmiştir. 
©enim, bu maddenin tekrar Anayasa Komisyonuna 
gönderilip -hiç gönderilmemiştir- Anayasa yönünden 
yeniden incelenmesi hakkında bir önergem de vardır; 
şimdi okunacaktır. 

Konuyu yüce takdirlerinize arz ederim. (HDP ve 
DYP sırailarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır, önergeleri ön

ce geliş sırasına göre, sonra da aykırılık derecesine 
göre okutup, işleme koyacağım efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı, 6831 sayılı Or

man Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısının, Komisyonca kabul edilen 
2 nci madde (A) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 2. — Orman sayılan yerlerden : 
A) Orman içindeki köyler halkının ve orman 

içinde yaşayan köy halkı bulunmadığı takdirde civar 
köy ve beldelerde oturan ve tarımla iştigal eden top
raksız veya az gelirli çiftçilerin kısmen veya tama
men yerleştirilmesi maksadıyla, orman olarak muha
fazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar gö
rülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde 
yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman re
jimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yer-
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lerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar ol
duğu tespit edilen yerler, 

M. Kemal Oökçora 
Bursa 

Hayrullah Olca 
izmir 

Cemali Özdemiitr 
Tokat 

Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Şükrü Yüzbaşıoğhı 
Afyon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
452 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesin

deki hükümet teklifinin oylanmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
İsmail Şengün A. Sabahattin- Özbek 

Denizlili Bursa 
Turgut Kunter Reşit Ülker 

Rüze İstanbul 
Cemal özdemir Rıfat Bayazıt 

Tokat Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı Orman Kanunu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısının 2 nci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde
ki hükümler; Anayasamızın 169 ve 170 inci madde
lerine aykırı olduğundan, konunun Anayasa yönün
den incelenerek, maddenin yeniden düzenlenmesi için, 
bahis konusu tasarı metninin Anayasa Komisyonuna 
gönderilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
1. Hükümet tasarısının 2 nci maddesi (A) fıkra

sında, halen orman rejimi içinde bulunan funda ve 
makilerle örtülü yerlerin tarım alanlarına dönüştürül
meleri için, sadece tarıma yararlılıkları kriteri ele 
alınmış olup, bu gibi yerlerin orman rejimi içinde bu
lunmalarını gerekli kılan «... orman, su ve toprak 
rejimini muhafaza karakterleri» göz önünde bulun-
durulmamıştır. 

Ayrıca komisyonda yapılan değişiklikle, tarım 
alanlarına dönüştürmek için Anayasada öngörülen 
«kesin yarar» durumu kanundan çıkarıldığı gibi, ke
za tarım alanlarına dönüştürmede Anayasada yer 
alan gerekçe orman içi köylülerinin buralara yerleş
tirilmesi keyfiyeti olduğu halde, bu amaç da göz ardı 
edilerek, Anayasa hükümlerine ters düşen bir deği
şiklik tasarısı getirilmiştir. 

Durumu tarlaya dönüştürmeye müsait alanların 
Anayasada belirtilen dönüştürme amacının göz ardı 

edilmesi halinde tarlaya dönüştürülecek alanlar, fa
kir ve çaresiz orman köylüleri yerine, bileği güçlü 
olanın, kapıp kaçanın elinde kalacaktır. 

Halen orman rejiminde bulunan funda ve maki
lerle örtülü yerlerin hemen hemen tamamı aşırı eroz
yona maruz, yüksek meyilli, tarıma elverişsiz ve ci-
varlarındaki ormanlarla sair ziraat havzalarının si
gortası durumunda olan sahalardır. Bu nitelikleri dik
kate alınmadan, değişiklik tasarısında hâkim olan ka
naat ve düşünce ile, tarım alanlarına dönüştürülmek 
üzere orman rejiminden çıkarılmaları haünde her yıl 
bir Kıbrıs Adası büyüklüğündeki toprak varlığının 
çeşitli klimatik, ekolojik ve jeolojik etkenlerle kaybe
dilmesi tehlike ihtimalleri daha da vahim ahval arz 
edecektir. Bunun son örnekleri, geçtiğimiz yıl Ayan
cık, Sinop, Cide gibi Batı Karadeniz kıyı şeridindeki 
toprak kayması ve ziraat alanlarının kaybedilmesi 
olaylarında acı bir şekilde yaşanmıştır. 

2. Tasarının 2 nci maddesi (B) bendinde, TBMM 
Komisyonunda yapılan değişiklikle; bazı sahaların 
orman sınırlan dışına çıkarılması için, en başta dik
kate alınması gereken şartlar olan «su ve toprak re
jimine zarar vermeme» unsuru ile «orman bütünlü
ğünü bozmama» kriterlerinin kanun metninden çı
karılarak bu süratle ülkemiz orman varlığının bü
tünlüğünün korunması tehlikeye sokulmuş bulunmak
tadır. Bu haliyle ormanlarımızın delik deşik hale gel
meleri kaçınılmaz olacaktır. 

Hüseyin Aydemir S. Hüsamettin Konuksever 
îzmiır Edürne 

Reşit Ülker Nuri Üzel 
İstanbul Eskişehir 

Hayrullah Olca F. Şakir öğünç 
îzmir istanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 2 nci maddıes'inin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Madde 2. — Orman sayılan yerlerden : 
A) öncelikle orman içindeki köyler halkının kıs

men veya tamamen yeıHeştürıilmesi maksadıyla, orman 
olarak muhafazasında-ıbilim ve fen bakımından hiçbir 
yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürül-
mesînde yarar olduğu tespiit edilen yerler ile halen or
man rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü 
yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar 
olduğu tespit edilen yerler, 

SB) 31.12.1981 tarihinden önce 'bilim ve fen ba
kımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yer-
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leHden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındık
lık, fıstıklık '(Antepfıstığı, çamfııstığı) (gibi çeşitli tarım 
alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta 
kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile 
şehir, kasaJba ve köy yapılarının, tjoıplu olarak bulun
duğu yerleşim alanları, 

Orman sınırları dışına çıkartılır. 
Orman sınırları dışına çıkartılan ıbu yerler Devle

te ait ise Hazine adına, hükmî şahsiyeti haiz amme 
müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususî 
orman ise sahipleri adına (orman sınırları dışına çıkar
tılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tas
hih ve tescil işlemi yapılır. 

Bu yerler dışında orman ısınırlarında hiçbir suret
le daraltma yapılamaz. 

IBU madde hükümleri; muhafaza ormanı, millî 
park olarak ayrılan, izin ve irtifak hakkı tesis edilen 
ormanlık alanlarda ve 3 üncü madde ile orman rejimi 
içine alınan yerlerde ıbu niteliklerin devamı süresince, 
yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulan
maz» 

Ayçan Çakıröğulları M. Kemal Ttağay 
•Denizli İsparta 

Umur Akarca 
Muğla 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Nihait Türker 
Afyon 

1. Fevzi Yaman 
İsparta 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

/Mümtaz Güler 
Uşak 

Fethi Çeliklbaş 
Bundur 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Türkiye 'Büyük /Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 6831 saydı Orman Kanunu

nun Bazı (Maddelerinin Değ'iştirilmesline Dalir Kanun 
Tasarısı 2 nci maddesinin ı(A) fıkrasının başına aşa
ğıdaki metnin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Orman içindeki ve orman kenarındaki köyler hal
kının kısmen veya tamamen yeıleştirimesli maksadıy
la veya yerleşmek 'için kendi müracaatları halinde ön
celik verilir. 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Namık K. Sentürk 
İstanbul 

Musa öğün 
Kare 

Turgut Y. Guİez 
öokı 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Türküye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Orman Kanun Tasarısının 2 nci maddesinde yer 

alan yasanın 2 nci maddesinin (A) 'bendinin aşağıda' 
ki biçimde değiştirilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
2 nci maddenin (A) bendi : 
Orman sayılan yenlerden : 
A) Orman içindeki köyler halkının ekonomik ve 

sosyal bakımdan kalkmdırılmaları ve kısmen ve ta
mamen yerleştirilmeleri maksadıyla, orman olarak 
muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar 
görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmele
rinde kesin yarar olduğu saptanan yerler ile halen or
man düzeni içinde olup orman, su ve toprak düzenini 
koruma karakterini taşıyanlar hariç, tarım alanları
na dönüştürülmesinde kesin yarar bulunduğu tespit 
edilen funda ve makilerle örtülü yerler, 

Reşit Ülker Hüseyin Aydemir 
îstanlbul İzmir 

Nuri Üzel S. Hüsamettin Konuksever 
Eskişehir Edirne 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Orman Yasa Tasarısında yer alan 2 nci maddesi

nin (b) bendinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneririz. 

I«B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen ba
kımından orman niteîiğürii tam olarak kaybetmiş yer
lerden, «su, toprak rejimine zarar vermeyen, orman 
bütünlüğünü bozmayan» tarla, !bağ, Ibahçe, meyvelik, 
zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antepfıstığı, çamfıstığı) 
gilbi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak 
gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tes
pit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının 
toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, orman sı
nırları dışına çıkartılır. 

Reşıi* Ülker 
tfstanlhul 

M. Kemal Gökçora 
Bursa 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Türkân Arıkan 
Edirnıe 

Bilâl Şişman 
İstanbul 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Orman Kanununun, orman sı

nırları dışına çıkarılmasını öngören yerleri gösteren 
2 ndi maddesi (A) hendinin baş tarafına, hükümet ta
sarısında olduğu gibi: 

1. «Orman (içindeki köyler halkının kısmen veya 
tamamen yerleştirilmesi amacıyla» ibaresinin ilavesi
ni, 

2. Yine (A) fıkrasının son kısmına, hükümet ta
sarısında olduğu gilbi, «Tarım alanlarına dönüştürül-
mesünde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler» şek
linde değiştirilmesini, 

Arz ve teklif ederiz. 
Yılmaz Demir İlhan Dinçel 

Bilecik Malatya 
Ayhan Fırat Tülay öney 

Malatya Manbul 
Vecihi Ataklı 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 6831 sayılı ve 452 sıra sayılı 

Orman Kanunu ile ilgili tasarının 1 inci maddesi (B) 
fıkrasının ikinci paragrafından sonra aşağıdaki parag
rafın madde metnine ilavesini arz ederiz. 

Erol Ağagil Yılmaz Demir 
Kırklareli Bilecik 

Ayhan Fırat Vecihi Ataklı 
Malatya Şanlıurfa 

Turan Bayezit' 
K ahr amanmaraş 

önerilen yeni paragraf : 
Ancak, daha evvelki uygulamalarla şahıs arazisi 

iken orman arazisi !içine alınan tarlalardan, orman 
sınırları dışına çıkarılacak olanların eski sahipleri adı
na orman sınırları dışına çıkarılır. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup aykırılık 
derecelerine göre, işleme koyuyorum. 

îzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir ve arkadaşla
rının önergesi : 

«... maddenin yeniden düzenlenmesi için, bahis ko
nusu tasarı metninin Anayasa Komisyonuna gönderil
mesini arz ve Ueklif ederiz.» 

IBAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞSLERİ BAKANI. 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklama yap
mak isteyen var mı? 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 
daha önce açıklamada bulunduğum için söz istemiyo
rum. 

IBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye İB'üyük Millet Meclisi Başkanlığına 

452 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nc/i maddesin
deki hükümet teklMnin oylanmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayaztt ve ar

kadaşları 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 

efendim? 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERI KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI. 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 
IBAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklama yap

mak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; bundan evvelki 
birleşimde bu konuda bir maruzatta bulunmuş ve 
muhterem hükümetin 2 nci maddeyi tedvin ederken 
çok isabetli bir teklif yaptığını ve bundan dolayı da 
hükümete teşekkür ettiğimi arz etmiştim; fakat her 
nasılsa komisyon bu maddeyi altüst etmiş, Anayasa
nın 169 uncu maddesindeki esas ilkeye aykırı olarak 
kaleme almıştır. Anayasa «kesin yarar» der; bunu da 
çıkarmıştır. 

Hükümet, tasarısında - fıstık çamı; malumuâliniz, 
fıstık çamı sanuberdir, çamfıstığıdır; Antepfıstığı de
ğildir - Antepfıstığını ayırmıştır; doğrudur; fakat bu
gün 300 bin dönüm ormanın, çamfıstığı vardır, sanu-
ber vardır. Bu, orman için bir millî gelirdir. 

Şimdi, diyorlar ki : «Efendim, bunun kilosu 500 
liraya gidiyor, köylüye dağıtalım köylü bunu alsın 
istifade» etsin. İstifade etsin; ama orman tahrip edi
liyor, ormanın içinde çamfıstıklığı var. 
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SÜHA TANIK (İzmir) — Kilosu 500 lira değil, 
5 bin liradır. 

RIFAT BAYAZ1T (Devamla) — Bunu, Orman 
Umum Müdürlüğü yetiştirmiştir ve bugün fidanlık
larda sanuber fidan olarak dağıtılmaktadır. Hükümet 
bununla ilgili olarak tasarı içerisine istisnalar koy
muş ve kölüye dağıtacağını kabul etmiştir. 

Hükümet çok isabetli hareket etmiştir; komisyon 
bunu ters yüz etmiştir; olmaz arkadaşlar bu. Ben bu
nun için, hükümet tasarısındaki bu 2 nci madde
nin oylanmasını teklif ettim, takdir sizlerindir. 

Ormana karşı sevginizi, saygınızı göstermenizi ri
ca eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
Sayın milletvekilleri, önergelerde 2 nci madde ola

rak geçmektedir. Bildiğiniz gibi, 1 inci madde kalk
tığından önergeler, 1 inci madde olarak görüştüğü
müz 2 nci madde üzerindedir. 

Buyurun. 
Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları ve ar

kadaşlarının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Madde 2. — Orman sayılan yerlerden : 
A) öncelikle orman içindeki köyler halkının 

kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla, or
man olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından 
hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dö
nüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile 
halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle 
örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde 
yarar olduğu tespit edilen yerler, 

B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen ba
kımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yer
lerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındık
lık, fıstıklık (Antepfıstığı, çamfıstığı) gibi çeşitli ta
rım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvan
cılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen 
araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu ola
rak bulunduğu yerleşim alanları, 

Orman sınırları dışına çıkartılır. 
Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Dev

lete ait ise Hazine adına, hükmî şahsiyeti haiz amme 
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müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi or
man ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkar
tılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tas
hih ve tescil işlemi yapılır. 

Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle 
daraltma yapılamaz. 

Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, millî 
park olarak ayrılan, izin ve irtifak hakkı tesis edilen 
ormanlık alanlarda ve 3 üncü madde ile orman re
jimi içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı sü
resince, yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde 
uygulanmaz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, be
nim önergem daha aykırıdır; «kesin yarar» tabiri var
dır. Dolayısıyla benim önergemin, bundan önce okun
ması lazımdı, aykırılık derecesine göre. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, demin okuttuğumuz 
önerge daha geniş kapsamlıydı, yani maddenin tama
mını alan bir aykırılıktaydı. Evet, sizinki o tabir yö
nünden daha aykırı; ancak, okuttuğumuz önerge da
ha kapsamlı ve aykırı olduğundan, onu işleme koy
muştuk; sizin önergenizi de ayrıca işleme koyacağız. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Okunan önerge 
mi daha aykırı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet, daha aykırı. Madde üzerinde 
daha kapsamlı, daha geniş bir değişiklik istediği için 
önce onu okuttuk. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Efendim, okunan 
önergede «yarar» tabiri var; Anayasada ise «kesin 
yarar» tabiri var. Bizim önergemiz, okunan önerge
ye nazaran daha aykırı. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, demin anlattığım gibi; 
okuttuğumuz önerge, daha geniş ve maddenin tama
mı üzerinde değişiklik isteyen önergeydi. Sizin öner
geniz, kesin yarar anlamında ondan daha aykırı gibi 
görülüyor; ancak, bu önerge maddenin tamamı üze
rinde değişiklik istediği için bunu öne aldık. Sizin 
önergenizi de işleme koyacağız; sizin önergeniz de ka
bul edildiği takdirde, bundan sonra, «kesin yarar» 
olarak düzeltilecektir; redaksiyon sırasında düzelti
riz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yalnız, «kesin» 
değil efendim, orman... 

BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon katılı
yor mu? 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Başkan, ben önergemi geri çekiyorum. Çünkü 
önergem, kabul edilen önerge ile aynı mahiyette idi. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
Abdurrezak Ceylan ve arkadaşlarının önergesi 

geri verilmiştir. 
Sayın Reşit Ülker, önergelerinizi bu anlamda ola

rak kabul ediyor musunuz; yoksa işleme koymamız 
için ısrarlı mısınız? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Oylansın Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Oylansın istiyorsunuz; peki. 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, bu maddenin 
kabulüyle, 2 nci maddenin bütünü yeniden kabul edil
miş oldu yüce Meclisçe. Tümü kabul edilmiş oldu 
efendim, bu, bütün maddeyi içine alan bir metin. 

BAŞKAN — Evet. 
Diğer önergelerde de değişik istekler vardır; öner

ge ile yeni bir şekil verilmiştir; diğer önergeler kabul 
edildiği takdirde, kabul edilen maddede de redaksi
yonla ilgili düzeltmeler yapılabilir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşlarının 

önergesi : 

TBMM Yüksek Başkanlığına 
Orman Kanun Tasarısının 2 nci maddesinde yer 

alan yasanın 2 nci maddesinin (A) bendinin aşağıda
ki biçimde değiştirilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
2 nci maddenin (A) bendi : 
Orman sayılan yerlerden : 
A) Orman içindeki köyler halkının ekonomik ve 

sosyal bakımdan kalkındırılmaları ve kısmen ve ta
mamen yerleştirilmeleri maksadıyla orman olarak 
muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar 
görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmele
rinde kesin yarar olduğu saptanan yerler ile halen 
orman düzeni içinde olup orman, su ve toprak dü
zenini koruma karakterini taşıyanlar hariç, tarım 
alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar bulunduğu 
tespit edilen funda ve makilerle örtülü yerler, 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERt KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen var mı?.. Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutup, işleme koyuyorum : 
Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora ye ar

kadaşlarının önergesi : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

«... 2 nci madde (A) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde '2. — Orman sayılan yerlerden : 
A) Orman içindeki köyler halkının ve orman 

içinde yaşayan köy halkı bulunmadığı takdirde civar 
köy ve beldelerde oturan ve tarımla iştigal eden top
raksız veya az gelirli çiftçilerin kısmen veya tama
men yerleştirilmesi maksadıyla, orman olarak muha
fazasına bilim ve fen bakımından hiçbir yarar gö
rülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde 
yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman re
jimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerler
den tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar oldu
ğu tespit edilen yerler,» 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyorlar 
mı, efendim? 

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

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden bir açıklama 
olacak mı? 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçora. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, hükümetin 
getirdiği tasarıyla mutabıkım. Hükümet, esasen, or
man bölgesindeki köyleri maddeye dahil etmişti; an
cak, komisyon bu konuyu maddeden çıkarmıştı. Bu 
bakımdan, hükümetin önerisiyle, benim önergem ara-
sışnda esasta fark yoktur. 
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Uygulamada, eğer o bölgede mekân bakımından 
köy halkı bulunmadığı, ormanın dışında bulunduğu 
takdirde - ki çok nadir olabilir - hükümet, bu yeni 
açılan arazi konusunda ne düşünür bilemiyorum. 

Yüksek Genel Kurulumuza sunmak üzere, istisnaî 
hallerde dahi olsa, o bölg&jeki araziyi dağıtacak çift
çi bulunamadığı takdirde, civar köy ve beldelerden, 
çiftçilikle uğraşmak kaydıyla, az gelirli veya topraksız 
köylünün de bu olanaktan yararlanması düşünülerek 
bu önerge tertip edilmiştir. 

Takdirlerinize arz eder, teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçora. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir ve arkadaşları

nın önergesi : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Orman Kanununun, orman sı
nırları dışına -çıkarılmasını öngören yerleri gösteren 
2 nci maddesi (A) bendinin baş tarafına, hükümet 
tasarısında olduğu gibi: 

1. «Orman içindeki köyler halkının kısmen veya 
tamamen yerleştirilmesi amacıyla» ibaresinin ilave
sini, 

2. Yine (A) fıkrasının son kısmına, hükümet ta
sarısında olduğu gibi, «Tarım alanlarına dönüştürül
mesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler» şek
linde değiştirilmesini, 

Arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen var 

mı efendim? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — İzninizle Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; Anayasanın 170 inci mad
desi ne diyor, önce ona bir bakalım : «Bilim ve fen 
bakımından orman olarak muhafazasında yarar gö
rülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çı
kartılması...» Demek ki, bilim ve fen bakımından or
man olmasında yarar görülmeyen yerlerin orman sa

hası dışına çıkartılması isteniyor. Devam ediyoruz: 
«... orman içindeki köyler halkının kısmen veya tama
men bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan 
yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tah
sisi kanunla düzenlenir.» Şimdi biz de kanunla dü
zenliyoruz. Neye göre düzenliyoruz? Anayasanın 
170 inci maddesine göre düzenliyoruz. Anayasamız 
bu maddesinde, «Orman içindeki köyler halkının kıs
men veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi...» de
miş ve maksadı ortaya koymuş, çerçeveyi çizmiş; bu
nun dışına çıkamazsınız. O halde bu orman alanları 
dışına çıkartılan yerlere, orman içindeki köyler halkı 
kısmen veya tamamen yerleştirilebilir. Anayasamız, 
bunun dışına çıkılamayacağını ve bu hususun kanun
la düzenleneceğini belirtmektedir. Hükümet de bunu 
kanunla düzenliyor, ancak farklı bir ibare getiriyor, 
Aslında hükümet doğrusunu yapmış; fakat komisyon 
maalesef bunu değiştirmiş. Komisyonun yaptığı yan
lıştır. 

İkincisi, gene Anayasanın 169 uncu maddesinde 
aynen, «orman olarak muhafazasında bilim ve fen 
bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım 
alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tes
pit edilen yerler» tabiri vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa yazılırken, 
maddeler tespit edilirken, «yarar» ile «kesin yarar» in 
ne olduğu bilinerek yazılmıştır. Nitekim maddeyi so
nuna kadar okursanız, orada bir de «yarar olduğu» 
ibaresinin yer aldığını görürsünüz. Yani bir bölge
nin orman vasfını tümüyle kaybettiği tespit edilmiş
se, buranın tarıma açılmasında yarar olduğu belirtil
mektedir. Çünkü bomboş durmasına lüzum yoktur; 
ama, orman vasfını kaybetmemiş olan bölgenin, ta
rım alanına dönüştürülmesi veya orman olarak deva
mında kesin yarar olup olmadığı hususu, münakaşa 
götüren bir husustur. Anayasamız, «kesin yarar olma
dıkça, orman vasfını muhafaza eden bölgeleri tarım 
arazisine çevirmeyin» demektedir. 

Bir misal vermek istiyorum muhterem arkadaşla
rım; Türkiye'de tarım arazilerinin sulanmayan kıs
mı, sizin de bildiğiniz gibi, 10 milyon hektar civa
rındadır. Bu arazilerdeki meyil oranı yüzde 10'dan 
yüzde 30'a kadar varmaktadır. Eğer ormanın makilik 
olan kısımlarım ormandan çıkarır tarım arazisi ya
parsanız, - ben ziraat mühendisi değilim ama, sene
lerce tarımla uğraştım - bu arazi, vasfını üç - dört se
nede kaybeder, çünkü buradaki ekilebilir toprağın 
kalınlığı en fazla 15 santimetredir. Nitekim, bu işin 
uzmanı olan arkadaşımız Sayın Gökçora, «bu arazi-
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lerin üzerinde nasıl tarım yapılacağının tespitinin ge
rekli olduğunu» söyledi. 

Ege' Bölgesinde hatta Anadolu'nun birçok yerle
rinde fundalıkların yakılarak tarım arazisine çevril
diğini görmüşsünüzdür. Mebzul miktarda fundalık ya
kılıyor ve tarım arazisi yapılıyor; ancak, orman için
de veya bu fundalıklardan kazanılan tarım arazileri 
beş - altı sene sonra vasfını kaybediyor. Neden? 
Erozyonla üzerindeki toprak akıp gidiyor, taşlık kısım 
meydana çıkıyor ve tarım yapılamaz hale geliyor. 
O halde, öncelikle, tarım arazisine dönüşmesinde ke
sin yarar olduğunun, bu işin uzmanı olan bir heyet 
tarafından tespiti gerekir. 

Benim istirhamım şudur : Eğer böyle yaparsanız, 
Anayasaya tümüyle ve taban tabana zıt hükümler 
koymuş olursunuz; Anayasa çerçevesinin dışına çık
mamak gerekir. Anayasanın 169 uncu ve 170 inci 
maddeleri" çerçeveyi çizmiştir. Rica ediyorum, mad
denin (A) fıkrasına «kesin yarar» tabirini koyalım 
ve baş kısmına da, «Orman içindeki köyler halkının 
kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla» 
diye, Anayasanın 170 inci maddesinde geçen ibareyi 
aynen alalım. Aksi halde bu yasa, Anayasaya aykı
rı olur. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşlarının 

önergesi : 
«... 2 nci maddesinin (B) bendinin aşağıdaki bi

çimde değiştirilmesini öneririz. 
B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen ba

kımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yer
lerden, «su, toprak rejimine zarar vermeyen, orman 
bütünlüğünü bozmayan» tarla, bağ, bahçe, meyvelik, 
zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antepfıstığı, çamfıstığı) 
gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak 
gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tes
pit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapıları
nın toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, orman 
sınırları dışına çıkartılır. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil ve arkadaşları

nın önergesi : 
«... (B) fıkrasının ikinci paragrafından sonra aşa

ğıdaki paragrafın madde metnine ilavesini arz ede
riz. 

Önerilen yeni paragraf : Ancak, daha evvelki uy
gulamalarla şahıs arazisi iken orman arazisi içine 
alınan tarlalardan, orman sınırlan dışına çıkarılacak 
olanların eski sahipleri adına orman sınırları dışına 
çıkarılır.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
TARIM, ORMAN VE KÖY1ŞLER1 KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ağagil. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — 'Sayın Başkan, 
değerli millet vekilleri; 'ben, bir kısım onman köylüsü 
ve orman civarında yaşayan köylü vatandaşların, uğ
radıkları ve 'bundan çok ©ski yıllara dayanan bir 
haksızlığın telafi edilmesi maksadıyla 2 nci madde
nin (B) fıkrasının altına bir bent eklenmesi için bu 
önergeyi verdim. 

Konu, kesinlikle bu hükümet veya bundan evvel
ki hükümetler tarafından yapılmış bir haksızlık veya 
hata sebebi değildir; çok eski yıllara dayanmaktadır. 
1940-1944 yularında orman 'köylerinde yapılan ka
dastro ile, 1937 ve 1938 yılları özel idare vergi ka
yıtları esas alınarak, tahrir görmüş arazilerin bir (kış
ımı, kamu ormanı sınırları içine alınmıştır. Bu arazi
ler kamu ormanı sınırları içine alınırken, hiçbir şe
kilde esiki sahiplerine istimlak bedeli ödernnemişüir. 
1978 yılında ise, orman 'arazisi içine alınan arazilerin 
bir kısmı, tekrar tarım arazisi haline getirilmek için 
orman arazisi dışına çıkarılmış; fakat, hiçbir şekilde 
kendilerine istimlak 'bedeli ödenmemiş vatandaşlara 
iade edilmemiş, Hazine adına tescil ettirilmiştir. 
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Şimdi, bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle, daha 
evvel vatandaşlara ait olan, fakat 1940-1944 yılların
da «Merinden alınarak orman sınırlarına katılan ara
zi, orman sınırı dışına çıkartıldığı zaman yine Hazi
ne adına tescil1 ettirilecektir. Ben, vatandaş 1940-1944 
yılları arasında bu arazinin devlet tarafından orman 
sınırları içine alınmadan evvel kendine ait olduğu
nu ve kendisine herhangi bir istimlak bedeli de öden
meden bu arazinin orman arazisi haline getirildiğini 
ispat edebilir 'ise, 'bu arazi orman ^arazisi dışına çı
karılması halinde bu şahıslar adına tescil edilsin di
yorum. Nasıl ki madde, «hususî orman se sahipleri' 
adına orman sınırları dışına çıkartılır» diyor; bir şa
hıs, orman arazisi olmadan evvel bu arazimin ken
disine ait olduğunu ispat edebiliyor; devlet bunu alır
ken kendine hiçbir istimlak ıbedeli ödememişse bunu 
ispat edebiliyor; müsaade ederseniz bu fıkrayı da bu
nun altına ekleyelim. Böylece, yapılmış olan eski bir 
haksızlığın, uğranılmış olan 'bir mağduriyetin gideril
mesini sağlamış olalım. 

Takdir yüce heyetindir; saygılarla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Ağagil. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi, kabul edilen önergedeki değişik 

şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. Et
meyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Tasarıdaki 3 üncü maddeyi 2 nci madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ile beldelerde belediye encümenince, köylerde köy 
muhtarlığınca 'bildirilecek bir 'temsilci olmak üzere 
bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. 

Komisyon başkan ve üyelerine ödenecek tazminat 
ve harcırah miktarları her yıl bütçe kanunu ile 'be
lirlenir. 

Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetme
likle düzenlenir.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Şahsı adına Sayın Ertuğrul Gökgün, 'buyurun. 

BRTUÖRUL GÖKİGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu Kanun tasarısı, esa
sında önemli bir noktayı kapsıyor. Bugüne kadar, or
man içerisinde ve civarındaki köylerde yaşayan va
tandaşlarımızın babasından, dedesinden kalma, elıli-yüz 
seneden beri kullandıkları, meyvelik haline, bağ-bah-
çe haline getirdikleri tarlaların, yine kadastro uygu
lamalarıyla ellerinden alındığını ve orman köylüleri
nin âdeta ağladıklarını, perişan hale düştüklerini iz
ledik; zaman zaman da bu kürsüden konuyu dile 
getirdik. Şimdi getirilen tasarı bu acıyı dindirecek 
mahiyette, fakat bazı 'büyük yanlışlıkları var. 

Bir yerin orman olup olmadığını ihtisas sahibi 
orman mühendislerinin tespit etmesi lazım. Orman 
mühendislerinin dışında, hu konudan anlamayan kim
seler bunu yanlış tespit ederler; 'bazı duygusal etki
lerle ve baskılarla yanlış kararlara varabilirler. 

iŞimdi burada kadastronun hızlandırılması söz ko
nusu oluyor. Kadastronun hızlanması için bu beş 
kişinin aynı görüş ve anlayış içinde olmaları gere
kir. Halbuki orman mühendislerinin görüşlerine, köy 
temsilcisi, belediye meclis üyesi ve ziraat mühendisi
nin uymasını pek mümkün görmüyorum. Bunlar 
arasında çikacak ihtilaf, kadastroyu hızlandırmak 
yerine yavaşlatacaktır. Bu bakımdan, orman hakkın
da gerçek bilimsel karart verecek orman mühendis-
ierinin, söz sahibi olabilecek sayıda komisyonda bu
lundurulmaları gerekir. Burada iki orman mühendisi 
yerine, üç orman mühendisinin uygun alacağı kanaa-
'tindeyiz, Ancak 'bu durumda, bir bölgenin gerçek
ten orman olup olmadığının (tespiti bilimsel yönden 
mümkün olur, ihtilaf da ortadan kalkar; burada söz 
sahibi, ormanın gerçek sahipleri olur ve iş hızlanır. 
Aksi takdirde (iki orman mühendisi, bir ziraat mü
hendisi, iki de yabancı temsilci olduğu takdirde) tat
bikatta zorluklarla karşılaşılacağı açık ve seçik ola
rak gözükmektedir. 

«Madde 7. — Devlet ormanları ile evvelce sınır
laması yapılmış olup da herhangi bir şekilde orman 
sınırları dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyeti 
haiz 'amme müesseselerine ait ormanların ve hususî 
ormanların orman kadastrosu ve bu ormanların için
de ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların 
ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespiti ile, 
bu Kanunun 2 nci maddesinde yer alan orman sınır
ları dışına çıkarma iş ve işlemleri orman kadastro ko
misyonları tarafından yapılır. 

Orman kadastro komisyonları, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek 
mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, 
bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi 
veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri, 
bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi 
veya bunların bulunmaması halinde ziraat teknisye-
ni, mahallî ziraat odalarınca bildirilecek bir temsilci 
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Ben, orman mühendisinin sayısının artırılmasını, 
üçe çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
~ BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 

Sayın Balkan, buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; getirmiş olduğumuz bu değişik
lik, gerçekten bugüne kadar orman rejiminde uygu
ladığımız kadastro sistemli 'bakımından önemli bir 
değişikliktir. Bu noktaya neden geldiğimizi, neden bu 
değişikliği yaptığımızı analhatları ile sizlere izah et
mek gereğini duyuyorum. 

Şimdiye kadar dikkat ettim, özellikle muhalefet 
partilerine mensup milletvekilleri, Anayasamızın or
manlarla ilgili 169 ve 170 nci maddelerini tefsir eder
lerken, devamlı olarak hu maddelerdeki yasaklayıcı 
noktalardan hareket ettiler. Oysa, yine Anayasanın 
gerek 169 uncu gerekse 170 inci maddelerinde, or
man köylüsü ve Türk tarımı lehine emredici 'hüküm
ler de vardır. 

Şimdi 'bu noktayı, yine zabıtlara geçmesi bakı
mından burada ifade etmek lüzumunu duyuyorum. 
Anayasanın 169 uncu maddesinin son fıkrası ne di
yor? Herkes bu fıkrayı okudu, bir kere de ben oku
yayım burada. 

«Orman olarak muhafazasında bilim ve fen ba
kımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım aılan-
larına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit 
edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce 'bilim ve 
fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybet
miş olan tarla, ıbağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli 

.tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında 
yarar olduğu ıtespit edilen araziler, şehir, kasaba ve 
köy yapılarının toplu alarak bulunduğu yerler dışın
da, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.» Biz, sa
dece sonuncusunu alıyoruz. Aslında, Anayasamızın 
169 uncu maddesinin son fıkrası, yapılır anlamını 
getiriyor. Yani, siz köylüyü korumakla mükellefsi
niz, arazilerinizi, memleketin tabiî kaynaklarını en 
iyi sekide kullanmakla mükellefsiniz; bunun tedbir
lerini almak zorundasınız hükmünü getiriyor. 

Oysa biz, bütün anlayışımızla, bu meselede, Ana
yasanın sadece yasaklayıcı mahiyette olan hükümleri
ni dikkate alıyoruz. Bu noktayı, bilhassa burada bu 
•vesileyle tespit etmek istiyorum; bu bir. 

İkincisi; biz, bu komisyonun yapısını neden böy
le öngördük? Muhterem milletvekilleri, verilecek olan 
karar 'iki türlü karardır. Birincisi, bilim ve fen ba

kımından orman niteliğini kaybetmiş yerlerin tespi
ti; yine buna paralel olarak, bununla birlikte düşü
nülmesi gereken husus da, ziraate daha uygun ara
zilerin tespiti. 

Siz, ziraate daha uygun arazilerin tespitini yapar
ken, ziraatçıların da gerçek anlamda söz sahibi ol
madığı bir komisyonla bu tespiti yapamazsınız. Bu
günkü sistem şudur; komisyonda iki ormancı arka
daşımız vardır; 'birisi başkandır, bir ziraat mühen
disi vardır, bir kişi de encümenden veya bu gibi yer
lerden iştirak eder. -Yine mevcut mevzuata ve dü
zenlemeye göre, eşitlik halinde başkanın görüşünde 
olan taraf kazanır. Yani ziraatın yapılıp yapılmaya
cağı kararının verileceği bir ortamda, her halükârda 
kararı ormancı vermektedir. 

Bunun dengelenmesi lazımdır, bu dengelemeyi 
meydana getirmek için üye sayısını dörtten beşe çı
kardık. Burada bizim herhangi bir tercihimiz de yok
tur; ziraat odasının o bölgeden göstereceği, bu me
seleden anlayan bir kişiyi komisyon üyesi yaptık, Bi
zim hükümet olarak herhangi bir tercihimiz de yok; 
bunun, mümkün olduğu kadar iyi bir tarzda tes
pitini arzuladık. 

Dolayısıyla, komisyonun bu şekilde kurulmasının 
tedvinimin, Anayasanın 169 ve 170 nci maddelerine 
uygun olarak; biraz evvel kabul ettiğimiz maddele
rin uygulamasına göre, orman rejimi dışına çıkarı
lacak yerlerin tespitinde, herhalde en iyi formül Ol
duğunu tahmin ediyorum. 

Yüce heyetinizi saygıyla »damlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına, Sayın Gökçora, buyurun efendim. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında bu madde 
çok masum görünüşlü, sade bir madde gibi geliyor. 
Ben, prensipte sayın hakanla hemfikirim; komisyo
nun hem orman mühendisliği, hem ziraat mühendis-
lıiği bakımından bir entegrasyon içerisinde ele alın
ması şart; çünkü orman rejiminden çıkan araziyi 
bölgede, planına, programına göre kullanacak olan, 
habta kişilerde çiftlik planlaması düzeyinde yapa
cak olan da ziraat mühendisidir. Yalnız, sayın ba
kandan ayrıldığım ve yüksek müsaadenizle, ısrarla 
üzerinde duracağım nokta, kompetan, uzmanlık işi. 

Sayın milletvekilleri, bu iş aslımda basit bir ke
şif gibi değil; Maliye Bakanlığının alanı Olmadığı 
halde bile rayice göre bir vergi takdiri değil, bu, bal 
gibi bir ekspertiz işi. Bu bakımdan, burada konuya 
uzman kişilerin el koyması lazım; hu bir problem 
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çözümüdür. Araziyi linceleyecek, arazinin fizyografi-
sine hakacak, fiziksel özelliklerimi lailacak, kimyasal 
özelliklerine bakacak. Hatta ben, mümkün olsa da 
huzurunuzda o ekspertiz cetvelini arz edebilsem. 

Bu, basit bir dş olmadığına göre, bu heyetin ya
nılgıya düşmemesi ve 'takdirini yerinde kulHanabil-
mesıi için, sadece diploma formasyonu 'bakımlından 
değil, ama o alanda çalışmış olması, hilgi ıbirikimi 
yapmış Olması, uzman ıkişi olması da şarttır. Bugün 
Tanrıya çok şükür üniversitelerimiz, mühendislerimiz 
var, 'buraya eleman bulunamaz diye 'bir sorun yok; 
(bunu herhalde kabul edemeyiz. 

Bu bakımdan, sayın bakanla aynı fikir üzerinde 
yürümek suretiyle, eğer tensip buyurursanız, sayın 
•balkan da eğer katılurlarsa, bu bir orman yüksek mü
hendisinin başkanlığında olmalı ve o heyette orman 
yüksek mühendisi bulunmadığı takdirde, orman mü
hendisi; bir ziraat yüksek mühendisi, bulunmadığı 
takdirde, ziraat 'mühendisi şeklinde kompoze edilirse, 
İşte hu takdirde ıbiz, hu makiliklerin altında bulu
nan ve gerçekten ülkenin en zengin doğal kayna
ğını oluşturan topraklarımızı ziyan etmemiş oluruz. 

IBen, geneli üzerindeki konuşmamda da, özellik
le arazinin kabiliyetlerine göre kullanılmasını altını 
çizerek arz etmiştim; bu bir teknolojik zarurettir ve 
kadromuz da vardır. Bu bakımdan, bu heyette hu 
formasyonu alan mühendislerimizin, ayrıca 10 yıllık 
bir tecrübeye sahip olmaları lazım. Takdir buyu
rursunuz, bir hekim, bir avukat bile -bu hepimizin 
başından geçti- dik yıllarında tecrübesizlik yüzünden 
bu problem çözümünde hatalara düşebilir. Sayın ba
kanlık buraya hıimımet etmeli, en iyi kadrosunu ayır
malı ve bu iddialı işte sonuç olumlu olmalı. Yoksa, 
işte benim kısaca değindiğimi bu erozyon ve Tür
kiye'de toprakların yanlış kullanılması -tabiî nüfus 
haskrsı da var- yüzünden başımıza gelen felaket, Kıb
rıs Adası kadar toprağın elden gitmesinden daha bü
yük olur. Biz tabiî hep, «Kıbrıs Adası kadar top
rak gidiyor» diyoruz, hu dilimize dolandı; ama bu
gün içlin daha yakın hesaplar yapılabiliyor; 30 yıl 
evvel bir profesör, «'Kıbrıs Adası kadar toprak gi
diyor elden» dedi, halbuki şimdi çok daha fazlası 
gidiyor; ben hunu tonlarla arz etmiştim. 

'Bu bakımdan gönlüm arzu eder ki, yüksek tak
dirinizle ve sayın hakan da iştirak buyururlarsa, bu 
çeşitli dallılardan oluşan heyetin formasyonuna da 
dikkat edelim. İşte ben, önergemi bu amaçla huzu
runuza getirmiş builunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçora. 
Madde üzerinde 'başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup işle

me koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı, 6831 sayılı Or

man Kanununun Bazı 'Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısının, TOK Komisyonunca kabul 
edilen ve 68131 sayılı Kanunun 7 nci maddesini değiş
tiren 2 nci maddesi ikindi fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kemal Gökçora Yılmaz Hasıtürk 
Bursa İstanbul 

S. Hüsamettin Konuksever Hayrullah Olca 
Edirne İzmir 

Şükrü Yüzbaşıoğlu Nuri Üzel 
Afyon Bsklişehir 

Orman Kadastro Komisyonları, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığınca atanacak ittir orman yüksek 
mühendisinin /başkanlığırida, bir orman yüksek mü
hendisi veya orman mühendisi, Ibir ziraat yüksek mü
hendisi veya ziraalt mühendisi, mahallî ziraat odaların
ca bildirilecek ıbir temisülci ile 'beldelerde 'belediye en
cümenince, köylerde köy muhtarlığmca bildirilecek bir 
temsilci olmak üzere ibir başkan ve dört üyeden teşek
kül eder. Komisyon başkanı ile komisyon üyesi or
man ve ziraat yüksek mühendis ve mühendislerinin 
en azından on yıllık meslekî hizmet tecrübesine sahip 
olmaları şarttır. Ziraat mühendisliği dalında yapıla
cak üye aıtamalarında ziraalt fakülteleri toprak bilimi 
veya kültür - teknik bölümü mezunları tercih olunur. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka
tılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Hükümet? 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞUERÜ BAKANI H. 

HÜSNÜ İDOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

Sayın Gökçora da açıklamada bulunmuştu. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 2 nci mad

deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarıdaki 4 üncü maddeyi 3 üncü madde olarak 
okutuyorum : 
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MADDE 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun • 
8 dnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«ıM'adde 8. — Orman kadastrosunun ve bu kanu
nun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına 
çıkarma 'işlemlerinin yapılacağı il ve ilçeler Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir. 

'Kadastro çalışmalarının yapılacağı yerler en az bir 
ay önce ilan olunur. 

Orman kadastrosu ve sınırları dışına çıkarma işle
rine ait arazi çalışmalarının başlama tarihi ise, orman 
kadastro komisyonu tarafından en az 15 gün önceden 
çalışacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve 
köylerin uygun yerlerine asılarak ilan edilir. 

İlan işlemlerine ait usul ve esaslar yönetmelikle dü
zenlenir». 

IBAŞJKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Bir önerge var, okutup işleme koyacağım : 
Türkiye (Büyük 'M İlet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı kanun tasarısı
nın 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme-
sinü arz ve teklif ederiz. 

Madde 8. — Orman kadastrosunun ve bu Kanunun 
2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkar
ma işlemlerinin yapılacağı il ve ilçeler Tarım Orman 
ve (Köyişleri Bakanlığınca belirlenir. 

Kadastro çalışmalarının yapılacağı yerler en az 
bir ay önoe radyo ve diğer yayın araçları ile ilan 
olunur. 

Orman kadastrosu ve sınırları dışına çıkarma üsle
rine ait a»azi çalışmalarının başlama tarihi ise, orman 
kadastro komisyonu tarafından en az 15 gün önceden 
çalıışacak belde ve köylerle Ibunlara bitişik belde ve 
köylerin uygun yerlerine asılarak ilan edilir. 

(ilan işlemlerine ait usul ve esaslar yönetmelikte 
düzenlenir. 

M. Kemal Toğay 
lîsparta 

1. Fevzi Yaman 
'İsparta 

Umur Akarca 
Muğla 

Engin Oanısızöğlu 
Zonguldak 

Naibi Sabuncu 
Aydın 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

Ayçan Çakınoğulları 
Denizli 

Nadir Pazarbaşı 
Çanakkale 

İsmail üğdül 
Edirne 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Süleyman Yağcıoğlu 
Saımisun 

Fethi Çelİkbaş 
Burdur 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Nihat Türker 
Afyon 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

TARTM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka
tılıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sıayın Başkan, bir 
maddî hata yapılıyor. Maddenin bininci paragrafın
da, «Bu Kanunun 2 nci maddesi» şeklinde bir ifade 
geçmektedir, bunun «1 inci madde» şeklinde düzeltil
mesi gerekir, çünkü 1 inci madde çıkmış ve madde 
numaraları bir geriye alınmıştır. Nasıl ki 4 üncü mad
de 3 üncü madde olarak okunmuştur, bunun da 1 inci 
madde olarak düzeltilmesi gerekir. 

IBAŞKAN — Tasarıdaki maddeleri bir geriye al
dık Sayın Demir. , 

YILMAZ DEMİR '(Bilecik) — Evet, tamam! Mad
dî hata olmaması için... 

BAŞKAN — Sayın Demir, tasarıdaki maddeleri 
birer geriye aldık. Madde içerisinde geçen maddeler, 
6831 Sayılı Orman Kanununun esas maddeleridir, on
larda bir değişiklik olmadı. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır efendim, 
«Bu kanunun» deniyor." 

BAŞKAN — «Bu kanun» diye kast edilen, 6831 
Sayılı Orman Kanunudur. O maddelerde bir değişik
lik olmadı, tasarıdaki maddeleri birer geriye aldık. 
Sanıyorum böyle oldu. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Soru sırasın
da soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru geçti efendim; önergeden son
ra olmuyor. 

Sayın milletvekilleri, 3 üncü maddeyi kabul edilen 
önergedeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 3 
üncü maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
3 üncü madde kabul edilmiştir. 

Tasarıdaki 5 inci maddeyi 4 üncü madde olarak 
okutuyorum : 
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MADDE 4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 9 I 
uncu maddesinin 3 üncü fıkrâisı aşağıdaki şekilde de- I 
ğişltirilmişJtlir. I 

•«Tutanaklar, orman kadastrosu ve ıbu Kanunun I 
2 nci maddesinin (B) bendinin uygulamalarında her 
belde ve köy için, (A) bendinin uygulamasında ise bir I 
veya (birden fazla köy ve belde veya ilçe hudutları I 
içinde kalan bütün köyler için tutulur ve tutanak I 
defterine yazılır. Bu tutanaklar komisyon başkanı, I 
üyeler, bilirkişiler ve hazır bulundukları takdirde or
man içinde veya bitişiğinde taşınmaz mal sahıiibi olan- I 
lar ile kullananlar veya kanunî mümessilleri veya ve- I 
killeri tarafından imza edilir.» I 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Önerge?.. Yok. I 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Baş

kan, yalnız, ibunun içerisindeki «2 nci madde» ifade- I 
sinin «1 inci madde» olarak düzeltilmesi lazım. «2 nci 
maddesinin I(1B) bendinin» deniyor. I 

BAŞKAN — O, 6831 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin (B) bendi. 

KUSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Hayır, o de
ğil efendim. Deminki doğruydu da, bundaki değil. I 

'BAŞKAN — Bir dakika... 
Sayın Komisyon, buradaki «2 nci madde»de bir 

değişiklik oluyor muydu? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — «Bu kanunun» de

yince, bu kanunun 1 inci maddesi olur. Aynı şekilde I 
diğer maddelerde de hata yapılıyor. I 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ KOMİtSYO-
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ tfMuğla) — 1 
oluyor... 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt (BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Hayır efendim, buradaki doğ
ru. 

(BAŞKAN — 6831 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılıyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 2 
nci madde, 6831 sayılı Kanunun, ana kanunun 2 nci 
•maddesidir. 

(BAŞKAN — Deminki gibi, bir değişiklik yoktur 
Sayın Topkaya. 

4 üncü maddeyi oylarınıza .sunuyorum : 4 üncü 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü 
madde kabul edilmiştir. J 

Tasarının 6 nci maddesıini 5 inci madde olarak oku- / 
fuyorum : I 

«MADDE 5. — 6831 sayılı Orman Kanununun 10 
uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şeklilde değiş-
tirilmtştir. 

Sınırlaması ve bu kanunun 2 nci maddesine göre, 
orman sınırları dışına çıkarma işlemleri bitirilen köy 
ve beldelere ait düzenlenen kadastro dosyaları Or
man Genel Müdürlüğüne gönderilir. Orman Genel 
Müdürlüğünce bulunan şekli ve hukukî noksanlıklar 
komisyonlarca düzeltildikten sonra Orman Genel Mü
dürlüğünce ilgili valiliklere gönderilir. Kadastro işlem
leri valinin onayı !iile yürürlüğe girer. Kadastro tuta
nak suretleri haritaları ile birlikte orman kadastro 
komisyonlarınca ilgili köy ve beldelerin uygun yerle
rine asılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca, tutanak su
retleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel 
Müdürlüğünün mahallî kuruluş'larına intikal ettiri
lir». 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Gökîgün, Sayın Gökçora. 

Şahsınız adına buyurun Sayın Gökgün. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; kanun tasarısının bu kısmın
da da büyük bir yanlışlık yapılmaktadır. Türkiye'de, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı içerisinde or
man isteriyle görevli, bütün sorumluluğu taşıyan Or
man İşleri Genel Müdürlüğüdür. Genel müdürlük, bu 
tasarıda saf dışı bırakılmaktadır. Genel müdürlüğün 
yegane söz sahibi olması, sön mercii olması gerekir
ken, hatta ihtilafları giderici, uzlaştırıcı rol oynama
sı gerekirken, genel müdürlük, âdeta Valiliğin sekre
terliği durumuna sokulmuş bulunmaktadır. Komis
yon karar verecek, karar, genel müdürlüğe gönderile
cek, genel müdürlük bunda hukukî veya şeklî yanlış
lık görürse bunu düzeltecek. Teknik bir yanlışlık var
sa, genel müdürlüğün Mraz hakkı yok, itiraz hakkı 
elinden alınmış vaziyette. Her şey, iki orman mühen
disi, bir ziraat mühendisi ve belediye temsilcisinden 
ibaret komisyonun yetki Ve sorumluluğuna kalıyor, 
hiçbir surette itiraz hakkı yok, ondan sonra da vali
nin onayıyla yürürlüğe giriyor. 'Bu, biraz garip ve hi
yerarşiyi bozucu, devlet otoritesini, bilhassa orman 
gibi hassas bir konuda zedeleyici mahiyet taşımakta
dır. (Bunun düzeltilmesi şarttır; düzeltilmesini burada 
teklif ediyorum. Orman Genel Müdürlüğü yetkili kı
lınmalıdır; itiraz edilecek teknik hata varsa, buna da 
itiraz etme yetkisi verilmelidir. (Bu büyük ekslifcliğin 
giderilmesi şarttır. 

©unun yanında, bir endişem var; biraz evvel soru 
sorma imkânını bulamadım. Endişem şu : Bugüne 
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kadar, 50 yıl evvel, 1100 yıl evvel, hatta daha eskiden 
(babasından, dedesinden kalan tarlalar ve bağlar, çe
şitli kadastro komisyonları tarafından vatandaşın elin
den - alınmış ve orman köylüleri âdeta ağlatılmıştır. 
[Bir milletvekili arkadaşımız; «Orman köylülerimin 
gözü açıktır» dedi; alna ağlamaktan gözünü açacak 
fırsatı buluyor mu, Ibulmuyor mu onu da düşünmek 
lazım. Geçmiş dönemdeki uygulamalardan zarar gö
ren, bağı, bahçesi ve tarlası dinden alman vatandaş
lar için ne gibi bir işlem yapılacak, onlar 'bu haklar
dan yararlanacaklar mı, yararlanmayacaklar mı, ka
dastro çalışmaları ne kadar müddet içinde bittirilecek; 
bunlara burada cevap venilirse, huzurunuzda teşekkür 
ederim. 

Hepinize saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kemal Gökçora. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddede kısaca 
iki konuya değineceğim. 

Birinci nokta; «Kadastro dosyalarının Orman Ge
nel Müdürlüğüne gönderilmesinden sonra şekli ve hu
kukî noksanlıkları..» deniyor. Bence bunu ya tümüy
le saymalı ya,da hiç saymamalı; çünkü burada «Şeklî 
ve hukukî» denince, teknik özellikler dışarıda kalıyor. 
Ya buraya, bir de «Teknik noksanlıklar» demeli ve
yahut tümüyle çıkarmak suretiyle, «Noksanlıkları» 
demeli ki, sayımdan, tadattan ötürü bir hata olmasın. 

dan, burada yine, olsa olsa metoduna dönüştürmemek 
için, daha bilimsel olarak, tasdik işini Orman Genel 
Müdürlüğüne ya da Tarım, Orman ve Köyişleri Ba
kanlığına bırakılmalıdır. Bu yol izlendiği takdirde, 
eğer orman politikamızın manzumesini organik olarak 
kurabildikse, işte bu mekanizma ile iller arasındaki 
entegrasyonu da sağlayabiliriz. 

Ben, oylamada belki iltifata mazhar olmaz diye 
önerge vermedim; ama valilik onayının, bakanlık ona
yına çevrilmesinde yarar görüyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçora. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde - üzerinde önergeler vardır, önce veriliş 

sırasına göre okutup, aykırılık sırasına göre işleme ko
yacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
452 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesi

nin sekizinci satırındaki «Şeklî ve hukukî» kelimele
rinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut Kunter A. Sabahattin Özbek 

Rize Bursa 
Rıfat Bayazıt Reşit Ülker 

Kahramanmaraş İstanbul 
Cemal özdemir M. Kemal Gökçora 

Tokat Bursa 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 6831 sayılı Orman Kanunu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısının 5 inci maddesindeki «Şeklî ve hukukî» 
ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe: Başka noksanlıkların nasıl halledileceği 
muallakta bırakılmaktadır. Bu ibarenin metinden çı
karılmasıyla, bütün noksanlıklar üzerinde durulabile-
cektir. 

Abdurrezak Ceylan Cafer Tayyar Sadıklar 
• Siirt Çanakkale 

Süleyman Çelebi Fehmi Memişoğlu 
Mardin Rize 

Musa öğün 
Kars 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Orman Kanunu 5 inci madde

sinin ikinci cümlesine «Orman Genel Müdürlüğünce 
bulunan şeklî ve hukukî' ve teknik noksanlıklar ko
misyonca düzeltildikten sonra Orman Genel Müdür-

îkinch nokta; sayın milletvekilleri, izninizle burada 
biraz haklı olmak istiyorum; çünkü demin arz etti
ğim kompetans işi, olsa olsa metoduna dönüştü. Çün
kü, sizin kadronuzda ehliyetli yüksek mühendisler var
ken, çok özür dilerim, teknisyen kullanamazsınız; pro
fesyonel yetişmiş insanlar varken, yarı profesyonel in
sanlara sorumluluk veremezsiniz. Şimdi burada, tas
dik işi il bazına indirildi. Benim anlayışıma göre, Or
man Genel Müdürlüğü, otonomisi bulunan bir genel 
müdürlüktür, bağımlıdır; fakat otokritizm yapabile
cek düzeyde bir genel müdürlüktür. Bu genel müdür
lük inceliyor; fakat tasdiki valilik yapıyor. Valiler, 
kendi ekolojik belgelerine göre deneyimli insan bulabi
lirler. Vilayetlerin bu incelemeleri, vardığı kanıları;' Or
man Genel Müdürlüğünün, daha doğrusu Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığının politikasındaki ilkeler, 
atlama taşları ne ise, bunları valilik takdir edemez. İki 
bakımdan takdir edemez; birincisi, bilgisi yoktur, en
tegrasyonu sağlayamaz; ikincisi, kendi ekolojik böl
gesi ayrıdır; bölge özellikleri ayrıdır, toprak formas
yonu ayrıdır, jeolojik özellikleri ayrıdır. Bu bakım-
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lüğünce ilgili valiliklere gönderilir» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ayhan Fırat Vecihi Ataklı 
Malatya Şanlıurfa 

İlhan Dinçel Tülay öney 
Malatya İstanbul 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Orman Kanununun 5 inci mad

de 2 nci ve 3 üncü cümlelerinin «Orman Genel Mü
dürlüğünce bulunan şeklî ve hukukî ve teknik nok
sanlıklar komisyonca düzeltildikten sonra Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile yürürlüğe gi
rer» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ayhan Fırat İlhan Dinçel 
Malatya Malatya 

Yılmaz Demir Tülay Öney 
Bilecik İstanbul 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre okutup, iş
leme koyacağım. 

Sayın Rıfat Bayazıt ve arkadaşlarının önergesiyle, 
Sayın Abdurrezak Ceylan ve arkadaşlarının önergesi 
aynı mahiyette olduğu için, birlikte işleme koyuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
452 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesi

nin sekizinci satırındaki «Şeklî ve hukukî» kelimeleri
nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve ar
kadaşları. 

BAŞKAN — İki önergeyi birlikte işleme koyuyo
rum. 

Önergelere komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, bu, Orman Genel Müdürlüğüne bir incele
me hakkı veriyordu; katılmıyoruz buna; eski halini 
uygun. buluyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, açıklamanız olacak 

mı? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Evet Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; bu maddede, «Or
man sınırları dışına çıkarma işlemleri bitirilen köy ve 
beldelere ait düzenlenen kadastro dosyaları Orman Ge
nel Müdürlüğüne gönderilir. Orman Genel Müdürlü
ğünce şeklî ve hukukî noksanlıklar...» bölümüne an
cak itiraz konusu getirilmiştir; halbuki, bu şeklî ve 
hukukî konulara itiraz edilme, iddia ve savunmalarla, 
dava hakkını kısıtlamaktır. Siz, hiçbir şekilde bir da
va veya itiraz hakkını kısıtlayamazsınız. Ben, önü
me gelen bir konuya her yönden itiraz edebilirim. 
Şeklî yönden de, esas yönünden de, hukukî yönün
den de benim bu itirazımı kalkıp da bu şekilde «Şek
lî ve hukukî yönden» deyip, teknik ve diğer yönle
rini hariç bırakamazsınız. Eğer bırakırsanız, o zaman 
sizin dava, savunma ve iddia hakkınız kısıtlanmış 
oluyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz?.. 

Bahusus, Orman Genel Müdürlüğü, bu ormanla
rın devlet namına sahibidir. Buna, sahip olan itiraz 
etmez de, kim itiraz ©der? Arkadaşlar, kraldan ziyade 
bu kadar kralcı olmayalım, Orman Genel Müdürlü
ğüne de biraz şahsiyet tanıyalım ve bu şahsiyetini ta
mamen muhafaza etsin, Anayasaya, müdafaa ve iti
raz ha'kkına. ters düşen hüküm getirmeyelim. 

Bu konudaki önergemizin kabulünü rica eder, 
hepinize saygılar sunarım. (HDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Önergeleri birlikte oylarınıza sunuyorum: Kaibul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Orman Kanununun 5 inci 
madde 2 nci ve 3 üncü cümlelerinin «Orman Genel 
Müdürlüğünce bulunan şeklî ve hukukî ve teknik nok
sanlıklar komisyonca düzeltildikten sonra Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile yürürlüğe gi
rer» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve arkadaşları
nın önergesi. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka
tılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Demir, açıklamanız 

olacak mı? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; yasa yapılırken, Tarım Bakanlığı
nın genelindeki kuruluş yasasıyla, bu önergemi bera
ber yargılayacağım. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kuruluş ya
sasında, 5442 sayılı İller İdaresi Yasasından, bakan, 
Topraksu'yu, YSE'yi ve Toprak İskân'ı çıkardığı za
man, biz, «İller İdaresi Yasasına aykırı hareket edi
yorsunuz sayın bakanım» dediğimizde, «Ben hizme
timi, biran önce yapılması için bürokrasiden soyut-
luyorum» diyor. Geliyor, orman köylerindeki binlerce 
ailenin topraklarını tekrar iade etmek için bir yasa 
tasarısı hazırlıyor, getiriyor, araya valiyi koyuyor. 
Bu şu demektir: Ben bu toprakları veririm ama, ben 
istediğim zaman onaylattırırım; yani oyunu verirsen 
onaylattırırım... 

Değerli arkadaşlarım, Tarım Bakanlığının kanun
ları dışarıda mı yapılıyor; anlamıyorum. Özel büro
larda yapılıp da «Lütfen al bakan, bunu götürü usu
lü çıkart» mı deniyor? (ANAP sıralarından gürültü
ler) Bir genel müdürlüğe geliyorsun «Valiyi katma
yalım» diyorsun; bir genel müdürlüğe geliyorsun, «Va
liye onaylattırırım» diyorsun, «Teknik konudur» di
yorsun... Nerede bunun tekniği? Bu, bal gibi bir se
çim yasasıdır; binlerce kişinin, binlerce orman köylü
sünün kaderiyle oynayamazsınız beyler. Yasaları, tek
niğine ve yasalara uygun olarak çıkartınız. 

Ben yineliyorum; Tarım Bakanlığının yasaları Ta
rım Bakanlığında hazırlanmıyor, özel sektör tarafın
dan hazırlanıyor ve götürü üzere veriliyor, siz de o 
maddelere el kaldırıyorsunuz. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar!) 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bu teknik bir konudur. 
Anayasa, «Fennen ve ilmen eğer burası tarım arazisi 
ise vatandaşına ver» diyor, biz de «ver» diyoruz. Ama 
diyoruz ki, bunları bu yasanın içinde soyutlayın; ama 
diyoruz ki, lütfen, bu vatandaşların kaderine ve yaz
gısına politikayı sokmayın. Türk halkının bu yasayı 
okuduğu zaman size ne gibi ders vereceğini şimdiden 
görür gibi oluyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar!) 
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TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önerge oylanacaktır; 
söz hakkınız yok efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, şimdi söz istiyorum; 
çünkü, şahsıma ve bakanlığıma söz atılmıştır ve bu 
tasarıların Tarım Bakanlığında hazırlanmadığı söy
lenmiştir; bu sebeple söz istiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, bu durumda konuşma hakkiniz yoktur; 
çünkü önerge oylanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hangi konuda sataşıl-
mıştır? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, sayın milletvekili bu
rada bilip bilmediği her konuda konuşuyor, ayrıca di
yor ki... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ben bilmediğim ko
nuda konuşmam... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H 
HÜSNÜ DOĞAN — Bir dakika bir dakika, bağırt
ma beni... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, 
lütfen karşılıklı konuşmayınız efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Diyor ki; «Bu tasarılar bakan
lıkta hazırlanmıyor.» 

Benim bakanlığımın buna ihtiyacı yoktur. Onun 
da burada iftira etmemesi lazımdır, böyle yakışıksız 
sözler söylememesi lazımdır. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ben yakışıksız ne 
söyledim ki?.. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bakan, ayrıca bunu 
da belirtmiş oldunuz. 

Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum ve işleme koyuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Orman Kanunu 5 inci madde

sinin ikinci cümlesine «Orman Genel Müdürlüğünce 
bulunan şeklî ve hukukî ve teknik noksanlıklar ko
misyonca düzeltildikten sonra Orman Genel Müdür
lüğünce ilgili valiliklere gönderilir» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

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

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

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önerge açık efen

dim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarıdaki 7 nci maddeyi, 6 ncı madde olarak oku

tuyorum: 
MADDE 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 11. — Orman kadastro komisyonlarınca 

düzenlenen tutanakların askı sureti ile ilanı, ilgililere 
şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve* ka
rarlara karşı askı tarihinden itibaren üç ay içinde 
görevli ve yetkili adliye mahkemelerine müracaatla, 
sınırlamaya ve bu kanunun 2 nci maddesine göre 
orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine hak sahip
leri itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz olmaz ise 
komisyon kararları kesinleşir. Valilikçe onaylanan 
kadastro komisyonu kararlarına orman idaresince itiraz 
edilemez. 

Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve re
simden muaftır. 

Hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler tarafından açı
lacak, sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman 
Genel Müdürlüğü, bu kanunun 2 nci maddesine gö
re orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı 
açılacak itiraz davalarında ise hasım Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüdür. 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait orman
lar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alın
maksızın Hazine adına tapuya tescil olunur. 

Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve diğer 
işaretler, Orman Genel Müdürlüğünce korunur. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; önce ve
riliş, sırasına, sonra aykırılık derecesine göre okutup, 
işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı kanun tasarısının 

6 ncııaaddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Madde 11. — Orman kadastro komisyonlarınca 
düzenlenen tutanakların askı sureti ile ilanı, ilgililere 
şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve ka
rarlara karşı askı tarihinden itibaren altı ay içinde gö
revli ve yetkili adliye mahkemelerine müracaatla sınır
lamaya ve bu Kanunun 2 nci maddesine göre orman 
sınırları dışına çıkarma işlemlerine Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı ile hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler 
itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz olmaz ise ko
misyon kararları kesinleşir. 

Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve re
simden muaftır. 

Hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler tarafından açı
lacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman 
Genel Müdürlüğü, bu Kanunun 2 nci maddesine göre 
orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açı
lacak itiraz davalarında ise hasım Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüdür. 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait orman
lar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alın
maksızın hazine adına tapuya tescil olunur. 

Sınır noktalarındaki taş, beton, kazık ve diğer işa
retler Orman Genel Müdürlüğünce korunur. 

M. Kemal Togay Ayçan Çakırogulları 
İsparta Denizli 

Mehmet Kocabaş 1. Fevzi Yaman 
İçel İsparta 

Engin Cansızoğlu İsmail Üğdül 
Zonguldak Edirne 

Nadir Pazarbaşı Umur Akarca 
Çanakkale Muğla 

Nabi Sabuncu ismail Dayı 
Aydın Balıkesir 

Süleyman Yağcıoğlu Mümtaz Güler 
Samsun Uşak 

Nihat Türker Fethi Çelikbaş 
Afyon Burdur 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkanlığı 

Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı yasa tasarısının 
6 ncı maddesinin birinci fıkrasına «Bu sicillerde be
lirtilen haklara tescilleri tarihinden itibaren on sene 
geçtikten sonra, tapulamaya takaddüm eden sebeplere 
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dayanılarak itiraz olunmaz ve dava açılmaz» ilave 
edilmesini arz ederiz. 

Yılmaz Demir Hayrettin Ozansoy 
Bilecik Diyarbakır 

İlhan Dinçel Vecihi Ataklı 
Malatya Şanlıurfa 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
TBMM Yüksek Başkanlığına 

Orman Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fık
rasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
Reşit lüker Onural Şeref Bozkurt 

İstanbul Çanakkale 
Bilâl Şişman Hayrullah Olca 

İstanbul İzmir 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

2 nci fıkra: Orman kadastro komisyonları, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığınca atanacak bir or
man yüksek mühendisi veya orman mühendisinin baş
kanlığında bir orman yüksek mühendisi veya orman 
mühendisi veya bunlanı bulunmaması halinde en az 
3 yıl hizmet görmüş orman teknikeri, bir ziraat yüksek 
mühendisi veya bunların bulunmaması halinde en az 
lunmaması halinde en az 3 yıl hizmet görmüş ziraat 
teknisyeni ile beldelerde belediye encümenlerince, köy
lerde köy muhtarlığınca bildirilecek bir temsilci olmak 
üzere bir başkan ve üç üyeden teşekkül eder. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri 
işleme koyuyorum: 

İsparta Milletvekili Kemal Togay ve arkadaşlarının 
önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
«... ıkanun tasarısının 6 ncı maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 11. — Orman kadastro komisyonlarınca 

düzenlenen tutanakların askı sureti ile ilanı, ilgililere 
şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve ka
rarlara karşı askı tarihinden itibaren altı ay içinde. 
görevli ve yetkili adliye mahkemelerine müracaatla 
sınırlamaya ve bu Kanunun 2 inci maddesine göre 
orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı ile hak sahibi gerçek ve 
tüzelkişiler itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz ol
maz ise, komisyon kararları kesinleşir. 

Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve re
simden muaftır. 

Hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler tarafından açı
lacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım, Orman 

Genel Müdürlüğü, bu Kanunun 2 nci maddesine göre 
orman sınırları dışına çıkarına işlemlerine karşı açı
lacak itiraz davalarında ise hasım Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüdür. , 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar, 
tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmak
sızın, hazine adına tapuya tescil olunur. 

Sınır noktalarındaki taş, beton, kazık ve diğer 
işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Sayın Yılmaz Demir, önergenizin işleme konma

sında ısrar ediyor musunuz? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Israr ediyorum, 

çünkü benimki ilave oluyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tabiî, bir ilave vardır. Bu bakım

dan önergenizi okutarak işleme koyuyorum: 

Sayın Başkanlığa. 
Görüşülmekte olan 452 sayılı Yasa tasarısının 6 ncı 

maddesinin birinci fıkrasına «Bu sicillerde belirtilen 
haklara tescilleri tarihinden itibaren on sene geçtikten 
sonra, tapulamaya takaddüm eden sebeplere dayanı
larak itiraz olunmaz ve dava açılamaz» ibaresinin 
ilave edilmesini arz ederiz. 

Bilecik Milletvekili 
Yılmaz Demir ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOÖAN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Açıklama yapmak üzere Sayın Yıl

maz Demir, buyurun efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; bu yasada iki olgu meydana ge
liyor; birisi, orman vasfını kaybetmiş arazilerin tarım 
arazisi haline dönüştürülmesi; ikincisi ise, tarım arazisi 
olarak kullanılıp da, orman sayılan yerler, eğer ko-
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misyonca orman olarak uygun görülmüş ise, burada 
toprağı bulunan bir vatandaş, kanun tasarısında'sözü 
edilen 3 aylık askı süresince komisyon kararına itiraz 
etmemiş ise, bu vatandaşın toprakları ilanihayet, dünya 
yaşadığı süre içinde, orman sayılacaktır. 

Tapu Yasasını tetkik ettim, baktım ve gördüm ki; 
Medenî Kanundan ve diğer yasalardan esinlenerek 
hazırlanmış olan 31 inci maddede, askı süresi 1 ay, 
yasal haklar 10 yıl süre ile saklı kalıyor; yani vatandaş 
10 yıl süre içinde mahkemeye gidebiliyor. 

Eğer vatandaş, komisyon- kararını verdiği zaman, 
Türkiye'de değil ise, Almanya'da veya yurt dışında 
herhangi bir yerde ise ve üç ayda Türkiye'ye dönemi
yor ise - ki, oylarınızla bu süre altı aya çıkartıldığı ve 
biz buna katıldık, ben de olumlu oy verdim - di
yorum ki, altı aylık askı süresi sonunda komisyon 
kararları kesinleşsin; ama diğer yasalardaki gibi, ki
şilerin 10 yıl süre ile yargı mercilerine gitme hakları 
saklı kalsın. Kişilerin mal, mülk veya diğer bir tabirle, 
toprakla ilişkileri sizin oylarınızla devam etsin, işlem
lerde herhangi bir yanlışlık varsa, hak sahiplerine 
tekrar yargı yoluyla verilsin. 

Önergem bu düzeyde olup, katkılarınızı bekliyor, 
teşekkürlerimi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Bir önerge daha var okutuyorum: 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşlarının 

önergesi: 
TBMM Yüksek Başkanlığına 

Orman Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkra
sının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
2 nci fıkra : Orman kadastro komisyonları, Tarım 

Orman ve Köyişleri Bakanlığınca atanacak bir orman 
yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkan
lığında bir orman yüksek mühendisi veya orman mü
hendisi veya bunların bulunmaması halinde en az 3 yıl 
hizmet görmüş orman teknikeri, bir ziraat yüksek mü
hendisi veya ziraat mühendisi veya bunların bulunma
ması halinde en az 3 yıl hizmet görmüş ziraat teknis
yeni ile -beldelerde belediye encümenlerince, köylerde 
köy muhtarlığınca bildirilecek bir temsilci olmak üze
re bir başkan ve üç üyeden teşekkül eder. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ KOMİSYO

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

6 ncı maddeyi, kabul edilen önergedeki değişik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 6 ncı maddeden sonra 7 nci 
maddeyi okutmadan evvel, yeni madde eklenmesine 
dair önergeler vardır. Önce önergeleri okutuyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mad
de mi değişiyor, madde mi ilave ediliyor? 

BAŞKAN — Madde (ilave ediliyor efendim. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı kanun tasarısına 

aşağıdaki metnin 6 ncı maddeden sonra 7 nci madde 
olarak eklenerek sonra gelen madde numaralarının bu
na göre yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE J. — 6831 sayılı Orman Kanununun 52 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bu
lunduğu yerlerdeki özel orman alanlarında ifraz ya
pılmamak ve yatay alanın % 6'sını geçmemek kaydıyla 
inşaat yapılabilir, inşaatların yapılmasında orman alan
larının tabiî vasıflarının korunmalarına özen gösterilir; 

Ayçan Çakıroğulları M. Kemal Toğay 
Denizli İsparta 

Mahmut Karabulut Umur Akarca 
Sivas Muğla 

t. Fevzi Yaman Nabi Sabuncu 
İsparta Aydın 

Yaşar Albayrak ismail Dayı 
istanbul Balıkesir 

Mümtaz Güler Nihat Türker 
Uşak Afyonkarahisar 

Fethi Çelikbaş Süleyman Yağcıoğlu 
Burdur Samsun 

BAŞKAN — Sayın miUetvekileri, okunan önergey
le değiştirilmek istenen madde, Başkanlıkça komis
yona havale edilen ve komisyonda görüşülen tasarıda 
bulunmamaktadır. Yeni bir teklif mahiyetindedir. 
Esasen, bu önergeyi işleme koymak mümkün değildir. . 
Ancak komisyon, bu önergeye yeter sayıdaki üye sa
yısıyla katılırsa, üzerinde yeni bir madde gibi görüşme 
açacağım. Ayrıca, komisyon, bu önergenin komisyo
na verilmesini isteyebilir ve komisyonda görüşülerek 
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bir raporla Genel Kurula getirebilir. Şayet komisyon 
önergeye katılmazsa veya önergenin komisyona veril
mesini istemezse, o zaman önergeyi işleme koymaya
cağım. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ .KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ko
misyon önergeyi benimsemiştir, katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERl BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır. Önergeyi yeni bir 
madde olarak işleme koyuyorum. 

Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Demir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; konuşmama, bir madde üzerinde 
ifade ettiğim bir cümlemle başlamak istiyorum. Bu 
maddeyi hangi kurum ve kuruluş hazırladı; sayın bakan 
bana cevap verebilir mi? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hangi kişiler?.. 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Yine, yasanın 

geneli üzerinde konuşurken, sizin döneme, «Yasasız, 
kanunsuz demokrasi dönemi başlattı» diyoruz ve bu
nun cevabım da sayın bakan veremedi. 

Değerli arkadaşlarım, yabancılara mülk sağladık, 
mülk sattık; para karşılığı Sevda Tepesini sattık, yani 
vatanı sattık. Bu arada bu kişiler, Faysal, onlar için 
de mi villa yapacağım diye, sayın bakana mı talimat 
verdi, Başbakana mı talimat verdi ve önerge sahiple-
lerine talimat mı verdi? 

Beyler, gayenizi çok iyi anlıyorum. Vatanın en 
güzel köşesini satacaksınız ve de ormanlık içinde bir 
villa yaptıracaksınız, bunun adına da «Türk Milletine 
orman sahalarından toprak veriyorum» diyorsunuz. 
Bu La Fontaine'nıin Kuzu - Kurt hikayesi; ama Türk 
Milleti bunu yutmayacaktır, bu huyunuzdan vazgeçiniz. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bir rüzgâr 
esti ikinci dönem yasama çalışmalarında. Sayın 
Başkan, yasa teklifi geliyor, yasa tasarısı geliyor, gö
rüşülüyor, onaylanıyor ve «Türk Milletine hayırlı 
ve uğurlu olsun» deniyor ve ikinci toplantısında yine 
bakıyorsunuz bir teklif geliyor, onunla birleştiriyor. 

Bizim parti tarafından gelen yasa reddediliyor, on
dan sonra kopya çekiliyor ve getiriliyor. Sorarım Sayın 
Bakanım, bunu kim için hazırladınız, kimin için ge
tirdiniz; cevaplarını burada vermek mecburiyetindesi
niz. Bu bal gibi Faysal kokuyor, bal gibi Suudî Arabis
tan kokuyor. Buna «evet» mi diyeceksiniz arkadaşla

rım? Buna, «Orman Kanunu ihtiyaçları» im diyecek
siniz? Türk Milletinin ihtiyaçlarına cevap veren bir 
madde.mi diyeceksiniz? (ANAP sıralarından gürül
tüler) Lütfen Bakanım, çık buraya ve Türk Milletini 
aydınlat. Kimin için çalışıyorsun? Tarım Bakanlığı 
için mi, Tarım Bakanlığına bağlı Türk köylüsü için' 
mi, yoksa Kral Faysal için mi? Onun mu uzantısısınız? 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına buyurun Sayın 
Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERl BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, yüce meclisin 
değerli üyeleri; vakit yine gecikiyor, fakat bir noktaya 
değinmeden geçmeyeceğim. SHP'nin Kurultayı da bitti 
ama, Sayın Yılmaz Demir kime bağırıyor; onu da 
anlayamıyorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Size bağırıyorum 
sayın bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Muhterem milletvekilleri, yine 
bu Meclisten geçen, 3 Mayıs 1985 tarihli ve 3194 
sayılı Kanunla, Boğaziçi Kanununun 3 üncü maddesi
nin (g) fıkrasında şu değişiklik yapılmıştır; «Boğaziçi 
öngörünüm bölgesinde parsel büyüklüğü 5.000 metre
kareden az olmamak, ifraz işlemleri yapılmamak ve 
taks (taban alanı katsayısı) azamî yüzde 6 ve iki katı, 
6,5 metre irtifaı geçmemek şartıyla konut inşaatı ya
pılabilir, blok adedi serbesttir.» Bu hüküm halen yü
rürlükte. 

Yine, sayın milletvekilleri tarafından hazırlanan bu 
önerge, Anayasanın 169 uncu maddesinde ifade edi
len şekle de aynen uygundur. Zira, orada da «Şehir, 
kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerler» ifadesi kullanılmaktadır ki, aynen lafzıyla, her 
şeyiyle uyumludur; bu bakımdan uygun görüyoruz. 

Arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Bakan Ana

yasaya atıfta bulunduğuna göre, orman sınırında da
raltma mı yapıyorlar? Şehir, kasaba ve köy yapıları
nın toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman 
sınırında daraltma mı yapıyorlar? 
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TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Ben size sorayım; Anayasanın 
169 uncu maddesinin biraz evvel okuduğum fıkrasın
dan siz ne anlıyorsunuz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ben size soru
yorum, orman sınırında daraltma mı yapıyorsunuz? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 
Sayın Tutum, «Orman sınırında daraltma mı yapı

yorsunuz?» şeklinde bir soru sordular. 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Efendim Anayasanın... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yorumunuzu is

temiyorum; evet mi, hayır mı? 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, müsaade edin, nasıl 
cevap vereceğimi kendim tespit edeyim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yorum istemi
yorum efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Ne münasebet efendim, burada 
üniversite imtihanı yapmıyoruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Evet» demeniz 
benim için yeterlidir. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Anayasanın 169 uncu maddesi
nin son fıkrasının son paragrafında «... şehir, kasaba 
ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dı
şında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.» der. 
Biz, Anayasanın bu maddesine- uygun olarak «Da
raltma yapılır» hükmünü getiriyoruz. Anayasaya ta
mamen uygundur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bunu yaparken 
Kuzguncuk Korusunu mu düşündünüz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeyi 6 ncı 
maddeden sonra 7 nci madde olarak oylarınıza sunu
yorum: Önergeyi 7 nci madde olarak kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge 7 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

Şimdi, yeni bir madde eklenmesine dair önerge 
vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı Kanun Tasa

rısına 7 nci madde olarak kabul edilen önergeden son
ra aşağıdaki metnin 8 inci madde olarak eklenerek 

sonra gelen madde numaralarının buna göre düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 57 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 57. — Orman sahasını artırmak maksa
dıyla, orman sınırları içinde yangın ve çeşitli sebep
lerle meydana gelmiş açıklıklarda, verimsiz, vasıfla
rı bozulmuş ve amenajman planlarında toprak mu
hafaza karakteri taşımadığı halde muhafazaya ayrıl
mış orman alanları ile, Devlete ait olup orman yetişme 
muhiti şartlan bakımından elverişli olan yerlerde; 
köy tüzelkişilikleri ve diğer gerçek ve tüzelkişiler ta
rafından Orman Genel Müdürlüğünce uygun görüle
cek planlara göre, ağaçlandırma yapılabilir. 

Köy, kasaba ve şehirler civarında Devlete veya 
diğer kamu tüzelkişilerine ait arazilerde de gerekli 
şartlar bulunduğu ve ilgili kuruluşların talebi olduğu 
veya muvafakatları alındığı takdirde bu kuruluşlarca 
tesis edilmek ve bakılmak şartıyla orman idaresince 
ağaçlandırmalar yapılabilir. 

Bu yerler için lüzumlu fidan ile ağaçlandırma plan
ları ve ağaçlandırma ile ilgili yardımlar bedelsiz sağ
lanabilir. Ağaçlandırılan sahayı orman halinde koru
yup idame ettirmeyenlerden izin hakları geri alınır. 
imar ihya çalışması yapılacak bozuk koru ve bozuk 
baltalık ormanlarında da bu fıkra hükümleri uygu
lanır. Mülkiyeti hazinede kalmak üzere bu ağaçlan
dırma sonucu, meydana gelecek ormandan faydalan
ma usulü, bu Kanunda yer alan hususi ormanlara 
ait hükümlere göre yürütülür. Bozuk ormanlardan 
çıkacak her nevi orman emvali, üretim, taşıma ve di
ğer giderler kendilerine ait olmak üzere bu sahaları 
boşaltıp ağaçlandıracaklara tarife bedeli üzerinden 
pazar satışı olarak verilir. Uygulama usul ve esasları 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanacak 
yönetmelikte gösterilir. 

Ayçan Çakıroğulları 
Denüzıli 

Umur Akarca 
Muğla 

Yaşar Albayrak 
istanbul 

t. Fevzi Yaman 
İsparta 

M. Kemal Toğay 
İsparta 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İsmail Dayı 
Balıkesir 
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Mümtaz Güler Süleyman Yağcıoğlu 
Uşaık Samsun 

Nihat Türker Fethi Çelikbaş 
Afyon Burdur 

BAŞKAN — Önerge, yeni madde eklenmesine 
dairdir, bir önceki önerge gibi işlem görecektir. 

Komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERI KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yeterli sayıyla katılıyorsunuz de
ğil mi? 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önerge, yeni bir madde olarak iş

lem görecektir.. 
önerge üzerinde söz isteyen var mı? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, usulî bir konuyu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, Plan ve Bütçe Komisyonunda da çok uy
gulandı, bu komisyon da uyguluyor; üyelerin, her
hangi bir şekilde kanaati alınmaksızın, sayın komis
yon başkanları «Katılıyoruz» diyorlar. İçtüzükte sa
rahat yok; ancak, bizim bildiğimiz kadarıyla bir tea
mül var. İtiraz halinde veya kendiliğinden, Başkanlık 
bütün komisyon üyelerinin oyunu almak durumunda
dır. Yani, çok garip oluyor; bir korsan madde geti
riliyor, bu korsan madde de, tasarının hazırlanışında 
gerekli titizliğin gösterilmediğini tespit ediyor, Ko
misyon da otomatik olarak «Katılıyoruz» diyor. 

Ben, en azından şahsen rahatsız oluyorum. Lüt
fen bu teamülü bir açıklığa kavuşturunuz. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bayezit. 
Sayın Bayezit, Başkanlıkça şöyle anlaşılmaktadır: 

Komisyonda bütün üyeler hazır bulunmaktadır. Baş
kan, komisyon üyeleriyle birlikte, hazır bulunan üye
lerin görüşünü «Kabul ediyoruz» diye bildirmekte
dir. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Benimsediğimizi de arz ettim efendim. 7 nci madde
de, «Komisyonumuz bu maddeyi benimsemiştir» de

dim. Şahsen kabul ettiğimi değil de, Komisyonun be
nimsediğini arz etmiştim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Gö
rüş alınmıyor ki. 

BAŞKAN — O şekilde belirtilmiştir. Hazır bulu
nan üyelerden bir itiraz gelmemektedir. Bu şekliyle, 
çoğunlukla kabul edilmiş olarak anlaşılmaktadır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, dün akşam itiraz ettim. Başkanlık ma
kamındaki sayın başkanvekili itirazı dinlediler. 

Ben bunun açıklığa kavuşturulmasını istiyorum, 
şu müzakerelerin yasal ciddiyetinin tesisi bakımın
dan istiyorum. Kabul edilecektir zaten; ama, lütfen 
işi bir parça ciddî yapalım. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, ciddî yapalım der
ken, bu akşamki uygulamayı mı kastediyorsunuz? 
Bilemedim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır efendim, tümünü kastediyorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
lütfen efendim; konu demokratik olup olmama bazın
dan ele alınıyor. Acaba sayın komisyon başkanı, ik
tidar partisinin komisyon üyelerini özel bir yerde 
toplayıp orada mı mütalaa etti de buraya kadar ge
tirdi? 

BAŞKAN — Sayın Demir, anlaşılmıştır. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — İkincisi, muha

lefetsiz demokrasi olmayacağına göre, lütfen korsan 
yasa yapımcılığından vazgeçsinler. 

BAŞKAN — Sayın Demir, anlaşılmıştır. 
Demin de belirtmiştim, Başkanlık şöyle anlamak

tadır : Komisyon, yeterli üye sayısı ile hazır olarak 
temsil edilmekte, komisyon başkanı da yeterli sayıda 
üye tarafından kabul edildiğini belirtmektedir. Baş
kanlığımız bunu yeterli görmektedir, böyle anlaşıl
maktadır. Bir itiraz da gelmemiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, arz ettiğim teamül var mıdır efendim? 
Yani zatıâlinizin, komisyon üyelerinin şeklen oyla
rını sorması teamülü var mıdır, bunu sormak istiyo
rum? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, uygulamamızı belirt
tim, başkaca bir teamül yoktur. 

Sayın milletvekilleri... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Maddeler boyacı 

küpüne batırılıp çıkartılır gibi olmaz ki... 

BAŞKAN — O bir ayrı konudur sayın milletve' 
killeri, belirttiğiniz yeni madde ilaveleri ayrı konu
dur ve Başkanlığımızca, tasarıyla ilgili olup olmadı-
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ğı tetkik edilmektedir. İçtüzüğe uygun olarak gelen 
önergelere, İçtüzüğe uygun olarak işlem yapılmakta
dır. Belirttiğiniz konular, yeni içtüzük yapılırken dik
kat edilecek, ileriye sürülecek konulardır. 

Sayın milletvekilleri, yeni bir madde ilavesini is
teyen önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Soru sormak isteyen?.. Yok. 
Önergeyi 8 inci madde olarak oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 8 inci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Şimdi, yeni madde eklenmesine dair bir başka 
önerge daha vardır... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
usulle ilgili... 

Şimdi bu, Meclisin itibarını sıfırlayan, son dere
ce önemli yeni bir İçtüzük ihlalidir. Orada bir arka
daşımız, eğer... 

. BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tutum... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Usulle ilgilidir. 
BAŞKAN — Usul hakkında söz mü istiyorsunuz? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet. 

BAŞKAN — Çünkü, konuşmaya kendiliğinizden 
başladınız. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Usulle ilgili Sa
yın Başkan. Resen dikkate almanız gereken bir du
rum vardır. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Eğer bu yol ya

sama yoluysa, o zaman bunu içtüzükleştirelim. Şim
di ben, orada bir üyenin müzakere talep etmesi ha
linde ne olacağını soruyorum. 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Müzakere talep edilmi
yor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Dün Sayın Bayezit 
istediler... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, şimdi... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başkanvekili dün 

kabul etmedi, zatıâliniz kabul edecek misiniz? Bura
da bir üye, müzakere talep ediyorum derse nasıl ola
cak? Olmaz böyle bir yasama yolu. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, ben Başkanlıkça yap
tığımız uygulamayı belirtmiştim, isterseniz tekrar ede
yim. Uygulamada usule aykırılık yoktur ve... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkanım, 
kanun tasarısına çok ilaveler var. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen söz al
madan konuşmayın. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bu ne biçim ta
sarı hazırlama? Lütfen Başkan olarak olaya el ko
yun. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz isterseniz tartı
şalım, usulî bir eksiklik var derseniz, o konuyu tar
tışalım; ama böyle söz almadan ayrı ayrı konuşur
sak, böyle bir müzakere usulü de yoktur. 

Şimdi, yeni madde eklenmesine dair bir önerge 
daha vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı Kanun Tasarı

sına önerge ile eklenen 8 inci maddeden sonra aşağı
daki metnin 9 uncu madde olarak eklenerek sonra 
gelen madde numaralarının buna göre düzenlenmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

MADDE 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 62. — Ağaç sevgisinin yayılmasını ve kök
leşmesini teminen Orman Genel Müdürlüğü gerekli 
yayın ve propagandayı yapar. 

Öğrencilerin ve askerlerin ağaç dikimi ve bakı
mında görevlendirilmesi ve ağaçların faydaları hak
kında dersler okutulmasıyla ilgili esaslar Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı tara
fından müştereken hazırlanacak yönetmeliklerde dü
zenlenir. 

Ayçan Çakıroğulları M. Kemal Toğay 
Denizli İsparta 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

i. Fevzi Yaman 
İsparta 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Umur Akarca 
Muğla 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Nihat Türker 
Afyon 

Fethi Çelikbaş 
• Burdur 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, kaç 
tane daha ilave var sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Önerge yeni bir... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Kaç tane var Sa

yın Başkan; beş maddelik kanun tasarısına kaç tane 
daha ilave var? 

BAŞKAN — Sayın Demir, ilave olduğu sürece 
ilaveyi getiriyoruz. 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Kaç tane var Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir önerge da
ha vardır bize bu konuda verilen. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Olur mu bu, beş 
madde 18 madde olur mu? 

MEHMET ALI DOĞUŞLU (Bingöl) — Sırası ge
lince olur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

min bir usul meselesini getirdim, bu usule bir yanıt 
vermediniz; lütfen ara veriniz, Başkanlık Divanı 
olarak tezekkür ediniz. Bu yol, yol değildir. Bakanlar 
Kuruluna bu kadar hicap verecek, bu kadar küçük 
düşürecek bir davranış verilemez; Bakanlar Kurulu, 
Türkiye Cumhuriyetinin Bakanlar Kuruludur. Bu 
kadar eksik, bu kadar nakıs çalışamaz. Komisyonda 
neredeydiler bunlar, olmaz böyle yasama yolu. (ANAP 
sıralarından «Ne bağırıyorsun?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Tutum, içtüzüğün 88 inci mad
desi, yeni madde ilavesine engel değildir; ancak, ta
sarıyla ilgili olup olmaması konusu Başkanlıkça tak
dir edilmekte, tasarıyla ilgiliyse demin belirttiğim usul 
hükümleri yürütülmektedir. Bunda bir aykırılık yok
tur. Demin belirttiğiniz görüşleriniz «Neden komis
yona gelmiyor?» şeklindeydi, o ayrıca esasa ilişkin... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Burada bir üye 
müzakere talep ederse ne olacak, yanıt veremiyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Söylediğiniz konu esasa taalluk 
eden bir konudur; müzakere talep edildiğinde bakıla
caktır ona Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Dün oldu efen
dim. 

BAŞKAN — • Başkanlıkça dikkatlice bakılmakta
dır... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Komisyon üyesi 
olarak müzakere talep ediyorum, nasıl çıkacaksınız 
işin içinden bakalım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Müzakeresiz ol
maz, işaretle hiçbir zaman yasa kabul edilmez. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Komisyon üyesi 
olarak itirazım var, gereğini yapın bakalım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Arkasına bakacak, 
işaret edecek... Olmaz böyle şey! 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ko-
. misyondan müzakere talep ediyorum. 

i BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Komisyon maddeyi benimsemiştir ve kabul etmekte
dir. 

Arz ederim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Komisyonun mü

zakere etmesi lazım. Siz Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına, ona niyabeten iş görüyorsunuz, iktidar par-

I tisi adına değil. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... (Gürültüler) 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — (Komisyon sırala

rına giderek) Komisyondan müzakere talep ediyorum 
Sayın Başkan. (Gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Siz Türkiye Bü
yük Millet Meclisini temsil ediyorsunuz, ona niyabe-

r ten iş görüyorsunuz, olmaz böyle şey! 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, komisyon, ye
terli üye sayısıyla katıldığını belirtmiştir ve Başkanlı
ğımızca da komisyonun yeterli üye sayısıyla katıldığı 
tespit edilmiştir. Komisyonun müzakere edebilmesi, 
kendi iç meselesidir. Komisyon, Genel Kurulda Baş
kanlıkça ve yetkililerce temsil edilmektedir ve yine 
yetersayıdaki üyelerle de olumlu görüş verildiği Baş-

I kanlığımızca anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, bir usulî 
eksiklik yoktur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Demir, ko-
j misyon üyelerine ayrılan koltuğa otursanıza, neden o 
I taburede oturuyorsunuz? (Gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Komisyondan mü
zakere talep ediyorum Sayın Başkan. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Demir mil-
I letvekilidir ve komisyon üyesi olarak, öncelikle ko-
I misyon sırasındaki yerini alması lazım. Bakanlık tem-
I silcileri oturuyor, milletvekili komisyon sırasında ta-
I burede oturuyor. Komisyon Başkanının bunu temin 
I etmesi lazım. Çok ayıp!.. (Gürültüler) 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERI KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 

I Ben mi sandalye bulacağım? 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ta-
I biî siz bulacaksınız. / 
I BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen-
[ dim... (Gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Milletvekilidir 
I oradaki! 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlığa hi-
[ taben konuşun. 
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TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Komisyon Başkanı milletvekilinin altına sandalye mi 
verecek? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ayıp canım, bakanlık temsilcisi oturuyor, milletve
kili ayakta duruyor, ayıp ayıp!.. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Başkanlığa hitaben 
konuşun lütfen. 

SABRI ARAŞ (Kars) — Ne diyorsun? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Genel müdürleri

niz oturuyor, milletvekili ayakta kalıyor. (Komisyon 
sıralarında ayağa kalkmalar ve gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın milletve
killeri, karşılıklı konuşmayınız. (Komisyon sıraların
da ayağa kalkmalar, gürültüler) Sayın milletvekilleri, 
lütfen yerlerinize oturunuz. (Gürültüler) Sayın mil
letvekilleri yerlerinize oturunuz, lütfen yerlerinize otu
runuz. (ANAP sıralarından «Atın dışarı Sayın Baş
kan» sesleri) Sayın milletvekilleri, lütfen, yerlerinize 
oturunuz. (Gürültüler) Sayın milletvekilleri, sayın mil
letvekilleri, yerlerinize oturunuz. (Gürültüler) 

MUSTAFA ŞAHIN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
lütfen içtüzüğü uygulayın, bir kişi için koca Meclisi 
meşgul etmeyelim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerleri
nize oturunuz. 

9 uncu madde olarak tasarıya madde ilavesini 
öngören önergeye komisyon... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılıyor ve benimsemiştir efendim. 

BAŞKAN — Yeterli sayıda oy ile katıldığını be- . 
lirtmiştir. 

Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de katılıyor... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, söz istiyorum. (ANAP sıralarından «Oy
lamaya geçti» sesleri) Madde müzakeresi, söz vere
ceksiniz. 

BAŞKAN — önergeyi 9 uncu madde olarak mü
zakereye açıyorum. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Turan Bayezit; buyurun. (SHP sıralarından 

alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; dokuz maddelik bir 
tasarıya dört maddenin sonradan ilave edilmesi, bu 
tasarının hazırlanışındaki ciddiyetin ve titizliğin öl
çüsünü göstermektedir. 17 nci dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çalışmalarına iktidar partisi bu dav
ranışları ile maalesef bu gölgeyi düşürmüştür. 

Sayın Başkan, İçtüzük (şeklen, lafzen) zatıâlini-
zin bahsettiği gibidir, madde ilavesi teklif edilebilir; 
komisyon, nisabı ile mevcut ise buna katılabilir. Aca
ba içtüzük, komisyonun nisabı ile mevcudiyetini niçin 
öngörmüştür? Orada komisyon üyelerinin fizikî var
lıklarıyla oturmaları için mi öngörmüştür, yoksa ko
misyonun toplanabilmesi; ki, toplanabilme, müzakere 
yapabilmeyi gündeme getirecektir ve dolayısıyla ko
misyonun müzakere yapabilmesi için ekseriyetinin 
mevcut olması nedeniyle mi öngörmüştür? Sanırım 
ki ikinci husus daha ağırlıklıdır. Bu nedenle, gerek za-
tıâlinizin, gerekse sizden önceki diğer başkanların, bu 
uygulamayı komisyon üyelerinin sadece fizikî varlı
ğına inhisar ettirmesi, kanımca içtüzüğün hem hük
münün içeriğine aykırıdır ve hem de yüce Meclisin 
saygınlığına gölge düşüren bir uygulamadır. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Madde müza
keresi mi, usul müzakeresi mi? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Kararınızı 
verdiniz, kararınıza saygı duyuyoruz. Ancak, Baş
kanlık Divanından istirham ediyorum, incelensin, tet
kik edilsin. Çünkü bu yol iktidar partisince kötüye 
kullanılmaktadır; bu yol iktidar partisince «Korsan 
kanunculuk» dediğimiz uygulamayı, bu Mecliste ar
tık tabiî bir işlem gibi yerleştirmeye yöneliktir. Bu, 
içtüzükte istisnaî bir işlemdir; ama diğer bazı husus
larda olduğu gibi, iktidar grubu, istisnayı kaide ha
line getirmeye yönelmektedir. 

Lütfen inceletiniz Sayın Başkan; Başkanlık Diva
nında mı olur, Danışma Kurulunda mı oluı, bunu 
tezekkür ettiriniz. Acaba bundan önceki uygulama ve 
teamüllerde, komisyon başkanının, arkasında oturan
lara bakmadan, sadece on kişi mevcut diye «Katılı
yoruz» demesi şekliyle bir uygulama var mıdır? Hiç 
değilse oyları mı alınmaktadır? Meclis Başkanlığı, ko
misyonun üyelerine tek tek oylarını mı sormaktadır? 
Mutlaka mantıkî bir "uygulama olması lazım. Hiçbir 
zaman, burada yapıldığı gibi, ne hukuk ıhantığına, 
ne Aristo mantığına ve ne de arkadaşlarımızın" ko
misyon üyelerinin bir katkıda bulunma görevlerine ve 
zorunluluğuna uyan bir uygulama olmadığı kanısmda-
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yım. Bunun tetkik ettirilmesini rica ediyorum ve ik
tidar partisinden de, bu yoldan sakınmasını, kaçınma
sını diliyorum. 

Hükümeti, tasarıyı hazırlayanları biraz daha ti
tizliğe sevk ediniz. Size bir vahiy geliyorsa, o vahyin 
geldiğini bizlere hissettirmeyiniz. Hiç değişe her ta
sarıya br madde ekleyiniz ki, bunu doğal karşılaya
lım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Talihsiz bir 
beyan oldu Sayın Bayezit. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; yeni bir madde 
getirildi. Ben anlayamadım. Ben sizin kadar zeki de
ğilim, maddeyi aklımda tutamadım. Burada bu mad
de hakkında nasıl karar vereceğiz? 

Dışarıda millî egemenliği temsil eden heykeller 
sergileniyor. Aslında millî egemenlik heykellerle de
ğil, bu yüce Mecliste, iktidar ve muhalefetiyle, ger
çekten millî iradeyi temsil etmekel sağlanır. Bunu yü
ce Meclisin dikkatlerine sunmak istiyorum. 

Ekleme maddelerle yasa yapmayı adet haline ge
tirdiniz, bunun bedelini çok ağır ödeyebilirsiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi 9 uncu madde olarak oylarınıza sunu

yorum : önergeyi 9 uncu madde olarak kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge 9 uncu madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Verilmiş bulunan ve madde ilavesini isteyen dör
düncü önerge, Başkanlığımızca komisyona havale 
edilen ve incelenen tasarıdaki hususun, konu ve amaç 
bakımından dışında görülmüştür; çünkü, Tarım Or
man ve Köyisleri Bakanlığına «Ağaçlandırma Teşvik 
Fonu» diye, fon kurma gibi bir hususu önermekte
dir. Bu husus, bir başka komisyonu da ilgilendire
cek nitelikte görülmüş, bu bakımdan Başkanlığımız
ca işleme konulmamıştır. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, oylayın, ne olur ne olmaz efendim. 

BAŞKAN — Tasarıdaki 8 inci maddeyi 10 uncu 
madde olarak okutuyorum. 

! TARIM ORMAN VE KÖYİSLERİ BAKANI 
I H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, müsaadeniz-
I le söz istiyorum efendim. 
I BAŞKAN — Sayın Bakan, madde okunuyor efen-
I dim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİSLERİ BAKANI 
I H. HÜSNÜ DOĞAN — Daha önce işaret etmiştim, 
I görmediniz Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Madde okunsun, ondan sonra efen-
I dim. Buyurun okuyun efendim. 

I MADDE 10. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
I geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü-
I zenlenmiştir. 
I «Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe gir-
I diği tarihten önce yapılmasına başlanmış, ancak ta-
I mamlanamamış orman sınırlama ve orman sınırları 
I dışına çıkarma işlemleri, bu kanunla değiştirilen il-
I gili madde hükümlerine göre orman kadastro komis-
I yonlannca tamamlanır. 
I Tamamlama çalışmalarının usul ve esasları Tarım 
I Orman ve Köyisleri Bakanlığınca belirlenir.» 
I BAŞKAN — Sayın Bakan, söz mü istemiştiniz? 

TARIM ORMAN VE KÖYİSLERİ BAKANI 
I H. HÜSNÜ DOĞAN — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hangi konuda? 
TARIM ORMAN VE KÖYİSLERİ BAKANJ 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Müsaade ederseniz kürsü-
I den konuşabilir miyim? 
I BAŞKAN — Hangi konuda Sayın Bakan, önce 
I konuyu alayım? 
L M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
['Efendim, bu madde ile ilgili olarak konuşabilirler; 
I geçmiş işlemle ilgili olarak konuşamazlar. 

I ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
I MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz biraz ön-
I ce konuştunuz Sayın Bayezit. 
I BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen karşı-
I lıklı konuşmayın. 
I TARIM ORMAN VE KÖYİSLERİ BAKANI 
I H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkanım, burada 
I muhalefetin değerli milletvekilleri, bu konulardaki 
I görüşlerini açıkladılar; müsaade ederseniz, ben de 
I hükümet üyesi olarak, hükümet. adına, özellikle bu 
I değişiklik önergeleri hakkındaki 88 inci maddeyi oku-
I mak istiyorum. 
I 88 inci madde diyor ki... 
I M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
I Müzakere mi açıyorsunuz Sayın Başkan? 
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TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Siz açtınız efendim, mü
saade edin... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Usul müzakeresi mi açıyorsunuz? Bu müzakere usu
lüne uygun değil. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz biraz önce 
usul hakkında konuştunuz Sayın Bayezit. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkanım, iki daki
ka müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, usul hakkında söz mü 
istiyorsunuz? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; içtüzüğün 88 inci maddesini okuyo
rum : «Kanunlarda veya İçtüzükte aksine hüküm 
yoksa, kanun tasarısı veya teklifinde bir maddenin 
reddi, komisyona iadesi, değiştirilmesi veya metne 
madde eklenmesi hakkında...» Yeni madde eklenme
si, bir veya beş diye bir tahdit yok burada. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — öbür fıkrada 
«dört önerge» diyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Hayır efendim, 
bir dakika!.. 

«... milletvekilleri, esas komisyon veya hükümet 
değişiklik önergeleri verebilir. Bu esaslar dairesinde 
milletvekilleri tarafından Usan veya teklif maddele
rinin her fıkrası için dörtten fazla önerge verilemez.» 
Dört sayısıyla bu dediğimizin ilgisi yok. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — O değil Sayın Ba
kanım, yanlış algıladınız. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
şundan dolayı itiraz ediyorum : Burada, ister esas 
komisyon katılsın isterse katılmasın, milletvekillerinin 
teklif ettikleri bir önergeyi yüce Meclis kabul ederse, 
o yasalaşır. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Olmaz Sayın Ba
kanım, yanlış algıladınız. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Lütfen efendim, 
lütfen, 88 inci madde gayet sarihtir. 

Müsaadenizle bir daha okuyorum : «Kanunlarda 
veya içtüzükte aksine hüküm yoksa, kanun tasarısı 
veya teklifinde bir maddenin reddi, komisyona iade
si, değiştirilmesi veya metne madde eklenmesi - fıkra 
değil, madde eklenmesi - hakkında, milletvekilleri, 
esas komisyon veya hükümet değişiklik önergeleri 
verebilir.» 

Şimdi farzediniz ki, burada biz hükümet olarak 
buna katılmasaydık, komisyon da katılmasaydı; yü
ce Meclis kabul ettiği takdirde bu kabul edilirdi. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — De
ğişiklik olsaydı edilirdi; madde eklemek müzakereye 
tabidir. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Hayır efendim, 
hayır! 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yanlış sayfayı 
okuyorsun Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı ko
nuşmayın efendim. 

Evet Sayın Bakan? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Diyeceğim bu 
kadar Sayın Başkan. 

Teşekkür ederim efendim. 

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

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 10 uncu 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi 11 inci madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 11. —Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi 12 nci madde olarak okutuyo

rum : 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 
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12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oyunun rengini belli etmek üzere, lehte, Sayın 
Hikmet Bicentürk... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, arz ettiğim 
hususta iş'arınızı bekliyorum; çünkü, bu maddeye gö
re, madde eklenmesi hakkında yüce Meclisin yetkisi 
vardır. Burada, dolayısıyla... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Dönüp dönüp niye 
aynı şeyi söylüyorsunuz yani? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Müsaadenizle her seferin
de söylerim efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakana hangi maddeye göre söz 
veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Siz hangi maddeye göre ko
nuşuyorsunuz şu anda? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan; 
lütfen... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Usul müzakeresi açıyorsanız, çıkıp konuşalım. 

BAŞKAN — Müzakere açılmamıştır. 
<M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni

ye söz veriyorsunuz o zaman? (SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim. 
Sayın Bakan, o konu bitmiştir efendim; lütfen kar

şılıklı konuşmayalım. 

Sayın Bicentürk, 'buyurunuz efendim. 
HİKMET BİCENTÜRK ı(İçel) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; görüşülmekte olan, 31.8.1956 
tarihli ve 683'1 Sayılı Orman Kanununun Bazı Mad
delerinin Değişitirilmösine Dair Kanun Tasarısı hak
kında oyumun rengini belirtmek üzere söz almış bu
lunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Değerli milletvekilleri, yurdumuzun, yaklaşık 77 
milyon hektar arazi varlığı içinde 20,2 milyon hektarı
nı, yani yüzde 26'sını ormanlar teşkil etmektedir. Ha
len, yurdumuzda 7 524 adedi orman içinde 9 581 ade
di de orman bibisinde olmak üzere, 17 105 adet or
man köyü vardır. Bu köylerde halen 1-0 milyondan 
fazla nüfus yaşamaktadır. Bu nüfus, halkımızın mil
lî gelirden en az pay alan ve işisizlik oranı en yüksek 

kesimini teşkil etmektedir. Fakirlik ve işsizlik sebebiy
le, bakmakla mülkdlef olduğu nüfusa asgarî geçim sağ
lamak için, orman köylüsü ormandan tarla açmakta, 
izinsiz hayvan otlatmakta ve kaçak kesim yapmakta; 
kısaca kanuna karşı devamlı suç işlemekte ve takibe 
uğramaktadır. Devlet, birtakım polisiye tedbirlerle 
köylünün orman üzerindeki baskısını hafifletmeye ça
lışmıştır. Ancak, hu tedbirler yeterli olmamış ve bu
lgun mahkemelerde sadece orman, kadastro işleriyle 
ilgili 13 binin üzerinde dava dosyası birikmiş bulun
maktadır. İşin en önemli tarafı da, orman köylüsü ek
seriya devleti kendisinin yanında değil, karşısında his
setmiştir. 

Bu konuda sizlere bir misal vermek istiyorum : 
1960'lı yılların başındaydı, Mersin'de ziraat müdürü
müz anlatmıştı; memuriyetinin ilk yıllarında, Antal
ya'nın bir dağ köyüne gidiyor ve bir eve davet edili
yor. Evdekü 5 - 6 yaşındaki bir çocuk başlıyor ağla
maya. Müdür, «Niçin ağlıyor Ibu çocuk?» diyor. Ev 
sahibi ise, «Bey, çocuk Osmanlı gördü de onun için ağ
lıyor» diyor. Buradaki «Osmanlı» tabiri, memur ma
nasında kullanılmıştır. Yani, eve ne zaman kıravatlı 
veya üniformalı kişi gelse, aileden bir - iki kişi kara
kola götürülüyor ve hapse atılıyor. Tabiatıyla bu de
virler bir hayli gerilerde kaldı; fakat benzer hadisele
re, az da olsa', bugün de rastlamak mümkün olmakta
dır. 

İşte, yukarıda izahına çalıştığımız ve uzun süreden 
beri vatandaşlarımızı tedirgin eden ve 6831 sayılı Or
man Kanununun uygulanmasından doğan aksaklıkla
rı gidermek için bu tasarı hazırlanmıştır. Bu suretle, 
ormanlarımızla ilgili devlet - millet münasebetlerini 
daha sağlam ve kalıcı temellere oturtmak ve toprak-
krımızı optimal fayda sağlayacak şekilde kullanmak-
mümkün olacaktır. 

'Halen orman arazisi içinde toplam 7.8 milyon hek
tar fundalık ve makilik arazi mevcuttur. Bu arazinin, 
kullanma kabiliyetine göre 511 bin hektarı tarıma el
verişli ilk dört sınıf araziden, diğer kısmı ise, tarım 
için problemli olan beş, altı ve yedinci sınıf araziler
den oluşmaktadır. 

Bilindiği gibi, fundalık ve makilik araziler, yurdu
muzun en çok Akdeniz kıyı bölgelerinde bulunmakta
dır. Bu bölge, birinci sınıf turfanda sebze, meyve, 
muz ve narenciye .gibi yüksek gelir getiren bitkilerin 
üretim alanıdır. Birkaç dönümlük bir sera, muz veya 
ttarenciye bahçesinden bir aile mükemmelen geçimini 
temin etmektedir. Türk çiftçisi, bu nevi arazilerden 
taş ve kayaları dinamitleyerek bulabildiği yerlere 
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itoprak ve kum çekerek, su getirerek, 12 ay tüketime 
imkân veren turfanda sdbze yetiştirmektedir. Bu su
retle köylümüz, tarıma elverişsiz arazileri büyük mas
raflarla ıslah etmektedir. 

Bugün, ormian rejimi altındaki söz konusu arazi
ler üzerinde çok sık görülen tarihî kalıntılar ve hava 
fotoğraflarıyla tespit edilen teraslar göstermiştir ki, 
bu yerler vaktiyle büyük Akdeniz medeniyetine mekân 
teşkili etmiş meskûn sahalardır. Bu sahaların etrafın
da da -bugün fundalık, taşlık, makilik olan yerlerde-
tarımsal üretim yapılıyordu; zamanla harpler, yan
gınlar, seller ve diğer tabiî afetler ve erozyon sebebiyle 
insanların terk ettiği (bu yerlerde tabiî flora gelişmiş, 
başka bir deyişle, kendi haline terk edilen ve bölge
nin hâkim kültür bitkisi olan zeytin ağaçları arasında 
fundalık, makilik ve kısmen de orman kültürü geliş
miştir. 

Şimdi bu alanlar gene süratle meskûn sahaya dö
nüşmekte ve çevresindeki araziler yasal veya yasa dı
şı yollarla tarım arazisine dönüştürülmektedir. Tarım 
arazisine dönüştürülmesi mümkün olan makilik ve 
fundalıklar yanında, ıbir de özellikle Antalya tlimiz 
sınırları içinde traverten araziler mevcuttur. Bu ara
ziler 40 'bin hektar civarındadır. Bunun 22 bin hek
tarı tarım ve yerleşme alanına dönüşmüş, 8 bin hek
tarı 'organize sanayi bölgesine tahsis edilmliş, geriye or
man rejimine dahil 10 bin hektar arazi kalmıştır. Ge
nellikle düz ve taşlık olan bu araziler, ıslah edildiği 
takdirde birinci sınıf tarım arazisi olmaya namzettir. 
Antalya'nın yağış ve akarsu durumu da buna müsait
tir. 

Değerli milletvekilleri, Antalya'da yükseklerden 
akan sular topraktaki kireci eritmekte, bu kireçli su
lar sıcak ovaya indiğinde, içindeki kireç arazi üze
rine çöfcelmekte ve taşlar meydana gelmektedir. Türk 
çiftçisi, bu taşları temizlemek suretiyle, bu arazilerden 
birinci sınıf tarım arazisi elde etmek imkânına sahip
tir. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, bu imkândan Türk 
çiftçisinin yararlanacağı inancındayım. 

Uzun süreden Iberi orman niteliğini tamamen kay
betmiş, üzeri meyve ağaçlarıyla kaplı tarım alanları 
veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanıl
masında yarar olan 'araziler ile şehir, kasaba ve köy 
yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanla
rının da orman sınırları dışına çıkarılmasında, orman -
köylü münasebetleıiinin iyileştirilmesi bakımından bü
yük yararlar görmekteyim. 

Netice olarak, söz konusu tasarıyla getirilen bütün 
ıbu müspet hükümlerle, orman köylüsüne daha etkin 
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ve yararlı hizmetler getirildiği inancıyla tasarıya müs
pet oy vereceğimi ifade ediyor ve yüce Meclisi en de
rin saygılarımla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bicentürk. 

Sayın milletvekilleri, tasarı 6 ncı maddesiyle, her 
türlü harç ve resimden, muafiyet getirdiği için açık 
oylamaya tabi işlemlerdendir. ıBu nedenle, tasarının 
tümü açık oylamaya sunulacaktır. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında do
laştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... (Kabul edilmiştir. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
•(Oyların toplanmasına başlandı) 

2. — Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların 
İktisabına Dair Kanun Tasarısı ve Zonguldak Millet
vekili İsa Vardal'ın, Ereğli Maden Havzasında Bulu
nan Taşınmazların Medenî Kanun Hükümlerine Göre 
İktisabına Dair Kanun Teklifi İle Zonguldak Millet
vekili Pertev Aşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, Taşkömürü, 
Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Ka
nun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Ada
let komisyonları raporları (1/759; 2/329; 2/343) (S. 
Sayısı : 453) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» bölümünün ikinci sırasında, Taşkömürü 
Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Ka
nun Tasarısı ve Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, 
Ereğli Maden Havzasında Bulunan Taşınmazların 'Me
denî Kanun Hükümlerine Göre İktisabına Dair (Kanun 
Teklifi ile Zonguldak (Milletvekilli Pertev Aşçıoğlu ve 3 
Arkadaşının, Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Mal
ların İktisabına Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret; Adalet komisyonları raporları üze
rinde ıgörüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup, okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin 
-bizdeki kayıtlara göre- isimlerini okuyorum : Anava
tan Partisi Grubu adına Saym Pertev Aşçıoğlu, Hür 
Demokrat' Parti Grubu adına Sayın Selahattin Taflıoğ-
lu, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ali Ayhan 
Çetin, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
İsa Vardal. 

(7) 453 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Pertev Aşçı-
oğlu, 'buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA PERTEV AŞÇIOĞLU 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, yüce Meclisin muhte
rem üyeleri; fevkalade önemli olan, Taşkömürü Hav
zasındaki Taşinmaz Malların İktisabına Dair Kanun 
Tasarısının görüşülmesine başlamış (bulunuyoruz. 

Tasarının isminden de anlaşılacağı üzere, konu, 
Taşkömürü Havzasındaki gayrimenküHerin iktiısabıyla 
ilgilidir. Tatbik edilecek olan ise, Taşkömürü Havza
sıdır; yani, Zonguldak İli hudutları dahilidir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti hudut
ları dahilinde, Türk Medenî Kanununun yürürlükte 
olduğu ve bu kanunun taşınmaz malların iktisabına 
dair 639 uncu ve ilgili maddeleri merî olduğu halde, 
niçin yalnızca Zonguldak İlini alakadar eden taşın
maz malların iktisabına dair hu kanunun çıkarılması 
zarureti hâsıl olmuş ve «IBu tasan neden fevkalade 
önemi haizdir» denilmiştir. 

Şimdi kısaca, ıbu sorunun cevabını ve konunun 
önemini arz etmek istiyorum : 

Sayın milletvekilleri, 17 Ocak 13(26 ı(l 910) tarihin
de, o zamanın hükümeti, 289 sayı ile bir hükümet ta
sarrufu, yani o devrin tabiriyle Tezkere-i Samiyye çı
karmıştı. IBu bir hükümet kararıdır. Gene o devrin ta
biriyle sadaret tezkeresidir; sadrazam tarafından çı
karılmış bir hükümet tasarrufudur. Bu hükümet ta-
isarrufunun mahiyeti incelendiğinde, taşkömürü sahası 
olarak sınırlandırılan Ereğli ve Zonguldak maden hav
zasında bulunan bütün gayrimenkullerin hukukî ma
hiyetinin değiştirildiği, bunların hususî hukuk sahasın
dan çıkarılıp amme hukuku sahasına sokulduğu gö
rülmektedir. Bu suretle tezkere, bütün havzayı amme 
emlaki meyanına dahil eden idarî bir tasarruftan iba
rettir. 

IBundan çıkan mana şudur sayın milletvekilleri : 
Havza-i Fatımiye denilen bu kömür havzası dahilin
de bulunan arazilerde özel mülkiyet söz 'konusu ol
mayacaktır. Ancak, tasarrufu Sened-i Hâkanîye mer
but arazi, yani bu tezkerenin neşrinden önce verilmiş 
olan tapu senetlerinden başka, şahıslara tapu veril
mesi men edilmektedir. Bu suretle. Türk Medenî Ka
nununun 639 uncu maddesine göre tescil talep edebil
mek için, tezkerenin neşir tarihi olan 1326 (1910) ta
rihinden 10 sene önceki zilyetlik durumunu ispat kül
feti getirilmiş, böylece Türkiye'nin her tarafında tat
bik edilen taşınmaz malların iktisabı usulleri, bu böl
gede fiilen tatbik edilemez duruma gelmiştir. Bu ise, 

i açıkça hukukun umumiliği prensibine aykırı bir tat
bikattır. 

Sayın milletvekilleri, bü Havza-i Fahrtüyenin hu
dutları konusuna gelince : Tezkere-i Samiyye, havza 
hudutlarının tespitini de hükümete bırakmıştır. Buna 
göre, haritalarında da görüleceği üzere, 1295 tarihli 
ilk ıhudut ile, 3.12.1953 tarihli ve 4/1922 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararnamesine bağlı hudut ve 5.12.1958 
tarih ve 4/9925 karar sayılı hudut ve en son olarak 
1983 tarihinde yine Bakanlar Kurulu kararnamesiyle 
tayin edilen hudutlar değişiklik ihtiva etmektedir. 

Bu hudutlar .incelendiğinde, ilk hududun Karade-
nliız Ereğlisl - Karataş Suyu dere ağzından KuzulCö-
yü - Yenicekapı Suyu arasında kalan alandan ibaret 
iken; 3.12.1953 tarihinde bu hudut Karadeniz Ereğlisl 
hükümet konağı -Göldağı - Kalegâh Köyü- Amasra 
hükümet konağı hudutları içerisinde çok ufak bir ala
na inhisar ettirildiği; bilahara da 5.2.1958 tarihindeki 
hükümet kararnamesiyle sözü edilen alanın 'Karadeniz 
Ereğliısi hükümet konağı - Devrek - Yenice - Kara
bük - Araç - Kastamonu hükümet konağı ve Kasta
monu ile İnebolu'yu birleştiren doğru hat ve sahil 
şeridi içerisinde kalan çok geniş bir alanı kapladığı 
görülür. 

Şu hale göre, Havza-i Fahmiye hudutlarının hü
kümetlerce, herhangi bir kanunî dayanağı olmaksızın 
ve gösterilmeksizin, dilediği şekilde ve tarzda alına
cak bir kararla daraltılıp genişletilmesi mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, 1326 tarihli bu Tezkere-i Sa-
miyyenin kanunî dayanağı 1274 tarihli Arazi Kanun-
namesidir. 1274 tarihli arazi kanunnamesinin de yü
rürlükten kaldırıldığına dair bir kanun hükmü yok
tur; ancak 1274 tarihli Arazi Kanunnamesinin bütün 
neticeleriyle birlikte yürürlükten kaldırıldığına dair 
Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kurulunun 27.1.1943 gün 
ve 7 karar sayılı İçtihatı vardır. 

Şimdi buna rağmen, Tezkere-i filamiyye nasıl yü
rürlükte kalmıştır, daha doğrusu nasıl yürürlüğe gir
miştir? Çünkü, cumhuriyet idaresinin ilk yularında, 
hatta uzun yıllar bu tezkere hükümleri tatbik edilmiş 
değildir; bu Tezkereni Samiyyeyi tekrar yürürlüğe 
koyan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yasama Orga
nı değildir ve ona bağlı hükümet organı da değildir. 
Türkiye Cumhuriyeti kanunları dışında, eski padişah
lık zamanında yürürlükte olan 1274 tarihli Arazi Ka
nunnamesine dayanan, bu nedenle geçerli kanunî da
yanağı bulunmayan ve yoklukla malûl olan Tezkere-i 
Samiyyeyi yürürlüğe koyan ve uygulanmasını devam
lı kılan yargı mercileridir. 
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(Şöyle ki, bu husustaki yargı faaliyeti, 1946 yılların
da Zonguldak Asliye Hukuk Malhkemesinde hâkim 
plan Eyüp Sabri Erman tarafından başlatılmıştır. 
1950 yılını müteakip, sözü edilen hâkimin Yargıtay'a . 
seçilmesi ve Yargıtay'da devam eden faaliyetleri sonu
cu Tezkere-i Samiyye, Yargıtay tçtihatı (Birleştirme 
Büyük Kurulunun 2 nci oturumunda, mevcudun ekse
riyetiyle alınan 10,6.1953 tarih ve 5/6 sayılı içtihat ka
rarı ile yürürlüğe konmuş ve uygulanması devam ede-
gelmiştir. Bu karara göre de, buna aykırı her türlü 
Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve bu yasalara da
yalı mevzuatın Zonguldak yöresinde uygulanması ön
lenmiştir. 

Kaldiki, (belirttiğimiz durumuyla 1326 tarihli Tez
kere-i Samiyyenin vatandaşların sahip olduğu anaya
sal haklara da aykırı olduğu açık ve şahittir. Zongul
dak Tapulama Mahkemesinin görev uygulaması sıra
sında, sözü edilen 1326 tarihli Tezkere-i Samiyyenin 
Anayasaya aykırılığı tespit olunarak, liptali için ge
rekçeli kararla birlikte Anayasa Mahkemesine intikal 
ettirilmiş ise de, Anayasa Mahkemesi, Resmî Gazete
nin 20 Mayıs 1963 tarih /ve 11407 sayılı nüshasında 
yayınlanan 25.3.1963 gün ve 28/66 sayılı kararıyla, 
Tezkere-i Samiyyenin (Sadaret Tezkeresinin) dayana
ğının Meclisi Vükela kararı {Vekiller Heyeti kararı) 
niteliğinde idarî bir karardan ibaret bulunduğu; ka
nun metni niteliğinde bulunmadığı nedenleriyle, Ana
yasa Mahkemesi incelemesinin görevleri dışında kal
dığını belirtmiştir. Şu hale göre Tezkere-ii Samiyye, 
tamamen hükümet kararnamesinden ibarettir ve baş
kaca bir hukukî hüviyeti yoktur. Bu husus Anayasa 
Mahkemesi kararıyla da sabittir. Anayasa Mahke
mesinin bu kararının Zonguldak Tapulama Mahkeme
sine intikali üzerine, mahkeme durumu 28.5.1964 gün 
ve 1962'ye 5180 sayılı yazılarıyla, o dönemdeki Başba
kanlık yüksek makamına intikal ettirmiş, bütün ana
yasal ve yasal aykırılıklar açıklanmış ise de müspet 
bir netice elde etmek imkânı sağlanamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle v Türkiye Cumhu
riyeti Devletince çıkartılmış birçok kanunların, bu 
havza dahilinde uygulama imkânı bulunamamış, hak
sız, adaletsiz, eşitliksiz durum bugüne kadar devam 
edegelmiştir. 

Ezcümle, yukarıda da bir nebze temas etmiş ol
duğumuz gibi -malum olduğu üzere- Medenî Kanu
nun 639 uncu maddesine göre. bir taşınmaz üzerinde 
malik sıfatıyla devamlı ve' 20 yılı aşkın zilyetlik, ta
pu alabilmek için yeterli sayıldığı halde, kömür hav
zasındaki taşınmazlar için Medenî Kanunun 639 un

cu maddesi tatbik olunamamaktadır ki, bu büyük bir 
haksızlık ve eşitsizliktir. 

Tezkere-i Samiyye 1326'dan önceki mülkiyet ik
tisabını saklı tutmaktadır. Bugün bir taşınmaza tapu 
alabilmek için, 1326'dan 10 sene önceki, yani 1316' 
dan itibaren malik sıfatıyla zilyetlik durumunun ispat 
edilmesi gerekmektedir. Buna göre de, bu zilyetliğin 
ispatı için 100 yaşını aşkın şahitler bulmak, ve dinlet
mek gerekmektedir ki, buna göre bölge dahilindeki ta
şınmazların tapulatılması imkânı hemen hemen kalma
mış gibidir. 

Bu imkânsızlık sebebiyle halkımızın uzun yıllar-
danberi üzerinde çalıştığı, imar ve ihya ettiği tarlala
rı, bağ ve bahçeleri Hazine üzerine yazılmaktadır. Bu 
durumun ise ne derecede adaletsiz, mülkiyet ve eşitlik 
haklarını zedeleyici olduğu aşikârdır. Dört tarafı hu
susî şahıslar adına eskiden alınmış tapu ile tapulu, de
delerden intikal etmiş küçük bir tarlanın Hazine adı
na yazıldığı ve bu tarlaya sahibinin tapu alamadığı 
görülmektedir. Bu durumdan, bölge halkı yıllardan be
ri •şikâyetçi ve tedirginidir. İBu haksızlıktan, halkımız 
kadar, haksız ve bugünün şartlarına uymadığı açıkça 
meydanda olan ve günü çoktan geçmiş 1326 tarihli 
bir kararı uygulamak zorunda kalan mahkemeler de 
şikâyetçidir. 

Sayın milletvekilleri, işte şimdi huzurunuzda gö
rüşülmesine başlanılan kanun teklifi, bütün bu haksız
lıklara, eşitsizliklere, çağ dışı uygulamalara son vere
cek; geniş bir bölge halkına huzur ve ferahlık getire
cek; bu bölge halkını da Türkiye'nin tamâmı ile huku
kî eşitliğe kavuşturacak olan bir kanun teklifidir. Ni
tekim bu gaye, teklifin 1 inci maddesinde «... taşkö
mürü havzası dahilinde kalan taşınmaz malların zil
yetleri adına tesciline imkân sağlamaktır» diye ifade 
edilmiştir. 

İkinci madde; tesail şartını nizamlamıştır ki, bit
tabi burada hiçbir yeni -hüküm getirilmemektedir. 
Medenî Kanun, Tapulama Kanunu ve Kadastro ve 
Tapu Tahriri Kanununun taşınmaz mal mülkiyetinin 
iktisabına dair bütün Türkiye'de ıtatbik edilen hüküm
lerimin, Zonguldak ili dahilinde de tatbik edileceği
ni nizamlamaktadır ki, bu suretle büyük, eşi görülme
miş bir haksızlık ve eşitsizlik ortadan kaldırılmış ol
maktadır. 

Kanunun 3 üncü maddesinde ise; fertlerin mağdu
riyeti 2 nci maddede giderilirken; devletin menfaatle
rinin de gözlönünde bulundurulması mecburiyetiyle, 
mal sahiplerinin madenler üzerinde herhangi bir hak 
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İddia edemeyecekleri ve tazminat talebinde 'bulunama
yacakları hülkmü getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, geniş bir bölgeye huzur ve ra
hatlık getirecek, büyük ıbir haksizlik ve hukukî eşit
sizliği ortadan kaldıracak »olan bu tasarının, yüce 
ıMeclisin (tasvibini kazanarak kanunlaşacağı inancım
la yüce Meclisin sayın üyelerini, saygıyla selamlıyo
rum. ((ANAP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Taflıoğlu, ıbir dakikanızı rica 
edeyim. 

Oyunu kullanmayan sayın milletvekili?.. Ybk. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
Buyurun Sayın Taflıoğlu. 
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — 

«Hakkı karar yoluyla yalnız tasarrufu ve menfaati 
eşhasa geçebilir. Arazii mevat ise kendisinde intifa 
kabiliyeti bulunmayan ve Devletin hükümranlığı al
tında 'bulunan yerler olup tasarruf ve menfaati ihya 
yoluyla ve idarenin kararıyla şahıslar tarafından ikti

sap olunabilir.» Burada «idarenin kararıyla» demek, 
idarece verilmiş olan bir karar, idarece kaldırılabilir 
demektir. 

«Arazinin altındaki maden ise esas itibariyle Dev-
lelte ait olup ferde yalnız imal hakkı tefviz olunabilir. 
Maden işletilmesi Devletin amme hizmetinden sayıl
mış ve mahsus mevzuat ile bu cihet açıkça belirtilmiş 
bulunmaktadır. Tezkerei Samiyye, o tarihe kadar ta
sarrufu ve menfaati şahıslar tarafından henüz iktisap 
edilmemiş olan, diğer bir ifade ile rakabesi ve tasar
rufu devlete ait bulunan veya devletin hükümranlığı 
altında olan gayrimenkullerden bir kısmını bir amme 
hizmeti sayılan maden işletme işine bağlamak suretiy
le ve idarî bir tasarrufla amme emlaki meyanına al
mış bulunmaktadır. Su suretle o tarihe kadar hususî 
hukuk nehci içinde mütalaa edilegelmekte olan birkı-
sım gayrimenkul* amme hizmetine (bağlanarak ve fert
lerin hususî hukuk hükümleri dairesinde iktisabı men 
olunarak amme emlaki sayılmıştır. 

Şu halde bu tezkere, gayrimenkulun mahiyetini teb
dil eden bunu hususî hukuk sahasından çıkarıp amme 
hukuku sahasına sokan idarî ıbir tasarruftan ibaret bu
lunmaktadır. 

Tezkerede bahsi geçen mercilerin o yolda karar it
tihazına selahiyetli bulundukları ise aşikâr bir keyfi
yettir» Bahsedilen idarî makam hükümettir. «Selahi
yetli idarî merciler tarafından amme emlaki meyanına 
alınan gayrimenkuller hususî hukuk hükümleri daire
since iktisap olunamazlar, idarî bir kararla veya mah
sus bir kanun ile işbu gayrimenkuller amme emlaki 
meyanından çıkarılmadıkça..» Demek ki bunu idare de 
yapabilir; yapmadığı takdirde, özel bir kanunla da ola
bilir demektedir. 

Bu bakımdan, ibü teklif getirilmeden de idare bu 
tasarrufu kaldırabilirdi. Benim asıl kaygı duyduğum 
husus şu : Tapu verilmesine karşı değiliz. Yalnız, tapu 
verilecek yerlerin acaba bir haritası yapılmış mıdır, 
havadan resimleri tespit edilmiş midir? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — O bölge
de tapulama yapılıyor. 

SELAHATTİN TAFLIOĞLU .(Devamla) — Tek
likte olmadığı için belirtiyorum. 

Eğer tapu verilecek yerlerin haritası yapıldıysa, ha
vadan resimleri çekildiyse, bu husus, tapu vermede, 
kolaylık «ağlayabilir. Şayet buradaki kısımların hari
tası yapılmadıysa, çok pürüzlü sakıncalar ortaya çı
karacaktır. 

İkinci Ibir husus : Bu idarî tasarruf, her ne kadar 
çıkarıldığı zaman 10 sene şartı kbşulmuşsa da, bunun 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Aşçıoğlu. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Selahat-

tin Taflıoğlu, buyurun efendim. 
HDP GRUBU ADINA SELAHATTİN TAFLI

OĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Ereğli Maden Havzasında ıbulunan taşınmazların, 
Medenî Kanun hükümlerine göre 'iktisabına dair ola
rak getirilen kanunu biz de tasvip ediyoruz. Yalnız bu 
hususta, kanaatime göre, bir özel kanun çıkartmaya 
gerek yoktur. Bu, idarî bir tasarruf olduğuna ve idare
nin bunu idarî bir tasarrufla çıkarabileceğine dair 
Yargıtay Genel Kurulunun bu hususta vermiş oldu
ğu kararı bulunduğuna göre !bu kanunun çıkmasında 
bir fayda olacağı kanaatinde değilim. 

ENGİN OANSIZOĞLU (Zonguldak) — Tapuyu 
nasıl vereceksin? 

SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Onu 
arz edeceğim. 

Benden 'önce konuşan arkadaşım Yargıtay kararın
dan bahsetti; ben onun, o kısmını okuyacağım ve 
nasıl tapu verileceğini söyleyeceğim. 

Ereğli Maden Havzasındaki gayrimenkullerin hu
susî mülkiyet dışı veya amme emlaki haline sokulma
sına dair 17 Ocak 1326 tarih ve 289 numaralı Tezke-
re-i Samiyyenin halen mer'i olduğuna dair 10.6.1953 
gün ve 6/5 sayılı Temyiz Mahkemesii Tevhidi İçtihad 
Heyeti Umumiyesinin kararının son kısmı : 

Miri arazinin rakabesii Devlete ait olup tefviz 
akdiyle veya... 
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emsali bir de mera durumu vardır. Meralarda intifa 
hakkı vatandaşın, kuru mülkiyet hakkı devletindir. 
Farzedelim ki, o tarihe kadar tapu alınmadığından bir 
idarî karar geçerli sayılmış; o kısımlar devlete ait sa
yıldığına göre, bunun üzerine gelip arazi açanlar, ev 
yapanlar, kullananlar hüsnüniyet iddiasında nasıl bu
lunacaklar? Bizde, biliyorsunuz, Medenî Kanuna gö
re ıtescil davası açabilmek için, bu yeri kullananın 
hüsnüniyeti önemlidir. Bunlar bu durumu bile bile ev 
yapmış. Biz meradan bir yer açsaık, kullansak hüsnü
niyet iddiasında bulunabilecek miyiz? Bu bakımdan; 
bizde Medenî Kanun ^Meralar zamanaşımıyla ikti
sap edilemez» der; şimdi buradaki zamanaşımı ile 
kullanmadan bir iktisap mevzuu bahis olabilecek mi? 
Bu bakımdan, bazı sakıncalar olabilir kanaatindeyim. 

Bu sakıncası olmasına rağmen, ikinci biir husus 
olarak, bizde meralarda bir de şu vardır : (Eğer bu 
mera olma vasfı kalkmış ise, bu yerler kültür arazisi 
vasfını kazandığı zaman, mera vasfını kaybetmiş de
mektir. Getirilen maddelerde kesin bir açıklık olma
dığı kanaatindeyim, tik çıktığı zaman belki yabancı 
gibi gözükürse de, o kanunun ilk çıkış tarzı da fayda 
nazariyeslinden çıkmıştır ve yararlı olacaktır. Bunun 
sonunda, açılacak kısımlara bir önlem getirilmemiştir. 
Kimler dava açamayacak ve emsal dava açanlar ke
sin hüküm alsalar bile o da ortadan kaldırılmaktadır, 
bunun da bir sakınca olacağı kanaatindeyim. 

Buna rağmen, bu kanunun oylanmasında biz müs
pet oy kullanacağımızı açıklar, hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taflıoğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ali Ayhan 

Çetin, buyurun efendim. l(Aîkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALİ AYHAN ÇETİN (Ço
rum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğru 
Yol Partisi Grubu adına yüce Meclisi saygıyla selam
layarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Taşkömürü havzasındaki taşınmaz malların özel 
mülkiyete iktisabını bugüne kadar engelleyen 17 Ocak 
1910 tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye isimli Sa
daret Tezkeresi hükümlerini kaldıran işbu kanun ta
sarısını olumlu buluyoruz. 

Aslında, iktisap konusunda kanunî bir engelin 
mevcut olmadığı açıktır. Zira, Tezkere-i Samiyye bir 
kanun değil, bugünkü karşılığı itibariyle bir Başba
kanlık kararıdır. Bu karar bugüne kadar sanki bir 
kanunmuş gibi yürürlükte kalmış, hatta mevcut bulu
nan taşınmaz malların Medenî Kanun hükümlerine 

göre iktisabıyla ilgili kanun' hükümlerinin üzerinde 
bir icra gücüne sahip olagelmiştir. 

Bu tasarı ile, Tezkere-i Samiyyenin fiilî hâkimiye
tine son verilmekte ve yine fiiliyattaki iktisap şartların
da, devlet kuruluşlarıyla özel şahısların muhatap kal
dıkları haksız ve farklı muameleye de son verilmiş 
olacaktır. Devlet kurumları bugüne kadar taşkömürü 
havzasında resmen vejiiilen mülk sahibi olmuşlar; fa
kat özel şahısların hakları kesinlikle tanınmamış ve 
mağduriyetlerine sebebiyet verilmiştir. 

Benden önce konuşan Sayın Hür Demokrat Parti 
Grup Sözcüsünün usule ilişkin kaygılarına katılmıyo
ruz; çünkü bu kanun yeni bir usul ^ettirmemektedir. 
IMedenî Kanunun iktisapla ilgili hükümleri aynen işle
yecektir. Yani, bu konudaki kaygılar kanaatimce yer
sizdir. 

Değerli milletvekilleri, netice olarak, bu tasarı 
ile devletin maden haklan saklı kalmak şartıyla özel 
ve tüzelkişilere toprak üstü tasarruf ve mülkiyet hak
ları teslim edilmiş olmaktadır ki, bu şekliyle olumlu
dur. 

Tasarının devlete ve millete hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyor, Doğru Yol Partisi Grubu adına yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. ((Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

İsa Vardal, buyurunuz. 

SHP GRUBU ADINA İSA VARDAL (Zongul
dak) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; kanun teklifi sahibi ve grubum adına görüş
lerimi bildirmeden evvel hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Sayın arkadaşlarım, ben Zonguldak'ta yedi yıil hâ
kimlik yaptım. Hâkimlik yaptığım sürece Havza-i 
Fahmiye hudutları içerisinde bulunan ve Tezkere-i 
Samiyyeye istinaden mülkiyet hakkı kısıtlanan vatan
daşların çekmiş olduğu çileleri yakinen gördüm ve 
bu konuda kararlar da verdim. Onun içindir ki, 6 
Kasım Seçimleri sonrası Meclise geldiğim günden 
itibaren Tezkere-i Samiyyenin iptali ve ortadan kaldı
rılması yönünde çalışmalara başladım. Bu nedenle, 
maden havzası hudutları içerisinde kalan taşınmaz
ların mülkiyet haklarının verilmesi konusunda bir ka
nun teklifi hazırladım ve bu teklifim Plan ve Bütçe 
Komisyonunda beklerken, 25 Mart Seçimleri öncesi 
hükümetin getirmiş olduğu İmar Affı Kanunu ile be
nim vermiş olduğum kanun teklifi boşlukta bırakıl
dı ve neticeye ulaşamadı. 
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Hükümetin getirdiği İmar Affı Kanunu Genel 
Kurulda görüşülürken, mülkiyet hakkının tesisi için 
vermiş olduğum önergeler o zaman gerek komisyon 
ve gerekse hükümet tarafından kabul edilmedi ve ora
da da netice alamadım. En sonunda, gördüğünüz gibi 
bir kanun teklifi hazırladım ve bunun hazırlanma
sının akabinde hükümet (tasarısı geldi. Hükümetin bu 
şekilde konuya müspet yaklaşmasından şahsen mem
nun oldum ve hükümetin getirdiği tasarı ile benim 
verdiğim kanun teklifi tamamen 'birbirlerine aynen 
mutabık ve aynı şökilde düzenlenmiş maddeleri ih
tiva etmektedir. 

İBazı sözcü arkadaşlarımız, iktisap konusunda bir
takım ihtilafların doğabileceğini ifade ettiler. Şahsî 
kanıma göre, getirilen düzenleme tamamen Medenî 
Kanun hükümlerine bırakıldığı için, iktisap şartlarını 
haiz olan ve bunu mahkemede ispat eden ve yerine 
getiren vatandaşlarımıza bu iktisap sağlanır. 

Hepinizin de bildiği gibi havza, taşkömürü-hav
zasıdır ve Türkiye'de taşkömürü bu havzadan başka 
hiçbir' yerde yoktur. Onun içindir ki, Maden Kanu
nuna istinaden, yerin altındaki madenlerin tabiatıy
la devlete aidiyeti kabul edilmiş ve mülkiyet hakkı 
da bu şekilde kısıtlanmıştır. Kamu yararına olduğu 
için de ıbu kısıtlamada Anayasal herhangi bir sa
kınca yoktur ve verilecek olan tapu kayıtlarında, yer 
altındaki madenlin devlete ait olduğu şerhi de ko
nulacaktır ki, halen maliklerin tapularında da aynı 
şerh (mevcuttur. 

Bu Kanun tasarısı ve teklifleri kanunlaştığında, 
havzada büyük bir sorun çözülmüş olacak ve va
tandaşımız yıılllarca zilyet ebtiği yerler üzerinde tapu 
hakkını kazanmış (bulunacaktır. 

(Maddeler üzerinde söz hakkım saklı kalmak üze
re, fazla vakit kaybına da meydan vermemek için 
sözlerimi ıbürada kesiyorum ve hepinize tekrar say
gılarımı sunuyorum. 

BAKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
1. — 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Ka

nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyisleri Ko
misyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı : 452) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 31.8.1956 Ta
rihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı üze
rindeki oy sayma işlemi tamamlanmıştır. 

278 üye oylamaya katılmış, 255 kabul, 22 ret, 1 
geçersiz oy verilmiştir. Böylece, tasarı kabul edilerek 
kanunlaşmıştır. 

2. — Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malla
rın İktisabına Dair Kanun Tasarısı ve Zonguldak 
Milletvekili İsa Vardal'm, Ereğli Maden Havzasın
da Bulunan Taşınmazların Medenî Kanun Hükümle
rine Göre İktisabına Dair Kanun Teklifi İle Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğtu ve 3 Arkadaşının, 
Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisa
bına Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret; Adalet komisyonları raporları (1/759; 2/329; 
2/343) (S. Sayısı: 453) (Devam) 

İBAŞKAN — Şimdi, hükümet adına sayın bakan 
konuşacaklar. 

(Buyurun Sayın Bakan.; (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ADALET BAKANI M. NECAT ELOEM (Mar
din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
huzurunuza, kanun tasarı ve teklifleri şeklinde geti
rilmiş bulunan kanunla ilgili grup sözcülerini dinledik 
ve memnuniyetle müşahede ettik ki, bütün gruplar 
ıbu teklif ve tasarının kanunlaşması hususunda mu-
taibakat halindeler. 

Hepinizin bildiği üzere taşkömürü havzasının esa
sını teşkil eden, sınırlarını tespit eden ve tasarruf 
haklarına kayıtlar getiren 1910 tarihli Tezkere-i Sa-
miyye veya Sadaret Tezkeresi, bugüne kadar uygu-
lanagellmiş ve bu yerljler devlettin mülkü, devletin ra-
kabesi altında kalmış, tezkerenin yayımlanmasından 
evvelki 10 yıllık süre dışında tescil hakkı tanınma
mış, sadece (birkaç yerin Hazine adına tescilline im
kân sağlanmış ve hatta hatta bugün, yanılmıyorsam, 
hükümet konağı dahil! almak üzere, resmî dairelerin 
bile tapusu alınamamış, Hazine adına 'tescili yapı
lamamıştır. 

Bunun dışında, rejim olarak sıkı sıkıya bağlı 
olduğumuz mülkiyet hakkına da büyük takyit geti
rilmiş bulunmaktaydı. 

Konu geniş bir yöreyi ilgilendiren sorun olarak 
karşımızda bulunuyordu. Bakanlar Kuruluna getiril
di; Bakanlar Kurulu bununla ilgili tasarının yüce Mec
lise şevkini kararlaştırdı ve hu kararını o günkü top
lantıyı (müteakip hükümet sözcüsü tarafından kamu
oyuna da açıkladı. Akabinde Zonguldak Milletvekili 
Sayın îsa Vardal arkadaşımız teklif sundu, daha ar
kasından da Sayın Veysel Atasoy, Pertev Aşçıoğlu, 
Engin Oansızoğlu, Rıza Öner Çakan arkadaşlarımız... 

ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Aradan kaç gün 
geçti Sayın Bakan? Saptırmayın lütfen, o kadar hüs-* 
nünıiyetle hareket ediyoruz şurada. 

— 347 — 



T. B. M. M. B: 115 4 . 6 . 1986 O : l 

BAŞKAN — Sayın m'iMetveklli, lütfen... 
Devaım ©diniz, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Ben, tasarı ve teklifin yüce Meclise ge
lişindeki sıralamayı belirtiyorum. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Tarihlerine bakın, 
geliş tarihlerine balkın. 

'BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım Sayın Var
da!. 

Devam edin Sayın Bakan. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Saptırmayın. Ben 

hüsnüniyetle kalktım konuştum, söylemek istedikleri
mi söylemedim. Demagoji yapmayalım. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, tamam, anlaşılmış
tır. 

Devam edin Sayın 'Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Yahu kahve mi burası karşılıklı konuşuyor. 
Sayın Başkan nasıl müsaade ediyorsunuz? 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Size düşmez Sa
yın Bakan. 

BAŞKAN — Siz de laf attınız Sayın Bakan. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sizin müdahale 

hakkımız yok. Esas kahvehaneye çeviren sizsiniz. 
'BAŞKAN — Sayın Vardal, lütfen... 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Talimat verme

ye hakkınız yok. 
İBAŞKAN — Sayın Vardal, lütfen... 
(İSA VARDAL (Zonguldak) — Siz mi yönete-

çeksiniz burayı? 

BAŞKAN — Sayın Vardal, ıben müdahale edi
yorum; lütfen... 

Devam edin Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Efendim, bendeniz kanun tasarı ve teklif
ler inin kronolojik durumunu izah etmeye çalıştım. 
Söylediklerimin arasımda hilafı hakikat bir şey varsa 
arkadaşımız açıklasın.; Ben gerçeği söylüyorum. Ni
çin arkadaşımız alınıyor. İsa Vardal'sa İsa Vardal 
teklif vermiştir diyorum, Sayın Veysel Atasoy ve di
ğer Zonguldak milletvekilleri arkadaşlarımız vermiş
ler diyorum; ama diyorum ki- vurgulayarak söylü
yorum, iddia ediyorum- Bakanlar Kurulu kararı açık
landıktan sonra arkadaşımız 'teklif vermiştir. Hilafı 
hakikat mudur bu, yalan mıdır? Gerçeği söylüyorum 
ve size, mutabakatınızı bildirdiğiniz için, gerek teklif 
sahibi olarak, gerek ıgrup adına mutabakatınızı bil
dirdiğiniz için de, hükümet adına teşekkür]erimi 
sundum. Hadise budur. 

Yüce Meclis bir yaraya parmak basmıştır, ama 
milletvekiliyle, ama hükümetiyle birlikte bir parmak 
basmıştır, çare aramıştır ve irtşailah oylarınızla ça
resini de bulacaktır. Sinirlenmeye, heyecanlanmaya 
ıgerek yok efendim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Doğruları söyle
mek lazım Sayın Bakan, bunun müoadelesıini ilk gün
den itibaren yapıyorum. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Biz doğruları söylüyoruz, hep de doğruları 
söylemeye devam edeceğiz sayın milletvekili arka
daşım. 

Kanunun ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum, 

Belki aklınıza, «Bazı mülkiyet hakkına takyit ge
tiriliyor» gibi bir düşünce gelebilir. Onu da kıymetli 
vakitlerimizi almamak içim kısaca açıklamak işitiyo
rum. 

Anayasamızım 35 inci maddesi, «Kamu yararına 
mülkiyet hakkının kanunla takyit edilebileceğini» 
hükme bağlamıştır. Devlet, kendisine ait olan malı, 
mülkü belli şartlar altında özel mülkiyete açmak
tadır. Takyit söz konusu değildir, olmayacaktır. 

Gösterilen anlayışa ve desteğe tekrar hükümet adı
na ışükranlari'mı arz ediyorum. 

Saygılarımla. (ANAP, DYP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bakan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarınım maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Tasarının maddelerine geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların 
İktisabına Dair Kanun Tasarısı 

Amaç . 
MADDE 1. — 'Bu Kanunum amacı, 17 Ocak 1326 

(1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye ile hu
dutları tayin olunan ve 5.2.1958 tarih ve 4/9925 sa
yılı Bakamlar Kurulu Kararıyla önceki hudutları ge
nişletilen taşkömürü havzasında bulunan taşınmaz 
ımaillaırın zilyetleri adına tesciline imkân sağlamak
tır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 
1 inci maddeyi toylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul 'etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 
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Tertip hatası dolayısıyla, 2 nci madde olarak, 
Sayın Aşçıoğlunun teklifimin 2 nci maddesini okutu
yorum : 

Tescil şartı 
MAİDDE 2. — 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 

sayılı Tezkere-i Samiyye ile hudutları belirlenen ve 
5.2.1958 (tarih ve 4/9925 sayılı Bakanlar 'Kurulu Ka
rarı 'ile hudutları genişletilen taşkömürü havzası da-
hıilıkıddkıi taşınmaz ımafer, 743 sayılı Türk Kanunu 
Medenisinin, 28.6.1966 ıtarih ve 766 sayılı Tapulama 
Kanununun, 15.12.1934 tarih ve 2613 sayılı Kadast
ro ve Tapu Taihtıiri Kanununun taşınmaz mal mül-
fciyetiinin litotisabına dair hükümleri dahilinde zilyet
leri adına tespit ve tescil edilir. 

17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i 
Samiyye'ye istinaden Hazine adına tescil edilmiş ta
şınmaz malların zilyetleri yukarıdaki fıkrada yazılı 
şartların tahakkuku halinde (tescil, talep ve dava hak
kını haizdirler. 

Zilyetlik müddetinin hesabında hu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önceki zilyetlik süreleri' de 
dikkate alınır. 

Tescil ilamlarında ve kadastro tespitlerinde arzın 
altında ıbulunan madenilerin Devlete ait olduğu belir
tilir. 

3213 sayılı Maden Kanununun 4 üncü maddesi 
hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

önerge?.. Yok. 
2 nci mıaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tazminat hakkı 
MADDE 3. — Bu Kanuna göre tespit ve tescil edi

len taşınmaz malların sahipleri; madenler üzerinde 
herhangi bir hak iddia edemezler, işletme ve arama 
hakları yoktur, maden işletmeciliği sebebiyle meyda
na gelen zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talep 
edemezler. 

Madenleri işleten kurum veya tahsis sahiplerinin 
arama ve işletme hakları -aynen devam eder, tş ve em
niyet sahaları ile bu sahaların uzantısı içinde mevcut 
her türlü yeraltı ve yerüstü tesisleri aynen muhafaza 
edilir. Bu Kanuna göre tespit ve tescil edilen taşınmaz 
malların sahipleri, mülkiyet hakkına dayanarak bu 
konularda bir hak ve tazminat iddiasında bulunamaz
lar. 

Bu hususlar tapu sicilinin beyanlar hanesinde gös
terilir. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup işle

me koyuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 453 sıra sayılı kanun tasarı 
ve teklifinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının «Ma
den işletmeciliği sebebiyle meydana gelen zararlardan 
dolayı bir hak ve tazminat talep edemezler» cümlesi
nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsa Vardal Ayhan Fırat 
Zonguldak Malatya 

Erol Ağagil Besim Göçer 
Kırklareli Çorum 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DtZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; grup adına yaptığım konuşmam
da da belirttiğim gibi, tarafımdan verilen kanun tekli
fi 8.5.1986 tarihinde verilmiştir. Hükümetin vermiş 
olduğu kanun teklifi ise, 20.5.1986 tarihini taşımak
tadır. ANAP'a mensup Zonguldak milletvekili 4 ar
kadaşımız tarafından verilen kanun teklifi ise, bu ta
rihlerden bir ay sonra verilmiştir. 

Gerek benim teklifimde, gerekse hükümet tasarı
sında, madde metninden çıkarılmasını istediğim hü
küm mevcut değildir; ancak, bu hüküm, 4 Zonguldak 
milletvekili arkadaşımız tarafından verilen teklifte geti
rilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu hükmün getirilme nedeni 
de şudur: Zonguldak Taşkömürü Havzasında, kömür 
çıkarmakla yükümlü bulunan Türkiye Taşkömürü 
Müessesesi, kömür çıkarma faaliyetlerini yaparken, 
kömür imalatı yaptığı galerileri doldurmamakta, yani 
boş bırakmakta ve bu galeriler zamanla çökmektedir. 
Bu çökme nedeniyle, arzın üzerinde bulunan yapılar
da da gerek çatlama, gerekse yıkılma suretiyle hasar 
meydana gelmektedir. 
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Simdi, bu düzenlemeyle, bu hasar bedelinin vatan
daş tarafından Türkiye Taşkömürü Müessesesinden is
tenilmesi önlenmektedir. Sayın Bakan da ifade etti
ler, Anayasamızın 35 inci maddesine göre mülkiyet 
hakkının hangi hallerde kısıtlanacağı açıkça bellidir. 
Mülkiyet hakkı, ancak kamu menfaati nedeniyle kı
sıtlanabilir. Türkiye Taşkömürü Müessesesi ise bir 
KİT olup, ticarî maksatla faaliyet göstermektedir ve 
bu faaliyetini kamu menfaati olarak vasıflandırmak 
mümkün değildir. 

O nedenle, bu şekilde yapılan kısıtlama, bence 
Anayasaya aykırıdır. Kısıtlamaya gerekçe olarak da 
şu gösterilmektedir: «Şayet bu hüküm getirilmezse, 
taşınanlardan meydana gelecek zarar karşılığı 90 mil
yar lira para ödemek gerekir ve bu para Türkiye Taş
kömürü Müesesesini tamamen iflas ettirir ve batırır» 
denmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, Zonguldak havzasını benim 
kadar bilen hiçbir arkadaş yoktur ve bu teklifi ha
zırlayan arkadaşlarımız da bu konuyu benim kadar 
kesinlikle bilemezler. Çünkü bunun tatbikatını ben 
yaptım; 90 milyar lira abartılmış bir paradır. 

Siz, bir taraftan Taşkömürü Müessesesinin çıkar
mış olduğu kömürü devlet veya KİT'ler olarak satın 
almayacak ve bu kömürün yerine gidip dışarıdan kö
mür ithal edeceksiniz ve Taşkömürü Müessesesinin kö
mürleri de limanda istif edilip, dağ gibi yığılacak, 
demir - çelik fabrikalarındaki alacaklarınızı da tahsil 
etmeyeceksiniz, müesseseyi zor durumda bırakacaksı
nız ve diğer taraftan da bu zararları karşılamak için 
vatandaşın mülkiyet hakkını kısıtlayacaksınız. 

Sayın arkadaşlarım, böyle bir uygulama doğru de
ğildir. O nedenle bu önergeyi verdim ve bu önerge 
doğrultusunda oy kullanacağınızı ümit eder, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, bir açıklama yapabilir miyim 
efendim? 

BAŞKAN — önergeye katılmadığınız için üzerin
de açıklama yapamazsınız. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Bir hususu açıklayacağım, tavzih babından 
efendim. 

BAŞKAN — Tavzih babında da mümkün değil 
efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, bir şey söylemek isti
yorum efendim, sataşma hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atasoy. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Sayın Başkanım, eğer sataşma olarak 
kabul ederseniz oradan cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, siz konuyu belirtin efen
dim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Ben, hem hükümet üyesi olarak ta
sarının altına imza koydum, hem de ayrıca teklif ver
dim. Bunun sebebini izah etmek istiyorum; çünkü Sa
yın Vardal bunu bir sıralamaya koydu. Neden ver
dik onu izah etmek istiyorum, zaten önergeyle de il
gilidir aslında. Dolayısıyla bize de sataşma olmuştur, 
«Bizden sonra teklif verildi» diye. Benim, hükümet ta
sarısının altında da imzam vardır. Bunun gerekçesini 
izah etmek istiyorum efendim. 

ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Teklif vermeye 
niye gerek gördünüz Sayın Bakan? 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Ben Başkanla konuşuyorum Sayın 
Vardal. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, lütfen efendim... 
Sayın Bakan, hem şahsen teklif verdiğinizi, hem 

de hükümet tasarısında imzanızın bulunduğunu belirt
tiniz. Bunun dışında başkaca sataşılan veya açıkla
nacak bir şey var mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Esasen hem reddedilen önergeyle il
gili ve hem bize de dolayısıyla sataşma var; bunlara 
cevap vermek istiyorum efendim. ' 

BAŞKAN — içtüzüğümüzün 70 inci maddesine 
göre, sataşmanın hangi konuda olduğunu alayım. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, Sayın Vardal «Bunu 
ben hazırladım, Zonguldağı ben tanırım, biz daha ön
ce teklif vermiştik; hem hükümet tasarısı, hem de bu 
teklif verilmiştir. Bir hizmet söz konusu olduğu ve 
yarış da yapmadığımıza göre teklifi neden verdiniz?» 
şeklinde sözlerle bana sataşılmıştır; zaten önergesi 
ile de ilgilidir yapacağımız konuşma. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, önergeyi oylatıyorsunuz; önergeyi bitirin, 
ondan sonra söz verin. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Lütfen, istirham ederim tahammül 
gösterin, ben de açıklayayım. 

tSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
ben kendilerine sataşmadım; ben de söz isterim o za
man. 
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ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, tamamen sataşma nok
tası üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi sadece sıralama
daki konuyla ilgili açıklamanızı rica ediyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
her şeyden önce Zonguldak'ın kanayan yarası olan 
bu konuya, Yüce Meclis bu kadar birlik içinde el at
tığı için hepinize teşekkür ediyorum. 

Şimdi Sayın Vardal, kendilerinin ifade ettikleri 
gibi, kronolojik sırada daha önce diğer sayın millet
vekilleriyle birlikte bir teklif vermiştir. Gene kendi
sinin burada ifade ettiği gibi, o teklifinde bu havzada 
mülkiyet hakkı tanınmamıştır; sadece kullanma hak
kı vardır. Bu teklif, Meclisin ilgili komisyonunda 
mevcuttur. Yani, bu teklif ortadayken çıkıp bu kür
süden «Biz bu bölgede mülkiyet hakkı tanıdık» de
mek tamamen istismardır. 
. İkincisi, biz bu konuyu o zaman imar affına sok

maya çalıştık. Kendileri Danışma Meclisindeyken, 
imar affına Zonguldak'ın girmesine karsı çıkmışlar
dır. O zabıtlar incelendiği zaman, şimdiki konuşma
sının tam tersidir; «Havza batar» şekli ile, «Milyon
larca tazminat ödenmesi gerekir» şekli ile. 

Üçüncü nokta: Biz burada imar affına Zongul-
dak'ı dahil ettik; kendileri diğer milletvekilleriyle bir
likte burada önerge vermişler ve imar affına girme
sini engellemeye çalışmışlardır; şimdi de «tazminat 
talep edemezler» ibaresinin kaldırılmasını istemekte
dirler. 

Biz bu tasarıyı hükümete getirdik - hükümet söz
cüsü de açıkladı - ondan sonra Sayın Vardal bütün 
bu görüşlerinden vazgeçerek, resmî belgelerdeki mül
kiyet hakkının tanınması taraftarı oldu birden bire ve 
hükümet tasarısı kabul edildikten sonra, Meclise, ge
çen süre içinde vermiştir; doğrudur. 

Bizim teklif vermemizin sebebi ise şudur: O ka
nunda eksiklik gördük; yetkililer inceledi, Taşkömürü 
Havzası yetkilileri inceledi. Yani Taşkömürü Hav
zasının da batmasına vicdanımız razı olmaz. Orada 
bir düzenleme vardı ve bu sonradan tanınan bir hak 
olduğu için oradaki vatandaşlara, tazminatın söz ko
nusu olmamasını, devlete karşı tazminat isteğinde bu
lunulmamasını ifade etmiştik ve dolayısıyla bir - iki 
eksikle birlikte, diğer milletvekili arkadaşlarımızla be
raber teklif verdik. Durum bundan ibarettir. 

Yüce Meclise ve gösterdiğiniz tarafsızlığa teşekkür 
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Vardal, bir dakikanızı alayım. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, bendeniz bir hususu açıklaya
caktım... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
önergeyi oylatmadan sayın bakana söz verdiniz, bana 
niçin söz vermiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, önergeniz üzerinde 
konuştunuz, konuşmanızda... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Ama Sayın Baş
kan, önergenin kaderiyle ilgili... 

BAŞKAN — Hangi yönden önergenin kaderiyle 
ilgili? 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın bakan gerçeğe uymayan birtakım sözler sarf etti... 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Açalım zabıtları... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Çok hassas bir ko
nuda, böyle bir terimin gerçeğe uygun olmadığını açık
lamak istiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Vardal, İçtüzüğün 70 inci 
maddesine göre sizin beyan ettiğiniz görüşlerin dışın
da başka görüşler mi söylendi yani? 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Şimdi, bir kere şu
nu ifade ettiler: «Danışma Meclisinde iken çıkarılan 
İmar Affı Yasasına Zonguldak Havzasının alınması
na karşı çıktı» dedi. Bu bir. 

İkincisi: «Orada mülkiyet hakkı tanımak konusu
na karşı çıktı» diye beyanda bulundular. O konuda 
açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 
Sayın Vardal, yeni bir sataşmaya meydan verme

yecek biçimde yalnız o konularda konuşmanızı rica 
ediyorum. Yani sizi ilgilendiren; Danışma Meclisin
deki beyanınız ve İmar Affıyla ilgili olarak konuşma
nızı rica ediyorum. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Saym Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; sayın bakan sataşma olduğundan 
bahisle söz aldı ve konuşmasında bazı hususları arz 
etti. 
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Ben, aslında hiçbir arkadaşımıza, şimdiye kadar 
herhangi bir şekilde sataşmış değilim ve sataşmam da; 
bu benim karakterime uymayan bir konudur. 

Sayın Bakan, «Danışma Meclisinde İmar Affı Ka
nunu çıkarılırken, Zonguldak Kömür Havzasının imar 
Affı Kanununun içerisine alınmasına karşı çıktığı
mı» ifade ettiler. Kesin surette ifade ediyorum, ben 
buna karşı çıkmadım. Danışma Meclisinde İmar Affı 
Kanunu görüşülürken, hükümetin iki ana prensibi, 
yani îmar Affı Kanununun kapsamı dışında kalma
sını istediği iki konu vardı: 

1. Boğazlar, 
2. Kömür havzası. 
Ben, o kanunun görüşülmesi sırasında, havzanın 

kanun tasarısı kapsamı dışına çıkarılması konusun
da tek bir kelime sarf etmedim. O zamanki zabıtlar 
arşivdedir; o zabıtları bulur, sayın bakana da göste
ririm. 

İkinci husus : Meclise geldiğim tarihten itibaren 
hazırladığım, Plan ve Bütçe Komisyonunda kadük 
olan ve sonradan geri çektiğim kanun teklifim, Danış
ma Meclisinde çıkan İmar Affı Kanunu ile «Boğaz
lar» için çıkarılan îmar Affı Kanununa paralel ola
rak ve mülkiyet hakkını da getirecek şekilde hazırlan
mış bir teklif idi. Bu teklifim, 25 Mart Seçimlerinden 
evvel çıkarılan İmar Affı Kanunuyla kadük olduğu 
için, netice alamamıştım. 

O tarihte, burada müzakeresini yaptığımız İmar Af
fı Kanununun maddeleri görüşülürken verdiğim öner
gelerde, mülkiyet hakkını getirecek düzenlemeler öner
miştim; . ö önergeler dosyamda, arşivimde mevcuttur; 
yarın sayın hakana da ibraz edeceğim ve zabıtlarını 
da çıkaracağım. 

Gerçek budur. Benim kesin olarak havzada mül
kiyet hakkının tanınmaması şeklinde hiçbir hareke
tim olmadığı gibi, bilakis ilk günden itibaren mülkiyet 
hakkının tesisi için mücadele ettim. Ben, bu yönden 
sayın hükümete de, aynı yaklaşım içerisine girdikleri 
için teşekkür ediyorum; ama bunu bir seçim yatırımı 
olarak yapmasınlar. 

Bu kelimeyi niye söyledim? Hükümet, Bakanlar 
Kurulunda böyle bir karar aldıktan sonra, Zonguldak 
Kömür Havzasında, bütün belediyelerde «Biz, Tez-
kere-i Samiyye'yi kaldırıyoruz, herkese mülkiyet hak
kı getireceğiz» diye anons yapıldı; Bu, tasarının geti
riliş amacına ne kadar uyum sağlayan bir hareketti?.. 
Bunu bir propaganda vasıtası yapmadılar da ne yap
tılar? 

Takdir yüce heyetinizindir, saygılar sunarım. 

4 . 6 . 1986 O : 2 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Teklifiniz o anlamda değil mi? Bun
lara cevap verdim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, demin bir şey arz et
mek istiyordunuz, buyurunuz efendim, yerinizden açık
layabilirsiniz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Tabiî efendim. 

Sayın Başkan, şimdi... 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Mülkiyetten bahsediyor, mülkiyet... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim, o konu 
aydınlandı. 

Buyurun Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — 453 sıra sayısında kayıtlı olan tasarı ve teklif
lerle ilgili Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğünün yazısının tarihi 9.4.1986, numarası da 
3416'dır; orada aynen şu ifade bulunmaktadır: «Ada
let Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı, 
Bakanlar Kurulunca 2.4.1986 tarihinde kararlaştırılan, 
Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisa
bına Dair Kanun Tasarısı ile gerekçesi ekli olarak gön
derilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim.» 
Deminki sözlerimi teyit babında söylüyorum, Ba

kanlar Kurulunun kararı, 2.4.1986 tarihlidir, arkadaşı
mızın teklifi ise, 3.4.1986 tarihlidir. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ha
yır, bunun esasla ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bakan, zabıtlarda... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum efen
dim. 

Lütfen, bir de şu hususu belirtmeme müsaade bu
yurun : Kamu yararı bulunduğu hususu da, Yargıtay'ın 
10 Haziran 1953 tarih ve 6/5 sayılı Tevhidi İçtihat Ka
rarında açık açık belirtilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyo

rum : önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
katml edilmiştir. 

M., TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tutumunuz (hakkında bir sual sorabilir 
mıiyiım? 

BAŞKAN — Sorabilirsiniz ta'biî. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — -Sa
yın Başkan, önerge işleme konarak okundu ve öner
ge sahibi de konuşmasını yaptı. Siz, İçtüzüğe göre 
önergeyi oylatmanız gerekirken arada -hükümeti tem
sil ediyor diye- Sayın Ataşoy'a söz verdiniz. (ANAP 
siraalrmdan «hayır» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen, beyan 
varsa alırım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Çünkü, hükümeti temsil eden sayın bakan teamülen 
buradadır. Siz, Sayın Ataşoy'a milletvekili olarak 
söz verdimiz. Önergenin İşlemi tamamlanmadan, ne 
Sayın Ataşoy'a, ne de Sayın Vardal'a söz verme
meniz gerekirdi. Önergeyi oylamanız gerekirdi ve 
önerge oylandıktan sonra da, takdir hakkınızı kul
lanarak, gerek Sayın Ataşoy'a ve gerekse Sayın Var
dal'a söz verip vermeyeceğinizi tayin etmeniz icap 
ederdi. 

Bir noktada, tavrınızı takdirle karşılıyoruz; siz za
bıtları inceleme ihtiyâcını hissetmiyorsunuz; her ne
dense, biz «Sataşma var» dediğimizde, bazı sayın 
başkanlar, zabıt getirtiyorlar 've bizler de bir saat 
beklıiyoruz. Siz, sayın milletvekillerinin hakkını za
manında kullandırıyorsunuz o yönden tavrınızı tak
dir ediyoruz; ancak, bu «arada» söz vermeniz usule 
aykırıdır kanısındayım. 

Takdirlerinize ve değerlendirmelerinize arz ede
rim. 

BAŞKAN —• Sayın Bayezit, anlaşılmıştır. 
'Biliyorsunuz, İçtüzüğün 70 nci maddesine göre, 

/sataşma olup olmadığı sorulur ve tespit Başkanın 
takdirine kalır. Ayrıca, aynı oturum içerisinde, Baş
kan, söz verme yerini, zamanını saptar. 

(Biraz evvel de belirtildiği gibi, önergenin de açık
lanmasına katkısı olabilir diye -üsül dışı olarak ve 
önergeyi-oylatmadan söz verildiğini kabul ediyorum-
tespit ettiğimiz sataşma üzerinde hem sayın bakana 
ve hem de Sayın Vardal'a açıklama fırsatı verebil
dik. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, «Ben önce verdim, sen sonra verdin» 
(hikâyesi bu. Sayın Bakan neyi izah etti? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Anlayan, anlamıştır. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Bayezit. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil-
miiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Muhkem kaziye 
MADDE 4. — Evvelce açılan davalarda taşın

maz malın kömür havzasında kalması nedeniyle ve
rilen tescil taleplerinin reddine dair kararlar muh
kem kaziye teşkil etmez. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 'Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

Tasarınnı tümü üzerinde oyunun rengini belli 
etmek için söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının 'tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiş; ve kanunlaşmıştır. 

3. — 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan 
Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Ya
pımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Ka
nuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sa
yısı : 442) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alman karar 
gereğince, .gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının üçüncü 
sırasına alınan 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanı
lan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının 
Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurüilrnasına Dair 
Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 

(1) 442 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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(Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edıiılmömiştir. 

Tasarının tümü üzerinde gruplarına adına söz 
almak isteyenleri sırasıyla okuyorum: Hür Demok
rat Parti Grubu adına Sayın Osman Bahadır, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına Sayin Cafer Tayyar Sadıklar. 

Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Osman 
Bahadır, buyurun Sayın Bahadır. (HDP sıralarından 
alkışlar) 

HDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Genel Kurul gündeminin 442 sıra sayısında 
kayıtlı 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tü
fekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, 
Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı üze
rinde, Hür Demokrat Parti Grubunun görüşlerini arz 
etmeden önce, şahsım ve grubum adına yüce heyetinizi 
saygıyla selamlarım. 

2521 sayılı Kanuna eklenen ek geçici 3 üncü mad
de ile, «Yivsiz av tüfeği sahibi olup, kanunda verilen 
süreler içinde vali veya kaymakamlıklardan yivsiz tü
fek sahipliği belgesi almayanlar veya tüfeklerini av 
tezkerelerine işletmeyenler bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren altı ay içinde menşe ve 6 ncı 
maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmadan el
lerindeki yivsiz av tüfeklerini av tezkerelerine işlet
tikleri veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi aldıkları 
takdirde haklarında takibat yapılmaz. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 
13 üncü madde uyarınca takibata başlanmış olması 
halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilme
miş mahkûmiyet kararları infaz edilmez ve kanunî so
nuçları ortadan kalkar. Mahkûmiyet hükümlerine ait 
sicil varakaları adlî sicilden çıkarılır. Müsaderesine 
karar verilmekle beraber ilgili mercilere henüz teslim 
edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir.» şek
linde getirilen kanun teklifi bir maddeden ibarettir. 

Aslında, 2521 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde; 
«Av tezkeresi ve diğer belgelere ilişkin cezalar» başlığı 
altında, «Av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği belge
si olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran veya taşıyan
lar hakkında Türk Ceza Kanununun 549 uncu mad
desindeki ceza hükümleri uygulanır ve ayrıca tüfeğin 
müsaderesine hükmedilir» denilmektedir. Buna göre 
teklif bir af niteliğindedir. Binaenaleyh kanun tedvini 
bakımından bunun bir af kanunu şekluıde getirilmesi 
uygun olurdu. 
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Ancak, kanun bidayette çıkarıldığı sırada bu tü
feklere bir yıllık süre verilmiş; bu bir yıllık süre ye
tişmemiş 16.6.1983 tarih ve 2848 sayılı Kanunla tekrar 
6 aylık bir süre verilmiştir. Ancak bu süre içinde de 
bu tüfekler teslim edilmemiştir. Tekrar 29.11.1.984 ta
rihinde çıkarılan 3090 sayılı Kanundaki geçici madde 
ile tekrar 6 aylık bir süre daha verilmiş; o sürede de 
bu tüfeklerin, idarî makamlara başvurularak ruhsat
larının alınmadığı görülmüştür. 

Aslında, bu ek geçici 3 üncü madde de bir af ka 
nunu mahiyetindedir. Yani bu kanun kapsamına g;: 
ren ve bu kanunun 13 üncü maddesinde tadat edilen 
fiilleri işleyenlerin suçları, Türk Ceza Kanununun 549 
uncu maddesine temas etmektedir. Orada 15 günden 
3 aya kadar hapis ve 300 liradan 5 000 liraya kadar 
para cezası öngörülmektedir ki, bu cezaları bütün so
nuçlarıyla affettiği anlaşılıyor. 

Bu kanun tasarısı, gerekçede de ifade edildiği gibi, 
İçişleri ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katıl
masıyla komisyonda incelenmiş. Bu komisyonda Ada
let Bakanlığı mensuplarının bilhassa bunun bir af ka
nunu niteliğinde olduğunu belirtmemelerini yadırga
dım, bunu da belirtmek isterim. Onun için, bu geçici 
maddeleri böyle kanuna ekleye ekleye gitmektense, 
ek bir af kanununun çıkarılması daha uygun olurdu. 

Bu kanun üzerinde ikinci olarak söyleyeceğimiz 
husus; bidayette kanun yürürlüğe girdiği sırada 1 yıl
lık süre verilmişti, biz de bu kanundaki altı aylık sü
reyi 1 yıla çıkarmak hususunda bir önerge vermiş 
bulunuyoruz. Bu önergemiz kabul edilirse, yurt içinde 
ve yurt içindekiler de dikkate alınmak suretiyle, bu 
1 yıllık sürenin daha uygun olacağı kanaatini taşı
yoruz. 

Bu kanunla birlikte incelenmesi lazım gelen diğer 
husus da şudur: Kara Avcılığı Kanununun 21 inci 
maddesinin de bu kanuna paralel olarak yeniden göz
den geçirilmesini uygun buluyoruz. Bu madde, va
tandaşı şaşırtıcı mahiyettedir. Yürürlükte bulunan 
21 inci maddeyi de sizlere burada okumakta fayda gö
rüyorum. 21 inci madde; «Tezkeresız avlananlardan 10 
lira, avlandıkları zaman tezkeresini yanında bulundur
mayanlardan 1 lira hafif para cezası alınır. Bu gibi
lerin bu hareketlerinden dolayı av tüfekleri ayrıca mü
sadere edilmez» diyor ve bir de tevhidi içtihat kararı 
var. 

Gerçi bu kanun, daha eski bir kanundur; sonraki 
kanunlarla kısmen tadil edilmiş bulunmaktadır. Ama, 
vatandaşımız bugün yanılmaktadır. Kara Avcılığı Ka-
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nununda, av tezkeresi almadan avcılık yapıldığı 
takdirde ceza görüleceği, tüfeğin ise müsadere edilme
yeceği şeklinde bir hüküm vardır. Halbuki bunlar, 
ruhsatsız oldukları takdirde müsadere edilecek mahi
yettedir; 2521 sayılı Kanuna göre, bu tüfekler ruhsat 
alınmadığı takdirde müsadere edilmeye tabidir. Hal
buki Kara Avcılığı Kanununun 21 inci maddesinde, 
bu tüfeklerin müsadere edilmeyeceği şeklinde bir hü
küm halen merî bulunmaktadır. Onun için, bu hük
mün de bu kanuna paralel olarak yeniden düzenlen
mesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 

Ayrıca bu kanunun, sık sık radyo ve televizyonla 
vatandaşa duyurulması ve buna göre ellerindeki av tü
feklerinin ruhsatlarının alınmasına yardımcı olunmasını 
teklif ediyoruz. 

Bu kanun üzerinde başkaca temas edeceğimiz bir 
konu görmemekteyiz. Kanunu bazı eksiklikleriyle be
raber olumlu buluyoruz. 

Hür Demokrat Parti Grubu adına hepinize en de
rin saygılarımı sunarım. (HDP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Cafer 

Tayyar Sadıklar. 
Buyurun Sayın Sadıklar. (DYP sıralarından alkış

lar) 
DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA

DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mecli
sin çok değerli üyeleri; gecenin bu geç saatinde vak
tinizi fazla almayacağım. 

Av tüfekleri ile ilgili yeniden tanınmak istenen altı 
aylık süre konusundaki Doğru Yol Partisinin görüşü 
olumludur. Vatandaşlarımızla yaptığımız temaslardan, 
bize gelen müracaatlardan bu konuda yeni bir sürenin 
tanınması gereğine biz de inanmış bulunuyoruz. Bu 
konuda demarşlarda bulunmak ve yeni süre talebinde 
bulunmak durumunda olan hükümetin bu anlamda 
hazırladığı tasarının yerinde olduğu sonucuna vardık. 

Malumları olduğu üzere, önce bir yıllık bir süre 
tanınmıştı, sonra bir altı aylık, sonra bir altı aylık 
daha süre verildi. Görülüyor ki, 6 aylık sürelerle bu 
iş halledilemiyor. Gelin, vereceğimiz" süreyi bir sene 
olarak tespit edelim diyoruz. Bu süre içinde her ha
lükârda dstenen sonuca varabiliriz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, görüldüğü üzere 
hükümet doğru yolda olduğu müdetçe Doğru Yol 
Partisi yanında olacaktır. 

Saygılar arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı
nın maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 
Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Ahmı, 
Satımı ve Buhındurulmasına Dair Kanuna Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 11.9.1981 tarihli ve 2521 sayılı 

Kanuna aşağıdaki Ek Geçici 3 üncü madde eklen
miştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 3. — Yivsiz av-tüfeği sa
hibi olup, Kanunda verilen süreler içinde vali veya 
kaymakamlıklardan yivsiz tüfek sahipliği belgesi al
mayanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletme
yenler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren altı ay içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen 
şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av 
tüfeklerini av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tü
fek sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklarında 
takbiat yapılmaz. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce hakların
da 13 üncü madde uyarınca takibata başlanmış olma
sı halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz 
edilmemiş mahkûmiyet kararları infaz edilmez ve ka
nunî sonuçları ortadan kalkar. Mahkûmiyet hüküm
lerine ait sicil varakaları adlî sicilden çıkarılır. Mü
saderesine karar verilmekle beraber ilgili mercilere 
henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine ga 
ri verilir.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 442 sıra sayılı, 2521 sayılı Ka

nuna eklenen ek geçici 3 üncü maddedeki «yivsiz av 
tüfeği sahibi olup, Kanunda verilen süreler içinde vali 
veya kaymakamlardan yivsiz tüfek sahipliği belgesi 
almayanlar» için getirilen altı aylık sürenin bir yıla 
çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Osman Bahadır ismail Şengün 
Trabzon Denizli 

Kadri Altay Namık Kemal Şentürk 
Antalya İstanbul 

Doğan Kasaroğlu 
istanbul 
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BAŞKAN — Komisyon ve hükümet okunan bu 
önergeye katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
(HDP ve DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılıyoruz efendim. (HDP, DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi kabul edilen önergedeki değişik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun bir talebi olacak herhalde. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Sayın Başkanım, kanun tasa
rısının başlığına «Ek» kelimesinin ilave edilmesi su
retiyle, «Ek Geçici Madde...» dememiz gerekiyor. 

BAŞKAN — Kanunun başlığı, «2521 Sayılı Avda 
ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve 
Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurul
masına Dair Kanuna Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkınöa Kanun» olarak düzeltilmiştir. 

Tümü üzerinde, oyunun rengini belirtmek isteyen, 
arkadaşımız?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilerek, kanunlaşmıştır. 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'in, 
20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Ka
nalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/346) (S. Sayısı : 464) (1) 

(1) 464 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. j 

» 3 5 6 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 10 
uncu sırasından 4 üncü sırasına alınan, Şanlıurfa Mil
letvekili Osman Doğan'ın, 20.11.1981 Tarihli ve 2560 
Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna İki 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususu

nu oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun okun
masını kabul.edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde, Hür Demokrat Parti Gru
bu adına Sayın Vecihi Akın ve Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Mazhar Haznedar söz istemişlerdir. 

Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Vecihi 
Akın, buyurun efendim. (HDP sıralarından alkışlar) 

HDP GRUBU ADINA VECİHİ AKIN (Konya) — 
Muhterem Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; Şanlıurfa Milletvekili Sayın Osman 
Doğan'ın, 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna İkd Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi hakkında Hür De
mokrat Parti Grubunun görüşünü açıklamak üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle grubum 
ve şahsım adına yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. 
(Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yüksek malumunuz olduğu 
veçhile, 20.11.1981 tarih ve 2560 sayüı istanbul Şehri 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, İstanbul şehrinin 
iki önemli altyapısını (su ve kanalizasyonu) bir genel 
müdürlük altında toplayıp, daha. verimli çalıştırmak 
maksadıyla çıkarılmıştır. 

Yine yüksek malumlarınız olduğu veçhile, büyük 
şehirlerin en önemli altyapılarından ikisini su ve ka
nalizasyon teşkil etmektedir. O halde, İSKİ Kanunu 
da denilen 2560 sayılı Kanun ile bu iki önemli altyapı 
hizmeti bir genel müdürlüğün bünyesinde bir araya 
getirilmiş; bu suretle bunlara ait planların daha kısa 
zamanda ve daha etraflı bir şekilde yapılması, eldeki 
imkânların daha rasyonel bir şekilde kullanılarak kısa 
zamanda ve etkin bir hizmetin şehir halkına götürü
lebilmesi imkânlarının'sağlanması amaç edinilmiştir. 

İstanbul Şehri halkından tanıyabildiğim kadarın
dan edindiğim bilgiye göre de, şehir halkı bu yeni ku
ruluştan memnundurlar ve çalışmasını eskisine nazaran 
daha verimli ve daha iyi görmektedirler. 
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Şimdi görüşmeye başladığımız bu kanun teklifiy
le de, Ankara ve izmir büyük şehirlerinde su ve ka
nalizasyon hizmetlerinin, yine istanbul'da olduğu gibi 
bir genel müdürlük idaresinde toplanması ve bu şekil
de daha verimli bir altyapı hizmetinin şehir halkına 
götürülmesi temin edilmiş olacaktır. 

Malumunuz, nüfusumuz süratle artıyor; bu arada, 
köylerden, küçük kasabalardan büyük şehirlere göç 
de hâlâ devam ediyor ve bu suretle de şehirlerin nü
fusunda* ve yerleşim alanlarında süratli bir büyüme 
görülüyor. Bu nedenle, yakın bir gelecekte büyükşehir 
kapsamına giren şehirlerin miktarında bir artış olacağı 
da tabiidir, işte, içişleri Komisyonunun getirdiği bir 
ek geçici maddeyle de, bundan sonra; yani istanbul, 
izmir ve Ankara büyükşehirlerinden sonra büyükşehir 
vasfını iktisap edecek olan şehirlerde de buna benzer 
bir kuruluşta, yani bir genel müdürlük idaresi altında 
su ve kanalizasyon hizmetlerinin bir araya getirilmesi 
ve bu suretle yeni meydana gelecek bu büyükşehirler 
halkına da iyi bir hizmet götürülmesi amaçlanmak
tadır. 

Bu kısa açıklamamdan da anlaşılacağı veçhile 
Hür Demokrat Parti olarak bu Kanun teklifinin ya
nındayız, destekliyoruz ve uygun buluyoruz. 

Bu vesileyle, müsaade 'buyurursanız önemli gör
düğüm bir hususu ıburada açıklamak İstiyorum. 

iŞimdi görüşmeye başladığımız bu Kanun tekli
finden evvel içişleri Komisyonuna -ki, ben de o za
man 'bu komisyonun bir üyesiydim- 'bazı Ankara mil-
letvekiıllerince 'hazırlanmış olan, Ankara ilinin su ve 
kanalizasyon hizmetlerinin böyle bir genel müdürlü
ğün çatısı altında birleştirilmesine dair bir kanun 'tek
lifi gelmişti. O zaman, ben de bu komisyonun ıbir 
üyesi olarak bu Kanun teklifini inceledim. Gördüm 
ki, İstanbul'daki Su ve Kanalizasyon Genel Müdür
lüğünün teşkilat ve görevleriyle Ankara'nunki ara
sında ü n özelliğine ait hususlardan gayrı 'bir deği
şiklik yoktu; tekliflerdüki maddeler de birbirinin ay
nıydı. 

O halde, istanbul için bir ana, çerçeve kanun 
çikmış, Ankara için bir daha çıkaralım... Biraz son
ra 'izmir milletvekilleri bir teklif daha getirecekler; 
onu da Millet Meclisi gendi kurulu görüşsün, çıkar
sın; sonra demin arz ettiğim gibi nüfus artışından ötü
rü yeni büyük şehirler meydana gelsin, onların her 
teki için de ayrı ayrı birer kanun bu Mecliste görü
şülsün, çıksın... 

İstanbul İli ile ilgili 2560 sayıılı Kanuna bakarsak 
33 maddesi olduğunu görürüz. O halde, her il için 
böyle tekbirine 'benzeyen 33 maddelik birer kanunu 
bu yüce Genel Kurul görüşüp çıkaracak ve bu da 
yüce Medisin zamanını harcamaktan öteye bir sonuç 
vermeyecektir. 

Bunun üzerine ben bir muhalefet şerhi vermiş ve 
«Bu iki kanun teklifi hemen hemen birbirinin aynı
dır; ancak, adı ve bu genel müdürlüğün yönetimi 
altına girecek , ve halen Ankara şehrinde mevcut 
olan kuruluşlar değişiktir. Bunların nasıl gireceği', 
bunların mail varlığının ve personelinin nasıl intikal 
edeceği gibi özellik ihtiva eden hususlar 'bu iki ka
nun arasında farklıdır. O nakle, yarın İzmir ve diğer 
şehirler için gelecek. Ne diye her bini için 'böyle 33 
maddelik teker kanun çıkaralım? istanbul Şehri için 
ıbazırlanmıış olan 2560 sayıılı bu Kanun, ana kanun, 
çerçeve kanun olsun ve diğer illerin özelliğine göre 
gereken düzeltmelere imkân 'veren ek maddeler bu 
Kanuna eklensin ve' bu suretle de yüce Genel Ku
rulun işi hafiflesin, uzatılmasın» diye yazmış idim. 

Sonra, cümlenizin malumu olduğu veçhile, beMi 
sebepten ötürü içişleri Komisyonundan ayrıldum. 
Dolayısıyla da 'bu Kanun teklifinin akıbetini, acaba 
'bir değişiklik olacak mı, yoksa 33 m'addellk bir ka
nun teklifi olarak böylece yüce Meclis Genel Kuru
luna gelecek mi diye merak ©diyordum. 

ılşte, bir de baktım, karşımıza, 2560 sayılı Kanu
na iki ek madde ile tek ek geçici madde ekleyen, 
üç maddelik kısacık bir kanun geldi ve Ankara ile 
izmir'i, yani (ikisini birden halletti. Tabiî ki, bun
dan sonra oluşacak teüyük şehirler için aynı teşkila
tın kurulabilmesine de, içişleri Komisyonunun ekle
miş olduğu ek geçici madde cevaz vermektedir ve 
dolayısıyla yüce Meclisimizin Genel Kurulu bundan 
sonra artık hiçbir büyükşehir için ayrı 'bir kanun çı
karma ikülfetime katlanmayacaikıtır ve 'buna ılüzum da 
kalmayacaktır. 

Bu vesileyle şunu demek istiyorum : Komisyon
larda bu gibi 'teklif ve tasarılar incelenirken, iktidar
dandır ^muhalefettendir diye bakmamalıdır; ama ben 
gene diyeyim ki, Sayın Osman Doğan benim bu yaz
mış olduğum şerli üzerine mi bunu kabul 'buyurdu, 
yoksa kendi görüşleri de aynı doğrultuda mıdır ve
yahut başka 'bir sebepten ötürü mü bu Kanun tek
lifini hazırladılar; tabiî o konuda bir bilgim yok, 
yetkim de yok konuşmaya, ama benim o zaman ha-
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zırlamış olduğum muhalefet şerhi doğrultusunda ve 
doğru olan toir tekliftir.. Hepiniz gayet iyi bilirsiniz, 
atalarımız derler iki, «Akıl tiçin 'tarik - yani yol -. bir
dir.» O halde, alkil doğru yolu, -ama bizim toildlği-
miz doğru yol değil, bu doğru yol... (DYP sırala
rından alkışlar, gülüşmeler) izah ettim, açıkladım 
etendim- hu işin doğrusunu bulmuş ve yüce heyeti
nizin huzuruna getirmiştir. 

Bu toakımdan, ben derim 'ki, muhalefet parti grup
larıyla iktidar parti grubu arasındaki diyalog her ge
çen gün daha büyük kopukluğa doğru değil de, da
ha toüyük bir yakınlaşmaya, doğru gitmeli ve bu şe
kilde de, komisyonlarda hazırlanan tasarı veya tek
lifler daha ölgün, daha doğru, yüce kurulunuzu, yü
ce heyetinizi mümkün mertebe az işgal edecek şekle 
gelmiş olarak huzurunuza arz edilmeli. Bunun da en 
büyük sorumluluğu, hiç şüphe yok 'ki, iktidar parti
sinin, dolayısıyla onun genel 'başkanının, yani Sayın 
Başbakan Özal'ındıır. 

Hepinizi saygıyla selamlarum, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akın. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mazhar 

Haznedar, buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZNE
DAR (Ordu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
'bir sayın miMetvekilkıin vermiş olduğu teklif nede
niyle, 2560 sayılı (İSKİ) İstanbul Su ve Kanalizas
yon İdaresi Kanununun diğer büyük şehirlerde de 
uygulanmasını öngören bir konuyu müzakere etmek
teyiz. 

Hadisenin mahiyetini anlayabilmek için, bundan 
takriben ontoeş sene evveline gitmek istiyorum. Sene 
1970'iedn 'başları; İstanbul'da 'büyük toir hadise olu
yor, gazetelerin [manşetlerimde yer alıyor : «Kolera 
var.» istanbul'da kolera çııkmış., Özelikle Sağmaci'lar 
çevresinde kanalizasyon sularının içme suyuna karış
ması neticesi İstanbul'da büyük kolera vakaları gö
rülüyor, gazeteler .telaşla bu hadiseden 'bahsediyorlar. 
İstanbul tabiî çok büyük toir şehir, turistik önemi 
var, dünya tanıyor, ayrıca Türkiye'nin ticaret mer
kezi, sanayi merkezi, ihracat merkezi. İstanbul'daiki 
kolera olayı Türkiye'den yatoancı ülkelere yapıılacak 
İhracatı önemli ölçüde aksatır hale geliyor. Zamanın 
hükümeti, hadisenin üzerine ciddiyetle gidiyor ve 
Dünya Bankasından temin ©dilen toir kredi İle evvela 
istanbul'un kanalizasyon sisıteminin ne suretle yeni
lenebileceği hususunu tetkik eden ve buna göre bir 
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proje hazırlanmasını öngören bir çalışmanın içine 
giriyor. 

O devirde İstanbul'un kanalizasyon şebekesinin 
yapımı için Türkiye'nin imkânları aşağı yukarı mü
sait değil. Dünya Bankasından kredi alınması ön
görülüyor ve konu o tarihte lılıler Bankasına verili
yor. Ben de İller Bankasında idim. Uluslararası tok 
proje düzenleme ihalesi yapılıyor ve uluslararası bü
yük bir müşavirîıi'k firması, İstanbul'un kanalizasyon 
projesinin hazırlanması işini devralıyor. Bugün uy
gulanmakta olan proje, aslında o gün tespit edilen 
esaslara uygun olan tatbikat projesidir. 

Hadisenin diğer tok yanı, projenin yapımı yanın
da, su ve kanalizasyonu ilgilendiriyor ve sadece kü
çük tok bölgeyi değil, konunun topyekûn İstanbul 
metropoliten alanı olarak ele alınmasını gerektiriyor. 
Çünkü projenin yapısında, konunun topyekûn ele 
alınması hadisesi yatmakta. 

Yalnız o tarihte, İstanbul'da, mahallî hizmet olan 
tou hizmetin, projesinin yapımında uygulanmasına, 
finansmanının teminine ve bilahara işletilmesi safha
sına kadar yürütülebilmesi için mahallî idarelerin 
müştereken karâr almaları gerekiyordu, istanbul'da 
o tarihte İstanbul Belediyesinin dışında 34 tane be
lediye 'vardı ve bu belediye yetkilileri çeşitli partilere 
mensuptu. Bunları anlaştırmak, bir 'birlik 'kurmala
rını temin etmek fevkalade güç gözüküyordu. Bu pro
je ile binlikte, iş bittikten sonra, uygulama ve işilet-
rne safhasında ayrıca işin nasıl yürütülebileceği hu
susunu düzenleyen yeni bir düzenleme proje müelli
finden isteniyor. ıProje müellifi bu işle pek fazla il
gilenemedi. Netice itibariyle konu İlliler Bankasının 
sırtına kaldı ve onlar bir hazırlık yaptılar. 

Bütün toelediye reisleriyle, mahallî teşkilatla, köy
lerle, belediye hududunun dışında kalan; fakat pro
je dahiline girmesi iktiza eden köyler ve diğer 'bele
diyelerle teşriki mesai yapıldı ve nasıl bir idare ol
ması lazım geldiği hususunda bir mutatoakat 'tesis 
edildi; fakat bunun uygulanması! taa 1981 yılına kal
dı. 1981 yılında, 20.11.1981 -tarih ve 2560 sayılı Ka
nun çıkarıldı. Bu Kanunun esasına, genel prensibine 
göre gene o tarihte, İstanbul'da evvelce mevcut olan 
34 tane toelediye lağvedilmiş ve sadece İstanbul Be
lediyesine toağlı şube müdürlükleri hailine getirilmiş 
idi. Ondan evvelki durum bkaz daha karışıktı. 

Bu ısisitem içinde, gene eskiden tespit edilmiş olan 
esaslara uygun olarak tok gendi müdürlük kurulması 
öngörülmekte idi; 2560 sayılı Kanunla. 
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Bu teşkilatın, istanbul .Belediyesinin ağırlık taşı
yacağı; fakat diğer belediyeleri de, ımahallî teşkilatı 
da kapsayacak tarzda bir ıbünyeye kavuşturulması 
gerekiyordu; o nedenle mevcut teşkiılatı içindeki ge
nel kurulu (bilahara yönetim kurulu) ve genel mü
dürlüğü aşağı yukarı bu görüş altında düzenlendi. 

Genel Kurulda İstanbul Valisi, Belediye Başkanı 
ve İstanbul Belediye Reislıiğinoe seçilecek şevkiz tane 
müdürden oluşan üye, ayrıca onbir bakanlığın tem
silcisi' 'ile İller Bankası, Çevre Müsteşarlığı, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul'Sanayi Oda
sından katılacak birer üye ve İstanbul Belediyesinin 
dışında proje kapsamı içerisine alınacak olan diğer 
köylerin belediye reisleri ve muhtarlarının aralarından 
seçecekleri 'beş üyeden oluşan otuz kişilik bir genel 
kurul oluşturulmaktaydı, Yönetim Kurulu, İstanbul 
Valisi ve İstanbul Belediye Başkanının teklifi, İçiş
leri Bakanının tayini ile tespit edilecek iki üye ve 
ayrıca Maliye Bakanlığn, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı ve İmar ve İskân Bakanlığınım temsilci
lerinden oluşan beş kişilik bir kuruldan oluşmak
taydı. Genel müdürün de İçişleri Bakanının önerisi 
üzerine müşterek kararname ile tayin edilmesi öngö
rülmekte idi. 

Bu projenin uygulanması safhasından biraz 
sonra 6 Kasım seçimleri oldu, ondan sonra mahallî 
idareler seçimleri oldu. Çok iyi hatırlayacaksınız, o 
sırada büyükşehıir kavramı ortaya çıktı. Büyükşehir 
kavramı ortaya çıkınca, hadise daha değişik bir ma
hiyet alıyordu : Tarife göre, ıbir belediye 'hududu için
de, birden çok üçe mevcut ise oraya büyükşebir adı 
veriliyordu ve o düzenleme içinde onun idaresi de 
büyükşehıir idaresi olarak ortaya çıkıyordu. 25 Mart 
seçimleri bu espri içerisinde yapıldı. İstanbul'da bir 
büyükşebir belediye reisi ve ayrıca her ilçede bir ta
ne belediye reisi seçildi. Bu değişikliğe paralel olarak 
2560 sayılı Kanun da, o tarihte Bakanlar Kurulu ta
rafımdan çıkarılan kanun hükmünde kararname ile 
ve bilahara 23.5.1984 tarihinde yürürlüğe giren 3009 
sayılı Kanunla değişikliğe uğradı. Yalnız daha önce 
kanun hükmünde kararname ile bir düzenleme ya
pılmıştı. 

Bu düzenlemede, biraz evvel arz etmiş olduğum 
2560 sayılı Kanunda gösterilen bünye büyük bir de
ğişikliğe uğradı. Aşağı yukarı İstanbul'a hiç tabi ol
mayan, müstakil bütçesi olan ve kamu tüzelkişiliği 
hüviyetinde olan İSKİ Genel Müdürlüğü; bu defa 
İstanbul 'Büyükşehir Belediyesine bağlanmaktaydı. 
Gene müstakil bütçeli ve kamu tüzelkisiliğini haiz 

idi; yalnız evvelce otuz üyeden oluşan ve çeşitli ba
kanlıkların temsilcilerimi de ihtiva eden genel kurul, 
tamamen değiştiriliyor ve İstanbul Büyükşehir Bele
diye Meclisi, aynı zamanda 'ISKt'nin genel kurulu 
haline geliyordu. 

Yine, yönetim kurulu, 'büyükşehir 'belediye başka
nı, ISKt'min Genel Müdürü ve genel müdürlüğün en 
kudemili genel müdür muavini ile İçişleri Bakanının 
onayıyla kesinleşen, belediye başkanının teklifiyle 
seçilecek üç üye olmak üzere, toplam, bir başkan ve 
beş üyeden oluşmakta idi; genel müdür de, büyükşe
hir belediye başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının 
onayıyla atanacak idi. 

Görülüyor ki, 3009 sayılı Kanunla, halihazırda 
uygulanan sisteme göre, İSKİ (İstanbul Su ve Ka
nalizasyon İdaresi Geneli Müdürlüğü) evvelice müs
takil bir genel müdürlükken, bu defa tamamen bele
diyeye bağlı bir genel müdürlük haline gelmiştir. 

Şimdi, bugün müzakere etmekte olduğumuz ka
mun teklifiyle, bu sistemin, diğer büyükşehir beledi
yelerinde de uygulanması öngörülmektedir. Bildiğiniz 
gibi, 'halihazırda büyükşehir belediyeleri, sadece An
kara'da ve İzmir'de mevcuttur; ancak, belediye hu
dutları içimde birden çok ilçe kurulması hailinde, bu
nun dışında bazı büyük şehirlerimizde de, büyükşehir 
sisteminin uygulanması bahis konusu olacak ve bi
naenaleyh bu Kanun onları da şamil bulunacaktır. 

Esas itibariyle su ve kanalizasyon, birbirinden ay
rılamayacak bir bütündür 've bir metropoliten alanda 
bu hizmetlerin birlikte ele alınması da mecburîdir; 
bunların birbirinden ayrıiiması bahis konusu olamaz. 
Bu espri içinde hadiseye yaklaşıldığı takdirde, büyük 
şehirlerde, yani metropoliten alanlarda, böyle bir ida
renin gerekliliğini kabul etmemek mümkün değildir. 
Binaenaleyh, diğer büyük şehirlerde de İSKİ'ye mü
şabih bir teşkilatın oluşturulması ve uygulanması te
melde doğru bir karardır; ancak, tereddüt uyandı
ran husus, bu Kanun teklifimin yine bir nevi karsan 
kanun niteliğinde, süratle Meclisten geçirilmesi arzu
sudur. Çünkü, hatırlayabildiğim kadarıyla hüküme
tin, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine benzer 
tarzda Ankara'da da bir teşkilat kurulmasını öngö
ren, bir tasarısı vardı; ismi de ASKİ idi ve bir sürü 
maddeden oluşuyordu; İSKİ'ye nazaran- da değişik 
birtakımı yönleri var idi. Şimdi biz .bunların hepsini, 
İSKİ'yi bir çerçeve kanun olarak nazarı itibara al
mak suretiyle ona uydurmaya çalışıyoruz. Acaba 
mevcut bünyeler buna uyacak mıdır? Oldukça şüpheli 
görmekteyim. 
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Bu Kanun teklifi aynen 2 madde faalinde kabul 
edildiği takdirde, ileride 'birtakım sorunlar çıkmaya
cak mıdır? Bu 'konuda Ikesıin foir karara varmak ka
nımca 'mümkün değildir; zaman bunu gösterecektir. 
Kanun teklifinde belki tenkit edilecek tek taraf, as
landa sadece ibundan ibarettir. 

©k kere daha arz 'edeyim : Su ve kanalizasyon 
hizmetleri birbirinden ayrılması mümkün olmayan 
'hizmetlerdir. Bir yere bol ımiktarda su getirdiğiniz 
zaman, onun mutlaka ısağlığa zarar vermeyecek bir 
tarzda 'tasfiyesi de göz 'önünde tutulmalı ve binaena
leyh, yönetimi müşterek olmalıdır; bu muhakkaktır. 

ıBu nedenle, getirilmiş olan bu teklif kanunlaştığı 
takdirde, büyük şehirlerimize hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyorum ve hepinize "saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

' BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, ka

rar nisabı yoktur efendim', lütfen dikkate alınız. 
NECAT TUNÇSİPBR (Balıkesir) — Nerede ar

kadaşlarınız? 1 ıkişisiniz; ayıp! 
CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Siz neredesiniz? 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesk) — Buradayız. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anayasanın emri; 

101 kişi 'arıyor. 
'NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Utanır in

san yahu. 
İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — 10 kişi olun, 10 

kişi, 
CAHİT TUTUM (Balıkosir) — Anayasa 'gereği... 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Anayasa ge

reği, milletvekilleri Meclise devam eder. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Devam ettiriyo

ruz. 
Anayasa gereği, 'kuliste oturmakla olmaz. -
BAŞKAN — Sayın Tutum, sayılacaktır efendim. 
Sayın milletvekilleri, teklifin maddelerine geçilme

sini oylarınıza ısunuyorum : Maddelerine geçilmesini 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin madde
lerine geçilmesi kabul edilmiştir, 

Teklifin başlığını okutuyorum : 
20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Ka
nalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanuna İki Ek Madde ile Bir Ele 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
BAŞKAN — 1 inci maddeyi okutmadan önce, 

yeni bir madde ilavesine dair önerge vardır; oku
tuyorum : 

— 360 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 2560 sayılı İstanbul Su 

ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 21 inci madde-
ısinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ederiz. 

Cengiz Tuncer Ahmet Yılmaz 
Kayseri Giresun 

Mustafa Şahin Süha Tanık 
Kayseri izmir 

Timur Çınar M. Ertuğrul Ünlü 
Manisa Bursa 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Madde 1. — 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı İs
tanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci 
maddesinin (b) bendi aşağıdaki ışekilde değiştiril
miştir. 

b) Yabancı ülkelerden getirilecek veya bağış yo
luyla sağlanacak araç ve gereçler için Büyükşehir 
Belediyesine kanunlarla tanınan muafiyetler İSKİ 
için de geçerlidir. 

Gerekçesi : ISKİ'nin 3009 sayılı Kanunla büyük
şehir belediyesine bağlanması hasebiyle • bu fıkradaki 
belediyeler tabiri büyükşehir belediyesi •olarak değiş
tirilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon yeterli çoğunlukla (katı
lıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — 1 inci madde olarak müzakereye 
açıyorum : 

'Söz isteyen?.. Yok, 

1 inci madde olarak oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 1 inci mad
de olarak kabul edilmiştir. • 

Bir önerge daha vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 2560 sayılı Isanbul Su 

ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş 
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ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 23 üncü madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Süha Tanık 
izmir 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

M. Erıtuğru'l Ünlü 

-

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Bursa 

Timur Çınar 
Manisa 

MADDE 2. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 sayılı 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 
ünoü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 23. — Su satışı, kanalizasyon tesisi bu
lunan yerlerdeki kullanıılmış suların uzaklaştır ıüması, 
septik çukurların boşaltılması giderleri için ayrı tari
feler yapılır. Bu tarifelerin tespitinde, yönetim ve iş
letme gidenleri ile, amortismanları doğrudan gider 
yazılan (aiktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi 
masrafları ve % 10'dan aşağı olmayacak nispetinde 
bir kâr oranı esas alınır. 

Tarifelerin tespiti ile (tahsilatla ilgili usul ve esas
lar bir yönetmelik ile belirlenir. 

Gerekçesi : ÎSKl'nin yatırım programları için ge
rekli kaynağın yaratılması bakımından su ve kanal 
tarifelerinin tespitindeki '% 10 kâr haddi bağlayıcı 
ifadesinin % 10'dan aşağı olmamak üzere Yönetim 
Kurulunca belirlenmek üzere seyyal bir şekilde yeni
den düzenlenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

•BAŞKAN — Yeni madde ilavesine dairdir. 
Komisyon yeter çoğunlukla katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılıyoruz efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan 

soru sormamız mümkün mü? 
'BAŞKAN — Mümkündür efendim. Komisyon, ve 

hükümet katıldığı takdirde müzakereye açılacaktır. 
Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge yeni madde olarak müza

kereye açılmıştır. 
Önerge üzerinde söz isteyen? 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

yüzde 10'luk 'bir asgarî had getirilmiştir, ama 'tavan 

tespit edilmemiştir. Eğer yanlış anlamadıysam İSKİ 
ve benzeri kuruluşlar, o mahalle hizmet veren ve bir 
ölçüde kamu hizmeti yapan müesseselerdir. Vergi 
yüzde 10 asgarî, 'azamî de yüzde 100 veya yüzde 150 
olursa ne olacaktır? Acaba bir üst sınır tespit edile
mez mi? 

BAŞKAN — Soru olarak soruyorsunuz. 
Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Efendimy- kanunun esas met
ninde, yüzde 10 nispetini aşmayacak ibir kâr oranı 
esas alınır denilmektedir. Biz, burada yaptığımız de
ğişiklikte de, «Yüzde 10'dan aşağı olmayacak» şek
linde bir tabir kullandık. İleride, hizmette ortaya çı
kacak zorluklarla orantılı olarak, hu oran artırılsın 
istedik. Belediyelere çalışma imkânı sağlanması açı
sından faydalı olur düşüncesindeyiz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
kanunun esas metninde konulan, azamî tavandır. 
Şimdi azamî tavan asgarî taban olarak konmuştur ve 
namütenahi bir artırma imkânı olacaktır bir tavan 
belirlenmezse. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Efendim, bizim görüşümüz 
budur. Bu konuda yüce Meclis yetkilidir. 

BAŞKAN — önergeyi, 2 nci madde olarak oy
larınıza sunuyorum : 2 nci madde olarak önergeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 2 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Teklifteki 1 inci maddeyi 3 üncü 
madde olarak okutuyorum : 

MADDE 3. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağı
daki Ek 4 üncü madde eklenmiştir. 

EK MADDE 4. <— 'Bu Kanun diğer büyükşehir 
belediyelerinde de uygulanır. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifteki 2 nci maddeyi 4 üncü madde olarak 

okutuyorum : 
MADDE 4. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağı
daki Ek 5 inci madde eklenmiştir, 

EK MADDE 5. — 4099 Sayılı Ankara Şehri Lâ
ğımları Hakkında Kanun, 5363 Sayılı Ankara Su Te-
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ısisatının 'Belediyeye Devri ve İşletilmesi Hakkında 
Kanun ile 4583 Sayılı İzmir Suları Türk Anonim Şir
ketinin Satın Alınmasuna ve Devrine Dair Kanun 'hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Teklife, Ek 6 net madde eklenmesine dair bir 
önerge varıdır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 2560 sayılı İstanbul Su 

ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Ek Madde 6 ola
rak aşağıdaki maddenin ilâve edilmesini arz ederiz. 

Timur Çınar 
Manisa 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Süha Tanık 
İzmir 

M. 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Mustafa Şahin 
Kaysied 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Ertuğrul Ünlü 
(Bursa 

«MADDE 5. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşa
ğıdaki Ek 6 ncı madde eklenmiştir. 

Kamulaştırmada öncelik 
Ek Madde 6. — 'İSKl'nin ifa ettiği görevler do

layısıyla ve acele olması gereken lisilerin yerine geti
rilmesi amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi hük
mü uygulanır. Ayrıca içme suyu ve (kanalizasyon şe
bekesi için açılacak tünel güzergâhlarına isabet eden 
ıtaşınmazlardalki yap uların gerektiğinde bodrum ve sta
tik sistemlerinin güvenliğini sağlamak ve meydana 
gelecek zararları ödemek şartı ile İrtifak hakkı 
aranmaksızın uygulama yapılabilir. 

Gerekçesi : Su ve kanalizasyon hatlarının açılı
şında halk sağlığı ve çevre korunmasının taşıdığı 
önem sebebiyle müstacel haillerde İstimlak Kanunu
nun 27 nci maddesinin 'tatbikiyle Devlet Su İşlerinin 
bugüne kadar uyguladığı tünel açılmasıyla ilgili yet
kilerin aynen İSKİ Kanununa ithali uygun ve za
rurî görülmüştür. 

BAŞKAN — Yeni bir ek madde ilavesine dair
dir. 

Komisyon yeterli çoğunlukla katılıyor mu? 
İÇİŞLERr KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN ((Şanlıurfa) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
IİÇİŞLBRİ İBAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

komisyonda yeterli çoğunluk yok. 
BAŞKAN — Komisyonun yeterli çoğunluğu ol

madığı için önergeye katılmamış sayıyor ve önergeyi 
işleme koymuyorum. 

Teklifteki 3 üncü maddeyi 5 inci madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 5. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağı
daki «Ek Geçici 4 üncü madde» eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Diğer büyükşehir 
belediyelerinde kuruılacak su ve kanalizasyon idare
lerinin adına, kadrolarına, mevcut personelinin ve mal 
varlığının devrine ilişkin esaslar İçişleri Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit edilir. 

İBAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edil
miştir. 

Teklifteki 4 üncü maddeyi 6 ncı madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Teklifteki 5 inci maddeyi 7 nci madde olarak oku
tuyorum : 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler.., Madde kabul edilmiştir. 
Kabul edilen iki önerge sebebiyle başlığın değiş

mesi gerekmektedir.. Başlığı değişik şekliyle okutu
yorum : 

«20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş 
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ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna iki Ek Madde İle 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun» 

BAŞKAN — Komisyon, 'başlığın bu şekilde de-
ğişüirilknesine katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBÜLUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Başlık 'bu şekilde düzeltilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Teklifin tümü kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, süremizin dolmasına çok az 
bir zaman kaldığından, yeni bir tasarı veya teklifin 
görüşülmesi bu süre zarfında mümkün olmayacaktır. 

Bu nedenle, gündemde bulunan konuları sırasıy
la görüşmek için, 5 Haziran 1986 Perşembe günü, 
yani bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi 
'kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 02.20 

..+» • • • « « 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet 
Aydın'ın yazılı cevabı (7/1157) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü-
saadelerinlizi saygılarımla arz ederim. 

Salim Erel 
Konya 

Bakanlığınızda; kadrolu 'hizmeti dışında -kamu ik
tisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya herhangi 
bir kurum ve kuruluşlarda- görevlendirilenler, hiz
met yapanlar var mıdır? Var ise ibu görevlilerin aslî 
görevleri ve isimleri nedir? 

Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde veril
miştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı (ücret, hakkı huzur, ikramiye vjb.) nedir? 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 4 . 7 . 1986 
(Sayı : HM 9239/506 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.5.1986 tarih ve 7/II57-6139/23378 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alman Konya Milletvekili Salim 

Erel tarafından verilen yazılı soru önerge cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

•'Bilgilerinize arz ederim. Mehmet Aydın 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
Konya Milletvekili Salim Erel'in Yazılı Soru öner

gesi 
Soru : Bakanlığınızda; kadrolu dışında, -kamu ik

tisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya herhan
gi bir kurum ve kuruluşlarda- görevlendirilenler, hiz
met yapanlar var mıdır? Var ise hu giörevllilerin aslî 
görevleri ve isimleri nedir? 

IBLI kimselere diğer görevler hangi tarihlerde veril
miştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı -ücret, hakkı huzur, ikramiye v.to.- nedir? 

Cevap : Bakanlığımızda; kadrolu hizmeti dışında, 
kamu ilktiisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya 
herhangi bir kurum ve kuruluşta görevlendirilen per
sonel bulunmamaktadır. 
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31.8.1956 TasahK ve 6831 iSayılı Orman Kanununun Bara Maddelerinin Dcg^iriimıesine Dadr Kanun Tasarısına 
verilen ©yiann (sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 

Oy Verenler 

Kabul Edenler 

Reddedenler 

Çekinserler 

Geçersiz Oy 

Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 

400 
278 

255 
yy 

1 

111' 
l'l 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım îpek 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 

H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet GoraJ 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 
Fenni îslirnyeli 
Necat Tunç&iper 

BİLECİK 
Yılmaz Dem/ir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

| BOLU 
I Ahmet Şamil Kazokoğlu 
| Kâzım Oksay 
I BURDUR 
^ Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptenıoçin 
ilhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunliş 
Mustafa Ertuğnıl Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onura! Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
tlker Tuncay 

ÇORUM 
\ Ünal Akkaya 
\ Ali Ayhan Çetin 
fi Mehmet Besim Göçer 

İhsan Tombus 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil tbralıim Şahin 
İsmail Şengün 

/DİYARBAKIR 
Şeyhim» Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

l Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş • 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Mehmet Nurni Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Ünal Yasar 
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GİRESUN 
Burhan Kara 

GÜMÜŞHANE 
Akıif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demtirtaş 
Kararan Karaman 
Hamît Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıüma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzü Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hikmet Biçentürk 
Mehmet Kocabaş 
Rüşjtü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL1 

Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
îmren Aykut 
Sabit Baıtumlu 
Ömer Necati Oeng'fc 
M. Vehbi Dinçerler 
Halil Orhan Ergüde* 
ismail Safa Giray 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Akan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özal 
Namık Kemal $enturk 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

ÎZMİR! 
"vuraî Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 

Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
özdemir Pehlivanoğlu 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazit 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
îlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüsıeyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

İ îsmet Ergül 
\ Tevfjk Güneş 

\ KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

1 MALATYA 1 
Metin Emiroğhı 
Ahmet İlhamı Kösem 

1 Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANISAI 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN | 
Süleyman Çelebi 
Beş/ir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

] Abdülkerim Yıhnaz Erdem 
i 
] MUĞLA 

Mehmet Umar Akarca 
| Ahmet Altıntaş 
i İdris Gürpınar 
s 
3 MUŞ 
r Alaattin Fırat 
\ Nazmi önder 
j| Atilla Sın 
| NEVŞEHİR 
l Ali Babaoğlu 
! Faruk Dirik 

j NtöDE 
i Mustafa Sabri Güvenç 
] Haydar Özalp 
i Birsel Sönmez 
| ORDU 
| Ali Mazhar Haznedar 
H 
j RİZE 
l Turgut Halit Kunter 
1 Fehmi Memişoğlu 
Ü Ahmet Mesut Yılmaz 

l SAKARYA 
1 Nihat Akpak 
' Mustafa Kılıçaslan 
jj Mümtaz Özkök 
jj A. Reyhan Sakallıoğm 
| Turgut Sözer 

j SAMSUN 
[Hasan Altay 
jj Muhlis Arıkan 
l Mehmet Aydın 
| Beralti Erdoğan 
| Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci MimaroflSu 
Rıza Tekin 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Ahmet Tumn Soğancıoğkı 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAÖ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atatever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gtirdere 
Selim Kocafcer 
Talat Sargın 

TRABZON 
Osman Bahadır 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıklmm 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Emin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Isa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Nuri Korkmaz 

AYDIN 
Ertuğrui Gökgün 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

HAKKÂRÎ 
Mehmet Sait Erol 

İSTANBUL 
Hüseyin Avni Güler 
Yimaz İhsan Hastürfk. 
Kemal Özer 
BılM Şişman 
Reşit Ülker 

İZMİR! 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 

Fikret Ertan 
Ali Aşkın Toktaş 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 

MALATYA 
îlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
İsmet Tunhangü 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

TOKAT 
Cemal öademdr 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

(Geçersiz Oy) 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Metin Üstünel 

AFYON 
Metin Balıbey 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Oğan Soysal -

ANTALYA 
Mustafa Çakalöğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Aydın Güven Gurk an 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Oıman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİTLİS 
Rafet îbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turıguit Yaşar Gülez 
Fuat özteklin 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
A. Sabahattin Özbek 
ismet Tavgaç 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

DİYARBAKIR 
Malhmud Altunakar 
Cevdet Karakurt 
Ahmet Sarp 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Saibalhattin Eryurt 

(Bşk. V.) 
Hilm/i Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
! Mustafa Balcılar 
< 
: Münir Sevinç 
î 
I GAZİANTEP 
I Süleyman Koyüncugil 
| M. Hayri Osmanlıoğlu 

Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karsh 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

HATAY 
İhsan Gürbüz 
M. Murait Sökmenoğlu 
a. A.) 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Edip özgenç 
Durmuış Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Yaşar Albayrak 
Hayrettin Elmas 
Ömer Ferruh Üter 
Feridun Şakir öğünç 

Tülay öney 
İbrahim Özdemir 
Günseli özkaya 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 

İZMIR 
Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abd'ullhalim Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Batgüu 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

115 İNCt BİRLEŞİM 

4 . 6 . 1986 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Sıkıyönetimin Bazı İllerde Uzatılmasına İliş

kin Başbakanlık Tezkeresi (3/1063) 
2. — Olağanüstü Halin Bazı İllerden Kaldırılma

sına, Bazı İllerde Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1064) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) (1) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in. Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun,. kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

13. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

15. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 



Î6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

17. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir 
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü som öner 
gesi (6/688) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, thracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in. Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle 
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlei 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner 
gesi (6/693) (1) 

23. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın 
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta 
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/607) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat istik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır tlinde irkence sonucu meydana geldiğ 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka 
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

26. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun tli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke 
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

27. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Köcaavşar Köyü Kasırga Deresi 
izerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğltf 
a un, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699). (1) 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
'6/700) (1) 

30. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
6/703) (1) 

32. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin' 
n. Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

33. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

35. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUÖSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

36. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

37. — İstanbul Mıilletve'kıili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) (1) 



38. — Balikesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

39. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

40. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

41. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -
Iğdıır - Karakalemdeki Bez ve îplik Fabrikasına 'iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) (1) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/758) <1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara İlli Kayaş ve Güilveren semltindeki bir 
araziye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/760) (1) 

44. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş 
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

47. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

48. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/770) (1) 

49. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlindeki zeytin üıeticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alman bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

3 — 

i . 51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoyâ tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 

I ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/714) 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

) 55. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

56. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fi
yatlarındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

57. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

58. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş. - Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (16/719) 

I 60. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu-
I nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba

yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
C6/720J 

61. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
m, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 

I İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/721) 
62. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı

yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

63. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına bas
kı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba-

I kanından sözlü soru önergesi (6/741) 



64. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

65. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri red
dedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/747) 

66. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 1 Ma
yısın resmî bayram günü alarak Han edilmesine iliş-
Ikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 

67. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve, tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

68. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

69. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacrgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

70. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun. 
milletvekillerine verilen araba giriş kartlarına iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/755) 

71. — Konya Milletvekili Salim Ererin, hakkında
ki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanma
sı için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) 

72. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ördü İli 
Aybaıstı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) 

73. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -
Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Va
lisine© açığa alındığı iddiasına ilişkili İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/754) 

74. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Darülacezenin durumuna ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

75. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Suriye'de yakalandığı iddia edilen iki va
tandaşımıza ilişkili İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) 

76. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, sa
nıkların avukat tutma talepleriyle ilgili olarak genel

ge yayınlanıp yayınlanmadığına ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/763) 

77. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in Diyarbakırspor aleyhine Adana'da yapılan gösteri 
ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/764) 

78. — Hatay 'Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

,7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Ka
nununun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma 
tarihi : 22.5.1986) 

2. — Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların 
iktisabına Dair Kanun Tasarısı ve Zonguldak Millet
vekili İsa Vardal'ın, Ereğli Maden Havzasında Bulu
nan Taşınmazların Medenî Kanun Hükümlerine Göre 
İktisabına Dair Kamun Teklifi İle Zonguldak Millet
vekili Pertev Aşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, Taşkömürü 
Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Ka
nun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Ada
let komisyonları raporları (1/759; 2/329; 2/343) (S. 
Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 23.5.1986) 

3. — 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Mad
delerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bir Bk Mad
de İle Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/774) 
(S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 23.5.1986) 

4. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi. 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma 
tarihi : 28.5.1986) 

X 5. — 1.9.1956 Tarihli ve 6850 Sayılı Milletler-
ırası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hüküme-
e SalaMyet Verilmesine Dair Kanunun Değişik 2 nci 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 



ve Pîan ve Bütçe Kom'isyonu Raporu (1/757) (S. Sa
yısı : 462) (Dağıtma tarihi: 29.5.1986) 

6. — Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanun Tasa
rısı ile Zonguldak Milletvekilli İsa Vardal'ın; Çırak, 
Kalfa ve Ustalık Kanunu Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal işler; Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/770; 2/16) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma 
tarihi : 29.5.1986) 

7. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2880 Sayüı Kanunla De
ğişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra
sının Değiştüriîmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 

X 8. — Bazı İşler ve Belgelerin Tasdikten Muaf 
Tutulmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/756) (S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi: 30.5.1986) 

9. — 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tü
fekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, 
Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve içişleri Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 442) 
(Dağıtma tarihi : 30.5.1986) 

10. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı istanbul Su ve Ka
nalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Ha'kıkında Kanuna IkS Ek Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve tçişlerli Komisyonu Raporu 
(2/346) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 30.5.1986) 

11. — Adana ilinde Seyhan Adıyla Bir ilçe Ku
rulması Haikkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/776) (S. Sayısı : 463) (Dağıtma ta
rihi : 30.5.1986) 

X Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 17 Yasama Yık : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 453 

Taşkömürü Havzasmdaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair 
Kanun Tasarısı ve Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'm, Ereğli 
Maden Havzasında Bulunan Taşınmazların Medenî Kanun Hü
kümlerine Göre İktisabına Dair Kanun Teklifi ile Zonguldak 
Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve 3 Arkadaşının; Taşkömürü 
Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Adalet Komisyonları Ra

porları (1 /759; 2 /329; 2 /343) 

T. C. 
Başbakanlık 9.4.1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
18/101-1993/03416 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLİSI BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.4.1986 tarihinde kararlaştırılan 
«Taşkömürü (Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun Tasarısı» İlle gerekçesi ekli olarak gön
derilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
/. Kaya Erdem 
Başbakanvekili 

GENEL GEREKÇE 

17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye (Sadaret Tezkeresi) ile kömür havzası <hav-
za-i Fatımiye) sınırları içerisinde kalan taşınmaz malların, kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisabı önlen
miştir. Bu tezkere ile sözü geçen arazinin bir haritasının yapılması hükmü getirilmiştir. Ancak bu tezkerede 
bahse konu harita yapılamamış, Ereğli kömür havzasının sınırını gösteren 1295 günlü Bahriye Nezareti ha
ritası ile iktifa edilmiştir. Haritada kömür madeni alanı oldukça geniş tutulmuş, Zonguldak merkez ilçesi ile 
Ereğli, Bartın, Çaycuma, Kûrucaşile ilçelerinin tamamı, 'Devrek, Ulus ve Karabük ilçelerinin bir kısmı ha
rita kapsamı içine alınmıştır. 

Yargıtay 10.6.1953 gün ve 6/5 sayılı içtihadı birleştirme kararı ile Tezkere-i Samiyye'nin halen geçerli 
olduğunu, bu tezkerenin konusunu oluşturan taşınmaz malların özel hukuk alanından çıkarıp, kamu mallan 
arasında dahil ettiğini, bu nedenle de Ereğli Kömür Bölgesindeki taşınmaz malların kazandırıcı zamanaşımı 
yoluyla iktisap edilemeyeceğini kabul etmiştir. 

Yine Ereğli Kömür İşletme Müessesesinin taşkömürü sahasını 'belirleyen 5.2.1958 gün ve 4/9925 sayılı Ka
rarnamede mevcuttur. 
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Anayasa Mahkemesinin 25.3.1963 gün ve 963/28-66 sayılı kararında Tezkere-i Samiyyenin Kanun hük
münde olmaması nedeniyle işin esasının incelenmesine mahal olmadığına karar vermiştir. 

İktisap yasağındaki son aşamayı 10.10.1983 igün ve96 sayılı Türkiye Taşkömürü Kurumu Kuruluşu Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname oluşturmuştur. Sözü geçen KHK'nin 14 üncü maddesine göre 17 Ocak 
1326 '(1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye ile belirlenen ve bilahara 5.2.1958 tarih ve 4/9925 sayılı 
'Balkanlar Kurulu Kararı ile 'genişletilen saha kömür havzasına tahsis edilerek kamu malı haline getirilmiş
tir hükmünü muhtevidir. Böylece de iktisap yasağı hem kanunî 'bir hükme dayandırılmış hem de Tezkere-i 
Samiyye ile 'belirlenen sınırlara oranla daha geniş bir alanda uygulamaya başlanmıştır. Taşkömürü Kurumu 
Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmış ve taşkömürü havzası bakımın
dan ©siki durum avdet etmiştir. 

Tezkere-i 'Samiyye kazanılmış hakları saklı tutmuştur. Bu bakımdan 17 Ocak 1326 gününden önce 10 yıl
lık hakkı karar gerçekleşmişse zilyedi lehine tescil kararı verilebilmektedir. Bunun için de kazanılmış hak
lara tanıklık edecek kişiler en az Tezkere-i 'Samiyye günü olan 17 Ocak 13'26 dan 10 yıl önce, 1316 yılın
da haşlayan zilyetliği .bilebilecek yaşta olmalıdırlar. Zamanla 'bu yaşlı kişilerin vefatları nedeniyle 1316 yılın
da haşlayan zilyetliği 'bilebilecek yaşta tanık 'bulabilme imkânsızlığı ile karşı karşıya kalınmaktadır. 

Mevcut düzenleme ve uygulama yukarıda açıklandığı şekilde olmasına rağmen bu bölgede halen mevcut 
olan fiilî bir durumun bulunduğu ve bu fiilî durumun çözüm bekleyen pekçok hukukî sorunları ortaya çı
kardığı da bir 'gerçektir. Bu da Tezkere-i Samiyyenin çıkarıldığı 17 Ocak 1326 tarihinden bu yana taşınmaz 
mallara nizasız fasılasız zilyet bulunup da bu yerlerin tapusunu alamayan hak sahiplerinin bundan mütevel
lit uğradıkları haksızlıklardır. 17 Ocak 1326 (1910) tarihinden bu yana tezkerede belirtilen il ve ilçelerin yer
leşim alanları ıgenişlemiş, yeni yerleşim sahaları, yeni mahalleler meydana igelmiştir. IBunun tabiî neticesi 
olarak da yapılaşma da aynı şekilde ilerlemiştir, binlerce vatandaş arzın üzerinde bina, tesis ve benzeri muh-
tesata sahip bulunmakta ve halen bunları tasarruf eylemektedir. Zilyetlikleri tezkerenin çıkarılma tarihi olan 
1910 senesinden 10 sene öncesine dayalı olanlar zilyet bulundukları yerlerin tapularını Yargıtayın belirlediği 
şartların tahakkuku halinde alabilmekte bunun yanında 1910 senesinden günümüze kadar zilyet ve mutasar
rıf bulunanlar ise zilyetliğe dayalı iktisap hakkından 'mahrum bulunmaktadırlar. 'Bu durum kömür havzası 
adı verilen bu bölgede çelişkili durumlar yaratmakta, bazen birbirine bitişik bulunan taşınmaz mallardan 
zilyetlik süreleri az farklı olmasına rağmen birinin tapusu verilebilmekte, diğer zilyedin ise bu Tezkere ve 
daha sonra çıkarılan 'Bakanlar Kurulu Kararı karşısında tapu alma imkânı bulunmamaktadır. 'Böyle olunca 
yıllardır taşınmaza zilyet bulunan kişilerin bu yerlerini başkalarına resmen devir ve temlik etmeleri de müm
kün olamamaktadır. Madenlerin ıDevlete ait olması, Maden Kanunu hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile 
Medenî Kanundaki ve Tapulama ve Kadastro kanunlarındaki müruru zaman hükümlerine göre zilyet bulu
nup da yukarıda arz ve izah olunan mani sebeplerle bu yeri adına tescil ettiremeyen ve mağdur olan vatan
daşların, bu mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından işbu Kanun Tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ereğli Maden Havzasında bulunan taşınmazları Medenî Kanun hükümlerine (göre iktisabına dair ha
zırlanan kanun teklifli gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereği için saygı ile arz olunur. 
3 . 4 . 1986 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 453) 
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GENEL GEREKÇE 

17 Ocak 1326 (1910) gün ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye'ye istinaden çizilen ve bilahıara 5.2.1958 gün 
ve 4/9925 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle genişletilen harita hudutları içerisinde bulunan taşınmaz
ların Tezkere-i Samiyye hükümlerine göre zilyetlikle iktisabı mümkün değildir. Tezkere-i Samiyye'nin çı
karılmasının amacı; Havza'da taşkömürü bulunması nedeni ile devletin taşkömürünü rahatça çıkara'bilmesi-
ni temin etmek için havzaya yerleşimi önlemek amacı güdülmüştür. O nedenle 1326 tarihinden on yıl ev
veline dayanmayan tapu 'kayıtları ile zilyetlik hükümlerine istinaden mülkiyet hakkı tesis edilmesi mümkün 
değildir. 17 Ocak 1326 tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye'nin çıkarılış amacı o zaman için belki, geçer
li sayılabilir ise de; Devlet bu tezkere ile belirlenen Havza içindeki yerleşmeyi önlemeye matuf kanunî 
önlemler alimıamış ve dolayısıyla yerleşmeyi önleyememiş ve bizzat kendisi resmî daireleri yapmak, yerleşim 
alanlarına gerekli hizmetleri götürmek suretiyle kararnameye aykırı hareket etmiştir. 

Aslında 13126 tarih ve 289 sayılı Tezkereci Samiyye Şûrayı Devlet (Danıştay) kararma dayanan sadaret 
tezkeresi .(İBaş'kafcanlık yazısı) mahiyetindedir ve bir kanun değildir. Buna rağmen maalesef Cumhuriyet 
döneminde bu tezkere kanun yerine konulmuş ve yukarıda açıklandığı üzere Medenî Kanun hükümlerine 
göre mülkiyet hakkım kısıtlamıştır. 

Bugün havza içinde yoğun bir yapılaşma mevcut olup bu yapılarda yaklaşık sadece Zonguldak îli sı
nırları içerisinde bir buçuk milyon insan yaşamakta ve vatandaşlar ilerisinin ne olacağını bilmediklerinden 
tedirgin vaziyette bu çarpıklığın giderilmesini devletten beklemektedir. 

Aslında, Tezkere-i Samiyye'ye göre 1326 (1910) tarihinden sonra Havza içerisinde tapu kaydı tesis edil
mesi mümkün olmadığı halde Hazine, Belediyeler, İl özel İdareler, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 
Müdürlüğü ve belediyeler vasıtasıyla bazı vatandaşlar adına tapu kayıtları tesis edilmiş ancak vatandaşın 
çoğunluğu yıllarca tasarruf ettikleri taşınmazların mülkiyetini iktisap edememişlerdir. Devlet, bu vatandaş
lara karşı Tezkere-i Samiyye'yi daima demokles'in kılıcı ıgibi kullanmıştır. 

>Bu teklifle, bir kanun mahiyetinde olmadığı ve bu durum Anayasa Mahkemesinin 25.3.1963 gün ve 
963/28 esas 963/66 sayılı kararı ile de tespit edilen Sadaret Tezkeresi (Başbakanlık yazısı) ile mülkiyet 
'hakkının sınırlandırılmasını ortadan kaldırmayı amaçlamış bulunmaktayız. 

Vatandaşın yıllarca tasarruf ettiği taşınmazları Medenî Kanun hükümlerine göre iktisap edip istediği -şekil
de tasarruf edebilmesini temin ve diğer taraftan Devletin taşkömürü çıkarmasını zorlaştırmamak amacı ile 
arzın altındaki madenlerin Maden Kanununa göre Devlete aidiyetini kabul ederek alınacak tapulara ha
len mevcut tapularda olduğu gi'bi şerh vermek gerekmiş ve bu konuda gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Havzanın; taşkömürü, demir, çelik, kâğıt, orman ürünlerine diğer irili ufaklı sanayisi ile Türkiye'nin yıl
lık millî hasılasına olan takriben % 7'lik katkısı düşünüldüğünde, burada yaşayan ve en iyi hayat şart
larına layık olan insanlarımızın yaşantılarını ve haklarını tanımak ve gerçekleştirmek başta devletin ol
mak üzere hepimizin görevidir.: 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel »gerekçede de açıklandığı üzere bu madde ile, J7 Ocak 1326 (1910) gün ve 289 sa
yılı Tezkere-i Samiyye istinaden çizilen ve bilabara Bakanlar Kurulunun 5.2.1958 gün ve 4/9925 sayılı ka
rarnamesi ile genişletilen harita hudutları içerisinde kalan taşınmazların Medenî Kanun hükümlerine göre 
iktisabını sağlamak, amacı güdülmüştür. 

Madde 2. — Bu madde ile; arzın altındaki madenlerin, Maden Kanunu hükümlerine göre, devlete aidi
yeti kabul edilmiş ve şahısların sadece arzın üstüne malik olacakları esası getirilmiştir. 

Madde 3. — Bu madde üe 17 Ocak 1326 gün ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye ile 5.2.1958 gün ve 4/9925 
sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 4. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 5. — Uygulama maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 453) 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ USA VARDALTN TEKUİFİ 

Ereğli Maden Havzasında Buhınan Taşınmazların Medenî Kanun Hükümlerine Göre İktisabına Dair Kanun 
Teklifi 

Taşınmazların iktisabı 

MADDE L — 17 Ocak 1326 gün ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye'ye (Sadaret Tezkeresine) istinaden 
çizilen ve bilahara Bakanlar Kurulunun 5.2.1958 gün ve 4/9925 sayılı Kararnamesi ile genişletilen harita 
hudutları içerisinde Jcalan taşınmazların mülkiyeti Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre iktisap edilebilir. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce kazanılmış haklar saklıdır. 

Madenler hakkında uygulanacak hükümler 

MADDE 2. — Bu sahalar -içinde tesciline karar verilen arzın altındaki madenler hakkında 4.6.1985 gün 
ve 3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uygulanır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 3. — 17 Ocak 1326 gün ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye, 5.2.11958 gün ve 4/9925 sayılı Kararna
me yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girere 

Yürütme 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür* 

T.B.MM. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 8.5.1986 

Tarih L 13.5.1986 
Sayı 111-86/161 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun Teklifi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Veysel Atasoy Pertev Aşçıoğlu Engin Cansızoğlu 
Zonguldak Milletvekili Zonguldak Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 453) 
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GENEL GEREKÇE 

17 Ocak İ326 (1910 tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye (Sadaret Tezkeresi) ile kömür havzası (Havza-i 
Fahmiye) sınırları içerisinde kalan taşınmaz malların, özel mülkiyete konu olması önlenmiştir. 

Yargıtay 10.6.1953 gün ve 6/7 sayılı içtihadı birleştirme kararı ile Tezkere-i Samiyye'nin halen geçerli ol
duğunu, bu tezkerenin konusunu teşkil eden taşınmaz malların özel hukuk alanından çıkarıldığını, kamu mal» 
lan arasına dahil edildiğini, bu sebeple de Ereğli Kömür Bölgesindeki gayrimenkullerin kazandırıcı zaman
aşımı yoluyla iktisap edilemeyeceğini kabul etmiştir. 

Tezkere-i Samiyye kazanılmış hakları saklı tutmuştur. Bu bakımdan 17 Ocak 1326 gününden önce 10 yıllık 
hakkı karar gerçekleşmişse zilyedi lehine tescil kararı verilebilmektedir. Bunlar dışında kalan ve uzun yıllardır 
taşınmaz mala zilyet bulunanlar ise bu yerleri için tescil davası açamamaktadırlar. Hukukî durum böyle ol
makla beraber halen bölgede bu sahalar üzerinde büyük yerleşim yerleri teşekkül etmiş bulunmakta ve bu 
yerlerin hak sahipleri adına tescil edilememesi sebebiyle bir çok hukukî sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorun
lara bir çözüm getirmek ve Türk Kanunu Medenisi, Tapulama Kanunu ve Kadastro kanunlarındaki müruru 
zaman hükümlerine göre zilyet bulunup da yukarıda açıklanan sebeplerle bu yerleri adlarına tescil ettirme
yen hak sahiplerinin bu mağduriyetlerinin önlenmesi bayesi ile bu teklif hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu Kanunun amacı 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye ile sınırları 
tayin olunan ve 5.2.1958 tarih ve 4/9925 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla hudutları daha da genişletilen taş
kömürü havzası dahilinde kalan taşınmaz malların hak sahipleri adına tesciline imkân sağlamaktır. 

Madde 2. — Bu maddede taşınmaz malın hak sahibi adına hangi şartlar dahilinde kayıt ve tescil oluna
cağı belirlenmiştir. Taşınmaz mala zilyet bulunanlar, Türk Kanunu Medenîsinin, Tapulama Kanununun ye 
Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun taşınmaz mal iktisabına dair hükümleri muvacehesinde taşınmaz mal
ların adlarına tescilini sağlayabileceklerdir. 

Kömür havzasında Tezkere-i Samiyye'ye istinaden Hazine adına tescil edilmiş yerler mevcut bulunmakta
dır. Bu yerlere yıllardır zilyet ve mutasarrıf bulunan hak sahiplerinin de haklarının zayi olmaması bakımın
dan maddenin ikinci fıkrası düzenlenmiştir. Böylece aynı şartları haiz olup da Tezkere-i Samiyye'nin uygu
lanması sebebiyle zorunlu olarak Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar üzerinde zilyet olanlar ile tes
cil dışı kalmış yerlerdeki hak sahipleri arasındaki eşitsizlik giderilmiş olacaktır. Orman Kadastrosu nedeniy
le Hazine adına tescili yapılan yerler ormanların özelliği itibariyle bu fıkra kapsamı dışında bırakılmıştır. 
Bu gibi yerlerde Orman mevzuatının uygulanacağı muhakkaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası ile zilyetlere yeni bir hak ve imkân bahsedildiği için 766 sayılı Tapulama Kanu
nunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanması söz konusu olmayacaktır. Yani 10 yıllık sukutu hak 
müddeti bu maddenin uygulanmasında nazara alınmayacaktır. 

Bu Kanun hükümlerine göre, yapılacak tespit ve tescillerde zilyetlik sürelerinin hesabında hak sahipleri
nin kanunlara uygun olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki zilyetlikleri nazara alınacağı gibi, 
bu kanunun yürürlüğünden sonra doğacak zilyetlikleri de dikkate alınacaktır. 

Yargıtay içtihatları da göz önünde bulundurularak tescil ilamlarında veya kadastro tespitlerinde arzın al
tında bulunan madenlerin Devlete ait olduğunun teyidi uygun görülmüştür. 

3213 sayılı Maden Kanununun «Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları 
arzın mülkiyetine tabi değildir.» yolundaki 4 üncü madde hükmü mahfuz tutulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 453) 
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Madde 3. — Maddede adlarına tescil ve tespit yapılan mal sahiplerinin madenler üzerinde herhangi bir 
hak iddia edemeyecekleri tespit olunmuştur. Bu, Anayasanın 168 inci maddesindeki «Tabiî servetler ve kay
naklar Devletin hüküm ve tasarrufuyladır» hükmü gereğidir. Kömür Havzasındaki madenlerin aranması, iş
letilmesi ve muhafazasında kamu yararının mevcutiyeti ve önemi nazara alınmıştır. Burada fertlerin mülkiyet 
haklarının kısmen kısıtlanmasındai madenlerin. Devlete ait olduğu ilkesi göz önünde bulıındumlmuştur. Bu 
Kanun ile fertlere sağladığı mülkiyet hakkı nedeniyle Devletin gösterdiği fedakârlık nazara alınarak fertlerin 
de Devletten bir hak talep etmelerinin doğru olmayacağı düşünülüp fertlerin haklarımda, da- ölçülü ve huku
ka dayalı kısıtlamalar getirilmiştir. Yani buradaki mülkiyet hakkının kısıtlanması Anayasamızın 35 inci mad
desinde yer alan kamu yararına dayalı bir kısıtlamadır. İşte bu nedenledir ki, bu kanuna göre hak iktisap ede
cek fertlerin tazminat istemeleri hakkaniyete uygun görülmemiştir. Amaç maddesinde de belirtildiği üzere ka
nunun amacı hak sahibi vatandaşların taşınmaz mallarını tesciline imkân sağlamaktır. Fertlerin mağduriyeti
ni giderirken Devletinde menfaatlerini göz önünde bulundurmak mecburiyeti bulunduğu bir gerçektir. Hal böy
le olunca halen kömür havzasında faaliyetlerini sürdüren ve kamu hizmeti gören Türkiye Taşkömürü Kuru
munun bu faaliyetlerini idame ettirebilmesi için iş ve emniyet sahaları ve bu sahaların uzantılarında bulu
nan her türlü yer altı ve yer üstü tesislerinin de aynen muhafazasında zaruret bulunmaktadır. Bu sebepledir 
ki, bu tesislerin muhafazasına dair de düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca Kurumun maden işletmeciliği nedeni ile tazminat ödeme durumunda kalması halinde halen mikta
rı milyarları bulunan bir ödeme ile karşı karşıya kalması durumu meydana gelecektir. Bu ise sermayesi na
zara alındığında kurumun hayatının devamına engel olabilecektir. Yukarıda da belirtildiği veçhile kamu ya
rarı nedeniyle fertlerin tazminat talep edememeleri zarureti karşısında maddedeki düzenleme yapılmıştır. 

Madde 4. — Bu Kanunun yürürlüğünden önce Türk Kanunu Medenîsi, Tapulama- Kanunu, Kadastro ve 
Tapu Tahriri Kanunlarına göre dava açıp da arazilerinin Tezkere-i Samiyye hudutları dahilinde kalması se
bebiyle veya başka nedenlerle davaları reddolünanlara eşitlik ilkesi nazara almarak yeniden hak talep etme
leri temin olunmuştur. Bu suretle evvelce dava açmış olan kişilerle daha sonra dava açacak olan kişiler ara
sında müsavat sağlamıştır. 

Madde 5. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği maddede belirtilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürüteceği hükme bağlanmıştır. 
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ZONGUUDAK MİUJETVEKJlJt PERÜBV AŞÇIOĞLU VE 3 ARKADAŞHNPIN TEKL1FÎ 

Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Mal! nn İktisabına Dair Kanon TefcMfi 

Amaç 

MAÖDE 1. — Bu Kanunun amacı, 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezfcere-'i Samiyye ile hudut
ları tayin olunan ve 5.2.1958 tarih ve 4/9925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla önceki hudutları genişletilen 
taşkömürü havzasında bulunan taşınmaz malların zilyetleri adına teşdime İmkân sağlamaktır. 

Tescil şartı 

MADDE 2. — 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Sami'ye ile huduıüan belirlenen ve 
52.1958 tarih ve 4/9925 sayılı Bakamlar Kurulu Kararı ile hudutları genişletilen taşkömürü havzası dahülÜn-
deki taşınmaz mallar, 743 sayılı Türk Kanunu Medenî üJnin, 28.6.1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanunu
nun, 15.12.1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun taşınmaz mail mülkiyetinin İktisabı
na dair hükümleri dahilinde zilyetleri adına tespit ve tescil edilir. 

17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i GamöyyeVe istinaden Hazine adına tescil edilmiş taşın
maz maların zilyetleri yukandaki fıkrada yazılı şartların tahakkuku hatimde tescil talep ve dava hakkmı haiz
dirler. 

Zilyetlik müddetinin hesabında (bu Kanunun yürür'öğe girdiği tarihten önceki zilyetlik süreleri de dikka
te alınır. 

Tesctil ilamlarında ve kadaistro tespitlerinde arzın atanda (bulunan madenlerin Devlete ait olduğu belirti
lir. 

3213 sayılı Maden Kanununun 4 üncü maddesi hükümferi sakltöır. 

Tazminat hakkı 

•MADDE 3. — Bu Kanuna göre tespit ve tescil edilen taşınmaz malların sahipleri; madenler üzerinde her
hangi bir halk iddia edemezler, işletae ve arama hakları yoktur, malden işletmecilıigi seheb'iyle meydana gelen 
zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talep edemezler. 

Madenleri işleten kurulm veya tahsis sahiplerinin arama ve işletme 'hakları aynen devam eder, îş ve emniyet 
sahaları ile bu sabaların uzantısı içinde mevcut her türlü yeraltı ve yerüstü tesisleri aynen muhafaza edi
lir. Bu 'Kanuna göre tespit ve tescil edilen taşınmaz malların sahipleri, mülkÜyet hakkına dayanarak bu konular
da bir halk ve tazminat iddiasında bulunamazlar. 

Bu hususlar tapu sicilimin beyanlar hanesinde gösterilir. 

Muhkem kaziye 

MADDE 4. — Daha önce açılan davalarda taşınmaz maun kömür havzasında bulunması nedeniyle mah
kemelerce verilen tescil taleplerinin reddine dair kararlar muhkem kazüye teşkil ernıez. 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 453) 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonu 
Esas No. : 1/759, 2/343, 2/329 

. Karar No. : 6 

20.5.1986 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 'BAŞKANLIĞINA 

«Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Maların llkrJsa'bına Dair Kanun Tasarısı (1/759)», «Zonguldak Millet
vekili Pertev Aşçıoğlu'nun Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların Misalbına Dair Kanun Teklifi 02/343)» 
ve «Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'm Ereğli Maden Havzasında Bulunan Taşınmazların Medenî Kanun 
Hükümlerine Göre İktisabına Dair Kanun Tekli'fîi (2/329)»; Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Tapu Kadast
ro Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı Komisyonumuzun 20.5,1984 Tarihli 6 ncı birleşiminde yaptığı 
toplantıda incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuz Tasarısı ve Tekliflerin, birleştirilerek görüşülmesini karar altına almıştır. 
Komisyonumuz Kanun Tasarısını görüş/melerinde esas almış olup ilgili maddelere gelindiğinde tasarı ile 

teklifler birlikte mütalaa edikriişitiir. 
Tasarı ve Tekliflerin üzerinde yapılan görüşmeler sırasında yukarıda belirtilen ilgili (temsilcilerin izahatla

rı dinlenip konu ile «ilgili soruların cevaplandırılmasına müteakip Tasarının maddelerine geçilmesi ka'bul edil
miştir. 

Tasarının 1, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesinde ise; Kömür Havzasında Tezkere-i Samıyye'ye 'istinaden Hazine adına tescil 

edilmiş yerler bulunması ve bu yerlere yıllardır zilyet ve mutasarrıf bulunan hak sahiplerinim de 'halklarının za
yi olmaması 'bakımından Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar üzerinde zilyet olanlar ile tescil dışı kalmış 
yerlerdeki ıhak sahipleri arasındaki eşitsizliğin giderilmesini sağlamak amacı ile Zonguldak Milletvekili Pertev 
Aşçıoğlu'nun teklifinin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Tasarı ve teklifler havalesi gereği Adalet Komisyonuna gönderillmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
sunulur. 

ile 

Baışkanivekİli 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
Kemal îğrek 

Bursa 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 

Sözcü 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

iDiyarbakıır 

Üye 
İsmet Turhangil 

Mamfea 

Üye 
Kâzım İpek 

Amasya 

Üye 
Kâmran Karaman 

Haıtay 

•Üye 
Berati Erdoğan 

Samisun 

Üye 
Mustafa Demir 

Şanlıurfa 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 22 ., 5 . 1986 

Esas No. : 1/759, 2/329, 2/343 
Karar No< : 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇUSL BAŞKANLIĞINA 

Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun Tasarısı, Zonguldak Milletvekili Per
tev Aşçıoğlu ve 3 arkadaşının; Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Maüarın iktisabına-Dair Kanun Teklifi, 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'm; Ereğli Maden Havzasında Bulunan Taşınmazların Medenî Kanun Hü
kümlerine Göre İktisabına Dair Kanun Teklifi Adalet Bakam Sayın Necat Eldem'in, Maliye Bakanlığı, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılmalarıy
la Komisyonumuzca birleştirilmek ve tasan esas alınmak suretiyle incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görü
lerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

-Tasarının 1-, 4, 5 ve 6ncı maddeleri aynen, Zonguldak! Müetvekm-Peıtev Aş^ğlıı'nua tekMnin 2 nci ve 
3 üncü maddeleri de 2 nci ve 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Aİftaporuımct Genel-Kuruhın>:ona^na-*unıılmak üzere saygtile arz-olunur. 

Balkan 
ili Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adama 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

.Başkanvekili 
Mehmet Onur 

KahramanaaoBiraş 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

^âözcü 
Mehmet Bağçeci 

- Yszgat 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların iktisabına Dair Kanun Tasarısı 

Amaç , 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye ile hudut
ları belirlenen ve 5.2.1958 tarih ve 4/9925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla hudutları genişletilen taşkömürü 
havzası dahilinde kalan taşınmaz malların zilyetleri adına tesciline imkân sağlamaktır. 

Tescil şartı 

MADDE 2. — 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye ile hudutları belirlenen ve 
5.2.1958 tarih ve 4/9925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hudutları genişletilen taşkömürü havzası dahilinde
ki taşınmaz mallar 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin, 28.6.1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanununun, 
15.12.1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun taşınmaz mal mülkiyetinin iktisabına 
dair hükümleri dahilinde zilyetleri adına tespit ve tescil edilir. 

Zilyetlik müddetinin hesabında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki zilyetlik süreleri de dikkate 
alınır. 

Tescil ilamlarında ve kadastro tespitlerinde arzın altında bulunan madenlerin Devlete ait olduğu belir
tilir. 

3213 sayılı Maden Kanununun 4 üncü maddesi hükümleri saklıdır. 

Tazminat hakkı 

MADDE 3. — Bu Kanuna göre tespit ve tescil edilen taşınmaz malların sahipleri, madenler üzerinde her
hangi bir hak iddia edemezler, işletme veya arama hakları yoktur. Madenleri işleten kurum veya tahsis sahip
lerinin arama ve işletme hakları aynen devam eder. Taşınmaz mal sahipleri mülkiyet hakkına dayanarak bu 
konuda bir hak ve tazminat iddiasında bulunamazlar. Bu hususlar tapu sicilinin beyanlar hanesinde göste
rilir. 

Muhkem kaziye 

MADDE 4. — Evvelce açılan davalarda taşınmaz malın kömür havzasında kalması nedeniyle verilen tescil 
taleplerinin reddine dair kararlar muhkem kaziye teşkil etmez. 
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SANAYİ, TEKNOLOJİ VE TİCARET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların 
İktisabına Dair Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tescil şartı 

MADDE 2. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aş-
çıoğlu'nun Teklifinin 2 nci maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Tazminat hakkı 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Muhkem kaziye 

MADDE 4. — Tasannın 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların 
İktisabına Dair Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tescil şartı 

MADDE 2. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aş-
çıoğlu'nun teklifinin 2 nci maddesi, 2 nci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

^Tazminat hakkı 

MADDE 3. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aş-
çıoğlu'nun teklifinin 3 üncü maddesi, 3 üncü madde 
olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Muhkem kaziye 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. özal 

Devlet Bak. Başbakan Yaır. V. 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Balkanı 
A.< Karaevli 

İçişleri Balkanı 
Y, Akbulut 

MM Egatîm Gençlik ve Spor Balkanı 
Af. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakam 
V.< Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakam 
JK"., Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Af. N. Eldem 

Dışişleri Bakana 
V. Halefoğlu 

(Bayıınıdırlak ve iskân Bakam 
/. S. Giray 

Tarım Orman Köyiışferd Balkanı 
H. H. Doğan 

Ener)i ve Tabiî Kay. Bakanı V. 
İ. S. Giray 

2 . 4 . 1986 

Devlet. Bakam 
A. Af. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Af. T. Titiz 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Malye ve Gümrük -Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yandım Bakam 
Af. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakam 
Af. Af. Taşçıoğlu 
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{Sanayi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Yürürlük 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

1 3 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 442 

2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Taban
caları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurul
masına Dair Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/763) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6.5.1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101 -1828/03663 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 29.4.1986 tarihinde kararlaştı
rılan «2521 Saydı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, 
Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkmda Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim, 
Turgut özal 

Başbakan 

GEREKÇE 

11.9.1981 tarih ve «2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının 
Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuncun 9 uncu maddesi; av tezkerelerinin yivsiz av tü
feklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçeceğini ve av tezkeresi hamillerinin sahip oldukları av 
tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarım av tezkeresine kaydettirmek- zorunda olduklarım, avcılık dı
şındaki amaçlarla av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişilerin «yivsiz av tüfeği belgesi» almaları 
gerektiğini hükme bağlamış ve geçici 2 nci maddesinde de bu belgenin alınması için bir yıllık süre tanınmıştır. 

Kanunun geçici ikinci maddesinde belirtilen süre içinde, av tezkeresi hamillerinden yivsiz av tüfeklerini bu 
tezkerelere işletmeyen veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi almayanlara 16.6.1983 tarihli ve 2848, 29.11.1984 ta
rihli ve 3090 sayılı kanunlarla iki defa altışar aylık ek süreler tanınmıştır. 

Verilen bu sürelere rağmen, tescil süresini geçiren pek çok vatandaşımız bulunmaktadır. Zira, yivsiz av 
tüfeklerinin büyük bir bölümünün sahiplerini köylülerimiz teşkil etmektedir. Köylerde ve kırlarda yaşayan 
vatandaşlarımız, ellerindeki av tüfeklerini yırtıcı hayvanlara karşı can ve mal güvenlikleri için kullanmaktadır
lar. Av tüfekleri, bu vatandaşlarımız için zarurî bir ihtiyaç durumundadır. 

2521 sayılı Kanun köylerde yaşayanlara yeterince duyurulamadığı için, halen yivsiz av tüfeği belgesi alınma
mış pek çok tüfek bulunmaktadır. Bu silahların belgesiz olarak taşındığı ya da bulundurulduğunun zabıtaca 
tespiti halinde, sahipleri hakkmda Türk Ceza Kanununun 549 uncu maddesi tatbik olunmakta ve ayrıca tü
feklerin müsaderesine karar verilmektedir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No.: 1/763 
Karar No. : 12 

14.5.1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, 
Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı İçişleri ve Ada
let Bakanlığı Temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzun 14.5.1986 gün ve 9 ncu Birleşiminde incele
nip görüşüldü. 

11.9.1981 Tarihli ve 2521 sayılı Kanuna 29.11.1984 tarihli ve 3090 sayılı Kanunla «Ek Geçici Madde 2» 
ilave edilmiş olduğundan, Tasarının 1 nci maddesinde yer alan «Geçici Madde» tabiri «Ek Geçici 3 ncü Mad
de» olarak düzeltilmiş, 2 nci ve 3 üncü maddeler Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 

Başkanvekili 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Burhan Cahit Gündü: 

İzmir 

Üye 
Ali Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 442) 



'HÜKÜMETİN TEKUİF ETTİĞİ METİN 

2521 Saydı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 
Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklannm Yapımı, Ahım, 
Satımı ve Bıdundundmasuıa Dair Kanuna Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11.9.1981 tarihli ve 2521 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE — Yivsiz av tüfeği sa
hibi olup kanunda verilen süreler içinde vali veya 
kaymakamlardan yivsiz tülfek sahipliği /belgesi alma
yanlar veya tüfâtolerimıi av tezkerelerine işletmeyenler 
'bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde menşe ve 6 ncu maddede belirtilen şartlara 
uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini 
av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz 'tüfek sahip
liği 'belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat ya
pılmaz. 

İBu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 
13 üncü madde uyarınca takibata başlanmış olması 
halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edil
memiş mahkûmiyet kararlan infaz- edilmez ve kanu
nî sonuçları ortadan kalkar. Mahkûmiyet hükümle
rine ait sicil varakaları adlî sicilden çıkarılır. Müsa
deresine karar verilmekle ıberalber ilgili mercilere he
nüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine" geri 
verilir.»! 

3 — 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2521 Saydı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 
Nişan Tabancaları ve Ay Bıçaklarının Yapımı, Ahini, 
Satanı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. ^- 11.9.1981 tarihli ve 2521 sayılı 
Kanuna aşağıdaki]Ek Geçici 3 üncü madde eklen
miştir. i 

«EK GEÇİCİ MADDE 3. — Yivsiz av tüfeği sa
hibi olup, Kanında verilen süreler içinde vali veya 
kaymakamlıklardan yivsiz tüfek sahipliği belgesi al
mayanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletme
yenler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren altı ay içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen 
şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av 
tüfeklerini av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tü
fek sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklannda 
takibat yapılmaz. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce hakların
da 13 üncü madde uyarınca takibata başlanmış olma
sı halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz 
edilmemiş mahkûmiyet kararlan infaz edilmez ve ka
nunî sonuçları ortadan kalkar. Mahkûmiyet hüküm
lerine ait sicil varakaları adlî sicilden çıkarılır. Mü
saderesine karar verilmekle beraber ilgili mercilere 
henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine ge
ri verilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 442) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metili) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
rüdıüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun bükümlerini 'Bakanlar 
(Kurulu yürütür. 

(İçişleri Komüsyonunun KabuH Ettiği Metim) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

29 . 4 . 1986 
»Barbakan 
T. Özal 

Devlött Bak. Barbakan Yrd. 
1. K. Erdem 

Devkıt Bakamı 
Af. V. Dinçerler 

Devle» Bakanı 
A* Karaevli 

Içıiışllıefi Bakamı 
Y, Akbulut 

Devlet Bakamı 
K* Oksay 

'Devlet Bakamı 
A„ Tenekeci 

Aidaiiet Bakara 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakamı 
V. Halef oğlu 

Devlet Balkanı 
A. Af. Yılmaz 

Devlet 'Baklam 
Af. T. Titiz 

Milî Savunma Bakanı V. 
/. S. Giray 

Maliye ve Gümrük Bakaj 
A. K. Alptemoçin 

MliH'U Eglütlüm Genç'tik ve Spor Bakanı 
Af. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
î. Ş. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanı 
Af.; Aydın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çailıışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H, H. Doğan Af. Kalemli 

Sanayii ve Ticaret Bakam 
H, C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kay. Baka-m 
S, N. Türel 

Kültür ve Turizmi Bakam 
Af. Af. Taşçıoğlu 

»m<i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 442) 



Dönem : 17 Yasama : Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (S. Sayısı : 464) 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Dogan'm; 20 . 11 . 1981 Tarihli ve 
2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 

(2 /346) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

20.11.981 tarMi ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanuna liki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teikilifiım ve gerekçesi ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğini saygılarımla arz öderim. 
Osman Doğan 

Şanlıurfa Milletvekili 

GEÎtEKCE 

Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve sanayileşme şehMerimizin Buyükşenör Belediyesi staüiüsüne girmesini zo
runlu kılmaktadır. Bu teşkilatın kurulması ile Belediye hizmetleri daha etkin bir şekilde yürürtülmüş olacak, 
özeffikle altyapı sorunları planlı bir şekilde halledilmiş olacaktır. 

Yukarıda arz etmiş olduğum sebepler gereğince bu teklifi hazırlamış bulunmaktayım. 

İçişleri Kanrâfyomı Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 
Esas ÜVo. : 2/346 28 . 5 . 1986 
Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

Şanlıurfa 'Milletvekilli Osman Doğan'm 20.11.1981 Tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon 
idaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun TekılÜfi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık Temsilcilerinin de katılmalarıyla Kornişonumuzun 28.5.1986 
günlü ve 11 inoi birleşiminde incelenip görüşüldü. 

TeMifin 1 indi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin çerçeve 2 ncl maddesi ile 2560 sayılı fetanbul Su ve Kanaüzaisyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ku

ruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna eklenen «Ek 5 inci Madde» metni değiştirilerek yerine aşağıda ge
rekçesi yazılan metlin Bk 5 inci Madde olarak kabul edilmiştir. 
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Halen Ankara Büyük Şehir Belediyesinin bağlı bir kuruluşu bulunan A'SU Genel Müdürlüğü 5363 sa
yılı Ankara Su Tesisatımın Belediyeye Devri ve İşletilmesi Hakkında Kanuna göre, kanalizasyon şubesi 
ise 4099 sayılı Ankara Şehri Lâğımları Hakkında Kanun hükümlerine göre hizmet yapmaktadırlar, Aynı 
şekilde İzmir Büyük Şehir Belediyesine bağlı bir kuruluş odan ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde yer 
alan Sular İdaresi Başlkanlığı 4583 sayılı İzmir Suları Türk Anonim Şirketinin satın alınmasına ve devrine 
dair kanun hükümlerine göre kurulmuş bir işletmedir. Ek 5 inci madde ile büyük şehir (belediyeleri bünye
sinde 2560 sayılı Kanun Hükümlerine taJbi birer su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü kurulması nede
niyle ilgili mevzuat yürüdükten kaldıırıılmaktadı-r. 

Büyük şehir belediyelerinde kurulacak su ve kanalizasyon idarelerinin adının ve kadrolarının 'belirlenme
si ile mevcult personelin ve sözü edilen hizmetlere 'tahsisli mal varlığının yeni kurulacak idarelere devre
dilmesi ile ilgili düzenlemelerini İçişleri Bakanlığının 'teklifi ve Balkanlar Kurulunun kararı ile sonuçlandırıl
ması Komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek 2560 sayılı Istanfbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna teklifin çerçeve 3 üncü maddesi ile «Ek Geçici 4 üncü» 
madde olarak eklenmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütmeye il'işkin 3 ve 4 üncü maddelerinin madde numaraları teklife eklenen çer
çeve 3 üncü madde nedeniyle 4 ve 5 olarak düzeltilmiştir. 

Teklife «Ek Geçici 4 üncü madde» ilave edildiğinden söz (konusu (teklifin adı «20.11.1981 Tarihli ve 
2560 sayılı İstartbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 
iki Ek Madde ille Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» olarak değiştirilmiştir. 

Ayrıca, konunun önemine binaen teklifin İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca öncelikle Genel 
gündemine alınması Komisyonumuzca ıkararlaştırrlmıştır. 

Raporumuz Gend Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Kurul 

Başkan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Kâtip 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

Erzurum 

Ü y e • 

Başkanvekili 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Üye 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Sözcü 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Fazıl Osman Öney 

İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 464) 
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ŞANLIURFA MtLLETVEKtLl OSMAN DOĞANIN 
TEKLİFİ 

20.11.1981 Tarihli ve 2560 Saydı İstanbul Su ve Ka
nalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağı
daki Ek 4 üncü madde eklenmiştir. 

EK MADDE 4. — Bu Kanun diğer büyükşehir be
lediyelerinde de uygulanır. 

MADDE 2. — 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağı
daki Ek 5 inci madde eklenmiştir. 

EK MADDE 5. — Diğer büyükşehir belediyele
rinde kurulacak bu teşkilatın adı ve personel kadro
ları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayıh İstanbul Su ve Ka
nalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanuna İki İEk Madde ile Bir Ek 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin çerçeve 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağı
daki Ek 5 inci madde eklenmiştir. 

EK MADDE 5. — 4099 Sayılı Ankara Şehri Lâ
ğımları Hakkında Kanun, 5363 Sayıh Ankara Su Te
sisatının Belediyeye Devri ve İşletilmesi Hakkında Ka
nun ile 4583 Sayılı İzmir Suları Türk Anonim Şirke
tinin Satın Alınmasına ve Devrine Dair Kanun hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayıh 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıda
ki «Ek Geçici 4 üncü madde» eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Diğer büyükşehir be
lediyelerinde kurulacak su ve kanalizasyon idareleri
nin adına, kadrolarına, mevcut personelinin ve mal 
varlığının devrine ilişkin esaslar İçişleri Bakanlığının 
teklifi ve,Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit edilir. 

MADDE 4. — Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca 4 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Teklifin 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca 5 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 464) 




