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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 164 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 164 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Doğu Anadolu bölgesinin tarımsal 
sorunları ve alınması gerekli önlemler ko
nusunda gündem dışı konuşması 164:165 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al-
tunakar'ın, Güneydoğu Anadolu'da meydana 
gelen kuraklık ile, bunun sebep olduğu kıtlık 
ve yokluk tehlikesi ve alınması gerekli ön
lemler konusunda gündem dışı konuşması 165:167 

3. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan'ın, 
Katma Değer Vergisindeki kaçakçılığın bo
yutları ve alınması gerekli Önlemler konu
sunda gündem dışı konuşması 167:168! 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir

liğine giden Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne ka-

168 

Sayfa 

168 

dar, Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1335) 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gide
cek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin 
Cahit Aral'ın dönüşüne kadar Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa 
Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
<3/1336) 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE
RİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 

1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüş
tü Taşar ve 2 Arkadaşının, 22.4.198.3 Gün ve 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddele
rinin Kaldırılması ve Bu Kanuna İki Madde 
ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/443) (S. Sayısı : 568 ve 568'e 1 inci 
Ek) 169:178 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin 
Araş, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kah-

168 

169 
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Sayfa 
ramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Af
yon Milletvekili Metin BaJıbey, Sivas Millet
vekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir 
Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Ço
rum Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/191, 2/203) 
(S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 indi Ek) 178 

3. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
İpekböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Or
man ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/139) 
(S. Sayısı : 515) 178 

4. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 
21.12.1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Şir
ketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet; Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret komisyonları raporları (2/317) 
(S. Sayısı : 554) 178 

5. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasar-
oğlu ve 13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Ka
nununun Bazı Maddelerine Fıkralar Eklen
mesi ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Milletve
kili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 
Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanunu
nun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/310, 2/374) (S. Sayısı : 556) 178 

6. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek 
DSP Kurucuları Arasında yer Alan Dört Mil
letvekili ile Bir Siyasî Partiden Kesin İhraç 
Edildikten Sonra DSP'ye Giren Bir Millet
vekilinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Mu
vacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkere
si ve Anayasa ve Adalet Komisyonu Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
((3/1016) (S. Sayısı : 546) 178 

7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Baş
ka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu 
Siyasî Parti Feshedilen ve Başka Bir Siyasî 
Partiye Giren Milletvekillerinin Anayasanın 

— 160 

Sayfa 
84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî Du
rumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ve 
Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/1158) (S. Sayısı : 547) 17$ 

8. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve 
Daha Sonra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu 
Üyeleri Arasında Yer Alan; Bir Siyasî Par
tiden İstifa Eden ve Daha Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Oldukları Si
yasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir Si
yasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Par
tinin Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan 
Milletvekillerinin Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına 
Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Başkanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis-
;yon raporları (3/1073) (S. Sayısı : 548) 179 

9. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 
Sağesen ve Tokat Milletvekili Metin Gürde-
re'nin, Ankara Milletvekili İsmail Saruhan' 
in, Uşak Milletvekili Mehmet Topaç'ın 1163 
Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklif
leri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/77, 2/338, 3/345) (S. Sa
yısı : 565) 179 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 
Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri; Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları 
(2/245) (S. Sayısı : 566) 179 

11. — Konya Milletvekili Kemal Or'un, 
10.2.1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Ka
nununun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/442) (S. Sayısı : 570) 179:181 

12. — Yozgat Milletvekili Lutfullah Ka
yalar ve 59 Arkadaşının, Kütahya Milletve
kili Abdurrahman N. Kara'a ve 9 Arkada
şının, İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şen-
türk ve 8 Arkadaşının, Kars Milletvekili 
Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil ve 5 Arkadaşının, 29.8.1977 
Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sos-
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yal Güvenlik Yasasının Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kal
dırılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/445, 2/13, 2/301, 
2/307, 2/298, 2/401) (S. Sayısı : 571) 181:202,227:230 

13. — 6831 Sayılı Orman Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç 
oturum yaptı. 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın, Anayasanın geçici 
4 üncü maddesinin kaldırılması ve halkoyuna sunul
masının kabulü karşısında 2533 sayılı Kanunun du
rumu; 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol, Doğu 
Anadolu Bölgesindeki hayvancılık ve hayvan sağlığı; 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'da, son gün
lerde toplumu tedirgin eden genel rahatsızlıklar ve 
laiklik; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti Parlamento Heyetine Başkan tarafından 
«Hoşgeldiniz» denildi. 

Almanya Federal Cumhuriyeti Meclisi Başkanının 
davetine icabet etmesi uygun görülen TBMM Başka
nına refakat edecek heyete katılmak üzere siyasî parti 
gruplarınca gösterilen adaylara ilişkin Başkanlık tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

ölüm cezasına hükümlü Ş/ihmuz Yüksel hakkın
daki dava dosyasının (3/1228) (3/1327) geri verilme
sine ilişkin, Başbakanlık tezkeresi okundu; Adalet Ko
misyonunda bulunan dosyanın geri verildiği bildirildi. 

Sıkıyönetim uygulaması 19.7.1987 tarihinde sona 
erecek olan Diyarbakır, Hakkâri, Mardin ve Siirt il
lerinde 19.7.1987 günü saat 17.00'den geçerli olmak 
üzere 4 ay süre ile olağanüstü hal ilan edilmesine; 

19.3.1987 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 
(5) ilde uygulanan ve TBMM'nin 12.3.1987 tarihli 
37 ve 39 sayılı kararı ile onaylanmış bulunan olağan
üstü halin, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Van 

Sayfa 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/843) (S. 
Sayısı : 569) 203:224 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 225 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 225 
1. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 

in, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaa
tına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1932) 225:226 

illerinde 19.7.1987 günü saat 17.00'den geçerli olmak 
üzere 4 ay süre ile uzatılmasına; 

Dair Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üye

liğe Anavatan Partisi Grubunca aday gösterilen İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker seçildi. 

18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununa 7 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/403) 
(S. Sayısı: 567), 

4.2.1983 Tarihli ve 2797 Sayılı Yargıtay Kanunu
nun 5 ve 14 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı (1/838) (S. Sayısı : 561), 

Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 ncı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/407) (S. 
Sayısı : 562), 

Üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, kabul edi
lip kanunlaştılar. 

İçel Milletvekili Edip Ozgenç'in, Arıcılık Kanu
nu Teklifine dair Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) kabul edildi 
ve kanun teklifinin reddedildiği açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 
üzerindeki görüşmeler daha evvelce alınan karar ge
reğince; 

İçel Milletvekili Edip ozgenç'in, İpekböcekçiliği 
Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) 

Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve istanbul Mil
letvekili Bülent Akarcah'nın, 21.12.1959 tarih ve 7397 
sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek ve (4) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
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T. B. M. M. B : 109 21 . 5 . 1987 O : 1 

Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları 
raporları (2/317) (S. Sayısı : 554), 

Istaribul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 13 Ar
kadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun. Bazı Maddelerine 
Fıkralar Eklenmesi ye Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sayılı Türkiye 
Radyo - (Televizyon Kanununun 20 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sayısı : 556) 

Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kurucu
ları Arasında Yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Si
yasî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 

Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir Siyasî 
Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti Feshedi
len .ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Milletvekilleri
nin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde 
Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı 
ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) <S. Sayısı: 547) 

©ir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Sonra 
Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasında 
Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha 
Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hu
kukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile 

Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
porları (3/1073) (S. Sayısı : 54S); 

Raporları üzerindeki görüşmeler komisyon yetki
lileri ve hükümet temsilcileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından; 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve Tokat 
Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Milletvekili 
İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet Topaç' 
m 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (2/77, 2/3318, 3/345) (S. Sayısı: 565), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nafbantoğlu'nun 9 
Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve tçişleri 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(2/245) (S. Sayısı : 566) üzerindeki görüşmeler de, 
komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından; 

Ertelendiler. 
22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka

nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna fici Madde ve 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifinin (2/443) (S. Sayısı : 568) tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanarak maddelerine geçildi; 8 inci mad
deye kadar kabul edildi; 8 inci madde Komisyona ge
ri verildi. 

21 Mayıs 1987 Perşem'be günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 23.55te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbiîen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — 64 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/855) (İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş ve komisyona havale tarihi : 
20.5.1987) 

2. — Bursa İli Merkezinde Osmangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/856) (İçişleri; Plan ve Bütçe komis

yonlarına) (Başkanlığa geliş ve komisyona havale ta
rihi : 20.5.1987) 

3. — Gaziantep İli Merkezinde Karşıyaka ve 
Şahinbey Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/857) (İçişleri; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.5.1987) 

4. — 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Ek 6 ncı Maddesinin Değiştiril-
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meşine Dair Kanun Tasarısı (1/858) (Millî Savun
ma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ve komisyona 
havale tarihi: 20.5.1987) 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın; He

sap Ver Kanun Teklifi (2/461) (Adalet Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.5.1987) 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununa 4 Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/462) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.5.1987) 

3. — İstanbul Milletvekili İbrahim '• Ural'ın; 
6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 5 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 
(2/463) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.1987) 

4. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
12 Arkadaşının; 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/464) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.1987) 

5. — Sivas Milletvekili Ruşen Işın ve 11 Arkada
şının; 2533 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa önerisi (2/465) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.1987) 

Tezkereler 
1. — Kırklareli Milletvekili Şükrü Babacan'ın 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1328) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.5.1987) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1329) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.1987) 

3. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1330) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.5.1987) 

4. — Fesih Aksin Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1331) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 18.5.1987) 

5. — Hüseyin Yeniyapan Hakkındaki ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/1332) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18.5.1987) 

6. — Cumhurbaşkanlığı 1986 Yılı Kesinhesap Cet
velinin Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği Tezkeresi (3/1333) (Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 18.5.1987) 

7. — Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür
lüğünün 1986 Malî Yılı Bilanço ve Faaliyet Raporu
nun Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1334) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.1987) 

Raporlar 
1. — Bolu Milletvekili Fuat öztekin ve 10 Ar

kadaşının, 1615 Sayılı Gümrük Kanununun Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Kayseri Millet
vekili Mustafa Şahin'in Aynı Mahiyette" Kanun Tek
lifi ve Adalet; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (2/452, 2/82) (S. Sayısı : 574) (Dağıtma tarihi : 
20.5.1987) (GÜNDEME) 

2. — Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenme
si, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/852) (S. Sayısı : 578) (Dağıtma ta
rihi : 21.5.1987) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, çiftçi ve köylülere verileceği vaadedilen ek 
ziraî kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2009) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 20.5.1987) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Doğu Anadolu bölgesinin tarımsal sorunları ve 
alınması gerekli önlemler konusunda gündem dışı ko
nuşması 

, BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz isteyen arkadaşlarımız var; ken

dilerine sıra ile söz vereceğim. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Doğu Anadolu bölge
sinin tarımsal sorunlarıyla ilgili olarak; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selam
larım. 

Ülkemizin sosyal, kültürel ve iktisadî meselelerinin 
bir bütün olarak ele alınması, amacıyla planlı döneme 
geçildiği yıldan itibaren uygulamaya konan beşer yıl
lık kalkınma planlarında ve yıllık programlarda, Doğu 
Anadolu bölgesinde yer alan illerin yatırımlarına ağır
lık verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, 21 Temmuz 1984 
gün ve 18465 sayılı Resmî Gazetede 84/8306 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı olarak yayınlanarak yürürlü
ğe konulan, kalkınmada öncelikli yörelere uygulana
cak tedbirler geliştirilmiş olmasına rağmen, bugüne 
kadar arzu edilen başarıyı elde etmek ve tespit edilen 
hedeflere ulaşmak mümkün olmamıştır. Doğu Ana
dolu bölgesinde henüz tam olarak değerlendirilmemiş 
zengin kaynaklar vardır. 

Bölgede sulama hizmetlerinin geliştirilmesi, toprak 
ve su muhafaza hizmetlerine gereken önemin veril-

(Bursa Milletvekili İsmet Tavgaç'a kadar yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN — Yetersayımız vardır. 

mesi, çayır ve meraların ıslahı, yem bitkilerinin geliş
tirilmesi, girdi kullanımının artırılması, yeni tarım 
teknolojisinin uygulanması ve uygun bitki bileşimi ile 
bitkisel ve hayvansal üretimde verim artışını sağlaya
cak üretim politikası izlenmesi suretiyle bitkisel ve 
hayvansal üretimi artırmak gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Doğu Anadolu bölgesindeki 
tarımsal potansiyeli iyi bir şekilde değerlendirerek 
üretime dönüştürmek için, aşağıda belirtilen tedbir
lerin uygulamaya konulması gerekmektedir. 

1. Doğu Anadolu bölgesinin detaylı toprak etüt
lerinin yapılması konusu bir programa bağlanarak 
ele alınmalıdır. Yapılan toprak etütlerinin değerlen
dirilmesi neticesinde elde edilecek bilgilere göre de, 
bölgenin tarım içi ve tarım dışı arazi kullanım plan
ları yapılmalıdır. Doğuda bu konuda hiçbir hareket 
yok. * 

2. Türkiye geliştirilmiş toprak haritası etütlerine 
göre, Doğu Anadolu bölgesinde işlenerek tarım yapma
ya müsait arazilerle, işlenerek tarım yapmaya müsait 
olmayan arazilerin 10 milyon 951 bin 331 hektarlık 
kısmı su ve rüzgâr erozyonuna maruzdur. Bu saha
larda erozyonu durdurmak, sel sularının zararlarını 
önlemek, suyu toprakta muhafaza etmek, toprakta 
verimliliğin devamını sağlamak için fizikî ve kültürel 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirlerin, uy
gulayıcı kuruluşlarca tatbikata intikal ettirilmeleri ve 
yapılan çalışmaların uzun ömürlü olmalarının temin 
edilmesi için havza ıslahı çalışmalarını düzenleyecek 
havza ısahı kanunu hazırlanarak yürürlüğe konma
lıdır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Niye konuşu
yorsun, kim dinliyor ki, Sayın Nalbantoğlu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — 3. Do

ğu Anadolu bölgesinde tarımı iyileştirmek, çiftçi ge
lirlerini artırmak, toprak ve su kaynaklarından azamî 
derecede yararlanmak, toprakta verimliliğin devamlı
lığını sağlamak, toprak ve su kaynaklarının geliştiril
mesi konularında yapılacak tesislerin uzun ömürlü 
olmalarını temin etmek için, tarıma dayalı sanayi kol
larını da birlikte içeren bölgesel planlar hazırlamak 
ve uygulamak gereklidir. 

4. Doğu Anadolu bölgesi çiftçilerinin tarımsal 
konularda eğitimleri büyük önem arz etmektedir. 
Çiftçilerin eğitimi için özel bir proje hazırlanmalıdır. 
Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında böl
gedeki ziraat odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Bir
liği ile işbirliği yapılmalıdır. 

5. Bölgede yapılacak etütlerle bölgenin su po
tansiyeli, -küçük su kaynakları dahil- belirlenmeli 
ve mevcut su potansiyeliyle, proje ekonomisi dikkate 
alınarak, ekonomik olarak sulanması mümkün olan
lar tespit edilerek projeye bağlanmalı ve öncelikle 
tatbikata intikal ettirilmelidir. Küçük tarım işletme
lerinde sebze ve meyve tarımının geliştirilmesinde köy 
ve köylüyü kapalı ekonomiden kurtarıp pazar ekono
misine yönlendirmekte etkisi büyük olan uzun süreli 
etüt ve planlama çalışmalarını gerektirmeyen, inşaat 
süreleri çok kısa ve maliyetleri düşük olan, işletme
leri kolay, bakım ve onarım işleri, istifade eden 
çiftçilerce yapıldığı için devlete ayrıca bir malî külfet 
yüklemeyen ve yukarı havzalarda dağ ve orman içi, 
hele orman kenarında yaşayan çok dar gelirli 
çiftçilerimizi sulama suyuna kavuşturma imkânı veren 
küçük su kaynaklarının ıslahı ve geliştirilmesine Doğu 
Anadolu bölgesinde ağırlık verilmelidir. 

6. Doğu Anadolu bölgesindeki sulama şebekele
rinde sulama oran ve randımanları düşüktür. Şebeke-
lerdeki sulama oranı ve sulama randımanı düşüklük
lerinin giderilmesi için tarla içi geliştirme hizmetleriy
le rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 
Ayrıca, çiftçilerin sulama konusunda eğitimlerinin bü
yük önem arz ettiği dikkate alınarak, gerekli çalışma
lar yapılmalıdır. 

7. Doğu Anadolu bölgesindeki sulama şebekele
rinden yararlananlardan alınan sulama ücretleri yük
sektir. Doğu Anadolu bölgesi sulama şebekelerine ait 
sulama ücretlerine daha ucuz tarife uygulanmalıdır. 
Bilhassa toprak ve su kooperatifi kurmak suretiyle 
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yeraltı suyundan sulama suyunu elektro pompa ile 
temin eden çiftçilerin durumlarını iyileştirmek için, 
yüzde 50 indirimli elektrik tarifesi mutlaka uygulan
malıdır. 

8. Doğu Anadolu bölgesinde toprak muhafaza 
ve havza islam konularının organik bir bütün olarak 
ele alınması gerekmektedir. Bu hususun tahakkuku 
için toprak muhafaza ve havza ıslahı konularının 
ifasından sorumlu olan1 kuruluşlar arasında, etüt, 
planlama, projeleme ve uygulamalarda muhakkak 
surette işbirliği yapılmalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayınız. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bir mad

de kaldı. 
Doğu Anadolu bölgesindeki meraların ıslahı ko

nusu bir projeye bağlanmalıdır. Doğu Anadolu böl
gesindeki meraların bugünkü durumu hayvancılığı
mızın gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
nedenle meraların iyileştirilmesini sağlayacak, fayda
lanma hak ve sistemini düzenleyecek bir mera tasa
rısı hazırlanarak kanunlaşması temin edilmelidir. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Tarım Bakanı
nın önünü kapatıyorlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen Tarım Bakanını meşgul et
meyin efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — İşte, 
bütün yapılacak olan işleri biz tespit ettik ve saydık. 
Sayın bakanlarımız dinlemedilerse, tabiî tutanaklar
dan elde edebilirler. Bu konulan yapmak da, erken 
seçime gidecekleri için onlara belki nasip olmaz, in
şallah bize nasip olacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıraların
dan «Hayal, hayal» sesleri; SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen kuraklık 
ile, bunun sebep olduğu kıtlık ve yokluk tehlikesi ve 
alınması gerekli önlemler konusunda gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Mahmud Altunakar, 
Cenubî Şarkî Anadolu hakkında vaki kuraklıkla ilgili 
gündem dışı söz istemiştir. (Gülüşmeler) 

Diyarbakır Azası Sayın Mahmud Altunakar, bu
yurunuz. 

ıMUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — «Azası» ne demek Sayın Başkan; üyesi!.. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) Muh
terem Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin aza
ları; maruzatıma başlamadan evvel arzı hürmetler 
ederim. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz almak 
suretiyle huzurunuzdu hükümetimizin ıttılaına arz 
etmek istediğim mevzu, realitesi asırların ihmalinden 
gelen ve bugün yine mukadderatın tabiî seyri içinde 
eli kolu bağlı bir mıntıka halkının karşılaştıkları ha
diseyi tevekkülle temaşa ettiklerinin müessif müşa
hedesinden ibarettir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bin seneden beri Türklere vatan, Analdolunun ce
nubî şarkîsini teşkil eden bu mıntıkanın, elan kurak
lıktan mütevellit karşı karşıya bulunduğu kıtlık ve 
yokluk tehlikesinden bahsetmek istediğimi herhalde 
tahmin edersiniz. 

Mıntıkada meskun halkın geçim ve maişetini teşkil 
eden ziraî mahsul olarak hububatın verimi, mevsim 
yağmurlarının müsait yağış seyrine tabi olmaktan 
ötede bir faktör veya çare temin edilemediği heyeti 
âlinizin malumlarıdır. 

Mıntıka halkının kaderini bağladığı bu çorak 
topralklann, rutuibetten nasibini almadığı ve sulama 
tertibatının mevcut olmaması sebebiyle zaten çeşitli 
olmayan ziraatı bir yıl boyunca tek bir mahsul idrak 
edilmesine amil olmaktadır. 

Binaenaleyh, Akdeniz, Ege ve Marmara havza
larında beş dönümden elde edilen varidat müşarün
ileyh mıntıkada 1 000 dönüm araziden temin edilen 
kazancın fevkinde görülmektedir. 

tşin garip tarafı nehir ve ırmakların tanzim ve ıs
lahı zamana mütevakıf ve küçük sulama sistemleri
nin de hâlâ kale alınmamış olması, şimdi bu işin üze
rine ciddiyetle tevakkuf edilmesini icap ettirmektedir. 

Diğer taraftan, altyapının yok denilecek kadar 
az oluşu, sanayi bakımından mahrumiyet içinde ol
ması ve ticaret sektörünün inkişaf edememesi ve ku
raklık gibi bir afetin mıntıkada büyük bir tahrip ve 
tezelzüle fırsat vereceği izahtan varestedir. 

NERİMAN ELGİN (Ankara) — Hiçbir şey an
lamıyoruz. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Şunu 
ifade etmek istiyorum: Çiftçinin iştira takati felce uğ
radığı takdirde mahallî sanatkâr, esnaf ve tüccarı da 
perişan olmakta ve bir hercümerce sebebiyet vermek
tedir. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; yapılan 
toütün propagandaların hilafına Ziraat Bankası ve 
diğer teşekküller, çiftçiye arzu edilen seviyede yardım 
yapamamıştır. Tertip edilen plasmanlar kâfi gelme' 
miş, açılan krediler kifayetsiz kalmıştır. Bunların da, 
karışık formalite ve bürokrasi güçlüğünden, tayin 
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edilen hedefi ya şaşırttığı veya tahrip ettiği vakai 
basitten olmuştur. 

Makineli ziraat, kimyevî gübre ve ziraî mücadele 
ile toprak ve mahsulünü kıymetlendirmeye çalışan 
çiftçi, isabetsiz fiyat politikaları, nakliye zorlukları ve 
alımı yapılan mahsulün bedelinin zamanında ve mun
tazam tediye edilememesi sebebiyle, tefecinin ve gayri 
resmî bankerlerin zalim pençesine terk ve kucağına 
itilmiştir. Günden güne eriyen çiftçi, mesleğinden 
vazgeçmek suretiyle, kafileler halinde büyük şehir 
merkezlerine muhaceret etmek zorunda kaldıklarını 
izaha lüzum yoktur. Bu haraketin, memleketteki işsiz
ler ordusunu tevsi etmekte, dolayısıyla cemiyette iç
timaî ve idarî huzursuzluklar meydana getirmekte ol
duğu görülmektedir. 

'Hesap adamı değilim; bugün orta halli bir çiftçi 
ailesi 500 dönümlük çorak arazisini sürebilmek için 
maişet ve artan girdi masraflarıyla, yıl sonuna kadar 
25 milyon liraya ihtiyaç hissetmektedir. Bu parayı 
tefeciden, bir sene sonra ödemek üzere yüzde 100 
faizler alır. Borç miktarı 50 milyondur. Şu veya bu 
sebeple tarlasından mahsul alamadığı halde, borç yine 
yüzde 100 faizle ertesi seneye tehir edilir ve borç 
yekûnu 100 milyona baliğ olur. 
- Eli kolu bağlı kaldığı böyle felaketli senelerde, 100 
milyon faiz borçlarına ilaveten maişet ve yeni çalışma 
faaliyeti için yeniden yüzde 100 faizle, iki misli, yani 
50 milyon borç alır. Bunu müteakip iyi bir mahsul 
elde etse bile, 150 milyon borçlu bu orta halli çiftçi, 
elbette ki, belini doğrultamaz ve arazisi de elden 
gider. Bunun bir çok misalini mıntıkada yaşayan 
eşhastan gösterebilirim. 
. Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; bu acı 

ve ibret verici tabloya bakarak, acılara çare bulmak 
üzere, parti tefriki yapmadan ve şahısları hedef alma
dan, beraberlik içinde meseleyi halle çalışalım. Olan 
olmuştur; ancak, hükümetimiz müşfik kucağını açsın, 
bağrına bassın ve muavenetini esirgemesin. 

Yapılacak işleri acil ve muaccel olarak iki kate
goride tespit etmek mümkündür. 

Acil işler: 
1. Derhal kâfi miktarda ehil ve dürüst kişilerden 

heyetler teşkil edilerek mahallinde zarar ve ziyan 
tespiti yapılsın. 

2. Mevcut banka ve kooperatif borçları faizsiz 
tecil edilsin. 

3. Aynî ve nakdî yardım yapılsın, yani tohum, 
gübre, akaryakıt temin edilsin. Ziraî mücadele bedava 
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yapılsın. Ziraî alet ve edevatın tamir ve çiftçinin bir 
yıllık maişetini temin edecek, yine faizsiz nakdî im
kânlar temvil edilsin. 

Muaccel işler: 
1. Köy yolları ikmal edilsin. 
2. Tarlalar tasfiye edilsin. 
3. Göletler yapılsın. 
4. Çay ve küçük akarsuların şebekeleri tanzim 

edilsin. 
5. Artezyen kuyularına hız verilsin. 
6. 'Büyük-baraj inşaatları aksamasın, zamanında 

ikmal edilsin. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kış yağmur

ları başladığı zaman Sayın Başbakan, büyük bir in
şirah ve neşeyle, barajların dolduğunu, senenin be
reketli olacağı müjdesini vermekteydi. Vatandaş ola
rak, aynı inşirahı paylaşmamak ve neşeye iştirak 
etmemek mümkün değil. Fakat, bugün meydanda 
tablo için, aynı hassasiyetle, cumhuriyet hükümetinin 
başı olarak, alaka ve yardımlarını göstereceğinin 
ümidi içinde hürmetlerimi arz ederim efendim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altunakar. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 

bu şekilde konuşma İçtüzüğe uygun mu? 
HÜSEYİN AVNt SAÖESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, konuşma tercüme edilerek dağıtılsın efendim. 
3. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan'ın, Katma 

Değer Vergisindeki, kaçakçılığın boyutları ve alın
ması gerekli önlemler konusunda gündem dışı konuş
ması . 

BAŞKAN — Katma Değer Vergisindeki kaçak
çılık boyutları hakkında, İzmir Milletvekili Sayın Vu
ral Arıkan. 

Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 1.1.1985 tarihinden itibaren uy
gulanmakta bulunan Katma Değer Vergisinin 1985 
yılı hâsılatı, kesin olarak 1 trilyon 176 milyar Türk 
Lirası olmuştur. 1986 yılı hâsılatı ise 1 trilyon 798 
milyar lira ile bağlanmıştır. 

'Bu rakamlara balkildığı zaman olayın memtıü-
miıy/eit vteridi olduğu görülür. Yalnız, 1987 yılı bütçesini 
Sayın Maliye Bakamımız Mecliste takdim ederken, 
şjöyite bir ifade kuMandılar : «IBiz, perakende satışta, 
(fiiyatıın iç'inıe Katana Değer Vergisini dahil etltük; çün
kü, pazarlık yapılıyordu» dediler. Bajsımda şu günler
de çıkan haberlere göre, bu yaygınlaşmış biır hale 
gelmiştir. Yani, Katma Değer Vergisi bir pazarlık 

konusu oülmaya başlamıştır. Pazarlığı, .bazen alıcı tek
lif etjmekte, bazen de satıcılar ortaya atmakltadıriar. 
Acaba bunun nedenleri nelerdir? Bunun üç nedenini 
tespit etımıek mümkün : 

(Birincisi, güderek gelir dağılımının menfî bir yol
da boizulumu, yani fakirliğin artiması. 

(ikincisi, enflasyonun ülkemizde, aşağı yukarı do-
Iföuz yıldan, beri, tekli rakamlara indirilememiş olu
şu. Enflasyonu tekili rakamlara indirilemeyiş, vatan
daşı koruma içgüdüsüne terk ettmiş ve bu suretle pa
zarlık yolu şiddetlenir olmuştur. Aynı zamanda bu, 
.enflasyonla vergi sisıtemi arasındaki etkileşimin de 
güze! bir örneği otauşltjuır. 

îüçiündülsü; vergi psikolıojiısiyle yakından alakalı
dır. Eğer bir ülkede toplanan vergilerin sarfı biakt-
ımındian, vatandaş, devlletkı güvenli bir şekilde hareket 
etmediğine inamıyorsa, vergi kaçakçılığına, vergiden 
kaçınma yolunu kolaıylikla yeğleyebilir. Sanıyorum 
ki, bugün içimde bulunduğumuz durum bunun kanıtı
dır. 

!Bu tespitler, güinilülk yaşamlımızdan kaynaklanı
yor; acaba Katma Değer Vergisindeki kaçakçılığın 
Ibbyutu bakımınldan nakamllar ne gösteiriyjar?' 

19&6 yılınım rakamsal sonuçlarını almış bulunuyo
ruz. Tarım aktöründe 19816 yıllında cari alıcı fiyat
larla. Katma Değer 6 trilyon 639 milyarıdır. Bu rakam 
1985 yılında 4 trilyon 853 milyardır. Sanayi sektö
ründe yine cari alıcı fiyatlanüa Katlma Değer 13 tril
yon 244 milyon Türk Liradır. Hizmetler sektöründe 
ise, 1986 yılında cari alıcı fiyatlarıyla, 19 trilyon 798 
miliyar liradır; buınun içerisinde ticaret ve inşaat sek-
ItJörü ağırlıklı yerini a'ımıış bulunmaktadır. 

iSayın* Başkan, değerli milletivekiilleri; biliyorsu-
nuz ki ithalat da Kateıa Değer Verlg'isine tabidir. 
19816 yılımda topPam 11 milyar 105 milyon dolarlık 
ithalat yapılmışltır; bunun 3 milyar 474 milyonu ya
tırım mallarıyla ilgtöidSiir; 956 milyarlık kısmı tüke
tim mallarından kaynaklanır, 6 milyar 664 milyonluk 
Ikıısmı da hammaddelerle ilgilidir. Şimdi kaçağı tes
pit edebilmemiz için şu iki varsayımı, ilkeyi tespit et
mem <z Hazımdır : 

'Birimcisi; yatırım mallan, biliyorsunuz, Katma 
Değer Vergisine -tabi değil, daiHa .dioğruisu erteleniyor; 
ithalata göre hesaplarken bü miktarı çıkarmamız la-
z"jm. 

İkincisi; tarım sekfiöiründe gıda maddeleri genel
likle sıfır boyutta vergiye tabı; bu yüzden bunu da 
itıamamen dışlljyoruız. O halde tahsil edilmesi lazım 
gelem KaDma Değer Vergisi ne idi, tarım sektörünü 
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tamamen dışlamamıza rağmen, 13 trilyon sanayi 
sektörünün yaraittığı Kalıma Değer vardır; yüzde 10 
hesabıyla 1 tirilyloın. 3124 milyardır. Yani, sanayi sek
törümün 1 trilyon 324 milyar lirailık Katana Değer 
öldamesi lazımdı. Hizmelt sektörünün 19 trilyon 798 
ımi'lyar'dliT, yüzjde 10'u itibariyle -ıson ayda yüzde 12' 
Idiır, onu da nazarı itibara alımıyoruim- 1 trilyon 979 
im Ayardır. 3 milyar 447 milyonluk ithalatı tenzil1 et
tiğimiz zaım'an 7 trilylon 630 milyar dolardık ithalat 
Katıma Değeır Vergisine tabidir. Yılbaşında kur 600 
lİraıdjır, yıd is,oınıulnjd'a 800 liradır; ortalama olarak he-
lîüap ödsrısslk, İtlhaliatlta 534 milyar liralık Kailima De
ğer Vergis/nim ödenmesi lazım; fiilî rakamlarda 529 
imiılyar olmuştur. Bu ülçıüınıü topladığınız zaman Türk 
elkonoirnisinin 1986 yılında ödemesi lazım gelen Kat
ıma Değer Vergisi 3 trilyon 834 milyar olması lazım 
ge4ir. Tahısilatınııız nddir; baıştia arz ettim, 1 trilyon 
798 mii'yar. Delmek ki, Katma Değer Vergisinde res
mî verilerle göre 2 trîlyonilulk bir kaçak vardır. Bunu 
nasıl önleyebiliriz? 

iMÜlsaade etdıerısıeniz, iki dakikada da bunları özet
leyeyim : 1. Her halükârda, istisna ve muafiyetler 
yeni baştan gözldlen geç ir ilmek gerekir; hem yatırım 
.istisnalarımın, hlem de içeride tanınan iısıtisttiialarıo 
ciddî bir biçimde gözden geçirilmesi gerekir. 

2. Katma Değer Vergisihdeki koruyucu hüküm
lerin mutlaka tatbik edilmesi lazımdır. Nedir koruyu
cu hükümler?.. Butailar oeza hükümleri değildir. De
ğerli arkadaşlarım, bili yorsun uız 1957 yılından 1987 
yılına kadar ülkemizde bir güder vergileri, tatlbikatı 
vıardı, ilk istihsal ımiadjdelelrinin vergi'lendirilmesiyle i 1— 
gtili olarak, orada da bîr kbruyueıu hüküm vardı ve biu 
koruyucu hlükıülm, imal ve inşa işlerinde hammadde, 
yardımcı ımaldde, enerji, işçilik ve benzeri ölçüleri 
esas olarak belli iş ve sanat kolları itibariyle asgarî 
ımnldııman oranlarıma tespit etmeyi kapsıyordu. Bu hıü-
klükn 1957 yılından 1987 yılına kadar uygulanmadı, 
yani Maliye Bakanlığı bu uygulama yoluna başvur
madı. Aynı hüküm Katma Değer Vergiisii Kanununun 
5ı6 noı maıdidesıinlde de vardır. Buıgün sanayi sekttörün-
ıde, birçok imalat sektöründe açıktan muameleler, 
Katma Değer Vergisinin yürürlüğünden önceki Sevi
yeyi aşmış bıulumımaktadır. Yani 198Ö yılında tekstil 
sektörümde yüzde 25 dolayında ollan açık muamele, 
ıhugüm Türkiyelide yüzde 30'lara, yüzde 40*lara var
mış bulunmaktadır. 

(Binaenaleyh, bu kontrol edici hükmü getirip, ya
ni ana kuruluşları sorumlu kılıp mutlaka faturanın 
tedavül eltlmielsiıni sağlamak lazım gelir. 

— 168 

3. Yüzde 12 nispetinden mutlaka vazgeçilmeli
dir. Bunun içlin lüks malları djaha yjükslek nl&petite 
vergiye tabi tutmalı, diğer malları daha düşük nis
pette vergiye tabi tutmalıdır. Alyrıca, Od ir Vergisi 
ısîsterniıyie de ahenk'leşitir ilmesi sağlanmalıdır. 

Yüce heyete Saygılar sunarım. (Alljkışl'ar) 
.BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arılk'an. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine gi

den Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin'in dönüşüne kadar, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1335) 

'BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardıır; okutup 

IbiIgfilerinize sunacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 Mayıs 1987 gün ve Kan. Kar. : 39-06-43-
87-204 sayılı yazımız, 

Görüşmelerde bulunmak üzere, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliğine giden Maliye ve Gümrük 
Balkanı A. Kurtoelbe Alptetmoçin'in 18 Mayıs 1987 
tarihinden dönüşüne kadar; Malîye ve Gümrük Ba
kanlığına, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın Vekillik e/tmasünin., Başlbalkanın teklifi 
üzerine, uyguln görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan (Evren 
Cumhurbaşkanı 

IBAŞKAN — Bilgilerimize sunulmuştur. 
2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın, dö
nüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Mustafa Tınaz Titizin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1336) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Mayıs 1987 ta
rihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın dönüşüne 
kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Baka
nı M. Tınaz Titiz'ân vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLtFLERtYLE KOMtSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar 
ve 2 Arkadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Si
yasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna 
İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/443) (S. Sayısı : 568 ve 568'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyon'lardan Gelıan. Diğer tşler» (kısmına 
geçiyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüşifeü Taşlar ve 2 
arkadaşımın, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tner Kanunumun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna İiki 
Madde ve Bir Geçici Maddle Eklenmesi, Haklkınida 
Kanun TeMîfi üzerinddki görülmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet?.. Hazır. 
iKomisyon, teklife yeni bir 4 üncü madde ek'len-

mesinö dair önergeyi ve 8 inci maddeyi -önergelerle 
birl'lkitte- geri. almıştı. 

Şiîmdi ko!misıy;oın!un bu konuda gönderdiği raporu 
ve yeni 4 üncü maddeyi1 dkutuyjorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gazianltep MiUetıvdkili Mustafa Taşar ve 2 Arka

daşının 22.4.1983 Gün ve 2820 sayılı Siyasî Partiler 
Kamun umun Bazı Maddelerinin Değiştir i İlmesi, Bazı 
Maddelerimin Kaldırılması ve Bu Kanutna İki Madde 
ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Halk'kımid'a Kanun 
Teklifinin Genel Kurulun 108 inci Birleşimindeki 
gönüşimelerinde 3 üncü maddeden sonra teıklife ilave 
edilmesi istenen yeni 4 üncü madde önergesini ve 8 
inci maddeyi verilen. 4 önerge ile komisyonumuz ge
ri almıştı. 

ıKo'mi syoinuımuz 21.5.1987 günlkü tdplanıtiı&ıında 
yapılan görüşmelerde kanun teklifine ekilemımesii is
tenen yeni 4 üncü madde teklifine ilişkiln önerge 
olumlu 'karşılanmış ve 4 üncü madde olarak teklife 
aynen ilavesi ka'bul adi İm iştir. 

.'8 inci maddenin değiştirilmesi ile ilgili önengjeler 
üzerinde yapılan görüşimeterden sonra Gaziantep Mil-

(1) 568 S. Sayılı Basmayazt 20.5.1987 tarihli 108 
inci Birleşim Tutanağına, 568'e 1 inci Ek S. Sayılı 
Basmayazı bu tutanağa eklidir. 

tetvekili Mustafa Taşar v,e 4 arkadaşımın öuıergesi ka-
Ibul adVımilştir. 8 inci madde hu değişik ş'dk'li ile be
nimserim iş diğer üç önerge ise reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak 
üzere yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip; 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

(8 inci maddeye 
muhalifim) 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Edip özgenç 
İçel 

(8 inci maddeye 
muhalifim) 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

(Teklifin 8 inci maddesine 
karşıyım) 

BAŞKAN — Efendim, 
dkuruyorulm : 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 

İhsan Tombuş 
Çorum 

özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Cevdet Karslı 
Giresun 

(8 inci maddeye 
muhalifim) 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

(8 inci maddeye 
muhalifim) 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

(8 inci maddeye karşı 
oydayım) 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

(8 inci maddeye 
muhalifim) 

simidi 4 üncü maddeyi 

Madde 4. — 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu
mun 3270 Sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesi
nin 7 nci fıkrası aşjağıdaki şekilde değiışitirilmişitir. 
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«Parti kurucuları seçilmiş delegelerin % 15'iniden 
fazıla okniaımafc kaydıyla, parti üyelikleri devam ett'i-
ği müddetçe, ilik bulyük kongre dahil büyük kongre
nin tatb'iî üyeısidtirler. Parti kurucuları seçilmiş, delege-
miin % 15'indem fazla ise tabiî delegelerin kurucu
lar araısunıdan nasıl seçileceği siyasî partilerin tüzük
lerimde gösterilir. Parti kurucuları ilk buyuk (kongre
yi,, partimin tüzelkişilik kazanımasından bağlayarak 
iki yıl içinde toplamak zoruradaidırlar.» 

'BAŞKAN — Ma<dd;e üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?.. Ylok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edtçn-
ller... Etmeyenler... Madde kabul edilmişjtir. 

iŞîimldi efendim, bu madde yeniden ilave edildiği 
i,ç:m, bundan aonfa gteledefc olan maddelerin numara
ları birer ileriye gildetdek; dolayısıyla teklifteki 8 inci 
mad|dİ3 9 uıncu madde olmuş oluyor. Böylece, komis
yonum geri alidığı 8 inci madde de 9 uncu madde ola
nak olkutuîadakltur. 

'Buyurun, okuyun efendim. 
İKaldırnlan Hükü'rnler 
(Madde 9. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kianunu-

nun; 
a) 18 inci m'alddeisi yürüklükten kaldırılknıştır. 
!b) 4119 uncu ve Geçici 1 ilnci. maddelerinin yü

rüdüğü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 4 
üncü maddesinin yürürlükten kaldırıldığı tarihte so
ma erer. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? 

iSayın Çtarapçıoğlu; başka söz isteyen var mı? 
İISA VARDAL (Zonguldak) — Ben işitiyorum Sa

yın Başkan. 

İBAŞKAN — DYP grubu adına Sayın Çorapçı-
oğ'iu; buyurun efendüm. 

DYP GRUıBU ADINA MUSTAFA ÇORAPÇI-
OĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; dün yapılan görüşmeler sırasında, kanun tek
lifinin tümü hakkında Doğru Yol Partisi Grubu adı
na yapmış bulunduğum konuşmada, bu maddeye de
ğinerek, yüce heyetinize bilgiler arz etmiştim. 

Komiısyomica geri alman ve Sayın Muısltlafa Rüişitü 
Taşar ve arkadaşlarının teklifi esiajs alınmak sure
ciyle tlefdvan âdilem Ve 9 numara' ile müzakereye açı
lan madde aynen şöyledir : 

«28120 sayılı Siyasî Partiler Kamununum; 
a) 18 inci maddesi yürüdükten kaldırılmıştır, 
ıb) 119 uncu ve Geçidi 1 inci maddelerinin yü-

ıiürlüğlü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 4 

.ündü madjdiesinin yürüriülk'fien kaldırıldığı tarihte so
na ıerer.» 

Malbuki, yine bu teklifin yürürlük maddesi olan 
ve 11 numarayı taşıyayn; fakat şilmdi 12 numara ola
cak olan madjdeıde, «IBu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.» denilmektedir. Şimdi, 1.19 uncu mad
denin {(Kaldırılan) üç fıkrası vardır; (a) ve (Jb) fıkra
ları, aynı kanunun geçici 1 inci maddesinde yazılı bu
lunan şahııs'lardan balhlsöder. Bu madide, Anayasamı
zın kandırılması öngörülen ve bu sebeple de halko
yuna sunullaoalk dlan geçici 4 ündü maddiesıinden ay-
mjen al'ınmışjtr. Bü madldenin (a) ve (fb) fıkralarında 
'yazılı bulunan zevat, sadece bu fıkralarda tadat edil
miş fiilileri ifadan veya ikadan men editaişleirdir. 
Bumun dışımda, herhangi bir şekilde, herhangi bir 
'fiiliden dolayı, kendilerine men keyfiyeti veya kısıt-
itama konulmuş değildir. 

!2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun kaldırılması 
öngörülen 119 uncu maddesinin (c) bendimde belirle
nen ceza ise, «desteklemek» tabirimdlen kaymaklanan 
'bir ceza olup, ne kandırılması öngörülen Anayasanın 
ıgeçici 4 üncü mıad|desini« (ja) ve (b) fıkralarında, ne 
2820 sayılı kanunun -Yine kandırılan- geçici 1 inci 
ımaddesinlde ve de 119 uncu madldenin bizzat kemdi -
isinde mevcut bulunmayan bir hususa taalluk eder. 
Yani, dbğruidan doğruya 282)0 sayılı Kamumla getiril
miş bir cezaî müeyyideyi ihtiva ettaıekltedir. 28120 sa
ıyılı Kanunun kaldırılan veya değiştirilen hükümleri, 
(doğrudan doğruya bu kanunum neşri tarihimde meri
yete gireceğine göre; sadece bu kanunda mevcut bu
lunan, ne Anayasanın geçici 4 üncü maddesinden,, ne 
/de bu geçici 4 üncü maddemin 2820 sayılı kanuna in
tikal ©den geçicii 1 inci rrıaddes imden neşet etmeyen, 
Idoğruldan doğruya, bizatihi, bu kanundan neşet ed'en 
Ibu hüküm kandırıldığına göre; diğer hükümlerle bera^ 
Iber neıden yayımı tarihinde yürürlüğe giremeyeceğini' 
anlamak, bizce mümkün değildir. Bu durum, sadece 
anlayuşumiizı güçleştirmekle kalmamakta, bizim dışı-
ımıızlda, hulkukltia tesis edilmesi lazım gelen genel mu-
ıvazene esaslarıma ve adalet kaidelerine die aykırı bu
lunmaktadır. Ayrıca, buradan çricacak kanunlar, yar
ığı organlarımızın uygulamasına, konu olabliieceğine 
glöre; yargıda da, biiztde uyandığı gibi, aynı mahiyette 
tereddütler vte â daHet muvazemasii'min ihlal1 edildiği yo
lunda kanaatler de husule gelecektir. 

(Bizim dünkü teklifimizle derpiş ettiğimiz, yüce he-
yatiriizîe teklif etltiğimiz husus, bu adalet hissinin, bu 
adalette bulunması lazıim gelen muvazene unsurunum 
kayjbolmamasını; bilakis, kemaliyle ortaya çıkmasını 
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ıtemin için yapılmış bir tekliiftİr. O itibarla, grulbu-
mmuz, kotmistyoinca benimsenen ve 9 uncu madide ola
rak bu kere yüce nazarlarınızla arz edilen bu şekil
deki yürürlük maddesinin karşısında bulunmalkitadır. 

Keyfiyeti, dcrüm sayıgılariirnla tekrar bilgilerinizle 
arz eder; hepinizi saygıyla alelam.l'arım efeninim. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğ-
lu. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Başlkan, müsaade edter misiniz? 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Taşar. 
'MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa

yın Başlkan, muNtierem milletvekilleri; görüşülmekte 
olan Siyasî Partiler Kanunundaki geçici 1 indi ve 
İ!İ9 unou maddenin kaldırılmasıyla ilgili önergemiz-
deki bü iki maddenin bir bültiüln olarak ele alunması-
ınıın gerekçesi şudur : 

(119 unou madde özel yasaklarla ilgili cezalları kap-
samaMadur ve bu maddenin (c) fıkrasında, «Geçici 
1 inci maıdldeisimin birinci f«kirası (a) bendi kapsamına 
girenlerden, siyasî partilerin kuruluş veya faaliyetleri
mi her ne suretle olursa olsun destekleyenler, attı ay
dan bir yıla kadar hapis cezasıyla1 cezalandırılırlar» 
deınımelktedir. 

Siyasî Partiler Kanununun geçici 1 inci maddesi 
ide -Sayım Çorapçıoğlu'nun söylediği gibi- Anayasa
mın geçici 4 üncü maddesinin tıpatıp aynısıdır; bun
da bir kuş|ku yok. Anca'k, yine geçici. 1 inci madde
min (a1) fukrasnnın sön cümlesinde, «Siyasî partilerle 
herhangi b'ir şeJki'lde bağlantı kuramazlar ve siyasî 
partilerde fahrî olarak bile herhangi bir görev ala
mazlar» ibaresi yer almakltadır. 

Yine (]a) fılkrafsının baş tarafında, «1 Ocak 1980 
ve daha sonraki tarihlerde; genci baişkian, genel baş
kan yardımcıları veya vekilleri, genel sekreterleri, 
bunların yardımcı!ları ve merklez yönetim kurulu veya 
benzeri organlarım üyeleri; Anayasamın halkoylaması 
ısiolnuclu kabulü tarihimden başlayarak on yıl süre ile 
siyasî parti kuramazlar; Anayasa hükümlerine daya
lı olarak kurulacak siyasî partilere üye olamazlar, 
(bu partiler tarafımdan veya bağımsız olarak milletve
kili genel ve ara seçimlerinde, mahallî seçimlerde 
aday gösterilemezüer ve aday olamazlar.» denirken ve 
-yufkanda da' okuduğum gibi- «Siyasî partilerle her
hangi bir şekilde bağlantı ıkuramaızlar» ibaresi de yer 
alırken, bai'tJüln bü hülkülmler varken, yiami. siyasî par
tilerle bağlantı bile kurulamayacağı karar altına alın
mış, kanunlaşjmıış ilken, «Siyasî partilerin kuruluş ve-
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ya faaiiyetierimi her ne suretle olursa olsun destekle
yenler» hüktaümüm çıkarılması yanlıştır. 

Esasında bu hükümlleriin konulması bizim mese
lemiz de değildir. Bu hükümleri kaldırmak içim biz 
lönerge vermişizdir ve geçici 4 ümcü madide 'Kalktığı 
'takdirde, ötlotmatiklman bunlar d|a yürüriülkten kal-
Ikaica'kitıi'. Aksi talkdirde, 119 uncu maddenin bu (c) 
fılkrasmın tek başına kaldırılması konusu, kanuna 
Ikarşı bile olaraSk görülecektir. 

ÖMER KUŞBAN (Kars) — Estağfuruülah, niye 
hile olsum Sayın Genel Sekreter? Türkiye Büyülk Mil
let Meclisinde kanunlara karşı ne hilöfer yapıldı. Bu 
devede talak bile değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Bu 

bakıımldan önergemizin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığıma sunuüduğu şelki'ldie kabulünü arz edi-
yjoırium. 

Saygılar sunarım. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşar. 
IDemokratik Sol Parti Grubu adına Sayın tsa 

Vardal, buyurun efendim. 
DSP GRUBU ADINA tSA VARDAL (Zongul

dak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Siyasî 
Partiler Kanunundan kaldırılmasını istediğimiz 119 
uncu maddesinin (c) fıkrasının hukukî durumunu, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız 
açıkladılar. Bunun üzerine, Anavatan Partisi Grubu 
Sözcüsü ve teklif sahibi Sayın Taşar, bunun tam aksi 
bir mütalaa ile karşınıza çıktı. Ben de bu 119 uncu 
maddenin (c) fıkrasının, Anayasanın geçici 4 üncü 
maddesiyle yakından uzaktan herhangi bir ilgisinin 
olmadığını açıklamaya çalışacağım. 

Evvelemirde Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin, 
diğer maddelere mesnet teşkil eden (1) numaralı fık
rasının (a) bendinin son cümlesini okumak istiyorum : 
«Siyasî partilerle herhangi bir şekilde bağlantı kura
mazlar». Şimdi, burada önemle üzerinde durulması 
gereken kelime «bağlantı» dır. Bu hüküm, Siyasî Par
tiler Kanunun geçici 1 inci maddesine de aynen inti
kal etmiştir. Sizlere bu kanunun geçici 1 inci mad
desinin 1 - (a) bendinin son cümlesini okuyorum - ki, 
geçici 4 üncü maddedeki metin olduğu gibi oraya ak
tarılmış ve son cümlesi de aynen Anayasanın geçici 
4 üncü maddesindeki ibareyi taşıyor - «Siyasî partiler
le herhangi bir şekilde bağlantı kuramazlar» diyor. 
Yani dikkat ederseniz her iki metinde de «destek» ke-
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limesi mevcut değil; sadece «bağlantı» kelimesi mev
cuttur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu «bağlantı» kelime
sinin ne anlama geldiğini, sizlere mahkeme ilamından 
okumak istiyorum. Mahkeme ilamında aynen şöyle 
diyor : 

İddianamede ileri sürülen, bir parti ile bağlantı 
kurma bu 4 üncü maddede yer almaktadır. 

Bağlantı tabirinin hukukî bir tanımı ve tarifi yok
tur, Lügat manasında, iki ya da daha ziyade şeyin 
birbirleriyle bağlı bulunması anlamına gelmektedir. 

Bu tanım ve tarifle hareket ettiğimizde, bağlantı
nın zımnen de olsa karşılıklı iradeye dayanması gere
kir. 

Bu bakımdan, bir siyasî parti kurucular kurulu 
toplantısında, konuk, konuşmacı olarak, gerçek de
mokrasi ve insan hakları konusunda düşünce sistemi
ni açıklamış, bu konudaki düşüncelerini belirtmiş de
miş olmakla, bağlantının gerçekleşmiş olması müm
kün değildir. Mücerret olarak, bir parti kurultayında 
konuşmanın o partiyle bağlantı kurduğu anlamında 
anlaşılması mümkün değildir. Anayasanın koruması 
altındaki mülk edinme hakkına dayanarak, bir kimse, 
partinin farzımuhal kültür yayınlarından fazla mik
tarda alsa, bu hareketi, yine partiyi destekliyor şek
linde yorumlanabilecektir. 

Başlangıçta 'belirttiğimiz gibi, kişinin siyasî hakla
rından oy verme hakkı, bu maddeye göre yine kısıt
lanmaktadır. Çünkü, vatandaş bir partiye oy verecek
tir. Oy vermek suretiyle bir partiyi destekleyecektir. 
Bu, Anayasal bir hak olduğu gibi, sandık başına git
mek de yine yasalarca vazife olarak getirilmiştir. Çün
kü, sandık başına gitmeyene ceza tayin edilecektir. 

Hükümler birbiriyle çelişmekte, ters düşmektedir. 
Bu itibarla, bir partiyi desteklemek yasağı Anayasa
ya aykırı olduğu gibi, esasında siyasî hakları kısıtla
yan Anayasanın geçici 4 üncü maddesinde böyle bir 
kısıtlama da yoktur. 

Temel hak ve hürriyetler geçici 4 üncü maddede 
sayısal olarak kısıtlanmıştır. Bunlar arasında, bir par
tinin desteklenmesi yoktur. Aynı madde, Siyasî Parti
ler Yasasına da monte edilmiştir. Siyasî Partiler Ya
sasının geçici 1 inci maddesinde bir partiyi destekle
me yasaklaması mevcut değildir. Ancak bu «Yasak 
Fiillere Uygulanacak Cezalar» kısmında; bir madde
sinde, bir ibare olarak böyle bir sonuç tanımlanmış
tır. 

Bu itibarla, bu suç Anayasaya aykırıdır. Yalnız, 
Anayasanın geçici 11 inci maddesine göre, bu, Siyasî 

Partiler Yasasının Anayasaya aykırı olduğu ileri sü-
rülememektedir». 

Yani, Siyasî Partiler Kanununun 119 uncu mad
desinin (c) fıkrasının, Anayasanın geçici 4 üncü mad
desindeki tanımlama içerisine girmediği, mahkeme 
ilamıyla sabittir sayın arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, diğer taraftan, 2969 sayılı 
12 Eylül 1980 öncesi Siyasî Çekişme ve Çatışma Or
tamına Benzer Bir Durumun önlenmesi Hakkında 
Kanunda bir değişiklik yaptık; O kanunun (d) ben
dinde, «Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin (a) ben
dinde belirtilen kişilerden Türkiye'nin iç ve dış poli
tikasını menfi yönde etkileyecek sözlü ve yazılı beyan
da bulunanlar» hakkında ceza tertip ediliyordu. Yap
tığımız değişiklikle bu hükmü kaldırdık. 

Şimdi, Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin (a) 
bendine giren siyasî yasaklılar, memleketin iç ve dış 
politikası hakkında her zaman serbestçe konuşabile
ceklerdir. Tabiî bu konuşmaları sırasında iç politika
ya da değinecek ve dolayısıyla bir siyasî partiyi des
tekler mahiyette sözler de sarf edebileceklerdir. 

Şimdi, biz bir yönden yasal olarak bu yasakları 
kaldırıyoruz, diğer yönden Anayasanın geçici 4 üncü 
maddesiyle hiç ilişkisi olmayan Siyasî Partiler Kanu
nunun 119 uncu maddesinin (c) fıkrasının kaldırılma
sına yanaşmıyoruz. Ben bu tutumu anlayamıyorum; 
çünkü, biraz evvel Sayın Taşar'ın ifade ettiği gibi, 
bunu Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin halkoyu
na sunulması neticesine talik etmemize gerek yok. 

Halkoyuna sunularak, bu halkoylaması sonucuna 
talik edeceğimiz maddeler, Anayasanın geçici 4 üncü 
maddesiyle sıkı sıkıya irtibatlı olan Siyasî Partiler 
Kanununun 119 uncu maddesinin birinci ve ikinci fık
ralarıdır ve onlar için herhangi bir itirazımız yok; 
ama bu maddenin (c) fıkrasının Anayasanın geçici 
4 üncü maddesiyle ilgisi olmadığı için, bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren bunun yürürlükten kaldırıl
masını istiyoruz ve hakikaten bu hüküm, antidemok
ratik olarak konulmuş olan bir hükümdür ve Anaya
sanın geçici 4 üncü maddesiyle de ilgisi olmadığına 
göre, antidemokratik bir hükmün ortadan kaldırılma
sı da yüce Meclisin görevi içerisindedir. Çünkü, bili
yoruz ki, yüce Meclis kanunlardaki bu antidemokra
tik hükümlerin yavaş yavaş temizlenmesi yoluna gir
miştir; fırsat gelmişken, işte önümüzde antidemokra
tik bir hüküm vardır, bunu da kaldıralım ve bu şekil
de bir çelişkiyi de, Anayasaya aykırılığı da gidermiş 
olalım. Takdir yüce heyetinizindir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
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' BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
Bu maddeyle ilgili 4 tane önerge verilmiştir. Bu 

önergelerden birini Komisyon kabullenmiş, onu işle
me koymuyoruz. Geriye 3 tane Önerge kalıyor. 

Önerge sahipleri bu önergelerin işleme konulması 
üzerinde ısrar ediyorlar mı? 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Israr ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Önergeleri tekrar okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşları

nın önergesi. 
Görüşmekte olduğumuz 568 sıra sayılı kanun tek

lifinin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 119 uncu 

maddesinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi söz istiyor mu? 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; önerge üzerinde uzun 
uzadıya konuşma yapmak istemiyorum, biraz evvelki 
konuşmamda önergeyi ve Siyasî Partiler Kanununun 
119 uncu maddesinin (c) fıkrasının hukukî durumu
nu sizlere açıklamıştım. 

Yalnız şu kadarını belirtmek istiyorum : Anayasa 
Komisyonunda bu konu görüşülürken, sayın hükümet 
konuyu komisyonun takdirine bıraktıklarını ifade et
mişlerdi, burada ise önergeye katılmadıklarını ifade 
ettiler. Bu çelişkiden dolayı da kendilerine teessüf edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, öner
geyi oylayalım ondan sonra konuşursunuz; çünkü siz 
sataşmadan dolayı söz istiyorsunuz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Evet efendim. Bir «teessüf* 
söz konusu oldu, o itibarla söz istiyorum. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... 
İSA VARDAL (Zonguldak) — 101 oy arayın Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, 101 oy var mı? 

YUSUF ZİYA KAZANCTOĞLU (Trabzon) — 
Oylamaya geçti'kten sonra kimse içeri girmesin efen
dim. 101 oy var mı? 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum, eğer 
bunu istiyorsanız baştan belirtiniz, ona göre muamele 
yapalım. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Başta bağırdık Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz sataşmadan dolayı 
söz istemiştiniz. Buyurun efendim. 

ADALET BAKANİ MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Sayın İsa Vardal, komisyonda takdiri 
komisyona bıraktığımı; ama yüce Mecliste önergesi
ne iştirak etmediğimi ifade ettiğim için bana teessüf 
ettiler. İçtüzüğün hangi maddesinde komisyonda tak
dire bırakılan bir meselede hükümet, Mecliste görüş 
bildiremez diye bir hüküm var, bilmiyorum. Bunu Sa
yın İsa Vardal'ın geniş hukuk 'bilgisine bırakıyorum. 

Yalnız, biz susuyorsak bu İsa Vardal'ın haklı ol
duğundan değil. İsa Vardal bugün diyor ki, ben hu
kukî anlayışını takdirlerinize sunacağım: «Efendim, 
bu madde Anayasa metninde yok. Anayasa metninde 
olmadığı için Anayasaya aykırı». Anayasa metninde 
olmayan bütün kanunlar Anayasaya aykırı mı? isa 
Vardal Bey devam ediyor : «Bu, Anayasa metninde 
olmadığı için, hâkimlerin hukukî losyonuna da uy
gun gelmediği için bu maddeyi tatbik etmedi ve be
raat kararı verdiler». Bu, hukukta terviç edilecek bir 
görüş müdür? «Bir hâkim, bir mahkeme böyle bir karar 
vermiş ise, açık bir hükmü tatbik etmemiş ise, İsa Var
dal'ın buna dayanarak burada hukukî bir fetva vermesi 
hukuka uygun mudur? Ben Adalet Bakanı olarak bu 
meseledeki ıstırabı dile getirmemek için konuşmadım. 
Isa Vardal Beyin de hangi hukuka aykırılığı Meclis 
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kürsüsünde ve komisyonlarda müdafaa ettiğini takdir
lerinize arz ederim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Efendim, diğer önergeyi okutuyorum; 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu ve ar

kadaşlarının önergesi. 
568 sıra sayılı 'Kanun teklifinin 8 inci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Kaldırılan hükümler 
Madde 8. — 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu

nun 18 ve '119 uncu maddeleri ile geçici 1 inci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır». 

BAŞKAN — Tabiî, bu şimdi 9 uncu madde olu
yor. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, söz istiyor mu
sunuz? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Efen
dim, demin söyledim, ne kadar tekrar etsek anlama
yacakları, anlamak istemedikleri kanaatine vardığım 
için söz almıyorum. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Demok
rasiyi benimsemiyorlar. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Demokrat olmadıkları için katılmıyorlar, 

Saym Başkan, lütfen sayalım. 
BAŞKAN — Efendim, 101 oy arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Olmaz ki, usule aykırı, oylamaya geçtikten sonra içe
ri girilir mi? Oylamaya geçtikten sonra içeri kimseyi 
almayacaksınız. 

BAŞKAN — Karar yetersayısı bulunmadığından 
birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.05 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.20 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — 109 uncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. —• Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar 
ve 2 arkadaşının, 22.4.1983 gün ve 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerinin kaldırılması ve bu Kanuna iki mad
de ve bir geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 
teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/443) (S. 
Sayısı : 568 ve 568'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN -— Çorapçıoğlu ve arkadaşlarının öner
gesinin oylamasında kalmıştık; oylamayı tekrarlıyo

rum : Önergeyi kabul edenler... Önergeyi kabul etme
yenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşları

nın önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 568 sıra sayılı kanun tek
lifinin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

174 



T. B. M. M. B: 109 21 . 5 . 1987 O : 2 

«Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin halkoyuna 
sunulması neticesi kalkması halinde; bu Kanunun 119 
ve geçici 1 inci maddesi yürürlükten kalkar ve bu 
maddelere istinaden açılmış olan bütün davalar düşer 
ve verilmiş bulunan mahkûmiyet kararları bütün so
nuçlarıyla birlikte ortadan kalkar». 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka

tılmıyor. 
Önerge üzerinde söz istiyor musunuz efendim? 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, öner

gemiz açık. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir efendim. 

Efendim, 9 uncu maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

Efendim, 10 uncu maddeye geçmeden evvel bir 
önerge var okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 5(38 sıra sayılı Kanun 

teklifine 9 uncu maddeden sonra 10 uncu madde ola
rak aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 

isa Varda! 
Zonguldak 

Durcan Emirhayer 
İzmir 

Şevki Taştan 
Sivas 

Sururi Saykal 
Ankara 

Ömer Kuşlhan 
Kars 

Ariıf Toprak 
Niğde 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Şükrü BaJbacan 
Kırklareli 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Yusuf Ziya Kazancıoğiu 
Trabzon 

MADDE 10. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun geçici 1 inci maddesinin bir (a) 'bendinin 
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Siyasî partilerle herhangi bir şekilde karşılıklı 
irade beyanına ve mutabakata dayanan bağlantı ku
ramazlar ve siyasî partilerde fahrî olarak hile görev 
alamazlar.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAİŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

'BALKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
IBAIŞKAN — Efendim, bu önerge yeni bir madde 

ilavesiyle alakalı olduğundan ve komisyonla hükü
met de katılmadığı için söz veremiyorum ve işleme 
koyamıyorum. 

İISA VAR'DAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, ye
ni bir madde ilaVesi için önerge vermek mümkün. 
Bu yeni madde üzerinde 2 lehte, 2 aleyhte olmak üze
re milletvekillerinin konuşma hakkı da vardır. 

'BAŞKAN — Efendim, hu, teklifte bulunmayan 
yeni bir madde önerisidir. Komisyon katılmadığı tak
dirde bu önerge üzerinde işlem yapamayız. 

IİSA VARDAL (Zonguldak) — Tamam, anlıyo
rum. 

(BAŞKAN — 10 uncu maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 10. — '2820 Sayılı Siyasî 'Partiler Ka

nununa aşağıdaki ilki madde eklenmiştir : 
EK MADDE 1. — İlçe belediye 'başkanı ile ilçe

ye bağlı diğer belediyelerin 'başkanları, üyesi olduğu 
partinin ilçe kongresinin; büyükşdhir 'belediye başkan
ları dışındaki il belediye başkanları ile merkez ilçe 
çevresindeki diğer belediyelerin başkanları merkez il
çe kongresinin; büyükşehir 'belediye başkanları il 
kongresinin tabiî üyesidir. 

İBAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

lElk madde \Vh oylarınıza arz ediyorum : Katoul 
edenler... Etmeyenler... Ek madde 1 kabul edilmiş
tir. 

Ek madde 2'yiı okutuyorum : 
EK »MADDE '2. — Bu Kanunun çeşitli madde

lerinde adı geçen merkez karar ve yönetim kurulu 
deyiminden 13" üncü maddedeki merkez karar, yö
netim ve icra organları anlaşılır. 

İBAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Ek madde 2'yi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Elk madde ilavesine dair bir önerge vardır, oku
tuyorum .; 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Oörüşülmekte olan sıra sayısı 5618'in 10 uncu mad

desine aşağıdaki ibarenin Ek1 Madde 3 olarak ilave 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Seyifi Oktay 
Ankara 

[Fikri Sağlar 
îçel 

tanet Sait Erol 
Hakikatli 

Veysel Vaırol 
Erzincan 

Hüseyin Avni SağeSen 
Ordu 

Halis Soylu 
Kars 

EK MADDE 3. — Siyasî partiler yabancı ülkeler
de örgüt kuraımazlar. Aıncak diledikleri yabancı ülke
lerde temsilcilikler oluşturafbiliırler. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Anayasaya aykırı 
gördüğümüz için katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU ((Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyorlar. 

ıM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oktay. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

Başkan, yeni bir maıdde önerisi olduğu için sözx ver
memeniz gerekir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu önerge mevcut 
bir maddeye ek madde ilavesi içindir. 

Sayın Oktay, buyurun. 
İM, SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın miilletjvekilleri; dün bir teklif üzerinde Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubu adına yaptığım konuş
mada, durumu açıklığa kalvuşturmaya çalışmıştım. 

Biıliyorsunuz, yabancı ülkelerde Türk vatandaşla
rının sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Düşünün ki, bu 
milyonlarla siyasî partiler bir bağ kuramıyorlar, bir 
ilişki içerisine giremiyorlar. Milyonlarla ifade edilen 
yurttaşlarımızın, vaıtandaşlarımızım sorunları' konu
sunda siyasî partilere herhangi ıbir bilgi akımı, ciddî 
'bir bilgi akımı olamıyor. Bu, gerçekte büyük bir 
boşluğu ifâde ediyor. Bunun Anayasaya aykırı hiç
bir yönü de yoktur. 

Düşünün ki, SosyaMemokrat Halkçı Parti, Sosya
list Enternasyonale üyedir ve buradan dışarıya tem
silci göndermektedir. Yine Anavatan Partisi bir baş

ka kuruluşa üyedir ve dış ülkeye temsilci gönderir. 
Bu bir temsilcilik konusudur, teşkilatlanma konusu 
değildir. Temsilcilik kanalıyla sadece bilgi akımını 
sağlamak, ilişki kurabilmek ve onların sorunlarıyla 
igil©ndbilm©nin yollarını aramış olma amacıyla bu 
önergemizi 'vermiş bulunuyoruz. Bu gerekli ve zo
runludur; büyük »bir boşluktur. Bu boşluğun gideril
mesi gereklidir. 

Dün de 'belirttiğim1 gibi, aslında kuruluşlar ve çe
şitli olumsuz akımlar dış ülkelerdeki vatandaşlarımıza 
tasallutta bulunmakta ve onları rahatsız etmekte; çe
şitli yönlerde kanalize etmeye çalışmakfcadırîar. Siya
sî partilerimizin yurt dışındaki vatandaşlarımızla iliş
ki kuramaması gerçekten büyük bir boşluk oluştur
maktadır. O amaçla bu önergemiz verilmiştir. Takdir
lerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
'Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Çerçeve 10 uncu maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Kalbül etmeyenler... 10 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

ili inci maddeyi okutuyorum :•' 
(MADDE 111. — 28120 Sayılı Siyasî Partiler Kanu

nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE '14. — Bu Kanunda yapılan de

ğişikliklerin yürürlüğe girmesini müteakip, siyasî par
tilerin olağan büyük kongreleri toplanıncaya kadar 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulları bu değişikliğin 
gerektirdiği tüzük tadilatını yapmaya yetkilidir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

•Maddeyi oylarınıza1 arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim : 
Türkiye Büyük IMillet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 568 sıra sayılı Kanun teklifi
ne aşağıdaki maddenin geçici 15 inci madde olarak 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

îsmet Turhangil 
Manisa 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Durcan Emirbayer 
îzmıir 

Sururi Baykal 
Ankara 

Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile düzenlemen 28'2ö 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 20 nci maddesinin 
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sekizinci fıkrası ile, ilçe sınırlan içerisindeki 'belde
lerin en az üçte ikisinde teşkilat kurulması hükmü, 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 36 ncı mad
desinin ikinci fıkrasında öngörülen seçimlere katıla
bilme şartı olarak yapılacak ilk genel seçimlerde ve 
kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 12 ay geç
meden uygulanmaz. 

IBAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yeni bir madde
dir, katılmıyoruz. 

' IBAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
IBAŞKAN — Katılmıyordunuz. 
Söz istiyor musunuz Sayın Vardal, buyurun. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; getirilmesi istenen değişiklikle; 
siyasî partilere, belediye teşkilatı bulunan kasabalarda 
da teşkilat kurma hakkı getiriliyor. Yapılan dü
zenlemede, bir partinin Türkiye genelinde seçime iş
tirak edebilmesi için, üçte iki oranda ilçede teşkilat 
kurması icap etmektedir. Üçte iki ilçede teşkilat kur
ma kâfi gelmiyor; ayrıca, bu ilçelerde bulunan bele
diye teşkilatlarının üçte ikisinde de teşkilat kurma 
zorunluluğu getirilmektedir. 

Şimdi, bu zorunluluk getirilince, Siyasî Partiler 
Kanununun 36 ncı maddesine göre, 'bu, seçimlere 
iştirak etme şartı olarak öngörülmüş. Şimdi, önümüz
deki aylarda belki de erken seçim olacak. Bu erken 
seçim nedeniyle, Mecliste gurubu 'bulunmayan siyasî 
partilerin, en kısa zamanda, bu beldelerde üçte iki 
oranında bir teşkilat kurmaları mümkün değil gibi 
geliyor. 

O nedenle, onların da seçimlere girmelerini sağ
lamak amacıyla bu 'önergeyi verdik. İEiğer bu önerge 
kabul edilmezse, öyle tahmin ediyorum ki -erken se
çim yapıldığı takdirde- grubu bulunmayan siyasî par
tiler, bu teşkilatları kısa sürede yapamayacaklarından 
dolayı seçimlere giremeyeceklerdir. IBu da, Anayasa 
bakımından sakıncalı bir durum doğurmaktadır. 

Biraz evvel yeni bir madde teklif etmiştim. O 
maddede, Sayın IBaşkan bana konuşma hakkı tanı
mamıştı; ama bu maddede konuşma hakkı verdi; bu
nu da anlayamadım. Sayın Başkandan hu konuda 
açıklama yapmasını rica ediyorum. 

Sözlerime son verirken, yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım, 

ı IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Efendim, bir yeni madde getirmek başka, bir de 
I mevcut maddenin devam eden eklerine bir ikinci eki 
I veya üçüncü eki getirmek farklı. O bakımdan, bi-
I rincide söz vermedim. 
I Şimdi, önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka-
I bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme-
I mistir. 
I 12 nci maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 
I 'MADDE 12.. — IBu Kanun yayımı tarihinde yü-
1 rüriüğe girer. 
I IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı? Yok. 
I 'Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
I S68 sıra sayılı Kanun Teklifinin «Yürürlük» baş-
I lıklı 12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril-' 
I meşini arz ve teklif ederiz. 

I (Mustafa Çorapçıoğlu Ahmet Sarp 
I ıBaılikesir Diyarbakır 

I Türkân Arıkan Osman Bahadır 
1 Edirne Trabzon 

I Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

^Yürürlük 
IMADDE 12. — Bu Kanunun; 

I a) İİH9 uncu maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 
geçici 1 inci maddesini yürürlükten kaldıran hüküm-

I leri; Anayasanın Geçici 4 üncü maddesinin kaldırıl
masına ilişkin değişikliğin; yürürlüğe girdiği tarihten, 

I ıb) Diğer hükümleri yayımı tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

I BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu; bu, 9 uncu mad-
I deye ilave ettiğimiz hususla karşılanmıyor mu efen-
I dim? 

'MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — öner-
I geyi geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki, 
I 12 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka-
I 'bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I 13 üncü maddeyi okutuyorum : 
I Yürütme 

'MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

I 'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?., Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İsslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) 

BAŞKAN — Efendim, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi üzerindeki görüşmeler, da
ha önce alınan kararla ertelenmiş durumdadır. 

3. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) 

BALKAN — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
İpeklböcekç iliği (Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçi
yoruz. 

(Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
(Ertelenmiştir. 
4. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan

bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) 

BAŞKAN — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve 
İstanbul MilletVekili Bülent Akarcalı'nın, 2)1.12.1959 
Tarilh ve 7397 Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi 
Hakkında Kanunun (Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna '8 
Ek ve 4 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De-
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ğiş t irilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Doğan Kasar
oğlu ve '13 Arkadaşının 11 Jl'l .(19*83 Tarih ve 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı 
Maddelerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ada
na Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşınnn, 2954 
Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 20 
nci Maddesinin (Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun görüşülme-
Sime geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. -ı— Bir Siyası Partiden İstifa Ederek ID.S.P. Ku

rucuları Arasında Yer Alan Dört Milletvekili ile Jö/r 
Siyasî Partiden Kesin İhraç Edildikten sonra D.S.P.' 
ye. Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın '84 üncü 
Maddesi Muvacehesinde lflukukî Durumlarına Dair 
Başkanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi tye 
Anayasa We [Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma'Komisyon \Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 
546) 

BAŞKAN — Bir Siyasî Partiden Mifa Ederek 
D!SP Kurucuları Arasında Yer Alan Dört Milletve
kili ile Bir Siyasî PartJiden Kesin İhraç Edildikten 
Sonra DtSPtye Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 
84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî Durumla
rına Dafr Başkanlık Divanı Kararı ile Başkanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komiısıyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Klomlisıyon Raporunun gö-
rüşülmesiine geçiyoruz. 

(Komüsyon?.. Yok. 
Ertelenmüşltir. 
7. — Bir Siyasî [Partiden İstifa Ederek Başka Bir 

Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyart Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın \84 üncü Maddesi Muvace
hesinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ye Başkanlık (Tezkeresi \ve Anayasa ve }>Adalet 
Komisyonları {Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları '(3/1158) (S. Sayısı ; 547) 

BAŞKAN — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek 
Başka Bir Siyasî Partiye Giren Mensup Olduğu Si-
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yası Parti Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye 
Giren Milletvekilleriniin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Kömlisyon Raporunun görüşülmesine geçti yo-
ruz. 

Komisyon?.. Yıok. 
Ertdenmiştir. 
8. — Bir 'Siyasî Partiden İstifa Eden we Daha Son

ra Yeni tyır Siyasî partinin \Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa 'Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti {Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında \Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Huku
kî Durumlarına^air Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu [Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) 

iBAŞKAN — Bir Siyasî Partiden İstiifa Eden ve 
Daha Sonra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üye
leri Arasında Yer Alan; (Bit Siyasî Partiden İstifa 
ıBdlen ve Daha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Gi
ren; Mensup Oldukları Siyasî ParlTı Kapatıldıktan 
iSonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir 
Siyasî Partimin Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan 
Milletvekillerinin Anayasanın 84 üncü Maddesi Mu
vacehesinde Hukukî Duranlarına Dair Başkanlık Di
vanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Kotmliısyıon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
9. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 

Tokat Milletvekili Metin \Gürdere'nin, Ankara Mil
letvekili İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili [Mehmet 
Topaç'in 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri We Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nu Raporu (2/77, U/338, 3/345) (S. Sayısı :; 565) 

İBAŞKAN — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 
Sağesen ve Tokat Milletvekilli Metin Gürdere'nin, An
kara Milletvekili tsmalil Saruhan'ın, Uşak Milletve
kili Mehmet Topaç'ın 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun 19 unou Maddesinin Değiştirilmesine DaJir 
Kanun Teklifleri ve Sanayii ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

KomÜsyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Erttelenmiştür. 
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
ıbantloğlu'nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifli ve İçişleri; Tarım Orman ve Köyişleri komis
yonları raporlarının görüşülmesine geçliyoruz. 

Komisyon?.. Ydk. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
11. — Konya Milletvekili Kemal Of un, 10.2.1954 

Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu lRaporu (2/442) (S. Sa
yısı : 570) (1) 

ıBAS/KAN — Konya Milletvekili Kemal Or'un, 
10.2.1954 Tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunumun 
20 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Kömliısyıon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun 
okunmasını fcaibuli edenler... Kabul etmeyenler... Ko
misyon raporunun okunmaması kaıbul edilmiştir. 

Teklifin tüımlü üzerkıldie söz isteyen var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kahul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeydi okutuyorum : 
10.2.1954 Tarih ve «6245 Saydı Harcırah Kanununun 
20 nci Maddesinin (Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 
MADDE 1. — 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Har

cırah Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

(Madde 20. — «Hastalıkları icabı 18 inci madde
nin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde 
gitmesi lüzumu resmî tabip raporuyla tevsik edilen
lere refakat edecek aile efradından birisine ve aile 
efra'dınldan refakat edecek bir kJimse bulunmadığı 

(1) 570 jS. \Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir^ 
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takdirde kuaımlarınca terfik olunacak memur veya 
hizmetliye bu işin devamı mıiüddetfince yevmiye ve 
ydl masrafı verilir» 

'BAŞKAN — Bfenıdim madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. ' 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Soru var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Esfcişehir) — Efendim, Sayın 

Hükümetten sormak işitiyorum. Farzedelim bir arka
daşımız hasta olarak hastaneye gitti, yanında eşli de 
gitti; bu ailemin hizmetini gören veya hanımefendi
nin hizmıeCini gören bu görevliler de harcırah alacak 
mı? Bunların masraflarını devlet karşılayacak mı? 

BAŞKAN — Yıofc burada öyle bir şey. 
Buyurun Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI KÂZİM OKSAY (©olu) — 

Sayın Başkan, bu konuda kanunun gerekçesi gayet 
açıktır. Hastalıkları icabı ikamet mahalli dışına gön
derilenlere 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20 nci 
maddesi gereğince, refakat ötmesi lüzumu resmî ta
bip raporuyla tevdik edilenlere aile efradından değil 
ise, bu işin devamı müddetince yevmiye verilmekte, 
fakat refakat edecek kimse alile efradından ise, ve
rilmemektedir; gayet açıktır. 

'BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum •: 
MADDE 2. -— Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 10.2.1954 Tarih ve 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 20 nci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1987 tarihinden 
geçerli olmak üzere, yayınlandığı tarihte yürürlüğe 
girer. 

ismail Dayı Takt Sargın 
Balıkesir Tokat 

Haırİt Melek 
Hatay 

Mümtaz Güler 
Uşak 

'İsmet Özarslan 
Amasya 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Aziz Kaygısız 
Kars 

Saffet Sakarya 
Çankırı 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Nihat Harmancı 
Konya 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Salim Erel 
Konya 

Halil İbrahim Karal 
Ankara 

Abdurahman Kara'a 
Kütahya 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

ismail Şengün 
Denizli 

Hüseyin Şen 
Artvin 

İlker Tuncay 
Çankırı 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Makab
le şamil olur mu? 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl-
mıyoruız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet kaMıyor mu? 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, bu konu komisyonda uzun boylu mü
nakaşa edilmiş, müzakere edilmiş ve neticede komis
yon raporu, «Bu kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe 
girecek» istikametinde çıkmıştır. Görüşümüz de bu 
istikamettedir; katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen var mı? 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Konuşmak istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dayı. 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; hazırlanmış olan önerge gerçek-
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ten komisyonda enine boyuna tartışılıp görüşülmüş 
ve kabul görmemiş; ancak mesele yeterince izah edi
lemediği için orada kaibul görmedüği kanaati doğmuş 
alacak ki, 27 arkadaşım böyle bk önerge hazırlat
mışlar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, mesele şudur: Bugüne 
kadar ikamet ettikleri yerin dışında tam teşekküllü 
bir hastaneden alidıfldarı rapor, Sağlık Bakanlığınca 
tasdik edildikten sonra, yine de bağlı korulusun ona
yı ile dışarıya gönderilenler, takdir edersiniz ki, çolk 
zor şartlarda, hemen hemen Türkiyemdzde tedavisi 
mümkün olmayan ve çök ağır masrafı mudp olan 
ender vakalarda*. 

iBu kanun teklifini hazırlayan Sayın Kemal Or 
Bey de, çoğunluğu öğretmen olan ve şu anda yurt 
dışında tedavi gören 10-15 kişinin kendi durumunu 
anlatması üzerinle bu yasa teklifini hazırlamıştır. Ben 
d© şahsen, bir değerli endüstri meslek lisesi müdürü
nü, burada çare bulunamadığı için ve böbrek de te
mim edilemediği için İngiltere Y« göndermeye vesile 
oldum çok zor şartlarla, yanında eşi de beraber gitti. 
Mevcult yasaya göre eşi ancak gidiş-dönüş masrafını 
alabiliyor; bir yabancı refakat ederse, onlar yevmi
ye de alabiliyor. İnsana en iyi şekilde ailesinden bi
risi hizmet eder; bu çıkaracağımız yasayla, onu da, 
ib'ir yabancı refakatçi gibi, yevmiye alır duruma ge
tiriyorsunuz. Bugüne kadar gitmiş olan ve halen te
davi gören insanların da bundan yararlanabilmesi 
için bir fırsat yaratmış olacaksınız; başka herhangi 
bir maksat yoktur. 

Ben size gönderdiğim öğretmenin halini anlatayım. 
Yanında refakaltçı olarak giden eşi her türlü imkâ
nını, malını, her şeyini satmış savmıştır; hatta ba
basına -ki, bu endüstri meslek lisesi müdürü başka 
»bir ilçenin çocuğudur, ama eşi benim oradan olduğu 
için vakayı yakinen biliyorum- en son çare olarak 
şu teklifte bulunmuştur: «Baba sen vefat ettikten 
sonra bana bir miras kalacak mı?» demiştir. Çok acı 
bir sual; bir evlat, sağ dlıan bir babaya bunu soruyor. 
«lEvöt, kalacaktır elbette kızım» demiştir babla da. 
«O halde, o mirası da bana şimdiden ver; eşime mas
raf edeyim» diyecek hale gelmiştir. Böyle örnekler 
vardır. 

Yani burada, tamamen iyi niyetle hareket edil
miştir. Bugüne kadar, gidip şu anda yurt dışında te
davi gören ve çoğunluğu da öğretmen olan bazı me
murlarımızın yanındaki eşlerinin de 1.1.1987'den iti
baren yevmiye alabilmelerine yönelik bir önergedir. 

Toparlayabildiğim kadarıyla, önergenin mahiyeti bu
dur. 

önce hazırlanmış bu önergeye 26 üyeden sonra 
27 nci üye olarak samimiyetle katıldım, müdafaa et
mek için, «İsmini yukarıya yazalım» dediler, onu daı 
şeref saydım. Durumu size arz ediyorum; mesele çok 
açıktır. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. 
HIUMt NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Sosyal 

Yardım Fonundan verin onlara da. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dayı. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka

ibul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir 
efendim. 

(Maddeyi bü değişik şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — öner
genin kaibul edilişinde 101 sayısı yoktu Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Geçti efendfaı. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

12. — Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar 
ve 59 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili Abdurrah-
man N. Kara'a ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletve
kili Namık K. Şentürk ve 8 Arkadaşının, Kars Mil
letvekili Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Balıkesir Milletvekili Da
vut Abacıgil ve 5 Arkadaşının, 29.8.1977 Tarih ve 
2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Ya< 
sasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/445, 2(13, 
2/301, 2/307, 2/398, 2/401) (S. Sayısı : 571) (1) 

BAŞKAN —.Gündemin 12 nci sırasında, Yozgat 
Milletvekili Lutfullah Kayalar ve 59 Arkadaşının, 
Kütahya Milletvekili Abdurrahman N. Kara'a ve 9 
Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Namık K. Şentürk 
ve 8 Arkadaşının, Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 

(1) 571 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir., 
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4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Balıkesir Milletvekili Davut Abaçıgil ve 5 Arkadaşı
nın, 29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar ödenek 
ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına 
Dair Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Okunmamasını kabul edenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Sayın Namık Kemal Şentürk, buyurun efen
dim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ŞEN
TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güven
lik Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
olan teklif üzerinde, grubumuzun görüşlerini açık
lamak üzere huzurunuzdayım. Yüce heyetinizi şah
sım ve grubum adına saygıyla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sözüme başlamadan evvel, 
önemli bulduğum bir husus üzerinde bilhassa durmak 
istiyorum. O da şudur : Ne kadar önemli olursa ol
sun, ne kadar büyük bir ihtiyaca cevap verecek bir 
konu içerikli olursa olsun, bugüne kadar muhalefet 
tarafından yapılmış hemen hemen hiçbir teklifin, hat
ta Genel Kurul müzakerelerinde tasarı ve tekliflerin 
daha iyiye yönelmesi bakımından yapılan müdahale 
ve tekliflerin, bir türlü, kabul edildiğini, malesef mü
şahede edemedik; hatta, o kadar ki, bir tasarı veya 
teklifin müzakeresinde, herhangi bir maddenin iyileş
tirilmesi için muhalefetten gelen bir önerge reddedil
diği halde, müteakiben, hemen aynı anda, aynı mahi
yette iktidar grubu tarafından verilen önergenin ka
bul edilmiş olduğunu görmekle bir hayli üzüntümüz 
olmuştur. İşte bunun en güzel misallerinden bir ta
nesi de halen, huzurunuza gelen kanun teklifidir. Ney
se ki, zaman da geçse, iktidar kanadının doğru yola 
geldiğini görmekten de ayrıca bahtiyarız. (DYP sıra
larından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, hatırlayacaksınız, bu konu 
ile alakalı, yani Devletin en uç kamu görevlileri olan 
ve büyük sorumlulukları ve görevleri bulunan muh
tarlarımızın (mahalle, kasaba ve köy muhtarlarımı
zın) almakta oldukları ödeneklerin artık gülünç bir 
halde bulunduğunu müşahede eden değerli arkadaş

larımız - bunlardan bir tanesi de benim - birkaç yıl 
evvel bu konuyu nispeten düzeltebilmek için bir tek
lif yapmış idi; maalesef itibar görmedi, reddedildi. 

İçtüzük hükümlerinin arzuladığı müddetten son
ra, tarafımızdan aynı şekilde bir teklif getirildi. Bu 
da, hatırlayacaksınız, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
gündeme alınmadı, müddeti doldu; yine İçtüzüğün 
ilgili hükümlerine istinaden Genel Kurula intikal et
ti, burada o zaman da arz ve izah ettik; ama yine 
Genel Kurulca iltifat görmedi. Bu defa, çok şükür 
diyeceğim, bizim tekliflerimize iktidar kanadından 
değerli arkadaşlarımız katılmak suretiyle bir teklifle 
geldiler. Konu, Plan ve Bütçe Komisyonunda olumlu 
mütalaa edildi ve şu anda huzurunuzda. 

Gerek kendilerine vücut veren yasaların, gerekse 
müteaddit yasaların kendilerine yükledikleri yüzlerce 
görevi bihakkın ifa etmeye gayret gösteren ve bu gö
revlerini ifa etmedikleri takdirde, devlet memuru gilbi, 
gerektiğinde cezalandırılabilen muhtar arkadaşlarımı
zın, bu kamu görevlilerinin halen almakta oldukları 
ödeneklerini bir miktar olsun artırmayla yetinen bu 
teklife geneliyle ve prensip itibarıyla elbette mutabı
kız ve hatta kifâyetli dahi görmüyoruz. 

Teklifle, muhtarlara ayda ödenen miktarın 100 
olan göstergesi 500'e yükselmek suretiyle, bir düzenle
me getirilmiştir; yani muhtarlar, bugünkü meri kat
sayıya göre ayda 33 bin lira civarında bir ödenek ala
caktır. Neyse ki bu miktar, damga vergisi hariç, her 
türlü vergiden muafiyet hükmü getirilmek suretiyle, 
bir nebze olsun düzenlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi muhtarlar ay
nı zamanda Sosyal Sigortaya tabidirler ve bir hayli 
dıe bu konudan dolayı ücret öderler. Edindiğimiz bil
giye göre de, hatta şu ana ka'dar 30 - 35 bin kadar 
muhtarın Sosyal Sigortaya bir hayli borçları da vardır. 
Gönlümüz isterdi ki, bu yasa teklifi ile bu borçları
nın da Ödenmesine bir kolaylık getirilsin veya bir de
faya mahsus olmak üzere kaldırılsın. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu rakamı da kafi gör
memekteyiz. Bu göstergenin hiç olmazsa 800 olması 
çok daha isabetli olurdu kanısındayız. 

Diğer taraftan, muhtarlara ödenecek olan bu öde
neklerin, eğer teklif kanunlaşırsa, yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe gireceği hükmü vardır. Biz bunun 
da p'ek adilane olduğu kanısında değiliz; çünkü dü
zeltilmesi çok gecikmiş olan bir haksızlığı, bir adalet
sizliği, hatta Anayasamızın 51 inci maddesinin icabı 
olarak, konuyu biraz daha düzeltebilmek için - ki, bi-_ 
raz evvel ka'bul buyurduğunuz teklifte de dikkete alın-
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dığı üzere • bu yasanın yürürlük süresinin 1 Ocak 1987 
olarak kabulü çok daha yerinde olacaktır kanısında
yız. 

Değerli arkadaşlarım, muhtarlara sadece maddî 
yönden bir miktar imkân sağlamak elbette isabetli ol
muştur; ama bunu kâfi görmemekteyiz. Bunun ya
nında, bilindiği gibi, bilhassa şehir ve kasabalardaki 
mahalle muhtarlarının hizmet verdikleri yerler ya ken
di buldukları bir binadır, eğer bir işyeri varsa işyeridir 
veya pek görev ifa etmeye müsait olmayan barakalar
da bu hizmeti yürütmektedirler. Mademki kendilerine 
kamu görevlM diyoruz - ki, kanun böyle emretmiş, 
böyle kabul etmiştir ve hemen her şey orada başlar, 
orada biter muhtarların verdiği birtakım belgelerle 
hukukî konular teessüs eder, teşekkül eder - öyle ise, 
bu görevlilerin hizmet vermesi gereken bürolarına da 
itina göstermek gerekir. Ne yapmak lazım? Kanımız
ca, hiç olmazsa muhtarların görev yapacağı yerler 
için hükümet, mahallî idareler kendilerine, büro ola
rak kullanılabilecek bir mekân temin etmeli, sağlamalı 
veya bu konuyu mutlaka bir çözüme bağlamaiıdır. 
Konu hakikaten önemlidir. Zaten köylerimizde köy 
konaklarının yapılmasıyla ilgili çalışmalar yürümek
tedir. içişleri Bakanlığında bulunan fondan daha güç
lü yardım yapmak suretiyle bunun hızlandırılması da 
temennilerimiz arasındadır. 

Ben bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlı
yor, teklife beyaz oy vereceğimizi ifade ediyor, saygı
larımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Ömer 

Kuşihan; buyurun. 
DSP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 

— Sayın Başkan, saygıdeğer m'iHetvekilleri; Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde, gerçekten çok önemli bir 
teklifin görüşülmesi aşamasındayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine intisabettiği gün
lerden hemen sonra Anadoluya, şöyle bir siyasî havayı 
göreyiim, çevreyi şöyle bir tetkik edeyim diye çıkan 
tıer milletvekili, öyle zannediyorum ki, ilk evvela muh
tarların serzenişleriyle, onlara reva görülen o ayıp 
durumla yüzü kızararak geriye dönerdi. O da şu idi 
sayın milletvekilleri: 2108 sayılı Muhtar Ödenekleri 
Yasasının ilgili maddesinde verilmiş olan imkân, 100 
göstergenin katsayı ile çarpılması suretiyle tespit edil
mişti ve dolayısıyla miktarı da 6 600 lira idi. Yani bir 
muhtar, uzun süre uğraştıktan, gayret ettikten sonra 
ancak köy muhtarlığına veya mahalle muhtarlığına 

seçilebilir. Tabiî birtakım misyonları vardır, derlediği 
birtakım geçmişindeki özellikleri vardır, onlarla bera
ber, köyün eşrafıdır, ileri gelenidir; köyü her yerde 
temsil etme yetkisini kendisine vereceksiniz ve fa
kat Öbür taraftan da kendisine çok gülünç, daha doğ
rusu izzeti nefis kırıcı bir miktar; 100 rakamıyla kat
sayıyı çarpıp 6 600 lira para ödeyeceksiniz... Böyle 
bir tablo vardı Türkiye'de. 

Biz bu tablonun tespitini yaptıktan sonra Anka
ra'ya dönünce, bir gerçeği de Ankara'da tespit ettik. 
Çünkü, incelemelerimizi yaptığımız bölgede, yani köy
lerde bunu bilememiştik; muhtarlar, Sosyal Güvenlik 
Yasası kapsamına alınmış idi ve muhtarların da artık 
bir sağlık sigortası vardı. Her muhtar, sosyal güvenlik 
hakkından istifade edebilmek için Bağ - Kur'a belirli 
miktarda bir aidat ödemek mecburiyetinde idi. Aynı 
zamanda sosyal güvenlik hakkından istifade edebil
mesi içinde, mutat olduğu üzere, kendilerinin ilgili ku
ruluşa bir sağlık primi ödemesi gerekiyordu. Bunun 
rakamını da tespit ettik, yaklaşık 10 bin lira civarın
da id'i. 

Bakınız, sayın milletvekilleri, bu kadar çarpık, bu 
kadar acayip bir sistem; 6 600 lira kendisine para öde
yeceksiniz, bunun adına maaş, ücret veya ödenek, ne 
derseniz deyin, onu d'iyeceksiniz; yani o ayıp yaftasını 
boynunuza takacaksınız ve o muhtara sağladığınız sos
yal güvenlik hakkından, sağlamış olduğunuz sağlık hiz
metleri hakkından ötürü de, kendisinden 10 bin lira 
para talep edeceksiniz... îşte, o araştırmayı yaptığı
mızda Anadöludaki görüntü bu halde idi. 

Ankara'ya döndük sayın milletvekilleri. Milletve
killerinin görevidir; Türkiye'de yanlış uygulamalar ve
ya ters uygulamalar varsa, bunları mutlaka tespit 
edip, yasalarını tetkik edip; hangi yasadan kaynak
landığını tespit ettikten sonra, bunu ortadan kaldıra
bilmek için bir yasa teklifi getirmek... Normal şekil
de biz de onu yaptık. 

Bizim yaptığımız öneri, tarihi itibariyle, öyle zan
nediyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına intikal ettirilmiş olan ilk öneri. Bizim istediği
miz, şu idi : Muhtarlarımızı biraz daha onurlu hale 
getirebilmek; yani onlara, ücret dediğimiz yevmiye 
veya ödenek dediğimiz, ne dersek diyelim adına, öde
yeceğimiz parayı muhtarların onuruna yakışır hale ge
tirmek, onların derdine deva olur hale getirmek idi. 

Diğer taraftan sayın milletvekilleri, biz, bu araş
tırmaları yaparken bir şeyi daha tespit etmiştik; zan
nediyorum ki, bu araştırmayı yapan veya yapmak 
isteyen herkes aynı gerçeği tespit edecektir : Muhtar-
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lık artık öylesine bir müessese haline gelmişti ki, is
tediğiniz kadar yetenekli olunuz, istediğiniz kadar la
yık olunuz, istediğiniz kadar istekli olunuz, eğer muh
tarlığın size yüklediği vecibeleri; yani maddî vecibe
leri yerine getiremiyorsanız, muhtarlığa aday olma
manız gerekir. Çünkü, ocağınıza kül dikilir sizin; ya
ni, yeterli maddî gücü olmayan bir kimse köy muh
tarlığına seçilirse, çok fazla gitmez, iki sene sonra 
nan'a muhtaç olur. Neden?.. 

Sayın milletvekilleri, bir muhtarın köyünün işle
rini takip edebilmesi için ayağının bir tanesi ilçesin
de, ayağının bir tanesi de ilinde olmak mecburiyetin
de. Devamlı surette köyle - kent arasında mekik örüp, 
durmak mecburiyetinde. Bu demektir ki, muhtar se
çilen kimse köyündeki işini yapamayacaktır; bir defa 
köyündeki arazisini istediği şekilde ekemediği, iste
diği şekilde biçimini yapamadığı, istediği şekilde ça
lışamadığı için, gelirden kaybı olacaktır. Bu birinci 
planda. 

İkinci planda, bu gelirden kaybının yanında, üç 
kuruşluk geliri olmayan muhtarın, her defasında ka
sabaya veya vilayete gidişinde mutlaka bir yol mas
rafı olacaktır. Bu da ikinci masrafıdır veya ikinci yı
kıntı sidir. Muhtarın asıl yıkıntısı ilçeye veya vilayete 
geldiğinde başlar. Çünkü, jandarma teşkilatında veya 
ilde görevli olan memurların hepsi, «muhtarlar çok 
zengin, maddî bakımdan çok yetenekli, çok güçlü 
olan insanlardır» düşüncesiyle hareket ettikleri için, 
muhtarın onlara karşı olan vecibesi, onlara karşı olan 
görevi köyünde bitmez, bir de şehirde onları ağırla
mak mecburiyetindedir. Muhtar onurludur, muhtar 
köyünün onurunu temsil etmektedir ve kendisine tek
lif edilenleri de yerine getirmek mecburiyetindedir. 
Bu da muhtar için bir yıkıntıdır, işte onun için, muh
tarlığın ikinci bir ismine Anadolu'da «Döşek sattıran 
meslek» derler. 

Şimdi, bu tespitleri yaptıktan sonra biz, muhtar
lığı gerçekten onurlu bir hale getirebilmek; yani bu
nu gerçek manasında yapması gereken kimselerin 
yapabileceği ortamı hazırlamak için bu kanun tekli
fini hazırlamış idik. 

Kanun teklifini hazırlarken tespit ettiğimiz bir 
başka gerdekte, bütün özellikleriyle muhtarlığa çok 
layık olan insanlar, maddî gücü olmadığı için, maa
lesef bu işe talip olamıyorlardı. Dolayısıyla köylerde 
- tabiî şimdiye kadar seçilmiş olan muhtarların hep
sinin bu manada olduğunu söylemek istemiyorum 
ama - genelde maddî serveti olan; fakat bu işi çok 
güzel de kendi menfaatine kullanan kimseler muhtar

lığa talip oluyor ve genelde de o şekilde seçimler ya
pılıyor idi. Bunu da ortadan kaldırmanın yolu, muh
tarlara yeterli ödeneğin ödenmesi imkânını sağlamak
tı. Biz, kanun teklifimizin bazına, kanun teklifimizin 
gerekçesine bunu da oturttuk ve bütün bu gerekçeler
den sonra kanun teklifimizi, ilk evvela da bir piyasa 
araştırması yapmak suretiyle rakamlarını tespit edip 
verelim istedik. O günün ölçüleri içerisinde, Anado
lulunun dediği gibi, o günün behrinde Türkiye'nin 
şartlarına göre bizim vermiş olduğumuz rakamdan çı
kan miktar bir muhtar için elbette ki sadra şifa bir 
meblağ idi. 

Yani, Anavatan iktidarı Türkiye'yi böylesine enf
lasyon canavarının kucağına henüz itememişti, henüz 
para pul olmamıştı. Anavatan iktidarı henüz Türkiye' 
de görevi devralmıştı ve dolayısıyla Türkiye'de para
nın bir parçacık alım gücü vardı; Türk parası, hâlâ 
Türk parası idi. Yani, alım gücü olan bir para idi. 

Fakat, teklif muhalefetten geliyor idi. Bu muha
lefet, anamuhalefet dahi olsa, mümkün müydü ki, 
iktidarın şanına yakışır mıydı ki, bu, muhtarlara ve
rilecek bir imkân dahi olsa muhalefetten gelen bir 
teklifi kabul etsin?.. Mümkün değildi, bunu yapma
dılar, yapamazdılar zaten; çünkü sistem böyle kurul
muştu. Allah nasip ederse, sosyaldemokrat bir iktidar 
Türkiye'de kurulursa, o zaman bunun da yolunu aç
mak inşallah bize nasip olacak. Muhalefetin getirdi
ği teklifler eğer bizimkiler kadar gerekli ise, onları 
biz mutlaka kanunlaştıracak ve onun şerefini payla
şacağız; ama, bugüne kadar gördüğümüz sağ iktidar
lar bu cesareti gösteremedi, bu şerefe ortak olmak 
istemediler. Çünkü, bu konuya başkalarını sahip et
meye cesaretleri yoktu. 

Sayın milletvekilleri, verdiğimiz öneri, mutat olduğu 
üzere, komisyonlarda bekledi, günlerce ordan oraya sü
rüldü, oradan oraya sürüldü. Arkasından, bu ıstıraibı 
duyan daha başkaları da; mulh'tarların bu acı haline 
'bir çare bulabilmek için Sayın Kara'a ve arkadıaşlarıı 
ve meseleyi yakından bilen veya incelemie fırsatını bu-< 
lan değil değerli milletvekilleri de kanun teklifleri 
getirdiler. Bu tekliflerin hepsi birikti, birikti, birikti 
ve baraj doldu, önünde de seçimler gözükünce ik
tidar partisinin; bu sefer iktidar partisi, değerli üye
lerinden birisini görevlendirdi, hemen hazırlanmış 
olan yasa teklifleri alındı, onların güzel taraflarına 
biraz da süslü cümleler ilave edildi ve teklif, Genel 
Kurulun gündemine geldi. 

Şimdi bu teklifi görüşüyoruz sayın milletvekilleri. 
Genel Kurulun gündemine bu teklif geldi; ama ik-
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tidar bir şeyin farkında değil veya cesareti olmadığı 
için korkuyor, göstermeye cesaret edemiyor. Bu 
teklifi Sayın Kayalar ve arkadaşları yaptıklarında, 
Türkiye'de' paranın alım gücüne göre bir rakam 
tespit ettiler, o da '500 gösterge rakamı. Katsayı 66. 
Çarptığınız takdirde 33 bin lira gibi bir para eder. 
Tabiî, bu yasa teklifinin getirildiğinde 33 bin lira; 
naisılki bizim getirdiğimizde 23 bin lira bir şey ifade 
ediyor idiyse, sayın iktidar partisi mensubu millet
vekili arkadaşlarımızın getirdiği bu 33 bin lira da 
bir şeydi. Yalnız, Türkiye'de bu bir şeylerin değer
leri o kadar süratle enflasyona uğramaya başladı ki, 
şimdi 33 bin lira hiçbir şey ifade etmiyor. 

Onun için sayın milletvekilleri; çok muhterem 
muhtarlarımıza biz, bu 33 bin liranın yeterli olma
yacağı, onların yine derdine1 deva olmayacağı, vere
ceğimiz ücretin yine sadra şifa olmayacağı, yine muh
tarlık mesleğinin ev yıkan meslek olarak kalabile
ceği endişesiyle bir önerge takdim ettik. Başkanlık 
Divanındadır önergemiz. Zannediyorum ki, ilgili 
madde görüşülürken Başkanlık Divanının bilgilerini
ze sunacağı bu önergeye itibar edersiniz. Çünkü, çok 
sevdiğiniz, kendileriyle geçenlerde büyük boyutlarda 
bir siyasî şov yaptığınız muhtarlarınız sizden bek
liyor bunu. Öyle zannediyorum ki, o gün kendile
rine büyük destek olduğunuzu ve desteğini istediği
niz o muhtarlara bugün ödeyeceğiniz 66 bin lirayı 
fazla görmez parmaklarınız ve vereceğimiz bu öner
geleri reddetmez; muhtarlarımıza hiç olmazsa bir 
parçacık fayda sağlayabilecek, yani muhtarlığı ev 
yıkan meslek olmaktan 'kurtaracak veya zenginin 
mesleği olmaktan kurtaracak, layık olan herkesin 
bu göreve talip olması imkânını sağlayacak mik
tara, yani 66 bin liraya çıkarırız. Çünkü, önergemiz
de gösterge rakamını biz 1; 000 olarak değerlendir
dik. Yaptığımız araştırmalar çok geniş; ancak bu
nu yaparken, bu rakamla bir muhtarın günlük ih
tiyaçlarım, kendi çoluğunun çocuğunun maişetinden 
bir miktarını ayırmadan yürütebilir düşüncesiyle ha
reket ettik: Özelikle üzerinde duruyor ve iktidar par
tisi milletvekillerinden istirham ediyoruz muhtarla
rımız adına; o çok sevdiğiniz, Ankara'ya davet edip 
kendileriyle büyük boyutlarda görüntüler verdiğiniz, 
birilerine kendileriyle mesajlar gönderdiğiniz muhtar
larınıza bunu lütfen fazla görmeyiniz ve muhtarla
rımıza ayda hiç olmazsa 66 bin lira maaş ödeye
lim diyoruz.ı 

Sayın milletvekilleri, zaten iktidar partisinin ve
ya hükümetin muhtarlara bunu fazla görmesi müm
kün de değildir; çünkü bütçeden zaten bir şey çık
mayacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi hükümet, de
vamlı surette bütçeyi belirli yerlere kanalize etmek
te" ve bu şekilde getirdiği ek ödemeleri (ki, ek öde
me olarak mütalaa ediliyor; kanunun gerekçesinde 
de bu ifade kullanıldığı için ben de kullanıyorum) 
birtakım keyif ehli kimselerin itiyat haline getirdiği, 
'alışkanlık haline getirdiği şeylerin sırtına yüklemeyi 
düşünüyorlar. Yani Özal Türkiyesi, artık kimsenin 
herhangi bir şekilde keyif aldığı, zevk duyduğu bir 
şeyi yapma hakkı olmamak günlerine doğru gidi
yor.-«Rakı mı içiyorsun arkadaş? Senin ne hakkın 
var rakı içmeye? Muhtarın ödeneğini sana ödetti
ririm.,.». Sigara mı içiyorsunuz arkadaş? Alışkanlı
ğınız beni ilgilendirmez. Çünkü bü keyif veren bir 
maddedir. Keyif veren maddeyi aldığına göre, sen 
bunu ödeyecek güçtesin, ben falan ödeneği getirir se
nin sırtına yüklerim...» «Şunu mu yapmak istiyorsun 
arkadaş? Benim Türkiyemde, benim ülkemde keyif 

etmek, keyif duymak, zevk etmek hiç kimseye la
yık değildir veya hiç kimseye hak değildir,, kimse bu
na layık değildir» düşüncesiyle; dolayısıyla, bu muh
tarlara ödeyeceğimiz miktarı da sigaranın, içkinin ve 
benzeri şeylerin üzerine* yüklediğimize göre, gümrük
lerden alacağımız bazı şeylerle sağlayacağımıza gö
re, Afaımet'in cebinden 'aldığınızı Mehmet'e ödemeyi 
de fazla görmezsiniz herhalde diyoruz, sayın ikti
dar... Onun için, 66 bin liraya çıkarırız bunu ve 
dolayısıyla bir sadre şifa olur diye düşünüyoruz. 

Önergelerimiz Başkanlık Divanındadır. Önergele'-
rİrniz Başkanlık Divanında olduğu noktasında bir 
şeyi daha söylemek istiyorum sayın milletvekilleri. 
Zannediyorum ki, sağ olursak önümüzdeki yıl da 
bunları tartışma imkânını bulacağız burada; Ana
yasayı da, İçtüzüğü de uzun boylu tetkik ettim, hiç
bir yerinde, muhalefetin getirdiği hiçbir kanun tek
lifi kabul edilemez, teklifin kanunlaşabilmesi için 
lillâda iktidar kanadından gelmesi gerekir, diye bir 
şey; yok. Demokrasiden bahseden, demokrasiyi anla
tan, onu detaylandıran, insanı bilgilendiren eserleri 
okudum; iktidar partisine tabidir muhalefet kanadı, 
önergeler iktidar partisinden gelirse Mecliste görüşü
lür, başka şekilde görüşülmez, dolayısıyla her şeyin 
şerefi iktidar partisine aittir, gibi bir ibare' orada da 
bulamadım, öyle zannediyorum iki, iktidar bu nok
tada da büyük bir yanlışlık yapıyor. Seneye, inşal-
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lan fırsat bulahilirse bunu da düzeltir düşüncesiyle 
söyledim bunıı̂  

Önümüzdeki günlerde muhtarlara daha başka nok-
töalardŞa selam göndermeniz dileğiyle hepinize say
gılar sunuyorum, 

BAŞKAN •— Teşekkür ederiz Sayın Kuşhan. 
Sosyjaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Yusuf Demir; buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA YUSUF DEMİR (Uşak) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 29 Ağustos 
1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar ödeneklerine Ait 
Yasanın Bazı Maddelerini Değiştiren Yasa Teklifi 
hakkında. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşleri
ni açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Şahsım ve 
grubum adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Açıkça şunu söylemek istiyorum: Hiçbir siyasî 
amaç gütmeksizin, millî duygularımız ve görevleri
miz arasında - muhtarlarımızın sorunlarını da ele 
almanın zaman* çoktan gelip geçmektedir. Bu toplu
ma sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum ve parti
miz olarak da (inanmaktayız. Muhtar ve muhtar
lık toplumunu hafife almaya (kimsenin hakkı yok
tur, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle 2108 
sayılı Muhtar Ödenekleri Hakkındaki Kanunun Ba
zı (Maddelerini Değiştiren teklifi hazırlayan sayın 
milletvekillerine ve sayın hükümete çok geç de ol
sa, arzu edildiği şekilde de olmasa, genel Kurula 
getirdikleri için, teşekkür ederiz. «Yiğidi öldür, ama, 
hakkını yeme» demişler. Sayın hükümet de bu tasa
rıyı, eksik de olsa, tatmin edici de olmasa, getir
mişlerdir. Getirdikleri için teşekkür ediyoruz; ama 
bu teşekkürün yanında da eksiklerini, hatalarını, boş
luklarını ve bu tasarı neler getirecektir, neler götü
recektir, bunları da Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
olarak açıklamak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, 17 Şubat 1987 günü bu kür
süden gündem dışı bir konuşma yaparak, köy ve 
mahalle muhtarlarımızın maaşları ve 442 sayılı Köy 
Kanunu hakkında görüşlerimi, muhtarlarımızın dert
lerini, dileklerini, isteklerini, şikâyetlerini dile getir
miş ve sayın hükümetten de ivedilikle muhtarları
mızın maaşlarım düzeltecek olan kanunun Genel Ku
rula getirilmesini istemiştim. 17 Şubat günü yaptı
ğım gündem dışı konuşmamda, çilekeş muhtarlarımı
zın pek çok sıkıntılarına değinerek, hükümeti uyar
mıştım ve o günkü konuşmamın başında da «çile
keş muhtarlarımız» sözünü kullanmıştım. «Çilekeş» 

angarya çeken olduğuna göre, Anayasamızda da, 
angarya yoktur ve «Herkes emeğinin karşılığını alır» 
denilmektedir. Bu çilekeş, işi gücü angarya çekmek 
olan muhtarlarımız bugüne kadar emeklerinin kar
şılığını maalesef alamamışlardır. 

Köy muhtarı olsun, mahalle muhtarı olsun; 
bilhassa köyde mülkî amiri durumunda, köyün her 
türlü mesuliyeti, yükü onların omuzlarında olan, 
bütün kurum ve kuruluşlardan, devlet ve hükümet 
görevlileri, yetkilileri mahalleye ve köye geldiklerin
de önce muhtarı bulurlar. Muhtarı bulmadan hiç
bir işlerini yapamaz ve göremezler. Mahallede ve 
bilhassa köyde kahve olmayabilir, lokanta yoktur. 
İşte o zaman muhtarın çayını içer ve muhtarın ye
meğini yerler, işini gücünü bırakan muhtar onların 
önüne düşer, yol gösterir, yardımcı olur. Muhtar 
mutlaka haftada en azından üç dört gün ile, ilçeye 
gider gelir; yol parası cebinden, gelenin, gidenin 
ağırlanması cebinden olur. 

Muhtarlarımız köyde 11 dalda 150'ye yakın gö
rev yapar. Gece yatağından kaldırılan ve' 24 saat 
hizmette olan, gecesi gündüzü belirsiz, herkesin dert 
ortağı olan bu çilekeş muhtarlarımıza aylık 5 - 6 
bin lira ücreti hangi aklı sivriler koydu, reva gör
dü, yakıştırdı? Utanılacak rakamdır bu para. En az 
60 yıllık tarihi olan Köy Kanununu muhalefet ola
rak gündeme getirdiğimiz zaman da, «İktidar ve hü
kümet olarak biz hazırlık içindeyiz» denilmekte ve 
reddedilmek tey di. 

'Bugün im ortamda, bugünün şartlarında bir muh
tara 1010 bin lira da versek gene azdır. Zira bu ve
rilecek para yalnız 'ailesinin geçimi için değil, deği
şik masraflar için de olacaktır. Bilhassa köydeki 
muhtar köyde devleti, hükümeti temsil eder; vali
dir, kaymakamdır. Söze gelince validir, kaymakam
dır, devlettir, hükümettir; ama vermeye gelince, bu
güne kadar 5 - 6 bin lira maaşı çekinmeden nasıl ver
dik, bunu anlamak mümkün değil. 

Sayın milletvekilleri, sayıları 48 bini bulan ve 
bugün nüfusta 11 adet, askerlik işlerinde 20 adet, 
adliyede 13 adet, zabıtada 19 adet, millî eğitimde 9 
adet, sağlık hizmetlerinde 8 adet, Sosyal Sigorta 
kurumlarında 8 adet, sivil savunmada 7 adet, seçim 
işlerinde 8 adet, muhtarların özünde 10 adet ve di
ğer devlet dairelerinin işlerinde 32 adet ayrı ayrı gö
revler yapan bu köy ve mahalle muhtarlarımıza, bu 
gülünç ve utanç verici aylık 5 - 6 bin lirayı vere
meyiz. 



T. B. M. M. B: 109 21 . 5 . 1987 0 : 2 

Bugün milyonu aşkın kamu görevlilerinin yanın
da, her Iköye üç beş öğretmen, her 'köye bir imam, 
ziraatçı, sağlıkçı kadroları verilirken; 48 bin köy 
ve mahalle muhtarına 80 - 100 bin lira maaş ver
mekle memleketimiz mi çökecek?... 

Bu İkamın teklifini, Genel Kurulumuzdan geç
meden düzeltmek de mümkün ve sırası gelmişken 
şunu da açıklamadan geçmeyeceğim: Yüce Meclisin 
dikkatine sunmak istiyorum; 1 ve 2 nci maddelerin 
son paragraflarında, bu miktarı, yani 500 göster
geyi Balkanlar Kurulu icabında 2 katına kadar yük
seltebilir, denmesi oldukça tehlikeli ve sakıncalı
dır. Bunu, yukarıda izaha çalıştığım gibi, ne mik
tar yapılması icap ediyorsa burada yapalım, göstere
lim, yükseltelim; iktidarların oyuncağı ve iktidara 
partizanlık yaptırmayalım. En ağır yükü çeken ve 
her çeşit görevi yapan, yaptıran muhtarlarımıza bu 
fırsatta haklarını verelim. 

Sayın milletvekilleri, bugün Genel Kurulumuzda 
konuşulmakta olan '2108 sayılı Yasa Teklifi 3 mad
delik değil, en azından 15 - 20 maddelik bir yasa 
teklifi olarak getirilmesi gerekirdi ve 60 yıllık tarihi 
olan 442 sayılı Köy Kanunu ile birlikte getirilerek, 
bu kanun da, günün şartlarına göre ikisi birlikte 
ele lalınmalıydı. Zira, 442 sayılı Kanunla 2108 sayılı 
Kanunu birlikte ele alıp, yıllardır ıköy ve mahalle 
muhtarlarımızın dertleri ve dilekleri birlikte gideril-
meliydi* 

Bu kanun teklifiyle muhtarlarımıza verilecek 
olan 500 gösterge tile eline geçecek para, sıkıntıları
nı gidermiş olmayacaktır. Bunun için de bu kanun 
teklifinde: 

1. Muhtar ödeneklerinin 1 Ocak 1987 tarihinden 
geçerli olmasını, 

2. ödenek gösterge rakamının 1 000 olarak tes
pitini, 

3'.j Türkiye genel bütçesinden köylere yüzde 3 
nispetinde pay verilmesini, 

4. Köy ve mahalle muhtarı ayırmaksızın, Tür
kiye genelinde muhtarlara silah taşıma yetkisinin 
tanınmasını, 

5. Bağ - Kur'a borcu olan 34 bin muhtarın 
bir defaya mahsus olmak üzere af kapsamına alın
masını, 

6. Mahallelerde muhtarlara hizmet bürolarının 
verilmesini, köylerde köy konaklarının yaptırılma
sını, 

7. 1774 sayılı Kimlik Bildirim Yasasının ge
nişletilmesini, 

8. 442 sayılı Köy Kanununun ve 4541 sayılı 
Mahalle Muhtarları Yasasının günün şartlarına göre 
değiştirilmesini, 

9. Muhtarlarımıza, poliste olsun, jandarmada ol
sun, devlet dairelerinde saygınlığın kazandırılması 
iiçin gerekli tedbirlerin alınmasının bir ilave öner
ge ile bu teklife eklenmesini bilhassa sayın iktidar
dan bekliyor ve istiyoruz. Biz Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu olarak önergelerimiz hazır, verebi
liriz; ama, muhalefetten geldi diye' reddedilir. 

Sayın milletvekilleri, 2108 sayılı Yasa Tasarı
sının istediğimiz şekliyle yüce Meclisten geçerek 
50 milyon insanımızla ilgili 50 bin köy ve mahalle 
muhtarımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, partim ve şahsım adına tekrar hepinizi 
saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yusuf Demir. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Lutfullah 

Kayalar; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA LUTFULLAH KAYA

LAR (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 2108 sayılı 'Muhtar Ödenek ve Sosyal Güven
lik Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasıyla İlgili Kanun Teklifi 
hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Görüşülmesine başlanılmış bulunan kanun teklif
lerini, bugüne kadar çok önemli bir kamu görevini 
meşakkatle yürütmeye çalışan cefakâr muhtarları
mıza daha rahat bir çalışma ortamı yaratma gay
retlerinin bir parçası olarak mütalaa etmekteyiz. 

Bugüne kadar türlü maddî imkânsızlıklar içeri
sinde görev yürütme durumunda bırakılan muhtar
larımıza, günün koşullarına - Kısmen de olsa - yak-
laştırıcı bir düzenlemeyi huzurlarınıza getirdik. Emi
niz ki, değerli muhtarlarımızın hizmetleriyle mütena
sip olarak bugüne kadariki durumlarını hepiniz tak
dir ediyorsunuz. Bu duruma bir çare arayışı ancak 
bugün iktidarımızın müspet görüş ve himayeleriyle 
takdıirlerinize sunulabilmiştir. 

ÖMER KUŞHAN <Kars) — 4 sene sonra Sayın 
Kayalar. 

LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Sayın 
Milletvekilleri, bugün muhtarlarımızın köylerde ol
sun, şehir ve1 mahallelerde olsun, 150 çeşidin üzerin
de ilmühaber düzenlemekte olduklarını söylersek, 
onların hizmetlerinin kesafet ve önemini daha iyi 
anlamış oluruz. Bu kadar yoğun bir iş hacmi içeri
sinde muhtarların, masraf ve giderleri de son derece 
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artmış bulunmaktadır. Pek çok muhtarımız bir muh-
ttarlılk makam evi veya odası bulunmadığı için, bu 
hizmetleri evinin bir odasında sürdürmeye çalış
makta, zarurî olarak bu durumun gerektirdiği gider
ler de büyük ölçüde o meskendeki şalhisî imkânlarla 
(karşılanmaya çalışı!kna!ktadır.| Bu giderlerin bugün 
muhtarlara ödenen 6 600 Türk Lirasıyla karşılana
mayacağı pek tabiîdir. Artan iş yoğunluğu ve tra
fiği karşısında '6 '600 liralık bir ödenek son derece 
kifayetsiz kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 6 600 liralık muhtarlık öde
neğiyle karşılanmaya çalışılan giderler, yukarıda de
ğindiğimiz iş yoğunluğunun gerektirdiği masraflar
dan da ibaret değildir. Bugün muhtarlarımız 
Bağ - Kur kapsamına alınmışlardır. Bağ - Kur üye
liğinin gerektirdiği prim giderleri vardır, Günümüz
de muhtarlarımızın büyük bir bölümü Bağ - Kur 
prim giderlerini de bu 6 600 liralık muhtarlık öde
neğinden karşılamak zorundadır. 

Yine son mevzuat değişikliklerinden sonra sağlık 
primi ödemek durumunda bulunan muhtarlarımızın 
da büyük bir çoğunluğu bu primlerini de 6 600 
Türk Liralık temsil ödeneninden karşılama duru
mundadırlar. Yani, muhtarlarımızın yalnız Bağ - Kur 
ve sağlık primi giderlerimin toplamı esasen her ay 
ortalama 10 bin liranın üstüne çıkmaktadır. Bu 
giderlerin 6 600 Türk Lirasından karşılanamayacağı 
yüksek malumlarınızdır. 

Ayrıca, artan iş hacmi nedeniyle muhtarlarımı
zın çok sık olarak bucak, ilçe ve il merkezlerinde 
kamu kurum ve kuruluşlarına gidip geldikleri ma
lumdur. Bunlarla ilgili, yol, konaklama ve iaşe gider
leri de mezkûr miktarlardan karşılanmaya çalışıl
maktadır^ 

Değerli milletvekilleri, değindiğimiz bu imkân
sızlıklar nedeniyle de, yetişmiş insanlarımızın ço
ğunluğu bu (işe gönüllü talip olmaktan kaçınmakta
dır. Oysa, kanunun ilk sevk edilişinde güdülen mak
sadın başında, köylerde ve mahallelerde yetişmiş va
tandaşlarımızın, bu işe gönüllü olmalarının teşvik 
edilmesi hedeflenmişti. Bugün, 100 gösterge rakamı
nın, yürürlükteki katsayıyla çarpılmasından doğan 
6 600 Türk Lirası, muhtarlarımızı huzurlu kılacak 
bir rakam .değildir; yetişkin insanlarımızı da özen
dirmez. Bu rakamın asgariden, teklifimizle getirdiği
miz 500 gösterge rakamına yükseltilmesi gerekece
ği kanaatindeyiz. Her sahada adil ve makul bir ge
lir imkânı yaratmaya gayret sarf eden hükümetimi
zin, bu konudaki teklifimize olumlu yaklaşımını da, 
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teklif sahipleri olarak ve1 cefakâr muhtarlarımız adı
na, grubumuzca şükranla karşılıyoruz. 

Sayısız görev ve sorumluluk yüklenmiş bulunan 
değerli muhtarlarımıza az da olsa yardımcı olmak, 
bugün hepimizin görevi haline gelmiştir. Bugün, dev
let memuru niteliğinde kabul edilen muhtarlarımızı, 
onlardan tamamen farklı ve gayri adil şartlarda ça
lışmaya zorlamamız, onları güç durumlara itmemiz 
mümkün değildir. Buna hiçbirimizin izin vereceğine 
ve müsamaha ile karşılayacağına da inanmıyoruz, 
inanmak da istemiyoruz. Cefakâr muhtarlarımızın 
gecikmiş haklarını teslim edeceğimize inanıyor ve 
bunun hepimiz için de bir görev olduğunu ifade edi
yorum. 

Teklifin esasını oluşturan husus, 29.8.1977 tarih 
ve '2108 sayılı Yasada 100 olarak tespit edilmiş bu
lunan ve bugüne kadar artırılmamış bulunan muh
tarlık ödeneği gösterge rakamının 500'e çıkarılması
dır. Bu husus, hem köylerde görev yapan, muhtarlar, 
hem de şehir mahalle muhtarları için öngörülmek
tedir. Ayrıca, günün değişen koşullarına göre, hü
kümetin bu gösterge rakamını yüzde 100'e kadar 
artırabilme yetkisi de tanınmış bulunmaktadır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yani Meclise ait 
olmayacak, yine hükümete ait olacak. 

LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Tek
lifin bir önemli yanı da, bu ödeneklerin özel idare 
ve köy bütçelerine aktarılması, ödemenin esas ve 
usulleri, muhitarların harç tahsilatının ve paylarının 
ödenme biçimi, basılı kâğıtların tip, örnek ve bedel
leri gibi konuların bir yönetmelikle belirleneceği hu
susudur. Bu yönetmeliğin, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının görüşü de alınarak İçişleri Bakanlığınca 
üç ay içerisinde çıkarılması öngörülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, çok önemli bir kamu göre
vini türlü zorluklar ve meşakkatlerle karşılamaya 
çalışan değerli muhtarlarımızın * sıkıntılarından bir 
kısmını oluşturan maddî imkânsızlık ve adaletsizli-
ge, bir nebze çare olarak düşündüğümüz, hükümet 
ve komisyonumuzca da olumlu bulunan bu tekli
fimizin, yüce heyetinizce de aynı istikamette değer
lendirileceğine inanıyor, tüm teklif sahibi arkadaşla
rımızın hepsine şükranlarımızı arz ediyor; hepinize 
şahsım ve grubum adına saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kayalar. 
Şahıslan adına, Sayın Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin değerli üyeleri; köy ve mahalle muhtar-
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larıyla ilgili ve onların aldıkları ödenekleri artıran 
kanun teklifi üzerinde görüşlerimi arz etmek isti
yorum. 

Evvela, bir gerçeği tespit etmek lazım. Türkiye' 
de yerel yönetimlerin içerisinde en eski tarihe sahip 
olan kuruluşlar, mahalle ve köy muhtarlıklarıdır. 
Muhtarlıklar, Selçuklular dönemine, yani 12 nci as
ra kadar tespit edilmiş durumda. Selçuklu dönemi 
Anadolusu şehirlerinde halk örgütlenmesi birimi 
mahalle; mahallenin, bugünkü deyimle muhtar du
rumunda bir temsilcisi mevcut ve Selçuklular döne
minde «iğdiş» adını alıyor, Osmanlı dönemine ge
çildiği zaman «Mahalle kethüdası» adını alıyor. Bun
lar halk tarafından seçiliyor. Hükümet ve kadı önün
de halkı temsil ediyor. Şehri ziyaret eden büyük
lere verilşn hediyelerin masrafı olan «peşkeş» i top
luyor ve bütün münasebetleri kuruyor. 

Aynı şekilde, yine Selçuklular döneminde, köy 
muhtarlıkları da «Köy kethüdası» adını alıyor. Em
rinde gençlik ocağı var. Bu gençler, vurucu gücü 
olan köy delikanlılarından oluşuyor. Başlarında da 
«Yiğit başı» diye bir lider var. İcap ederse şehir yö
neticisinin emrine giriyorlar. Eşkiyanın bastırılması 
sırasında da -•» çağrıldığında - kullanılabiliyorlar. 

'Bu kısa bilgi ile yerel yönetimlerin içinde taa 
12 nci asra kadar uzanan ve millî bir kuruluş olan 
köy ve mahalle1 muhtarlarının tarihî geçmişini anlat
mış oldum. 

Bugün ülkemizde, 1985 nüfus sayımına göre 
36 022 köy, 15 bin civarında da mahalle - belki bi
raz daha fazla olabilir, tam rakamını bilemiyo
rum - var.£ Yine 1985 nüfus sayımına göre nüfusu
muzun yüzde 53'ü şehirde yaşıyor. ıKöy nüfusu yüz
de 47'ye düşmüş vaziyette. 

yerel yönetimlerin, demokrasinin beşiği olduğu 
ve kalkınmanın temeli olduğu ilkesinde yüce 'Mec
lisin birleştiğini biliyoruz, ti genel meclisi ve bele
diyeler yanında, köy ve mahalle muhtarlarının da 
guçlendirilme'si fevkalade yerinde olmuştur. Çünkü, 
köy - şehir oranını iyi tutamayan, köyü ihmal eden 
ülkeler bundan büyük zarar görmüşlerdir. Biz de 
köyü - köy sayısı 36 bine düşmüştür, eskiden 40 
bin idiyorduk, devamlı olarak aşağıya iniyor - köy
deki yerel yönetimi güçlendirmediğimiz takdirde, 
dengesiz bir kalkınma olur, tarım geriler, şehirlerde 
fazla nüfus birikir, bütün dengeler bozulur. Bu ba
kımdan, gerek hükümetin desteğiyle, gerekse1 teklif 
veren bütün arkadaşların katkısıyla - ki onların 
içinde, daha evvel teklif vermiş olanlardan birisi ola

rak bendeniz de varım - gayet yerinde bir hareket 
yapılmıştır. 

Bugüne kadar muhtarlar hatır için iş yapan in
sanlar gibi görülüyor; fakat son on onbeş sene içe
risinde gözlemimiz o olmuştur ki, artık muhtar se
çilen kimsenin bir yerde oturması, işine doğru dü
rüst bakması mümkün değildir. Vatandaş, köyünde 
ve kasabasında kalkınma istediği, iş istediği için, 
seçildiği andan itibaren muhtarı rahat bırakmamak
tadır. 

Bu muhtarların, muhtarlık yüzünden yuvası da
ğılmış olanları, işi dağılmış olanları pek çoktur. Siz 
değerli milletvekilleri, Türkiye'yi 'temsil eden de
ğerli insanlar olarak bu misalleri, benim bildiğim gi
bi mutlaka biliyorsunuzdur. O bakımdan, muhtarlara 
yeterli bir paranın verilmesi şarttır. Verilen bu para 
da büyük bir paradır. Muhtemelen 20 milyar lira, 
belki de 25 milyar lira tutabilir; bilemiyorum, Sa
yın Bakan herhalde ifade ede'ceklerdir. 

Başlangıcında, yani 1977'de 100 gösterge mev
cuttu. O zaman katsayı 12 idi ve 1 200 lira alıyor
lardı. Bugün ise 500 gösterge yapılıyor ve şu anda
ki katsayı 66 olduğuna göre (tabiî, temmuzda arta
cak) 33 bin lira civarında bir para verilecek ki, 
1 5 - 2 0 bin lira da öteki muhtarlara hesaplanacak 
olursa bu, çok büyük bir miktar oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, köy muhtarla
rıyla şehir muhtarları arasındaki bir farkı da bura
da belirtmek isterim. Köy muhtarlarının köy oda
ları, kâtipleri, korucuları vardır ve bütün bunların 
parası oradan çıkar. Şehir muhtarları ise, değişik 
bir durumdadır.: Şehir muhtarlarının binaları yoktur. 
Binalarını kira ile tutarlar, kâtibi kendi paralarıyla 
tutarlar; kırtasiye, telefon vesaire gibi diğer masraf
ları kerıdi aldıkları paranın içerisinden harcarlar ve 
buna mukabil de ilin tasdik ettiği bir ücret alır
lar. 

Ancak, bu muhtarlara, köy muhtarları gibi pek 
çok görev verilmiştir. Benden evvel konuşan değerli 
hatip arkadaşlarım bunların rakamlarını ve verilen 
vazifeleri saydılar. Bunların grup olarak güvenlik 
görevleri, askerlikle ilgili görevleri, Maliye ile il
gili görevleri, seçimle ilgili görevleri, nüfusla ilgili' 
görevleri ve daha pek çok kanundan doğan görev
leri vardır ve çok ağır bir yük altındadırlar. 

Ayrıca, bü güvenlik görevleri yüzünden pekçok 
muhtarımız şehit olmuştur. Anarşik olaylar sırasında 
ve halen de anarşik olayların devam ettiği bölgelerde 
muhtarların, suçluları haber vermekle görevli olduk-
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ları için, hayatları tehlike altındadır, ve pekçok şehit 
vermişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, eskiden şehir muhtarları da-
Iha çok kâğıtla ilgili muamele yapıp para almakta iken, 
'bugün doğum, ölüm, yer değiştirme muameleleri Nü
fus Yasası ile muhtarların vazifeleri arasından çıka
rılmıştır. Hangi tarihe kadar dayandığını biz bilmi
yoruz; ama, bugün muhtarlar nüfus örneği vermek
tedirler ve halk muhtarların bu nüfus örneği verme
lerinden çok memnundurlar. Çünkü, aksi halde kal
kıp notere gideceklerdir. Son yıllarda ise nüfus örne
ği görevinin muhtara verilmemesi yolunda birtakım 
çalışmalar yapılmıştır. Çünkü bunu noterlerle, kendi 
karşılarında bir iş olarak görmektedirler. Tabiî, bu tat
bikattan dolayı muhtarlar gene nüfus örneği vermek
tedirler; ama birçdk resmî makam bu nüfus örnek
lerini kabul etmediği için, vatandaş da sıkıntıdadır, 
muhtar da sıkıntıdadır. 

Muhtarlar, evlenme, ölüm, yoksulluk Sebebiyle ver
miş oldukları belgelerden «Hayır işidir» diye genel
likle para almazlar. Gene, Şehir Muhtarları Yasasın
daki bir maddeye göre de, fakirlerden doğrudan doğ
ruya para almazlar. Yani fakirlerin her türlü muame
lesini de bu şekilde yaparlar. Onun için, şehir muhtar
ları bakımından birkaç şeyin yapılması lazımdır. Ay
rıca, ken'di mahallesindeki birtakım beledî hizmetle
rin yapılması muhtarlara verilmelidir. Yani ufak çap
ta ve belediyelerin doğrudan doğruya ilgileneceği değil, 
en ufak çaptaki hizmetlerin muhtarlara verilmesi lazım 
geldiği gibi; mutlak surette nüfus kaydının yaptırıl
masını da şart koşmak lazımdır. Çünkü bu mahalle
de oturuyor mu, oturmuyor mu; nüfus kütüğünde ya
zılı mı, değil mi; seçmen kütüğüne geçecek mi, geçme
yecek mi, diye hep muhtardan bilgi alınmaktadır. Der
me çatma klasörler yapabilen muhtarlar bu işi yapa-
biîm ektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için şehir ve kasaba 
muhtarlarına kayıt mecburiyetinin getirilmesi lazım
dır. Ayrıca muhtarlara bina sağlanması da lazımdır. 
Çünkü, muhtar seçildiği zaman, köy muhtarı gibi, o bi
naya girer ve seçim süresi bittiği zaman da binayı, te
lefonu ve bütün evrakı bırakır. Çok şayanı takdirdir 
ki, bugün bazı belediyelerde muhtarların bu durumu
na anlayış gösterilmektedir. Mesela, burada bildiğim 
için sö'ylüyorum - Bilmediklerimi de aynı şekilde tak
dir ediyorum - istanbul'da Beşiktaş Belediyesi, muh
tarlara bina yapmayı programına almıştır, projelerini 
yaptırmıştır ve bu işe girişmiştir. Bunun için bizim, 
bu hareketi bir kanunla desteklememiz lazımdır. Be-
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nım de böyle bir kanun teklifim beş altı ay evvel Yü
ce Meclise sunulmuştur, şu anda komisyonlarda bu
lunmaktadır. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Geçer, geçer Sa
yın Ülker; sen ANAP'ın sol kanadısın. 

BAŞKAN —Lütfen... 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım, muhtarların organize edilmesi, mahalli hizmet
lerin iyi görülmesini sağlayacağı gibi, vergi kaçağı gibi 
olayları da kökünden kesebilecek müessiriyeti olan bir 
iştir. Muhtarlar iyi organize edildiği takdirde, tebli
gat ve vergi kaçağı meseleleri de kökünden kesilecek
tir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkan. 
Bu duygular içerisinde bu ihtiyaçları da bu ve

sileyle ifade etmiş oluyorum. Getirilen yasa teklifi, 
gerçekten reform mahiyetindedir, iyileştirme mahiye
tindedir ve muhtarlara şimdiye kadar verilen en bü
yük rakamı getirmektedir. 

Bu kanun teklifi köy ve mahalle muhtarlarımıza 
ve memleketimize hayırlı olsun. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ülker. 
Sayın Abdurrahman Necati Kara'a; buyurun efen

dim. 
ABDURRAHiMAN NECATİ KARA'A (Kütah

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; muhtar 
ödeneklerinin artırılmasını öngören bu teklif, aslında 
ücret dengesinde en bozuk, en adaletsiz olan muhtar 
ödeneklerinin, asgarî de olsa artması ile düzelmesini 
sağlamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, köyde en küçük mülkiye 
amiri adını verdiğimiz, mahallede ise her belediye 
hizmetini takip etmesini istediğimiz muhtara devlet
çe pek hasis davrandığımız da maalesef bir gerçek
tir. Muhtar, cezaî yönden Memurin Muhakematı Ka
nununa tabidir; ödenek açısından ise hiçbir şeye tabi 
değildir; ne memurdur, ne işçidir, ne esnaftır. 

Şu anda muhtar ödeneği, 66 x 100 = 6 600 Türk 
Lirası brüttür. Muhtarın Bağ - Kür'a ödediği asgarî 
prim ise 8 bin Türk Lirasından b'aşlaimaktadır. Sa
yın Şenttirk beni bağışlasınlar, muhtarlar Sosyal Si
gortalar Kurumuna değil, Bağ - Kur'a bağlıdırlar efen
dim. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (istanbul) — Za
rarı yok, aynı şey. Sürçü lisan olmuş. 
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ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Sanırım dünyanın hiçbir yerinde, bir şahsın 
ödediği sosyal güvenlik priminin aylık ücretinden da
ha yüksek olduğu bir ücret sistemi, muhtarlardan gay
ri, bir yerde bulunmamaktadır; zira, kısaca arz eder
sek, 6 bin lira ayda eline geçen para, 8 bin küsur lira 
prim... 

Değerli milletvekilleri, işte bu kanun teklifi, böyle
sine büyük bir adaletsizliği düzeltmek amacıyla huzu
runuza getirilmiş bulunmaktadır ve işte muhtarlar, 
böylesine eşyanın tabiatına aykırı bir temsil ödeneği 
almakta idiler. Teklif elbette fevkalade yerindedir, 
doğrudur, haklıdır. 

Değerli milletvekilleri, köyde köylünün, kentte de 
mahallelinin pek çok işine koşan muhtarlar, kendile
rine kanunla verilmiş görevler her geçen yıl yeni yeni 
kanunlarla artmasına mukabil, 1977 yılından bugü
ne ödenek bakımından akla gelmemişlerdir diyeceğim 
ama, o da mümkün değil. Zira teklif paketinde za
man zaman birçok milletvekillinin muhtar ödenekle
riyle ilgili teklifleri var; ancak Yüce Meclisçe kabul 
görmemiştir. Temennim, bu teklifin kabulü ile bu 
büyük haksızlığın giderilmesidir. 

Değerli milletvekilleri, muhtar gerçekten çilekeş 
insandır, köyün her yükünü çeker, her hizmet on
dan beklenir de, salma yetkisi, Köy Kanununa göre, 
sadece ve sadece 20 Türk Lirasından ibarettir. Muh
tarın, bu salmaları toplayıp köy hizmeti yapacağı dü
şünülmüştür. Köye giden memuru, politikacıyı, hatta 
satıcıyı, seyyar nalbantı, berberi bile karşılayan, ik
ram eden, yer gösteren muhtardır; bunların masrafını 
da cebinden yapar. Bu yüzden, dört yıllık dönemi.bi
tiren muhtar genellikle -fakir düşer; onun için de, «Cı
bıl sanatı» derler, «Damsırsan işidir» derler. 

Bu bakımdan, teklif her yönden çok yerindedir. An
cak, zamanın aşındırmasını önlemek için belli bir kat
sayıya değil de, asgarî ücrete dayandırılsa idi daha 
geçerli, daha uzun ömürlü ve daha adil olurdu diye 
düşünüyorum. Zira, kanunun ilk tedvin edildiği 1977 
yılındaki katsayı çarpı 100 gösterge belki bir şeyler 
ifade ediyordu; ama bugün ne kadar komik hale gel
miştir, takdirinize sunuyorum. 

Böylece bu kanunun, muhtarlarımıza yeni imkânlar 
getirmesi bakımından da hayırlı olmasını dilerken, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Anavatan Par
tisi Grubunun muhtarlarımıza bayram hediyesi yerine 
geçecek olan yeni ödeneklerinin de hayırlı olmasını 
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niyaz ediyor, teşekkür ediyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kara'a. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Komisyon 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Başfcanvekili Sayın 
Fahrettin Kurt; buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE
KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; demokratik sistemin en 

"önemli altyapısı olan ve seçimle işbaşına gelen köy 
muhtarlarının çalışma şartlarını ve içinde yaşadıkları 
ortamı hepimiz çok iyi takdir ediyoruz. Köye ve mil
lete hizmet için devlet daireleri kapısında bekleyişleri
ni, jandarmasından kayıp insanının bulunmasına ka
dar müşkülât içerisinde çalışan ve hiçbir karşılık bek
lemeden Allah rızası için çalışan muhtarlarımıza ne 
versek mutlaka azdır. Ancak, daha önce verilenleri 
dikkate aldığımızda, verilenin hiç de az olmadığını 
listelere baktığımızda çok daha açık bir şekilde gör
mekteyiz. 500 gösterge üzerinden 66 katsayıya göre 
aylık net ödenek 32 835 lira. Türkiye'de şu anda 
45 222 kly ve mahalle muhtarı bulunduğuna göre, 
bütçeye getireceği aylık yük 1 484 864 370 lira ol
makta, bunun yıllık olarak bütçeye getirdiği yük ise, 
17 818 372 440 lira olmaktadır ve Bakanlar Kurulu
na, bu rakamları yüzde yüz artırma yetkisi de teklifle 
getirilmektedir. 

Eskiye göre çok iyi duruma getirilen muhtarları
mıza bu paraların hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
memlekete daha iyi hizmet vermelerini arzular, hepi-

• nize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Son söz milletvekilinin; Sayın İlker Tuncay buyu

run. 
İLKER TUNCAY (Çankırı) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin 
kaldınlmasına Dair Kanun Tdklifimiz hakkında şahsî 
görüşlerimi açıklamak içün huzurlarınızdayım. Bu ve
sileyle Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anadolu Selçuklu Türlerin
den beri, aşağı yukarı 9 asırdan beri, köy ve mahalle 
muhtarları hemen hemen bedava hizmet görmüşler
dir. Hele köy muhtarları, devletten hiçbir ücret al
madıkları halde, köye gelen görevlileri ağırlamak gibi 
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hizmetleri de, kendi varlıklarıyla karşılamak durumun
da kalmışlardır. 

On yıldan beri muhtarlar, düşük bir maaşla hizmet 
görmeye çalışmaktadırlar. Bugün Türkiye tam bir kal
kınma çabası içindedir. Bu çabada, vatandaşımızın 
bütün işleriyle uğraşacak ilk devlet görevlilerinin muh
tarlar olduğu hepinizin malumudur. Vatandaşımız 
'bugün, haklı olarak muhtarlardan çok, pek çok iş 
istemektedir. O kadar ki, muhtarlar çok yerde özel iş
lerini yapamaz duruma düşmüşlerdir. Muhtarlık yap
mak yüzünden, kendi maddî durumunu bozmuş pek 

• 
çok insan vardır. 

Memleketimiz günbegün gelişmekte, bu gelişmeye 
paralel olarak köy ve mahallelerimizin ihtiyaçları, 
vatandaşımızın istekleri artmaktadır. Bugünün şartla
rında, bu istekler doğrultusunda alınan bu ödenekle 
iş yapmak mümkün olamamakta, bu yüzden köyün 
işleri aksamakta, köylülerimiz zarar görmekte, kal
kınma da gecikmektedir. 

Netice olarak şu anlaşılmıştır ki; şehirlerin mahal-
leleriyle, köylerimizin yönetiminde birinci derecede 
devlet adına sorumluluk yüklenen bu çalışkan ve ce
fakâr insanlara verilen ödenek, onların görevlerine 
ve kendilerine layık bir hale getirilmelidir. Her hiz
metin, o hizmete layık karşılığı olması sosyal adaletin 
bir gereğidir. îşte, Anavatan Partisi olarak bu dü
şünceden yola çıkılmış, programımızda da bulunan 
sosyal adalet anlayışının ışığı altında. 100 gösterge 
rakamı üzerinden, halen 6 600 lira alan muhtar maaş
larındaki gerekli iyileştirmeyi sağlamak için, bu ka
nun teklifi Yüce Meclisin huzurlarına getirilmiştir. 

Bizim kanaatimiz odur ki, şu anda aldıkları Öde
neği beş misli artıran bu kanun teklifi ile muhtarla
rımız, işlerini daha büyük bir arzu ve istekle yapa
caklar, memleketimizin kalkınmasında üzerlerine dü
şen görevi eksiksiz yerine getirmek için canla başla 
hizmet vereceklerdir. 

Değerli oylarınızla kabul edileceğine inandığımız 
'bu kanun teklifinin, tüm milletimize, mahalle ve köy 
muhtarlarımıza hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Tuncay. 
Efendim, tümü üzerindeki müzakereler sona er

miştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

21 . 5 . 1987 0 : 2 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
29.8.1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar ödenek ve 
Sosyal Güvenlik Yasasının Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair 

Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muh

tar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Köy muhtarları ile şehir ve kasaba 
mahalle muhtarlarına 500 gösterge rakamının Bütçe 
kanunlarında devlet memurları maaşı için belirlenen 
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık 
ödenek verilir. Bu miktarı Bakanlar Kurulu yüzde yü
ze kadar artırmaya yetkilidir. 

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir ver
giye tabi değildir. 

Bu ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı 
Bütçesinden, il özel idarelerine aktarılacak ödenek
ten karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Paşa Sanoğlu söz is
temişlerdir. 

Buyurun Sayın Paşa Sanoğlu. 
SHP GRUBU ADINA PAŞA SARJOĞLU (Ağrı) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 2108 Sayılı 
Yasanın Değiştirilmesi Hakkındaki Yasa Teklifi dola
yısıyla, Anavatan Partisinden değişik arkadaşlarımın 
'buraya çıkarak muhtarlarımıza olan sevgi ve vefa 
borçlarını ödemeleri, bizi de duygulandırmıştır. 

TÜRKÂN TURGUT ARKAN (Edirne) — Üç 
senedir neredeydiler? 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Fakat şunu söy
lemek istiyorum değerli arkadaşlarım; dört senedir, 
bir yemek parası olan 6 bin liralık bir ücretle - «Ücret» 
diyeceğim artık buna, «harçlık» desem ayıp olacak; 
yani ne diyeyim diye düşünüyorum - çalışmış olan 
muhtarlarımızı bugüne kadar hiç aklına getirmemiş 
olan Anavatan Partisi İktidarı yetkililerinde, şimdi 
birden bire bir köy ve köylü aşkı, muhtar sevgisi baş
ladı; biz bundan memnun oluyoruz. En azından, bu
gün dahi hatırlamaları sevindirici; ama, onlara öden
mesi lazım gelen borcu bu şekilde ödemeleri müm
kün değildir. Köylünün ve muhtarların durumunu ge
çen gün bu kürsüden söyledim; ama bu teklifi niçin 
getirdiğinizi biliyoruz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Lütfen, madde üzerinde konuşalım 
efendim. 
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PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Evet, madde üze
rinde konuşuyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değil, genelde ko
nuşuyorsunuz. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bu teklifi niçin 
getirdiğiniz bellidir; çünkü, hepimizin bildiği gibi, ar
tık seçimlere gidildiği için, alelacele, incelenmeden, 
hesabı kitaibı yapılmadan ve ne ölçüde ve ne kadar fay
dalı olacağı düşünülmeden getirilmektedir. 

Bu konuda şunu söylemek isterim; gerçekten, muh
tarlarımıza karşı hepimizin ödemesi lazım gelen bir 
'borç vardır ve bu teklifin getirilmesi bir yerde bunun 
ödenmesi için başlangıç olmuştur; ama bu teklifin böy
le seçim öncesi getirilmesi, sizin, muhtarlarımıza ver
diğiniz önemden mi, yoksa seçim öncesi bir seçim va
sıtası olarak kullanmak istediğinizden mi kaynaklan
dığı konuları üzerinde, tabiatıyla şüphelerimiz vardır 
ve zannediyorum ki, gerçek olan da, bu teklifi bir se
çim vasıtası olarak kullanmak istemenizdir. Çünkü, 
muhtarlara önem verilmiş olsaydı, şimdiye kadar bu 
teklifi çoktan getirdiniz. Arkadaşlarım bu konuda çe-
şjitli yasa teklifleri verdiler, yukarıda komisyonlarda 
bekleyen diğer yasa tekliflerimiz gibi, bunları da bugü
ne kadar beklettiniz beklettiniz, sonunda getirip, bu 
teklifi verdiniz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu yasa teklifi veri
lirken tespit edilen maaş miktarı üzerinde durmak is
tiyorum. Tespit edilen miktar üç tane onbinliktir; ya
ni bugün köyden şehire gelen muhtarların masrafla
rının, yol parasının, eğer bir gece kalacaksa konak
lama parasının, kahve ve otel masraflarıyla, etrafında 
•insanlar varsa, onların masraflarının ne kadar oldu
ğunu biliyorsunuz; bütün bu masrafları muhtarlar çe
kiyorlar ve muhtarlarımızın bir kısmı gerçekten bu 
masrafları ceplerinden ödüyorlar. 

Şimdi, siz bu teklifle ne veriyorsunuz? Üç tane 
onbinlik veriyorsunuz, «Buyurun, işte sizi maaşa bağ
ladık» diyor, sonra da, «Efendim, Bakanlar Kuruluna 
yetki verelim, bunu yüzde 100 artırsın» diyorsunuz... 

Arkadaşlar, yılın sonu geliyor, şurada kalmış beş -
altı ay gibi bir süre; bir şeyler verecekseniz, gelin bu
nun adını koyalım ve burada verelim, göstergeyi 1 000 
yapalım, ondan sonra maaş bağlayalım. 

Arkadaşım, bilmiyorum nasıl hesap etti; ama mik
tarı ben de hesap ettim. Nedir miktar? Maaşı net 50 
'bin lira yaparsanız, yıllık tutarı 20 milyar lira olu
yor ve 20 milyar liranın bugün 10 trilyonluk bütçe 
içerisinde hiçbir anlamı olmadığını biliyorsunuz, nere
lere hemen verildiğini de biliyorsunuz. Onun 

için diyoruz ki, bu ' miktar son derece kü
çüktür. Ne yapılmak isteniyor? Şu yapılmak 
isteniyor arkadaşlar: Miktarı küçük tutuyor; yarın 
seçime ik'i, üç ay kala, Bakanlar Kurulu sizin verdi
ğiniz bu yetkiyi kullanarak bir misli artıracak. On
dan sonra televizyonda bunun propagandasını yapa
caklar; «işte, sizin maaşınızı yüzde yüz artırdık» di
yecekler... Eğer samimi iseniz, gelin, şurada yapalım 
bunu; hemen yapalım; itiraz eden yok. Bunu verme
ye niyetiniz varsa, bizim bir itirazımız yok; hemen ya
palım, verelim, bitsin, bu iş. 

İkincisi, siz burada başka bir yetki de alıyorsu
nuz. Anayasanın 128 inci maddesinde, «Memurların 
ve diğer kamu görevlilerinin aylık ve ödenekleri ve 
diğer özlük işleri kanunla düzenlenir» diyor. Bunu bil
diğiniz halde, siz, şimdi buraya bunu iliştiriyorsunuz, 
bu yetkiyi Meclisten alıyorsunuz; oysa, o bir yasa 
işidir. Ayrıca, Anayasanın «Bütçelerde değişiklik yapı
labilme esaslarından bahseden 163 üncü maddede 
«Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören deği
şiklik tasarılarında ve carî ve ileriki yıl bütçelerine 
malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve teklif
lerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek malî kay
nak gösterilmedi zorunludur» denilmektedir. Sizin ge
tirdiğiniz, bu ikisine de aykırıdır; çünkü sizin bu ge
tirişiniz politik amaçlıdır; içtenlikli değil. İçtenlikli ol
saydı, daha önce getirirdiniz. Onun için, eğer samimi 
isek, bunun yapılacak yeri burasıdır. 

Muhtarlarımızın İhtiyaçlarını bununla karşılamak 
gerçekten mümkün değildir; bunu içtenlikle söylü
yorum. Türkiye bütçesi büyümüştür; bunu bir yarışa 
da döndürmek istemiyorum; bir rakam yarışına dön
dürmek istemiyorum; ama, demin de dediğim gibi; 
muhtarın vazifeleri çok. Köyde elektrik kesiliyor; tele
fon yoksa ne yapacak?.. Muhtar atlayıp şehre ge-
leoek ve elektrik kesildiğini bildirecek. Ayrıca, muh
tarın resmî görevleri vardır; tohum için, kredi için; ^ 
kredi alacakların listesini yapar, gelir. Bütün bunlar, 
muhtarın üzerinde bir yüktür. Onun için, bu kadar 
cimri davranmayın; Anavatan Partisinin başka yerle
re ne kadar cömert davrandığını biliyoruz. Başka ka
nallara ne büyük olukların açıldığını ve oralara akı
tıldığını biliyoruz. Onun için diyorum ki, bu «yüz
de yüz» ibaresini buradan kaldıralım; bunu 50 bin lira 
net yapalım. 

Ayrıca, şunu da teklif ediyorum: Bu «yüzde 
yüz»ün başka bir mahzuru var. Yarın asgarî ücret 80 
bin lira olduğu zaman, onun da çok altında kalmış 
olacaktır. Onun için, bu konuda bir de önergemiz 
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var; diyoruz ki, «hiçbir suretle asgarî ücretin altında 
olmamalıdır.» Bunun, gerçekten asgarî ücretin altında 
olmaması lazımdır. 

Başka bir isteğimiz de şudur arkadaşlar: Her ili
mizde birkaç yüz köyümüz var ve muhtarlar zaman 
zaman şehre iniyorlar. Eğer hükümet kabul ederse, 
gelin şehirlere muhtar evleri yaptıralım; muhtarlar gel
diği zaman, belli bir yerde konaklama imkânı bulsun
lar, birbirleriyle tanışma imkânını bulsunlar ve bu 
aynı zamanda bir disiplin altına girer; muhtarlarımız 
da şehre geldikleri zaman, kendi ödeme gücüne göre 
orada burada, otel köşelerinde sürünmezler. Bunun 
da buraya konması şarttır; bunu da söylemek istiyo
rum. " 

Değerli arkadaşlarım, sözümü bitirirken, sayın 
hükümetimizin, Sayın Bakanın bu husustaki görüş
lerini de öğrenmek istiyoruz. Çünkü, mademki bugüne 
kaidar verilmedi, 6 bin lira ile idare edildi; bunu 50 bin 
lira yapalım ve «yüzde yüz» ibaresini de buradan çı
karalım; bunu politik amaçlı kullanmayalım. Siz bu
nu politik amaçlı kullanacaksınız; ama bize de fır
sat doğarsa, sizin yüzünüze bunu vururuz; televizyon
da veya başka yerde yüzünüze vururuz. Onun için, 
eğer iç/tenlikli isek, bunu burada beraber getirelim, 
yapalım; şimdi sapalım arkadaşlar. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Şahsı adına Sayın Salih Alcan, buyurun. (DSP sı

ralarından alkışlar) 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan,.sa

yın milletvekilleri; köy ve mahalle muhtarlarının, bu
güne kadar hatırlanmayan insanlar sınıfında yer al
maları çok üzücüdür. 

Gezilerinizde düşünün; köye gittiğinizde, başvura
cağınız ilk insan muhtardır. Kendinize yiyecek, hay
vanlarınıza ot, köy konağında kalana yatak, ateş ve 
tüm ihtiyaçları muhtar sağlar. Doğan çocuğun nüfus 
kâğıdını, ölenlerin ölüm kâğıdını, asker olacak genç
lerin askerlik işlerini; köyün, yol, su, gölet ve elek
trik sorunlarının tüm dertleri muhtarın omuzlarında. 
Köy okulunun, camisinin, ekili arazilerinin korun
ması da onun omuzlanndadır. Muhtarlara, az ceza 
kesme yetkisine son verilmelidir. Ekili arazilere za
rar veren mal sahiplerine de, bugünkü hububat fiyat
ları üzerinden değerlendirme yaparak, ceza yetkileri 
muhtarların eline verilmelidir ki, zarar yapan mal sa
hipleri, muhtarlar tarafından anında cezalandırılıp, 
kesilen cezalar da tahsil edilebilsin. 

özetlersem; muhtarlar, kendi köylerine gittiği
mizde, yüzlerinde bir iştahsızlık görülür. Nedeni, va
liye gitmiş görüşememiş, kaymakama gitmiş görüşe-
memiş, jandarma komutanına gitmiş, azarlanmış, mil
letvekilini aramış, bulamamış; sonuçta, içinde buruk 
bir acı belirmiş. 

Muhtarlar, milletvekillerine, «Yolumu yap, su
yumu getir, göletimi yaptır, sana tapayım» diyor. Ağır 
bir yük taşıyan; muhterem, tarafsız, devletin en ulvî 
görevini taşıyan muhtarların sorunlarına ivedi sahip 
çıkalım ve maaşlarının en az net 75 bin lira olarak, 
bugünün şartlarına göre, eline geçmesini sağlayalım. 

Sayın hükümetin, çok önemle üzerinde durması 
gereken bir konu da, 442 sayılı Köy Kanununun de
ğiştirilmesidir. Bu kanun değişmediği müddetçe, köy
de mevcut işlerin bir adım gidemeyeceği aşikârdır. 
Bağ - Kur'a, bağlı borçlu bulunan yekûn 35 bine yakın 
muhtarlarımızın, ödeme güçlüklerinden mütevellit 
borçlarının Af Kanununda yer alması, dileğimizdir. 
Türkiye genel bütçesinden yüzde 3 nispetinde de pay 
verilmesi, muhtarlarımızın ve ihtiyar heyetimizin yü
zünü güldürecektir. 

Kanunun hayırlı olması dileğiyle; bir sürü şirket
leri beceriksizce batıranlara bir hak verdiğimizi dü
şünürsek, bu şirketlere verilen hakların bir miktarı da, 
bu saygıdeğer muhtarlarımızın maaşlarına akıtılarak, 
bunların, bugünkü şartlar dahilinde huzura kavuşma
sından yana dileklerimi iletir, yüce Meclise saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Madde üzerinde önergeler vardır; geliş sırasına gö

re okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 571 sıra sayılı Muhtar Aylık 

ödeneklerini Düzenleyen Yasanın 1 inci maddesindeki 
500 gösterge rakamının 1 000 olarak değiştirilmesini 
saygıyla arz ederiz. 

Ömer Kuşhan Süleyman Koyuncugil 
Kars Gaziantep 

Cahit Karakaş Hasan Altay 
Zonguldak Samsun 

İsmet Turhangil Nuri Korkmaz 
Manisa Adana 

Edip Özgenç 
İçel 

Gerekçe : Bu yasayla ilgili öneriler gündeme gel
diği tarihteki Türk Lirasının alım gücü ile bugünkü 
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bir değildir. Bu gidişle yarınlarda muhtarlar aleyhine 
daha büyük boyutlarda değer kaybına uğrayacaktır. 

Bu nedenle 400 TL. olarak önerdiğimiz rakamı 
ANAP'lı arkadaşlarımız 500 TL. olarak önermişler
dir. Ama, para alım gücü enflasyon önünde büyük 
düşüş gösterdiği için, bu rakam da yeterliliğini yitir
miştir. 

Ayrıca, köye gelen bütün konukları, kamu görev
lilerini ağırlamak muhtarların görevidir. Âdeta bunları 
yapabilmek için muhtar, yokluğa, yoksulluğa itilip 
görev yapamaz hale getirilmektedir veya muhtarlık, 
layık olsun olmasın, maddî gücü bulunan kimselerin 
yapması gereken bir iş haline gelmektedir. 

Bu nedenlerle, görevi üst düzeyde yeterli cazibeye 
kavuşturmak gerekir. Onun için, muhtar maaşların
da katsayı 1 000 TL. olmalıdır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 571 sıra sayılı Yasa Teklifi

nin 1 inci maddesindeki 500 gösterge rakamının 800 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Paşa Sarıoğlu Mehmet Azizoğlu 
Ağrı Bursa 

Yılmaz Demir Hilmi Nalbantoğlu 
Bilecik Erzurum 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan 2108 sayılı Yasa Tasarısının 

1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 1. — Köy muhtarlarına 18.3.1924 tarih ve 

442 sayılı Köy Kanununun 19 uncu maddesine göre 
köy derneğince muhtarlık temsil ödeneği olarak tak
dir edilecek ücret, 1 000 gösterge rakamımn memur 
aylığına uygulanan katsayının çarpımıyla bulunacak 
miktarı geçmemek üzere tespit edilir. 

Bu miktarı Bakanlar Kurulu iki katına kadar ar
tırmaya yetkilidir. 

ödeneğin karşılığı, her yıl İçişleri Bakanlığı Büt
çesine konulur. 

Yusuf Demir 
Uşak 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Münir 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Ömer Necati Cengiz 
istanbul 

Sevinç 
Eskişehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 571 sıra sayılı Yasa Teklifinin 

1 inci maddesiyle değiştirilen 2108 sayılı Yasanın 

1 inci maddesindeki 500 göstergenin 800 olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Namık Kemal Şentürk Selçuk Akıncı 

istanbul Tekirdağ 
Turgut Gülez Necla Tekinel 

Bolu istanbul 
Turgut Sözer A. Memduh Yaşa 

Sakarya istanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 571 sıra sayılı Yasa Tek

lifinin madde l'de birinci fıkranın son cümlesinin 
kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kaldırılacak cümle; «Bu miktarı Bakanlar Kuru
lu yüzde 100'e kadar artırmaya yetkilidir. 

Hilmi Nalbantoğlu Hüseyin Aydemir 
Erzurum İzmir 

Abdullah Çakırefe Mehmet Azizoğlu 
Manisa Bursa 

Yılmaz Demir Paşa Sarıoğlu 
Bilecik Ağrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 571 sıra sayılı Yasa Tek

lifinin madde l'in sonuna aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ek Fıkra : Köy muhtarlarına aylık ödeneklerinin 
yarısı kadar aylık yolluk da verilir. 

HÜrmi Nallbamıtoğlu O. Necati Cengiz 
Erzurum istanbul 

Paşa Sarıoğlu Mehmet Azizoğlu 
Ağrı Bursa 

Kâzım İpek 
• Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 571 sıra sayılı Yasa Teklifi

nin 1 inci maddesindeki birinci fıkranın sonundaki 
«Bu miktarları Bakanlar Kurulu yüzde 100'e kadar 
artırmaya yetkilidir» ifadesinin çıkarılarak, yerine 
«Bu miktar asgarî ücretin vergiden önceki tutarın
dan az olamaz» ifadesinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Paşa Sarıoğlu Kâzım İpek 
Ağrı Amasya 

M. Hayri Osmanlıoğlu Kadir Narin 
Gaziantep Diyarbakır 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

BAŞKAN — Şimdi, aykırılık derecesine göre oku
tup, işleme koyacağım: 

— 195 — 
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Uşak Milletvekili Yusuf Demir ve arkadaşlarının 
önergesi : 

2108 sayılı Yasa Tasarısının 1 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Köy muhtarlarına 18.3.1924 tarih 
ve 442 sayılı Köy Kanununun 19 uncu maddesine 
göre köy derneğince muhtarlık temsil ödeneği ola
rak takdir edilecek ücret, 1 000 gösterge rakamının 
memur aylıklarına uygulanan katsayının çarpımıyla 
bulunacak miktarı geçmemek üzere tespit edilir. 

Bu miktarı Bakanlar Kurulu iki katına kadar ar
tırmaya yetkilidir. 

ödeneğin karşılığı, her yıl içişleri Bakanlığı Büt
çesine konulur. 

BAŞKAN — önergeye, komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KtLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve arkadaşlarının 

önergesi : 
1 inci maddedeki 500 gösterge rakamının 1 000 

olarak değiştirilmesini arz ederiz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; biraz önce kanunun genelinde 
yapmış olduğum konuşmada da özellikle vurgulamış 
idim; teyiden arz etmek için tekrar huzurlarınızda
yım. 

Verdiğimiz önergede, gösterge rakamının 1 000 
olarak tespit edilmesini öneriyoruz. 1 000 olarak tes
pit edilmesini öneriyoruz; çünkü, bugün şartlarında 
ve yarma dönük, yani, «Birdenbire çok kısa sürede 
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bu yasa eskimesin, yeterliğini yitirmesin» düşüncesiy
le bunu yapıyoruz. 

Aslında, iktidar da bizim gibi düşünüyor; ama, 
her defasında olduğu gibi, iktidar, yine üstüne bir 
sütre atmak suretiyle gündeme getirmek istiyor. 

Yasa önerisinde ne diyor?.. «Bakanlar Kurulu 
yetkilidir» diyor. Yani, neye kadar yetkilidir? Bu mad
dedeki 500 gösterge rakamını 1 000'e çıkarmcaya ka
dar; iki katına çıkarmcaya kadar yetkilidir. Peki, ni
ye ille de bir şeyin şerefini kendinize almak veya Ba
kanlar Kuruluna mal etmek, birilerini kendinize ze
bun etmek veya kendinize şükranı medyun bırakmak 
gibi bir eğilime girersiniz? Bu, nasıl iktidar anlayışı
dır? Bu, nasıl muktedir olma, yani nasıl iktidar an
layışıdır?. öyle zannediyorum ki, siz, bu millete hiz
met eden insanlara bu maaşı bu milletin kaynakla
rından veriyorsunuz ve onu da kendinize medyunu 
şükran bırakmak suretiyle, Bakanlar Kuruluna bü
yük edalarla, «Maaşlarınızı iki katına çıkarttık» de
me fırsatını vermek için - affedersiniz - dilenciye bö
lüm bölüm para verircesine yapıyorsunuz. Siz, bu ka
dar mı söyleyecek şeyi, kendi reklamını yapabilmek 
için kullanacağı malzemesi olmayacak hale düştü
nüz? Bu kadar küçük şeyleri de mi kullanmaya ça
lışıyorsunuz? Olmaz, olmaz; kullandığınız silahlar 
çarpar, kullandığınız silahlar geriye teper; geriye te
pen silahın devirdiği insan kolay kolay ayağa kal
kamaz. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — 26 milyar küçük 
mü beyefendi? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Değerli arka
daşım, 26 milyar olduğunu ben de biliyorum. 26 mil
yar değil, 160 - 170 milyarları belirli kimselerin men
faatine feda eden hükümetiniz, 26 milyarı muhtar
lara çok mu görüyor? Türkiye'de beytülmaldan zen
gin etmediğiniz çevreniz kalmadı; onlara az gördü
ğünüz parayı, muhtarlara mı çok görüyorsunuz? 
(ANAP sıralarından gürültüler; DSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — 26 milyar olduğu

nu biz de biliyoruz. Hesap bilmiyorsunuz; 26 milyar, 
bugünkü Türkiye bütçesinde devede kulak bile değil; 
muhtarlara fazla görüyorsunuz bunları. Arkasından, 
meydanlara toplayıp, seçim malzemesi olarak kulla
nıyorsunuz, reklam malzemesi olarak kullanıyorsu
nuz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Evet, rahatsız olmayınız; gerçek kelamlar insanı 
rahatsız eder. 

— 19d —' 
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BAŞKAN — Efendim lütfen, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — İktidar olmanın, 

insana getirdiği avantajların yanında, vecibeleri de 
vardır. İktidar büyüktür; iktidar büyük hareket et
mek mecburiyetindedir, iktidarda bulunan kimse kü
çük düşünemez, küçük hesapların adamı olamaz. 
26 milyar lirayı muhtarlarına çok gören iktidar par
tisi milletvekilleri, yarın meydanlara çıktığınızda, o 
muhtarlar size hesap soracaklar. Kendi yakınlarınıza 
aktardığınız milyarların hesabının yanında bir tane 
sayfa daha açtınız kendinize; anlatacağız bütün bu
nu muhtarlara. Ankara'ya, «Sizinle sempozyum ya
pacağız» diye toplayıp da, kendilerine üstü kapalı 
mesajlar vermeye çalışan sizler, satır aralarını oku
mayı öğretmeye çalışan sizler, hiç merak etmeyin, 
bugünlerde veya yarınlarda size satır aralarını oku
tacaklar... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen önergeniz üzerinde 
konuşun. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — ... Mesajlarınıza 
cevap verecekler. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DSP sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Aynı mealde iki önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk ve ar

kadaşlarının önergesi : 
1 inci madde ile değiştirilen 2108 sayılı Yasanın 

1 inci maddesindeki 500 göstergesinin 800 olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu ve arkadaşlarının 
önergesi : 

1 inci maddedeki 500 gösterge rakamının 800 ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge de aynı meal
dedir; onun için ikisini birden işleme koyacağım. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is

teyen var mı? 
NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — öner

gemiz açık efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... İki önerge de kabul 
edilmemiştir efendim. 

Diğsr önergeyi okutuyorum: 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka

daşlarının önergesi : 
Madde l'den birinci fıkranın son cümlesinin kal

dırılmasını arz ve teklif ederiz. 
Kaldırılacak cümle : «Bu miktarı Bakanlar Ku

mlu yüzde 100'e kadar artırmaya yetkilidir.» 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

K1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, konuşmak isti

yorsanız buyurun, ama daha önceki imzalı önerge ile 
bu birbirini tutmuyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bakan
lar Kuruluna yetki verilirse, bitaraf olması lazım ge
len muhtarlar, hükümetin emrine sokulmuş olur. Bu 
bakımdan kaldırılması lazımdır. 

BAŞKAN — Peki. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu ve arkadaşlarının 

önergesi : 
1 inci maddedeki birinci fıkranın sonundaki «Bu 

miktarları Bakanlar Kurulu yüzde 100'e kadar artır
maya yetkilidir» ifadesinin çıkarılarak yerine, «Bu 
miktar asgarî ücretin vergiden önceki tutarından az 
olamaz» ifadesinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KILI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; teklif üzerinde yalnız gruplar adı
na değil, değişik partilere mensup arkadaşlarımız da 
konuştu ve arkadaşlarımızın, parti farkı gözetmeksi
zin hepsi, şu veya bu şekilde bu miktarın yetersiz ol
duğunu ifade ettiler; Anavatan Partisinden milletve
kili arkadaşlarım da bu görüşe katılıyorlar. 
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Şimdi, demin de ifade ettiğim gibi, miktar, ger
çekten küçüktür ve bunun içerisindeki -deminki ko
nuşmamda söyledim, tekrar etmek istemiyorum - mas
rafları da saydık. Şehre geldiği zaman bir muhta
rın masraflarını ve sık sık, haftada bir - iki defa 
geldiğini düşünürseniz, cebinden de para koyduğu 
zaman, bunu karşılaması mümkün değil. 

Şimdi, sizlere soruyorum; niye kaçıyorsunuz? Ya
ni istiyorsak, gelin beraber yapalım burada. Yoksa, 
demin buradaki yaptığınız methiyeler timsahın göz 
yaşları mı idi; onu anlamak istiyorum. Eğer değilse, 
buna şimdi hep beraber «evet» diyelim. Hiç olmazsa, 
biliyorsunuz, bu da bir seçim yatırımınızdır; asgarî 
ücret masaya yatırılmıştır, yarın inşallah orada da 
bir hızlanırsınız. Bazen, böyle bekletip bekletip biz
leri, gündem boş geçerken, birdenbire tasarıları ar
ka arkaya getiriyorsunuz, incelenmeden ve de görüş
lerimizi doğru dürüst ifade etmeden, gece yarılarına 
kadar çalışıp kanun çıkarıyoruz. 

Onun için, diyorum ki, mademki bu kanunu çı
karmayı içtenlikle istiyorsunuz; lütfen gelin, asgarî 
ücret şartını maddeye koyalım ve hiç olmazsa bir 
anlamı olsun. Çünkü biliyorsunuz, yeni tespit edile
cek asgarî ücret konusunda, 120 bin liradan başlaya
rak, değişik talepler vardır. Ama, bu ücreti bir yer
de durdurduğunuz zaman, vereceğiniz miktar, asgarî 
ücretin çok altında kalacaktır. Kırsal kesimde muh
tarlarımız büyük bir kitleyi temsil etmektedir; bu 
kitlenin ihtiyaçlarını dikkate almak durumundayız. 
Eğer bu kitlelere önem veriyorsak, yalnız muhtar
lara değil, muhtarlara bir harçlık vermek de değil, 
bu kitlelerin ihtiyaçlarını da dikkate almak zorun
dayız. Ve de, sizlerin ellerinizle milyarların nerelere 
verildiğini, hangi kurtarma operasyonlarına verildi
ğini, biliyorsunuz. (ANAP sıralarından «Ne ilgisi 
var?» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Onun için, 

bu ücreti muhtarlardan esirgemeyelim. 
Bunlar gerçektir arkadaşlar, isterseniz orada bağı

rın; bu dediklerimiz gerçektir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, bunlar gerçek ola
bilir; lütfen önergeniz üzerinde konuşunuz. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Gerçektir Sayın 
Başkanım, bu gerçekleri, sırası gelmişken bırakınız 
da söyleyelim. 

BAŞKAN — Efendim, bunların sırası değil, lüt
fen... 

I PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sırasıdır efen-
I dim, tam sırası. Yani, cimrilik yapacak bir burayı 
I mı bulduk? (ANAP sıralarından gürültüler) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Siz iktidara 
geldiğinizde bol bol verin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (ANAP sıraların -
I dan gürültüler) 

F. REZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — Sırası 
değil.. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sırasıdır, evet, 
tam sırası. 

BAŞKAN — Hayır, sırası değil. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Onun için, bu

rada cimri davranmayalım değerli arkadaşlarım; sa
mimî isek, gelin bunu başlangıçtan, hem 50 bin li
radan başlatalım, hem de «asgarî ücretten az ola
maz» diye hüküm koyalım. 

Saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 

Muhterem arkadaşlarım, tümü üzerinde görüşme-
I 1er bitiyor, maddelere geçiyoruz; bunu bir usulü var 
I efendim, maddelere geçildiğinde maddeler üzerinde 
I görüşme yapılır, tekrardan tümü üzerinde konuşma-
I ya kalkarsanız, bu iş bitmez. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
I Diğer önergeyi okutuyorum : 
I Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve ar-
I kadaşlarının önergesi: 
I Madde l'in sonuna aşağıdaki fıkranın eklenme-
I sini arz ve teklif ederiz. 
I Ek fıkra: Köy muhtarlarına aylık ödenekleri

nin yarısı kadar aylık yolluk da verilir. 

I BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KILI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo-
I ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er-

I zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is

tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergenizi açıklamak üzere, buyu
run Sayın Nalbantoğlu. 

HILMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se. 

I lamlarım. 
I Gerçi önergem açık. Çıkarılacak olan bu yasa 
[ ile muhtarlara, tefrik edilmeden; gerek köy muhtar-
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larına gerek ilçe ve illerdeki mahalle muhtarlarına 
seyyanen bir ödenek vereceğiz. Gösterge rakamının 
artırılmasıyla ilgili önergeler kabul edilmedi; herhal
de, 500 gösterge rakamının 66 katsayıyla çarpılması 
sonucu elde edilen miktarda bir ücret - 35 bin, 36 bin 
lira,- verilecek. 

Ancak, köy muhtarlarının, mahalle muhtarların
dan farklı bir durumu var. Köy muhtarları kiminle 
temas edecektir? ilçelerde kaymakamla temas edecek
tir; dolayısıyla da köyünden ilçeye gidip gelecektir. 
Bizim köylerimiz, Çengelköy, Kadıköy, Vaniköy, Me-
cidiyeköy, Bakırköy gibi değil; taa dağbaşında bir 
köyün, Dazkırı Köyünün muhtarı 70-80 küometre 
uzaklıktan, bilmem 38 inci kilometreden de gele
cektir. Sonra, her köyün de asfalt yapılı yolu yok; 
her köyden şehre muntazam işleyen minibüsleri veya 
otobüsleri de yoktur Doğu Anadolu'daki köylüleri
mizin. Muhtar, şehre inmek için bir araba çağırabi
lir, telefon edebilir; ki bugün Sayın Ulaştırma Baka
nımızın himmetiyle köylerimize telefonlar gitti, ama 
yollar daha tam olarak yapılmadı. Binaenaleyh, muh
tarın şehre gidebilmek için, telefon edip bir araba 
çağırmakta veya jiple gitmekte; hatta kamyonla git
tiği dahi olmaktadır. 

Bu bakımdan, köy muhtarlarımızın, kendi görev
lerini yapmaları için şehre gidip gelmeleri gerekmek
tedir ve bundan dolayı da fazladan bir masraf yap
maktadırlar. 

Diğer taraftan, bu ilçe ve illerdeki mahalle muh
tarları ise, biliyorsunuz, hem nüfusu fazla olan bir 
mahalleyi temsil etmekte olduklarından, oradaki ve
recekleri resmî belgeler vesaire karşılığ.nda mühür 
vurmak suretiyle de epeyce bir para almaktadırlar. ' 
Maaşlarından gayri, kendilerinin bu gibi resmî bel
geleri mühürlemek suretiyle edindikleri gelirler de, 
mahalle muhtarlarını oldukça tatmin eder durumda
dır. Halbuki, köylerde nüfusa bakıyorsunuz, 3 bini 
geçti mi, «Bu kasaba oldu» diyoruz. 

Netice itibarıyla, köy muhtarlarına, ilçelerine gi
dip gelmeleri için behemahal farklı bir para veril
mesi lazımdır. Ben de bunu «ödeneğin yarısı kadar 
yolluk verilir» şeklinde önerdim. Kabul ederseniz 
muhtarları sevindirirsiniz, etmezseniz, kırsal kesim
den bir oy alacağınızı da zannetmeyin. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 29.8.1977 tartı ve 2108 sayılı Muh

tar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci mad
desinin 1 inci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. 
Yok. 

önergeler vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Mület Meclisi Başkanlığına 

Konuşulmakta olan 2108 sayılı Yasa tasarısının 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Şehir ve kasaba mahalle muhtarla
rına karşılığı İçişleri Bakanlığı Bütçesinden, 11 özel 
İdareleri bütçelerine aktarılacak ödenekten karşılan
mak suretiyle ayda 1 000 gösterge rakamının memur 
aylıklarına uygulanan katsayının çarpımı ile bulu
nacak miktarı geçmemek üzere tespit edilir. 

Bu miktarı Bakanlar Kurulu iki katına kadar 
artırmaya yetkilidir. 

Yusuf Demir Yılmaz Demir 
Uşak Bilecik 

Münir Sevinç Hilmi Nalbantoğlu 
Eskişehir Erzurum 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 571 sıra sayılı yasa teklifi

nin 2 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ede
riz. 

Lutfullah Kayalar Besim Göçer 
Yozgat Çorum 

İsmail üğdül ilhan Dinçel 
Edirne Malatya 

Abdurrahman Kara'a 
Kütahya 

Gerekçe: 
Teklifin 4 üncü maddesinde yürürlükten kaldırı

lan hükümler yer aldığından 2 nci maddedeki yü
rürlükten kaldırılan hükmün de 4 üncü maddede 
yer alması gerekir. 

BAŞKAN — Şimdi, aykırılık derecesine göre iş
leme koyacağım. 

Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve arkadaş
larının önergesi: 

571 sıra sayılı Kanun Teklifinin ? nci maddesi
nin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANVE-

KtLl FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Komisyon 
katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Böylece, 2 nci madde metinden çıkarılmış olu
yor. 

İkinci bir önerge vardı; ama bu madde çıkınca, o 
önergeyi işleme koymaya imkân bulamıyoruz. 

3 üncü maddeyi 2 nci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 2. — 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muh

tar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 6 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 6. — Köy ve mahalle muhtarlarına veri
lecek ödeneğin özel idare bütçelerine aktarılması, 
köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas ve 
usulleri, mahalle muhtarlarının harç tahsilatının ve 
paylarının ödenme biçimi ile köy ve mahalle ve ih
tiyar heyetleri tarafından verilecek resmî evraka ait 
basılı kâğıtların tip, örnek ve bedellerine ilişkin hu
suslar Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alına
rak içişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 
Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 3 üncü madde

sinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelik, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıka
rılır. 

Bu düzenleme yapılıncaya kadar eski yönetmeliğin 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulan
masına devam olunur. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KILI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Baş
kan, «3 üncü», «2 nci» olacak efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, öyle düzeltiyoruz, 
«Bu Kanunun 3 üncü» değil, «2 nci maddesinde» ola
cak; biraz önce düzelttiğimiz şekilde. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde kabul 
edilmiştir. 

I Madde 4'ü, 3 üncü madde olarak okutuyorum : 
MADDE 3. — 29.S.1977 tarihli ve 2108 sayılı 

Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Ek 
I Madde 1 ve Geçici Maddesi yürürlükten kaldırıl-
I mistir. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
I önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 571 sıra sayılı Kanun Tekli-

I finin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Lutfullah Kayalar ismail Üğdül 
Yozgat Edirne 

I Ali Rıfkı Atasever Alâeddin Kısakürek 
Tekirdağ Kahramanmaraş 

I Abdurrahman N. Kara'a 
Kütahya 

Kaldırılan Hükümler: 
Madde 3. — 29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı 

Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci 
Maddesinin 1 inci Fıkrası ile Ek Madde 1 ve Geçici 
Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KILI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi, bu önergenin getirdiği değişiklik
le beraber oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde 4'ü okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun 1.7.1987'den geçerli 

I olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. 
Buyurunuz efendim. 
VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri*, biliyorsunuz, kanunların geriye 
doğru işlemesi, prensip itibarıyla mümkün değildir. 
Bu, hâkimler için bağlayıcı bir kuraldır, parlamento 
için bağlayıcı kuraî değildir. Eğer şahsî ahvale veya 
usul hükümlerine taalluk etmiyorsa, kanunlar, daha 
önceki bir tarihten itibaren yürürlüğe alınabilirler. 

65 bin mahalle ve köy muhtarını ilgilendiren bu 
I yasanın, 1.7.1987 tarihinden itibaren değil, bütçe yılı 
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başından itibaren; yani 1.1.1987, tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmesini teklif ettik. Bu amaçla da söylü
yorum ve bunun karşılığı da bulunabilir. Karşılığı, 
gerekçede yazılı olduğu gibi değildir; Maliye Ba: 

kanlığının yedek ödeneklerinden karşılayabilirsiniz. 
Muhtarlarımıza, gelin, bu iyiliği yapın. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Değerli arkadaşlarım, süremiz dolmak üzeredir; 

bu kanun teklifinin açık oylaması dahil, bitinceye 
kadar müzakerenin devamını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde önergeler var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

571 sıra Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 
Ocak 1987 tarihinden itibaren geçerli olmasını arz ve 
taklif ederiz. 

Namık Kema',1 Şemtürk 
İstanbul 

Necla Telkine! 
İstanbul 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Selçulk Akıncı 
Tekirdağ 

Turgut Gülez 
Bolu 

A. M'emduflı Yaşa 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte o'lduğumuz 571 sıra Sayılı yasa tek

lifinin madde 4*ü)n aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Madde 4. — Bu Kanun 1 Ocak 19$7\len geçerli 
olmak üzere yürürlüğe girer. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Mehmet Sait Erol 
Hakkari 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz muhtarlarla ilgili teklifin 

yürürlük maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ederiz. 

Hseyin Aydemir 
İzmir 

Yılmaz Demir * 
Bilecik 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Yusuf Demir 
Uşak 

Yürürlük 
iMadde 4. — Bu kanun 25 Mart 1984 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmdklte olduğumuz 571 sıra sayılı kamun tek

lifinin geçerlik tarihi olarak tespit edilen 1.7.1987 
değil, 1.1.1987 olarak değiştirilmesini teklif ederiz. 

Davult AbacııgfiK 
Balıkesir 

Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına 
göre iışlleme koyuyorum : 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir ve arkadaş
larının önergesi: 

Yürürlük 
Madde 4. — Bu kanum 25 Mart 1984 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VıE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VBKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞUERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katı İmliyoruz efendim. 
'BAŞKAN — Önergeyi açıklamak üzere Sayın 

Münir Sevinç buyurunuz. 
MÜNtR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; gerçekten kandırmaca 
yapmıyorsak, gerçekten siamimiysıdk, 1984 yılından bu 
tarafa muhtarlık yapaln arkadaşlarıımızın çektikleri 
sıkıntıları biliyoruz. Doğumdan ölüme, bütün insan
ların muhıtlarlarra ilgisi, ilişiği vardır. 

Biz, 1984 yılı 25 Martında seçiSen mufoltarlartmızı 
mecburen Bağ - Kur üyesi yapmışız. Bağ - Kur üye
si oCmak istesin istemesin, muhtarlarımızı Bağ - Kur'a 
üye olmaya medbur etmişiz; değerli ANAP siözcüsfü 
ide buradan aynı şeyleri söyledi. Bağ - Kur üyesi ol
duğu ilk gütn1erde 4 bin lira aylık alırken, 6 bin lira 
Bağ - Kur primi ödüyordu; diğer sözcü arkadaşla-
rımıiızın da anlattıkları gibi, muhltar arkadaşlarımızı 
aldıkları maaştan fazıla prim yatırmaya mecbur ettik, 
malhkûm ettik. Bu prilm, daha sonra 14 000 liraya 
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çıktı, ama 6 6O0 lira maaş ödüyoruz. Ben, inanıyo
rum ki, pdkçdk mulhlflar arkadaşımız bu primleri ya-
tıramadı, yatıramadığı için de, çok büyük sıkıntı
lara ıgirımisterdir. 

Şinıdi, değerli hükümete seslenmek işitiyorum; eğer 
bu önergeyi kalbul etmez ve ANAP'lıların oyları ile 
reddedilirse, mulhltarlar size, «Daha önceleri neredey
diniz?» diye .soracaklardır. Bu nedenle, bu önerge, 
1984 yılı 25 Martından geçerli ölmaik üzere, kabul 
edildiği takdirde, fevkalade büyük bir yarar sağlana
caktır. Bu nedenle, önergenin kabulünü rica ediyor, 
saygılar sunuiyorum. (SHP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

KaJbül etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer üç önerge aynı mahiyeHüe olduğu için, üçü

nü binden muameleye koyacağını. 
İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk ve 

arkadaşlarıma önergesi ; 
İzmir Milletvekili Hülseyin Aydemir ve arkadaş

larının önergesi; 
Kars Milletvekili Ömer Kuşhian ve arkadaşları^ 

mın önergesi; 
4 üncü maddenin, 1 Ocak 1987 tarihinden itibaren 

geçerli olmasını arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKÎLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl-
mvyoıruz Sayın Başkanım. 

/BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... 
MÜNÜR SEVİNÇ (Eskişehir) — Söz istiyoruz 

efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, burada üç tane önerge sa

hibi var; üç kişiye birden söz vermek lazım. Onun 
için oylarınıza arz ediyorum... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Üç kişi
den biri de mi fconuşmaisın Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Geçmediniz. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Üç öner

ge varken, aylamaya nasıl geçersiniz? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Anlamıyorlar, 
açıklayalım. 

BAŞKAN — Neyi efendim?.. Oylamaya geçtim 
efenldim. Zaten bu mesele kaç defa anlatıldı; her çı
kan arkadaş anl'aititı efendim. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etlmeyenler... Üç önerge de kabul edilmemiştir. 

,4 üinctü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

5 inoi maddeyi okultuyorum : 
IMAODE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı?.. Yok. 
iMaiddeyi oylarımıza sunuyorum : K'abul edenler... 

Kabul etmeyenler..-. Madde kalbul edilmiştir. 
Oyunun rengini bedii etmek üzere, lehte Sayın 

Mustafa Şahin, aleyhte Sayın Sabit Batamlu söz iste
mişlerdir. 

ISABİT BATUMLU (İstanbul) — Vazgeçtim efen
ldim. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, tümünü açık oya sunaca
ğını. 

Kupalar sıralar arasında dolaşdırılacak, arkadaş-
lle oyların kullanılmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
lbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolandırılacak, arkadaş
larımız aylarını kullanacaklar. 

ı(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 

Yok. 
Oylam'a işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın efen

dim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
'BAŞKAN — 29,8.1977 Tarilh ve 2108 Sayılı Muh

tar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kal
dırılmasına Dair Kanun Teklifi için 258 oy kutlanıl-
ımış; 257 kabul ve 1 ret oyu çıkmıştır. Böylece, tek
lif yasalaşmıştır; hayırlı Ve uğurlu olmasını temenni 
ederim (Alkışlar) 

Saat 21.30lda toplanmak üzere birleşime ara veri
yorum. 

KapUnm* Saatti : 19.07 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : BaşkanvekJH İskender Cepap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbifen (KırkladeK), Mehmjet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — 109 uncu Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

13. — 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hüküm
ler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/843) (S. Sayısı : 569) (1) 

BAŞKAN — Gündeme kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

13 üncü sırada, 6831 Sayılı Orman Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ba
zı Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları vardır. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza arz ediyorum : Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Okunmaması-kabul edilmiş
tir. 

Tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın Erol Bülent Yalçınkaya... Yok. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Tayyar 
Sadıklar; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkış
lar) 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR 
SADIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin çok değerli üyeleri; 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 
tasarısıyla ilgili olarak Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Par
tim ve şahsım adına saygılar sunuyorum. (DYP sıra
larından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, orman köylüsünün sıkıntı
larını biliyoruz. Orman mıntıkalarını gezip görenler, 
orman köylüsünün ne denli sıkıntı içinde olduğunu 
bizzat müşahede edebilirler. Bunlardan biri de benim. 

(1) . 569 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Bütün ülkenin, bütün kesimlerin içinde bulunduğu sı
kıntıdan nasibini alan orman köylüsü, ayrıca orman 
köylüsü olmanın sıkıntı ve ıstırabını da yaşamaktadır. 
Bunlara yapılacak her türlü desteğin yanında olduğu
muzu Doğru Yol Partisi Grubu adına ifade etmekten 
memnuniyet duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki kanun tasarısı, 
orman köylüsüne - gerekçesinde de ifade edildiği gi
bi - 69 milyarlık bir destek sağlayacağını ve bunun 
bu köylülere ödeneceğini öngörmektedir. Dileriz ki, bu 
yardım zamanında çok sıkıntıda olan köylü vatan
daşlarımıza yetişir. Ancak, diğer birçok hususta ol
duğu gibi, sayın hükümet seçim sathı mailine girdiği 
şu sırada, sadece oy alabilmek için birtakım gösterme
lik tedbirler arasında bunu da getirmektedir. Hatır
layacaksınız, biraz önce muhtarlarla ilgili bir kanun 
tasarısı kabul ettik. Dün, Plan ve Bütçe Komisyonun
da, zannederim, tarıma 300 milyar lirayı bulan bir 
destek sağlanacatkır iddiasıyla ortaya çıkıldı. Esna
fın meslek vergisi kaldırılıyor. Memurlara ve bazı 
kesime süper emeklilik verileceği vaat ediliyor ve bu
nun ötesinde, bankerzedelere yeni ödemeler yapılıyor. 

Şimdi, şu suali sormak hepimizin hakkı; sadece 
muhalefet milletvekillerinin değil, size oy vereceklerin 
de hakkı zannederim ve nitekim bu sual soruldu; üç-
buçuk yıldır neredeydiniz? (ANAP sıralarından «Bu
rada» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Üçbuçuk yıldır bu kesimlerin sıkıntısına kulaklarınızı 
kapatıp da bugün seçim sathı mailine girdiğiniz şu 
anda, bir elma şeekrinin tadını vermek için çabalı
yorsunuz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Beş - altı 
sene evvel de siz vardınız. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Şimdi tekrar soruyoruz; bu kalemleri alt alta koyup 
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da hiç topladınız mı? Bunları çok kısa bir zaman için
de vermeye kalkarsanız, ortaya ne gibi bir manzara 
çıkar hesap ettiniz mi? Şayet bunlara, siz üçbuçuk 
dört yıl içinde bu yardımları sindire sindire versey
diniz, bugünkü sıkıntılar ortaya çıkmayacaktı. 

Şimdi, Sayın Başbakanımızın 1984 yılında ifade 
buyurdukları bir hususun altını çizerek tekrarlıyorum: 
«Mesuliyetsiz idareler, para basarak enflasyonu azdı
rırlar; para basarak milletin gözünü boyamak niye
tinde değiliz.» demişlerdi. Şimdi soruyoruz: Hüküme
ti devraldığınız zaman 730 milyar olan emisyon 
-banknot- hacmi, bugün 2,5 trilyona yükselmiştir; 
yani üçbuçuk sene içinde üç misli artmıştır. Cumhu
riyet tarihinde toplam olarak bası tan bütün para 730 
milyar lirayken, siz, bu üçbuçuk senede bunu tam üç 
defa katladınız. Şimdi soruyorum, mesuliyetsiz idare
ler para basarak enflasyonu azdırırlar mı? Şimdi so
ruyoruz, bu aldığınız tedbirlerle, çok kısa zaman 
içinde bu 2,5 trilyona ne kadar daha ilave edeceksi
niz? Şimdi tekrar soruyoruz, bu emisyon miktarının 
artışı karşısında enflasyon ne kadar daha artacaktır; 
bunun hesabını yaptınız mı? Yapmadınız, yapmaya
caksınız; çünkü siz biliyorsunuz ki, bu kısa dönemde 
yaptığınız bu emisyon artışıyla, birkaç kişinin gözünü 
boyayıp oy alacaksınız ve 1988'in iktidarlarına, Allah 
Kerim'dir, diye sorumluluğu atacaksınız; bu hesabı 
yapmak ihtiyacını duymuyorsunuz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Karşı 
mısın, değil misin onu söyle sen. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Evet, gene Sayın Özal'ın ifadeleriyle söylüyorum, bu 
tedbirlerle, kaşıkla verdiklerinizi zamlar, enflasyon, 
kepçe ile almak suretiyle gene orman köylüsünün sır
tına, gene esnafın sırtına, gene çiftçinin sırtına bine
cektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu hesapları yapmadan gel
diniz; fakat biz diyoruz ki, orman köylüsü sıkıntı
dadır, ona yapılacak her türlü desteğin yanındayız; 
Şimdi 69 milyar vaat ediyorsunuz, bunun kuruş ku
ruş orman köylüsünün cebine gitmesinin takipçisi ola
cağız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Siz, o bravolan daha çok çekeceksiniz. Bazen o 
bravoları isteyerek de çekeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısında, «Or
man köylüsüne bir şeyler götürmek» adı altında, bir
çok maddenin altına gizlenmiş öyle şeyler var ki, bun
ları çözüp çıkarmak gerçekten güç. Bir 6 ncı madde 
- ki Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği me
tinde 7 nci maddedir - getiriyorsunuz. Bu maddeye 

göre, aslında millî emlake, maliyeye, Hazineye ait 
olan malları dağıtacaksınız, fakat Maliye Bakanlığı
nın görüşünü sormayacaksınız. Böyle bir hüküm ge
tiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, lütfen umumî heyete 
hitap edin efendim. 

CAFER TAYYAR SÂDIKLAR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, hükümet olarak Hazine arsasını 
dağıtacaksınız -ki bu Hazine arsalarının sorumluluğu 
Maliye Bakanlığının sırtındadır - ve Maliye Bakanlığı
nın görüşünü almayacaksınız. İşte 6 ne maddede ge
tirdiğiniz hüküm bu. Bunu hangi maksatla getiriyor
sunuz? Efendim, bürokrasiyi azaltacaklarmış... Siz 
malın sahibinden sormadan malı dağıtın ve ondan 
sonra da bürokrasiyi azalttığınız iddiasıyla ortaya 
çıkın. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Kanun çı
karıyoruz ya o maksatla; sormamak için. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bilhassa o maksatla çıkarıyorsunuz; işte 6 ncı madde 
ortada. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bunun bir sebebi olmalı. Demek ki, orman arazisini 
daha rahat dağıtabilmenin telaşı içine girdiniz. Bir 
taraftan, «Orman köylüsüne 69 milyar lira verecek 
kanun tasarısını getirdik» diyeceksiniz, bir taraftan da, 
bu tasarıyla, orman arazisinin, ormanlık bazı kesim
lerin, yalnız köylüye değil, bazı tesislere, belki bazı 
holdinglere kolayca dağıtılabilmesd için tedbir getire
ceksiniz... Bunu kimse yutmaz arkadaşlarım. Hele bu 
kısa zaman içinde bunu yapamayacaksınız. Siz bunun 
yalnız reklamını yapacaksınız; fakat bunda başarılı 
ölamayacaoaksınız. 

Bu kanun tasarısının içinde, şüphesiz üzerinde 
dikkatle durulacak maddeler de var. Maddelerin sı
rası geldiğinde, ilgili maddelerde yetkili arkadaşlar 
- şüphesiz - konuşacaklar; yalnız bir madde hakkında 
görüşümüzü burada kısaca ifade etmek isterim. 

Evet, «Ağaçlandırma Fonu» adı altında bir fon 
kuruluyor. Bu fonun amacı görünüşte çok güzel; ama 
bu fonda toplanan paraların gerektiğinde hibe ola-
rak'dağıtılacağına dair bir hüküm de var. «Hibe ola
rak dağıtılacak» ne demek? Bunun kıstası ne? Bu 
fona bütçeden de gereğinde para konacak ve siz bu
nu hibe olarak bu seçim sathı mailinde dağıtacaksınız, 
Sayın Bakan da şimdi çıkıp burada, «Biz bunun kont
rolünü sağlayacak mekanizmayı da getirdik, gereğin-
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de bu kontrol edilecek» diyecekler... Nasıl edileceğine 
dair yönetmeliği de icra, doğrudan doğruya hükümet, 
yani Orman Bakanlığımız hazırlayacak, neyin kont
rol edileceğini, nasıl kontrol edileceğini oraya yazacak 
ve bunun üzerine de denetim mekanizması faaliyete 
geçecek. Bu mümkün olur mu? İcra neyin denetle
neceğini kendi tespit edecek, oraya yazacak ve ondan 
sonra da «Biz denetliyoruz» diyecek. Bu çok tehlikeli 
bir madde değerli arkadaşlarım. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt).— 
Seçimden sonra biz denetleriz Sayın Hocam. 

CAFER'TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Maddeler üzerinde görüşlerimiz mahfuz kalmak üze
re, geneli üzerinde bu ifadelerde bulunduktan sonra 
görüşlerimizi şöyle bağlamak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, her ne ad altında olursa 
olsun, orman köylüsüne yapılacak desteklerin yanın
dayız ve bunun takipçisi olacağız. 

Bu görüşlerle bu tasarıya beyaz oy vereceğimizi 
ifade eder, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Be

yaz oy verecektiniz de, niye bu kadar konuştunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına Sayın Hüseyin 

Aydemir, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDEMİR 
ı(lzmir) — Sayın Başkanım, yüce Meclisimizin pek 
muhterem üyeleri; Orman Kanununa bazı maddeler 
ve hükümler eklenmesi ve bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı üzerinde, grubumun 
görüşlerini arz etmek için, yüksek huzurunuzda bulu
nuyorum. Hepinizi, grubum ve şahsım adına, en de
rin hürmetlerimle ve en iyi duygularımla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, getirilmekte olan bu yeni dü
zenlemeyle, orman köylülerinin ekonomik durumla
rında rahatlık sağlanacağı, orman işletmelerinin ras-
yonalizasyonunun sağlanacağı ve nihayet, orman var
lığımızın korunması, geliştirilmesi ve zenginleştiril
mesi için, yeni tedbirlerin düzenlenmekte olduğu iddia 
ve ifade edilmektedir. Hakikaten, bugün milletçe üze
rinde durduğumuz en hassas ve hayatî konu, orman 
varlığımızın korunması, ormanlarımızın geliştirilip, 
zenginleştirilmesi ve orman topraklarımızın muhafaza 
edilmesidir. Bu konu, ülkemiz için, var olma veya yok 
olma konusudur. Milletçe üzerine en çok titrediğimiz 
ve ormanlarımızı muhafaza ederek, en üst seviyeye 
çıkarmayı millî ülkü edindiğimiz bir davadır. Türk 

orman davasının en büyük hedefinin, orman köylüsü
nün kalkındırılmasına matuf alınabilecek önlemler ve 
çalışmalar olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü, or
manların muhafazası, geliştirilmesi davası, her şeyden 
evvel orman köylüsünün ekonomik yönden güçlendi
rilmesi, geliştirilmesi ve böylece, orman içinde ve ke
narında yaşayan vatandaşlarımızın, ekonomik yönden 
güçlü olarak, orman üzerindeki olumsuz etkilerinin 
önlenmesi davasıdır. 

Türk orman davasının en büyük hedefi Or - Köy' 
dür. Orman - halk münasebetlerini rayına oturtmak 
ve böylece, orman alanlarında oturan vatandaşlarımı
zın, ormanlara olumsuz etkisini önleme davasıdır. 
Bu davayı, milletçe halledebilirsek, işte o zaman mut
luluğumuz, refahımız, ekonomik gelişmemiz, en bü
yük boyutlara kavuşacaktır; buna inanıyoruz. Bu ba
kımdan, bu iddialarla getirilen bu tasarıyı, - bir seçim 
yatırımı da olsa - orman köylümüze yeni imkânlar ve 
yaşam savaşında yeni bir ekonomik güç katacağı 
mülahazasıyla, dikkatle inceliyoruz; fakat, gelin gör-
rün ki, heyhat, şu getirilen tasarı, hepimizin gönülle
rini yaralayacak nispette, çok hafife alınmış ve bü
yük iddialarla getirilmesine rağmen, bu büyük iddia
larının etrafında dolaşan ve birçok noktalarda da mut
laka üzerinde durulması gereken, bir manzumeler 
demetidir. 

Dört yıldır, hep beraber burada uğraştık, birçok 
müşahedede bulunduk. ANAP iktidarı, dört yıldır 
ısrarla üzerinde durmamıza rağmen, orman köylü
müzle ilgili bütün kanunî tedbirleri uygulamaktan şid
detle kaçınmıştır; müsaade ederseniz, onları kısaca 
özetleyeceğim. 

Mevzuatımızda, başta Anayasa olmak üzere, Or
man Köylülerinin Kalkındırılmasının Desteklenmesi 
Hakkında Kanun, Topraksu, erozyonun önlenmesi, 
Or - Köy, orman fonları gibi birçok mevzuatımıza 
bağlanmış olan ve orman köylümüze mutluluk geti
recek, orman köylümüzü ekonomik yönden güçlen
direcek, onların sorunlarına çare bulacak çok geniş 
tedbirler vardır. Dört yıldan beri müteaddit defalar 
burada ikazımıza, soru önergeleri vermemize rağ
men, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bu tedbir
leri almamış ve bu kanunu işletmemiş, orman köylü
müzü ihmal etmiştir. 

İşte bugün, seçimlerin yaklaştığı bir sırada bu 
kanun bir seçim yatırımı olarak yeni tedbirler man
zumesi ile yüce Meclisin huzuruna gelmiştir. Eğer, 
bu tedbirler hakikaten ormanlarımızı koruyacak, or
manlarımızı geliştirecek ve sıkıntıda olan orman köy-
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lümüzün hayatında rahat bir nefes almaya imkân sağ- ı 
layacaksa ve Anayasamıza da aykırı değilse; başımı- I 
zın üzerinde yeri vardır. I 

Seçim yatırımı olmasına, alelacele hazırlanıp, hu- I 
zurumuza getirilmiş olmasına; çoğu noktada da yeni I 
karışıklıklar ve huzursuzluklar yaratacak mahiyette I 
bulunmasına rağmen, biz de bütün gönlümüzle bu I 
tedbirlere olumlu bir şekilde yaklaşacağımızı ifade I 
ediyoruz. I 

Değerli üyeler, şimdi müsaade ederseniz, beraberce I 
bu konuda neler getirilmiştir ve esasen hükümetin I 
uygulamamış ya da ihmal etmiş olduğu tedbirler ne- I 
terdir özetle yüksek huzurlarınızda, yüksek takdirle- I 
rinize arz etmek istiyorum. I 

Anayasamız, ilim ve fen bakımından orman nite- I 
ligini kaybetmiş alanların değerlendirilmesini, orman I 
olarak muhafaza edilmesinde fayda umulmayan I 
topraklarımızın ziraate elverişli bir hle getirilerek, I 
orman içinde ve orman civarında bulunan orman I 
köylüsünün istifadesine arz edilmesini hüküm altına I 
almıştır. Bu hükümle ilgili olarak, 1983 yılında orman I 
köylerinin kalkındırılmasının sağlanması hakkında bir I 
kanun çıkarılmıştır. O kanunun uygulama yönetme- I 
likleri iki sene süreyle ihmal edilmiş, bir türlü uy- I 
gulama yönetmelikleri düzenlenmemiş, sonunda ise, I 
bunlar düzenlenmesine rağmen, bu kanuna bugüne I 
kadar bir türlü işlerlik getirilememiştir. Eğer, bu ka- I 
nun hakkıyla uygulansa ve isterik sağlanmış olsaydı; I 
orman vasfını kaybetmiş, muhafazasında fayda kal- I 
mamış topraklar, orman rejimii dışarısına çıkarılır 
bunların kadastrosu yapılır ve bunlar eğer sahipli I 
araziler ise, sahiplerine; kanun hükümleri içerisinde I 
belirli kıstaslarla 10 yıllık vadelerle tahsis edilebilirdi. 
Böylece, ziraate elverişli hale getirilen ve orman ni
teliğini kaybetmiş olan topraklar da bu vesileyle de- I 
ğerlendirilerek, ormanların içerisinde veya civarında I 
yaşayan orman köylüsüne tahsis edilerek, onların 
faydalanması sağlanırdı. I 

Bu konuda dört senelik iktidarı müddetince or- I 
man köylüsüne bu imkânlar sağlanmış mıdır ve ne I 
gibi hizmetler yapılmıştır diye Tarım Orman ve Köy- I 
işleri Bakanına sorun. I 

Değerli arkadaşlarım, ikinci olarak sizlere şunu 1 
arz etmek istiyorum: Geçen gün burada II Özel İda
resi Kanunu görüşülürken boğuştuk. O kanun görü- I 
sülünken, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir madde I 
ilave edildi ve Orman Kanununa göre, orman emva- I 
linin .satışından elde edilen gelirlerden belirli bir nis- I 
pet, Orman Bakanlığı emrinde bir fonda toplanıyor- I 
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du. Bu toplanan fonun da belirli bk kısmı, orman 
köylüsüne yansıtılıyordu. Bunu yansıtan teşkilat ise 
Or-Köy teşkilatıydı. Yani ormanla, orman köylüsü 
arasındaki münasebetleri düzenleyen bir kanun. Bu 
Or - Köy teşkilatı, Orman Bakanlığı emrindeydi ve 
yıllar yılı bu memlekete çok büyük hizmetler yaptı. 
Bu fonda toplanan paralar, Or-Köy teşkilatındaki 
mühendislerimizin fedakârane çalışmalarıyla, yatırım 
olarak orman köylüsüne yansıdı. 17 bin orman kö
yünden 5 binine yol gitti, su gitti, ekonomik tesisler 
gitti ve orman köyleri ekonomik yönden güçlendiril
di; fakat Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
hizmeti aldığı zaman «İdarî reform yapıyoruz» di
yerek her şeyden evvel, ilk anda Or - Köy'ü orta
dan kaldırdılar. Or - Köy teşkilatını kaldırmaları bir 
yana, ondan sonra, evvela Tarım Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunda, sonra da Orman 
Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununda bu Oir - Köy 
teşkilatına, uzaktan veya yakından bir imkân dahi sağ
lamadılar ve hatta ismini bile tamamen ortadan kal
dırdılar. Vilayetlerde de ziraat müdürlükleri emrin
de destekleme müdürlüklerinde, sadece orman köy
lerine değil, o fondan belirli bir nispet dahilinde diğer 
bütün köylere, sırf orman köylerinin hakkı olan o 
fondaki birikmiş paraları rastgete dağıttılar, orada 
da büyük ihmalde bulundular. 

Biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda 11 Özel İda
resi Kanunu görüşülürken, o kanunun gelirler kıs
mına bir madde konulmasını ve orman emvalinin 
satışından, Bakanlar Kurulunca belirlenecek belirli 
bir miktardaki ödeneğin, vilayetler emrine, il genel 
meclisleri emrine, il özel idareleri emrine verilmesini 
ve bu paranın münhasıran orman köylerinin kalkın
dırılmasında kullanılmasını önerdik. Bu önerimiz 
Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek kanun 
tasarısına madde olarak dahil edildi. Bu tasarı iki 
ay burada bekledikten sonra tekrar Plan ve Bütçe 
Komisyonuna gitti. Orada ilk yaptıkları iş, bu mad
deyi kaldırmak oldu. Orman köylüsünün sıkıntısına 
çare bulma durumunda ve mevkiinde olan bir ikti
dar, böyle bir düzenlemeyi, velevki komisyonlardan 
geçmiş olarak, milletvekillerinin teklifi olarak gelmiş 
de olsa, bakanlık olarak bunu elinin tersiyle itip 
kanun tasarısından çıkarmalı mıydı? İşte bu da, ba
kanlığın orman köylerine ne derece önem verdiğinin 
açık bir belirtisidir, 

Bugün memleketimizin en önemli sorunlarının 
başında erozyon gelir, toprağın muhafazası gelir. 
Vatan toprakları elden gidiyor; bir taraftan yangın-
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lar baştan başa ülkeyi çoraklaştırırken, çölieştirirken; 
diğer taraftan topraklarımız her yıl devamlı olarak 
kayboluyor, heder ediliyor. Topraksu teşkilatı, yıllar 
yılı bu memlekete büyük hizmetler yapmış, yararlı 
olmuş, toprağı muhafaza için birçok tedbirler almış 
bir teşkilattır. Bu teşkilat da tamamen kalktı; vila-
yetlerdeki Topraksu teşkilatı müdürlükleri bugün yok
tur. 

Anayasamızın belirli maddelerinde hükümler var, 
bu hükümlerinde diyor ki : Topraksız çiftçiyi veya 
yeter toprağı olmayan çiftçiyi topraklandırma gaye
siyle de olsa, ormanların daraltılması asla mümkün 
değildir ve devlet, erozyona mani olacak tedbirleri her 
şeyden evvel almaya mecburdur. Çünkü bu, hayat 
memat meselesidir, devletimizin ve miHeömizin var 
olma meselesidir, bu kadar önemli bir sorunumuzdur. 

Şimdi hükümet kalkmış, orman alanlarının ağaç
landırılması için yeni tasarıda bir tedbir getirmiş, bu 
tedbir de şü: Ağaçlandırma fonu kuruyor, bu ağaç
landırma fonuna bütçeden de yardım yapıyor. Sayın 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının emrindeki bu 
fonda toplanacak parayı, ağaç dikmek isteyen özel 
sdktöre hlilbe olarak ve kredi olarak dağıtacak. Şimdi 
insaf edin, ağaçlandırılması gereken 12 milyon hek
tar memleket toprakları var. Bir ağaçlandırmanın ne
ticesi elli sene, yüz sene sonra alınır. Ağaçlandırma 
gibi çok büyük teşkilat isteyen, sabır isteyen, zara
rına katlanmayı isteyen ve elli yıl beklemeyi icap et
tiren bir konuda özel sektörden herhangi bir şahıs 
çıkar da, sermayesini bu konuda kullanarak, «Ben 
ağaçlandırma yapacağım» diyebilir mi? Bu devlet işi
dir, ağaçlandırmayı devlet yapacak; çünkü onun ya
nında erozyon işi de var. Bu kadar büyük, milyon
ları gerektiren bir icraatın, tasarrufun yerine getiril
mesinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, ken
disi bir tarafa çekiliyor, bir fon kuruyor ve devlet 
bütçesinden o fonda toplanan paraları «Ağaçlandır
ma yapacağım» diyen şahıslara hibe olarak veyahut 
da faizsiz kredi olarak dağıtacak. Şimdi gelin de 
buna inanın; ben şimdi buna nasıl inanırım? Bu bir 
seçim yatırımı değildir de, bir aldatmaca değildir 
de veyahut yakınını kayırma değildir de nedir? Bu 
paraları istediği kadar objektif ve adaletli dağıtsın, 
kaybolur gider, bunu yapamaz. Hiçbir özel teşeb
büs, hiçbir özel şahıs, koca bir davayı, devletin ya
pacağı büyük bir işi yüklenemez ve yapamaz. Bina
enaleyh, seçim yatırımı gayesiyle alelacele getirilen 
bu ağaçlandırma fonunu, devletin milyonlarını heba 
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i edecek olan tamamen aksi bir hedefe matuf olarak 
I değerlendiriyorum, başka türlü benim aklım almıyor. 

Şimdi, daha neler?.. Tarım, Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı orman köylüleriyle ilgili mevcut kanunlar-

I da daha neleri işletmedi bugüne kadar. 

Arkadaşlarımız Meclise birkaç defa getirdüer, 
genel görüşme, Meclis araştırması açılmasını istedi
ler. Fethiye sahillerinden Muğla sahillerine kadar, 
dünyada eşi olmayan orman koylarımız Orman Ba
kanlığının tasarrufunda. Bunlar Orman Bakanlığınca 
ihaleye de çıkarılamadan, turistik tesis yapmak için 
sembolik bedellerle bir kişiye üç dört koy olmak 
üzere rahatlıkla verildi. Bunlarda yolsuzluklar oldu
ğuna dair arkadaşlarım İddialarda bulundular: «Yol
suzluklar var, kayırmalar var, bir şahsa üç dört 

I tane bu güzel koyların tahsisi var, gelin Meclis araş
tırması yapalım» dendi, yapılmadı, hepsi de redde-

I dildi. Bu getirilen tasarıda hüküm var. Esasen Ta-
j rım Bakanlığı, Turizmi Teşvik Kanununa göre ve

yahut eski Orman Kanununa göre turizm merkez-
I lerindeki, turistik hassas bölgelerdeki ormanın intifa 

hakkım belirli şartlar dahilinde verebilir. Şimdi bun
lar kâfi gelmedi, yeniden hüküm konuyor. O zaman 

I oranın sahibi Hazinedir; çünkü devletin hüküm ve 
J tasarrufu altında olan yerler Hazinenindir, Hazinenin 

mütalaasını alması gerekir, Turizm Bakanlığının mü
talaasını alması gerekir, sonra turistik tesis yapmak 
maksadıyla, turizm merkezlerinde olması gerekir; 

I bunlar az gelmiş, yeni koydukları düzenlemede Ma
liye Bakanlığının mütalaası alınmayacak, lüzum gö-

I rülmeyecek, turizm hassas bölgelerinde olsun olma
sın, Tarım Bakanı, yurdun her köşesindeki ormanı ca
nının istediği gibi elli yıl vadeyle sembolik bedelle 
istediğine verecek, ondan sonra da o tesisler yapılır
sa, ileride, yüz seneye kadar bir misli artırabilecek. 
Bu mudur ormana karşı gösterilen sevgi? Bu mudur 

I ormanları muhafaza etmek için çırpınış? Demek ki 
buralarda da yine konunun hafife alınması diye bir 

1 durum var. 
Sakarya'nın belirli kazalarından haber veriyorlar 

-bilmiyorum ne derece doğru- altı aydan beri de
vamlı olarak ladin ağaçları, çam ağaçları, meşe ağaç
ları kesiliyormuş, kesilmesinin sebebi de hastalık var
mış. Hastalık var diye ağaçlar hep kesiliyor, orman
lar yok edüiyor, vatandaş kıvranıyor; çünkü Cum
huriyet çocukları orman sevgisini içlerine sindirmiş
ler, ormanları korumayı bir ibadet telakki ediyorlar. 
Yurdun her yerinden haberler geliyor, deniyor ki : 
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«Ağaçlarda hastalık var bahanesiyle koca ormanlar 
yıkılıyor, gidliyor.» Bu budur ormanı korumak? Eğer 
ağaçlarda hastalık varsa mücadele et, onun ilacını 
bul, böylece ormam kurtar. Bizim başka bir varlığı
mız yok, bizim her şeyimiz ormanımız. O da erlinizden 
giderse, bu Anadolu toprakları çölleşirse biz nerede 
barınacağız? Her şeyden önce orman davası, millî 
refah davasıdır, millî varlık davasıdır. Orman Bakan
lığının bu konuda hassas olması gerekmez mi? 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bağlıyo

rum Sayın Başkanım. 
Or-Köy teşkilatı var. Or-Köy teşkilatı, Türk 

orman davasının en büyük savunucusu. Bunu bütün 
ormancılar, bütün ilim adamları tespit ediyorlar. Or-
Köy teşkilatının, Orman Genel Müdürlüğünde, ba
kanlıkta ve taşrada teşkilatı olup, yolu olmayan, suyu 
olmayan ekonomik tesisleri olmayan orman köyleri
ne layık oldukları en güzel hizmetleri götürmek için 
Or-Köy teşkilatının Orman Fonundan olan yar
dımlarını tamamen bu köylere hasretmesi gerekirken, 
bu uygulama beş senedir hem mevzuatla durdurul
muştur hem tatbikat olarak durdurulmuştur. Eğer ba
kanlık ve Orman Genel Müdürlüğü orman köylüsü
nün ıstırabını hakikaten içinde hissediyorsa, Türk 
orman davasının orman - köylü münasebetlerini en iyi 
şekilde düzenleyerek, orman köylüsünün ormana ba
kış açısını değiştirmek ve ormana karşı olumsuz ha
reketleri önlemekten ibaret olduğuna inanıyorsa, on 
- onbeş seneden beri büyük imtihan vermiş ve başa
rıya ulaşmış Or - Köy teşkilatını tekrar ihya etsin, 
memleket ve orman köylerinin hizmetine sunsun ve 
orman emvalinin satışından elde edilen o fon gelir
lerinin belirli bir miktarını mutlaka orman köyleri
ne versin. Onun dışında orman köylerinin kalkındı
rılmasının sağlanması maksadıyla 1983 yılında çıka
rılmış olan ve Anayasanın, «orman niteliğini kay
betmiş, orman olarak muhafazasında fayda olma
yan, orman rejiminin dışına çıkarılır» dediği arazi
leri Tarım Bakanlığı olarak ihya etsin, imar etsin, 
değerlendirsin ve orman köylerinin istifadesine arz 
etsin. Bunları yaparsa, şu getirdiği tedbirleri de can
dan karşılayacak ve başta Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanımız olmak üzere hükümete şükran
larımızı duyuracağız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aydemir. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Fikret 

Ertan. (DSP sıralanndan alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA FİKRET ERTAN (İz
mir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye' 
de birkaç yıldır getirilen orman yasaları her ne kadar 
beğenilse de, beğenilrnese de, bir şeyi açıklıyor: Ar
tık, ormancılığa, insan açısından bakmadan yasalar 
düzenlenemiyor. Bu getirilen son yasa da, aslında 
sosyal orman anlayışının bir göstergesi. Artık, bun
dan sonra ormanı içindeki köylüsüyle, insanıyla öz
deş olarak alacağız demektir, böyle bir ivmelenme 
Türkiye'de başlamıştır. 

O nedenle - ne derseniz deyiniz - bu yasa, şu gü
ne kadar getirilen, 1937'den beri getirilen yasalar 
içinde orman köylüsüne, Türk köylüsüne en çok eğil
mesi nedeniyle (mutlak tasvip görmesi gereken bir 
yasadır. (DSP ve ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de ormanlık arazi 
20,2 milyon hektar olarak gösteriliyor. Genelde ba
karsak, bu Türkiye arazilerinin yüzde 26'sına teka
bül etmekte. Rakam olarak örneğin, Amerika'nın 
yüzde 3û'una yaklaşık. Oysa, Türkiye'nin orman
lık arazisine gerçek bir gözle baktığımızda olay hiç 
de öyle değil. Türkiye'nin verimli orman alanı 8,9 
milyon hektar. Şu anda Türkiye'nin baltalık, verimli 
baltalık ve koruluk olarak ormanlarının toplamı Tür
kiye toplam arazisinin yüzde 11 'ine eşdeğer. 

Şimdi, Türkiye'nin ne kadar şiddetli erozyona dö
nük bir ülke olduğunu düşünmeniz için bir rakam 
vereyim: Türkiye'nin topraklarının yüzde 62,5'i teh
likeli eğim denilen yüzde 15'ten büyük bir rakamda. 
Türkiye'de her yıl AvrupaMakine yakın toprak de
nizlere sürükleniyor. Eğer, Türkiye'nin orman ya
pısı yüzde 11 olarak kalacak olursa, sayın millet
vekilleri, Türkiye'nin geleceği gerçekten hiç bekleme
diği kadar tehlikeli boyutlara varacak. 

Bakın, bir iki rakam vereyim: GAP diye, baraj
lar diye büyük ümitlerle bekliyoruz Güney Anadolu 
Projesinin bitmesini, ama barajlarımız -Keban Barajı 
dahil - 10 yılda 2 milyar metreküp toprakla, dolmuş 
durumda. Çubuk Barajının veya Demirköprü Barajı
nın, Sarıyar Barajının cumhuriyet devirlerinde oldu
ğunu, birçoğunun bizden daha genç olduğunu biliyo
ruz. Çubuk Barajının 1/3'ü, Sarıyar Barajının ve De
mirköprü Barajının 1/5'i sedimanla dolmuştur. 

Avrupa'da barajlara üçyüz beşyüz yıl arasında bir 
ömür biçilmektedir, oysa Türkiye'de otuz kırk yılda 
bu kadar sedimanla dolan barajların ömrü ancak yüz 
yüzelli yılı geçmeyecektir. 

Güney Anadolu Projesinin başarıya ulaşabilmesi 
için entegrasyonunun en büyük vektörü, öyle zanne-
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diyorum ki, barajların çevresinin mutlaka ağaçlan
dırılması zorunluğudur ve yine öyle zannediyorum ki, 
Tarım Bakanlığı bu konuda hassastır. 

Bakın, biraz evvel konuşan arkadaşım, «Türkiye' 
de ağaçlandırılacak olan alanın 10,2 milyon hektar 
olduğunu» söyledi; oysa veriler bu rakam değildir. 
(Türkiye'nin da'ha dikilebileoek olan orman alam 5,3 
milyon hektardır, hatta bu rakam en fazla olsa olsa 
5,9 milyon hektardır. Türkiye'nin genel arazi planı 
içinde şu andaki rakamlar bunun ötesine geçemiyor. 
Türkiye'de 3 milyon 900 bin hektarı hiçbir şey ekile-
meyecek dağlık arazi; 1,2 milyon hektarı mera, 27,5 
milyon hektar da ekilebilir topraklar vardır sayın 
milletvekilleri. 

Bütün bunları şunun için sayıyorum, bu rakam
lar Sayın Bakanın verdiği rakamlardır; fakat başka 
rakamlara da rastlıyorum. 1973 yılında yapılmış olan 
ormancılık genel planlamasındaki rakamlara bakıyor
sunuz, bu rakamların hiçbirine uymamaktadır. De
mek ki, Türkiye'nin daha genel anlamda bir arazi pla
nı çıkmamıştır. 

Biraz önce konuşan arkadaşım yine şunu söylüyor, 
«Turizm alanları şuna buna peşkeş çekilecek» diyor. 

Arkadaşlarım, bakın bazı ulusal şeyleri anlaşarak 
onaylamamız gerekir. Turistik bir alan olacak yer, 
Türkiye'ye kazandırcağı katkı bakımından ormana gö
re daha fazlaysa, elbetteki orası turizm alanı olsun. 

Sayın milletvekilleri, eğer, bir alandan faydalanma
nın gayri safi millî hâsılamıza katkısı büyük olacak
sa, arkasında çok şey aramamamız gerekir. 

Diyorum ki, orman konusu ulusal bir konudur ve 
mutlaka uzlaşılarak hazırlanması gereken yasalarla ge
rekli olan önemini kazanır; eğer ormancılık konusun
da ulusal bir politikamız olmazsa ve bu konu iktidar
ların kendi başına vereceği kararlarla yürütülürse, gö
rülmektedir ki, elli yıl geçmiş olmasına rağmen orman 
arazilerimiz çoğalmamış, azalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ağacı kim dikerse diksin, 
o kadar hassas bir noktaya gelinmiştir ki - bu rakam 
inşallah doğrudur ve inşallah gerçekleşir - bugün Tür
kiye, İsrail'i dahi geride bırakacak derecede bir ağaç
landırma potansiyeline girmiş olup, örneğin son yıl
larda yıllık 100 bin hektar alanı geçmiş bulunmakta, 
bu rakamların bu yıl 162 bin hektar olduğu söylen
mekte ve bütçeden ayrılan pay da 62 milyar Türk Li
rasını bulmaktadır. 

Demek ki, daha büyük miktarlara çıkıldığında 
ağaçlandırma için gerekli olan finansman çok önemli 
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bir rakam olmayacak; diğer taraftan, ağaçlandırma, is
tihdam imkânlarını artırıcı bir çare olacaktır. 

Şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim; şu güne ka
dar tüm yasalarda orman korunmaya çalışılmış. Or
manları korumak için mutlaka orman köylüsünün or
mandan çıkarı olur hale getirilmesi gerekir. Türkiye' 
de bugün orman köylüsünden davalı olmayana rast
lamak imkânsız. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
FİKRET ERTAN (Devamla) — Ormanlar hak

kında Demokratik Sol Partinin görüşü, orman köy
lüsünün mutlaka ormandan çıkan olur hale getiril
mesine dayanmaktadır ve bu görüş kooperatifleşmeye 
dönüktür. 

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Eğer orman
larımıza gerekli önem verilmezse - bakınız gerekli 
önem veriliyor veya verilmiyor demiyorum - bütün 
dünyada olduğu gibi Türkiye'nin geleceğini iyi günler 
beklemiyor. 

Başkentimizin yer aldığı İç Anadolu Bölgesi, dün
ya çölleşme haritasında hassas bölge olarak gösteril
mekte. Sarıkamış'ta 90 bin hektar olan ormanlık arazi 
40 - 50 yıl içinde 30 bin hektara inmiştir. Bugün 
yine Bingöl'de 10 - 12 yıl içinde, iyi vasıflı baltalık 
olan orman arazisinin yüzde 90'ı vasıfsız hale gelmiş
tir. Bütün dünyanın sorunudur orman sorunu. O 
nedenle diyorum ki böyle yasaların, arkasında şu var 
bu var diye pek kurcalamadan, iyi taraflarını arama
lıyız. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kötü taraflarını; 
onlan aramayalım mı? 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
FİKRET ERTAN (Devamla) — Hepinize saygı

lar sunuyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertan, 
Şahısları adına, Sayın Arif Ağaoğlu. 
EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Kastamonu) 

— Sayın Başjkan, grup adına söz istfiyoruım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erol Bülent Yalçm-

kaya; Anavatan Partisi Gruibu adına. 

ANAP GRUBU ADINA EROL BÜLENT YAL
ÇINKAYA (Kastamomu) — Sayın Başkan, saygıde
ğer milletvekilleri; yüce heyetinizi şahsım ve Anava
tan Partisi Grubu adına saygı ile selamlıyorum efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, biraz sonra çok kıymetli 
oylarımızla kanunlaşacak olan bu güzel tasarıyı ha-
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zırlatan ve hazırlayan, basta Sayın Bakanımız Hüsnü I 
Doğan Beyefendiye ve omun çok değerli idarî ve I 
teknıik 'kadrolarına, huzurlarınızda hem şahsım, hem I 
15 milyon civarındaki yüce Türk orman köylüsü adı- I 
na minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum. I 

Bu kanun tasarısında getirdiğimiz maddelere geç- I 
rnıeden önce, kısaca ormam köyllüısüne cumhuriyetin I 
kuruluşundan bugüne kadar ne vermişiz; orman köy- I 
lülmüzün bugün içinde bulunduğu yaşam şartları ne- I 
dir, bunlara kısaca değinmek islüyorum. I 

Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne kadar, I 
birçok orman kanunu çıkarılmış; birçok orman ka- I 
nununura maddeleri değiştirilmiş; fakat, orman köy- I 
lüsüne, bugün sizlere sunmuş olduğumuz bu kanuın I 
tasarısı değerinde ve orman köylüsünün çektiği çile- I 
leri »çektiği acıları dindirecek mahiyette ne bir ka- I 
nun tasarısı getiridbilmişltir, ne düşünüiebilmiştir, ne I 
de -düşünülse dahi- Meclise kadar getirilebilme cesa- I 
reti ıgösterilelb'ilm(ii#r. I 

KMırtiş geçmiş bütün ik«idarlar, sadece orman I 
mevzuatı ile değil, orman köylümüze ne kadar içten I 
hizmet etmek düşüncesinde olurlarsa olsunlar, maa- I 
îesef bir şey verdbilmiş değillerdir. Orman köylüsü- I 
nün yolu yoktur, orman köylüsünün tarlası yoktur; I 
elektriği, okulu ve köprüsü ydkltur, haberleşme im- I 
İkanı yoktur; yani telefonu yoktur. Velhasıl, orman I 
köylüsü -aşağı yukarı karın tokluğuna bile deme- I 
yeceğim, onunla dahi yakından ilgilenmöksizin -or- I 
manın bekçisi ökralk orman içine hapsedilmiş bir I 
kitleden ileri gotürülemem!iş)tir. Büyük bir mutluluk I 
içinde ifade etmek istiyorum ki, 1984*ten bu yana, 
mevzuat dışındaki bütün eklsiklkileri, Anavatan Par- I 
tisi iktidarı zamanında -çok şükür Allaha- tamam- I 
lama imkânı bulduk. Ne yaptık? 

iBugün, yolu olmayan hemen hemen orman köyü I 
kalmamış'tır. Buğum, aşağı yukarı yüzde 90'ın üze- I 
rindekli orman köyümüzün telefonu ve elektriği var- I 
dır. Allah nasip ederse, bu sene sonuna kadar ek- I 
sikler de tamamlanmak sureliyle, medeniyetin asga- I 
rî sağlanması gereken bazı şartları dahi bugüne ka
dar temin edilemeyen bu orman köylüsüne, şu iki I 
üç senelik kısa bir müddet içerisinde büyük Hır kıs
mı verilebliime imkânı olknuşitur. 

Peki, bu yeterli midir? Yeterli olması mümkün 
değil. Hadi, yolunu, suyunu, okulunu, elektriğini ve 
haberleşmesini götürdük; orman köylümüzü yaşata
cak, onun ekmeğini temin edecek ne yapmamız la
zım? Önce, ekmeğini sağlayacağı tarlayı temin ede
ceğiz. Yine, içinde bulunduğu şartlar içerisinde, çalış- I 
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tığının karşılığını verebilme imkânlarını sağlayaca
ğız. İçinde bulunduğu ormanlardan faydalanma esas
larını getireceğiz. Ancak bu noksanlar da tamamlan-
dikltan sonra, orman köylüsüne olan borçlarımızı öde-
yelblildik diyebilme imkânımız olacaktır. 

(İçte, sayın bakanlığımızın, bizlere bugün sundu
ğu bu Orman Kanunu tadilatı ile orman köylüsü
nün bugüne kadar çekmiş olduğu çilelerin, üzün
tülerin ve sıkıntıların hepsi, inşallah tamanılyle yok 
olacaktır. 

1945 senedinde bir Orman Kanunu çıkarmışız. O 
güne kadar, orman köylüsü, keddi ormanı içerisinde 
kendi yağı ile kavrulmakta idft. Orman köylüsü, za
manı gelince odun yapıp .satacak; zamanı gelince, 
odununu yapacak ve yine kendi ormanından işleye
rek satacak; öyle imkânlar ile götürüp satacak ki, 
doğru dürüst nakil imkânları da yoktur; çünkü, ye
rine görfe katırın sırtında ve yerine göre kendi sır
tında naklini yapacak ve ordan alacağı üç beş ku
ruş para ile geçinme imkânını bulacaktır. 

1945 senesiimde çşkardığımız bu 4785 sayılı Ka
nunla, «Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 
orman köylüsünün kendi mülkünde olan -orman içi 
olması sebebiyle tapulu arazileri dahil- «arazilerin 
tamamımı devletleşıtirilmlşitir» demişiz. Ne olmuş? Or
man köylüsünün elimdeki, kendli müllkündeki ormanı 
ile beraber orman idi açıklıkları dediğimiz ve orman 
köylüsünün bizatihi ziraat yapmakta olduğu alanlara 
da devlet olarak el koymuşuz. 

IÎHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — İstimlak 
da yok. 

EROL BÜLJETST YALÇINKAYA (Devamla) — 
İstimlak da yok talbiî. Öyle b/ir kanun çıkarmışız ki, 
«Belirli süre içinde istimlaki yapılır ve karşılığı para 
olarak ödenir, omdan sonra alınır» dememiiş'iz; «Ka
nun Resmî Gazetede ilan edilip, yürürlüğe girdiği 
andan it/ibaren, bütün özel şahıslara, köy ve bele
diyelere ait -âiızelkişiliklere ait- ormanların tamamını 
da içine almak kaydıyla devletlıeşltirilir» demişiz. Pe
kli, bu orman köylüsü nerede yaşayacak, nasıl yaşa
yacak; bunu hiç düşünmemişiz. O gün bugündür 
maalesef orman köylümüzü, Türk köylümüzü, hem 
ormanlarına karşı, hem de kendilerine hizmet düşün
cesinden başka hiçbir düşüncesi olmayan orman teş
kilatı mensuplarına karşı düşman etmişiz. îştıe bugün, 
(bu kanun tasarısı kanunlaştığı andan itiibaren, kısa 
ittir süre içerisinde, bu sancılar da dahil olmak üzere, 
inşallah hepsi teker teker yok olup gidecekler. 
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(Bakınız, biz burada 31 ve 32 nci maddeler üze
rinde tadilat getirdik. Bunlar nedir; 31 inci madde 
hükmüne göre, üretim ormanları olan orman köy
lerine, zaltî yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını, bulun
duğu orman içerisinden karşılıyoruz ve bunun kar
şılığında da, tarife bedeli üzerinden çok cüzî bir pa
ra aliyoruz; fevkalade güzel bir şey. Dolayısıyla or
man köylüsünü, ihtiyaçlarını karşılamak için ormanı 
taıhrip etlmeye medbur etmiyoruz; dolay ısıyla hırsız
lığa mecbur etmiyoruz. 

Biz buna yeni bir ilave daha getirdik; dedik ki, 
her on senede bir, orman köylüsüne, yapacağı evi
nin ibMyacı olan keresteyi, -demin arz ettğifim gibi-
orman idaresi olarak cüzî bir fiyatla veriyoruz. Eğer 
ikdylliüımüz, «Ben bu keresteyi işitemiyorum; belki be
tonarme yapacağüm ya'hüt başka bir inşaat tarzıyla 
bu inşaatımı yapacağım, bana bunun parasını ver» 
derse, bu getirdiğimiz tadilatla ormıan idaresli, orman 
köylüsüne bunun bedellini de nakden ödeme imkânı
na sahip olacak. 

Yine bu yapacak odun ihtiyacı, kerestesi vesaire-
ısi, bu kadar cüzî fiyatla verilirken, vatandaş tamirat 
için müracaat etti. Beş senede bir tamirata ihtiyacı 
olmaz mı; damı çöker, samanlığı çöker. Bundan ön-
celkli mevzuata göre, tamirat için kullanacağı keres
teyi, verdiğimiz zatî yapacak kerestenin beş misli fi
yatıyla veriyorduk; adaletlsiz bir tatbikat vardı. Bu 
tasarıyla bunu da kaldırdık; bunu da, maliyet be
dellinin üçtie blir fiyatı üzerinden veriyoruz. 

Yine orman köylüsünün atalarından, dedelerinden 
Ikalan binaları, kurulukları vesaireleri var; ekmeğini 
çıkaramadığı için köylünü terk etti, şehre inmek mec
buriyetinde kaldı. Dedelerinden kalan mülk ne ola
cak? Eskiden bunları satamazdı, söküp götüremezdi 
ve kullanaımazdı; yasaktı. Biz bu tadilatla şunu ge
tirdik: Eğer köylümüz, köyünü tamamen terkedi-
yorsa, müracaat etmek suretiyle, köydeki bütün eski 
emvalini yıkıp; isterse satabiliyor, isterse naklî mekân 
etltiği yerde kullanmak üzere götürebiliyor. 

IBunun paralelinde, 32 nci madde hükmüne göre, 
yarii orman köyü olmasına rağmen, üretim ormanı 
bulunmayan orman köylerine, 31 inci madde hüküm
lerine girenlere kıyasla aşağı yukarı beş mösli fiyatla 
yakacak odununu ve yapacak kerestesini vermektey
dik bundan evvelki mevzuata göre. Şimdi düşüttün; 
zaten köyün ormanı yok, yani bu köylümüze, ekmek 
parasını vereceğimiz kadar iş verme imkânımız yok. 
iBuna, «Arkadaş mademki senin ormanın yok; orman 
köylüsiMin, biliyoruz büyük bir sikmtı içindesin; 
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ama, sen beş misli fiyattan bu ihtiyacını karşılaya
caksın» diyoruz, Öbür tarafta üretim ormanı olan, 
az çok çalışmak suretiyle ekmek parasını çıkaran 
köylümüze «Sen beşte blir fiyatla da versen olur» 
diyorduk. Çok şükür, bu büyük adaletsizliği de, yine 
bu mevzuat değişikliğiyle ortadan kaldırmış oluyo
ruz. 

Yapacağı keresteyi, maliyet bedelli üzerindten ve-
riyarken, şimdi maliyet bedelinin üçte bir fiyatıyla 
vereceğiz. Yani, 31 ve 32 nci madde hükümlerine 
tabi olan köylerimiz, çok cüzî bir farkla, çok cüzî bir 
farklı uygulamayla aşağı yukarı eşit duruma gelmiş 
olacak ve bir adalet getirilmiş olacak. Zatî yakaca
ğını da, aynı 31 inci madde hükmüne girdiği gibi, 
tarife bedeli üzerinden vereceğîz. Yani, ne kadar 
olacak; bundan evvel 6 500 liraya verdiğimiz odunu, 
aşağı yukarı 1 000 lira civarında verme imkânına 
sahip olacağız. 

iBiiilyorısunuz, bundan evvelki Orman Kanununda 
getirdiğimiz tadilatlarla orman dışına çıkarılan ara
zileri önce Hazineye devrediyor, ondan sonra belir
lenen esaslar dahilinde hazine vasıtasıyla orman köy
lüsüne tevziatımı öngörüyor ildik. Fakat bu taitibikata 
geçildiği zaman görüldü ki, Hazine daha kendisine 
intikal eder etmez, daha bunun hukukî durumuna 
ısıra gelmeden kime verileceği ne suretle tevzi edile
ceği belirlenmeden önce, bu taran arazilerini kullan
makta olan köylüye beş sene geriden başlamak üze
re ecr4 misil tahakkuk ettirdiler; bu da son derece 
haksız bir tatbikat. Onun için burada yine getirdi
ğimiz bir maddeyle bu ecr-i misilin ta ki hukukî 
durumu kesinlik kazanıncaya kadar herhangi bir 
şekilde ecr-i rrüsıil tahakkuk ettirilmesini önleyen bir 
madde olarak bu sıkıntıyı da ortadan kaldırmış ol
duk. (ANAP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yine eskiden, «Devlet ormanlarını Orman Genel 
Müdürlüğü işletir» ibaresi kullanılırken, şimdi ge
tirdiğimiz bir madde ile bu ibareyi, «Orman Genel 
Müdürlüğü yapar ve yaptırır» şekline dönüştürmek 
suretiyle daha geniş bir anlam kazandırmış olduk. 

Yine burada ormıan köylerinin ve orman için
deki arazilerin sınırlama'sı, tespiti, kullanılması vesai-
renin tümünün orman kadastroları vasıtasıyla yapıl
masını öngören bir mıadde getirdik ve bu madde 
içerisinde de işe sürat kazandırmak için dedik ki, 
«Ya yapılacak olan itirazlar kadastro mahkemeleri
ne yahut da bu görevi yapacak olan mahkemelere 
intikal ettirilir» ifadesini getirmek suretiyle, davala
rın uzamasını da önlemiş olduk. 
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BAŞKAN — Efendim lütfen bağlayın. 
EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Devamla) — 

Başüstüne efendim. 
Yine bir maddeyle bu kadastro ve amenajmam 

çalışmalarını teşıvfik etmek daha süratlendirmek dü
şüncesi içerisinde, amenajman ve (kadastro, heyetle
rinde çalışan arkadaşianımrza 1 indi derecedeki dev
let memurumun aldığı brüt maaş tutarının yarısına 
kadar Tarım ve Orman Bakanlığımızın takdir ede
ceği bir bedel üzerimden ek bir.ödemek getirdik; bu
nun da, tşevik e'dici bir unsur olarak, kadasitro çalış-
anallarının süratlemdiriltmesiini sağlayacağı inancında
yım. 

Eskiden sadece onman alanlarından ancak turis
tik mahiyette tesisler yapılmak kaydıyla müsaade alın
ması mümkün idi. Bu kanunla, yine kamu yararına 
olmak kaydıyla, her türlü tesisisin orman alanları 
içerisiinıde yapılabilme imkânları getirilmiştir. Bundan 
sonra çok cüzli bir fiyatla 49 yılığına kiraya verile
bilmesi mümkün olacaktır. Eğer gayesine uygun ça
lışmayı 49 seme süreyle devam ettirirse, aynı kurum 
ve kuruluşun, 99 yıllığına yenilenmek suretiyle bu 
'imkândan da faydalanması sağlanmıştır. 

Yine orman kooperatif terimlin faydalanma esas
larına çok önemli bir madde getirilmiştir. Bsikiıdem 
sadece baltalık ormanlarından faydalanmalarda yüz
de 80'nline kadar odum hammaddesi, orman emvali 
pazar satışı olarak verilmesi mümkün iken, getirdiği
miz bu tadilatla, aynı zamanda baltalık ormanların ya
nı sıra, ağaçlandırma çalışmaları yapılan orman alan
larımda ve orman bakımı yapılan alanlardan çıkan 
emvalin yüzde 100*üne kadarı da bu kooperatiflere 
verilöbileceği hükmü getirilmiştir. Yine bu koopera
tiflerim bizatihi kendisi çalışmak suretiyle yaptığı is
tihsalim yüzde 25'imin kendilerime verilmesi hususu 
var iken, bu defa istediği takdirde bu yüzde 25'inlin 
Ikarşılığmın para olarak ödemile'bileeeği hükmünü de 
getirdik ve yine bu yüzde 251e ilaveten de kendisii 
bizatihi çalışmak suretiyle yapması halimde, yüzde 10 
da bumun üzerime ayrıca prim mahiyetinde yine bir 
imkân sağlamış olduk. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendimi. 
Maddelerde zaten konuşulacak bunlar. 
EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Devamla) — 

Başüstüne efendim. 
Kısaca şunları da ifade edeyim : Yangınlarda, 

biliyorsunuz orman köylüsü hıiç'blir bedel, hiçbir men
faat gözetmeksizin çalışmakta ve birçokları haya
tını kaybetmekte, .birçokları yaralanmakta idi. Yara

lananlara yine birinci derecede devlet memuru maa
şının brüt tutarının üç misti, ölenlere bunun beş mis-
linli bir tazmlinat mahiye tin de, diğer tazminat hakları 
saklı kalmak kaydıyla, bir yardım mahiyetinde bir 
maddeyle sağlamış ölüyoruz. 

Yine orman köylümüzü en çok sıkıntıya sokan 
hususlardan bir tanesi de, malum, demim konuşma -
lianımım başında da arz ettiğim gibi, orman köylüsü
nün derdi bugüne kadar hiç biıtrniemiişöir. Ne yapa
caktır?.. Zaman zamam kamuma aykırı olmakla bera
ber, kendÜ ihtiyaçlarını karşılamak düşüncesi içerisin
de ormana kanunsuz olaralk da girecektir; zalten ya
şadığı alan onmamın içerisindedir. Yakalandığı za
mam eskiden onun elindeki suç aletleri, baltası idi, 
testeresi idi, diğer taşıma aletleri de dahil olmak 
üzere, derhal müsaadene edillir ve satılırdı. Şimdi, ya
kalandıktan sonrıa, müsadere edilmek yerine, hem 
bu alet ve edavatımım kullanımlını sağlamak, hem de 
mahkeme sonunda belki de haklılık durumu da ola
bilir, bu düşünce içerisinde kendisine yediemin ola
rak verilme hükmünü de getirmiş olduk. Tahmin 
ediyorum, köylümüze bu da b'ir hayli yardım sağla
yacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, evvela şunu .söyleyeyim : 
Hakikaten bugüne kadar böyle bir kanun tasarısı ne 
geOımiş'tlir ne de getirilebilmesi mümkün olmuştur. Bu 
kamun, Türk ormancılık tarihinde •kesinlikte ifade 
ediyorum- altın harflerle yazılacak derecede değeri 
olan b'ir kanundur. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Olum
suz yönde... 

EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Devamla) — 
İnşallah biraz sonra değerli oylarınızla kanunlaşacak
tır ve 15 milyon Türk orman köylüsüne büyük bir 
huzur getireceği imamemi taşıyorum. Ayrıca, bendem 
evvel konuşma yapan diğer arkadaşlarımın hemem 
hepsi, bu kamumun köylümüze me demli faydalı ola
cağı hususumda fevkalade güzel sözler ifade etmişler
dir ve benim sözlerimli de teyit edici mahiyette ol
duğu için ben huzurlarınızda bu konuşmacı arkadaş
larıma da bir kere daha şükranlarımı sunmak isti
yorum Ve bu tasarınım kanunlaştıktan sonra yüce 
ımlilletimi'Ze hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek bir 
kere daha hepimizi em derim sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum efendim. 

Sağolun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yalçınkaya. 
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Şahısları adına Sayın Arif Ağaoğkı?.. Yok. 
Sayın Salih Alcan. 
Buyurun Sayın Alcan. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 6831 sayılı Orman Kanununun 
'bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı üzerimde söz almış bulunuyorum; yüce kurula 
saygılar 'sunarım. 

Onman köylüsünün aiİeslinİn ve tüm çocukları
nın rızkı ormandan çıkar. Memleketimizin geleceği
ni düşünüyorsak, gençliğe ve ormana önem verme
liyiz. Orman köyü nedir?.. Tüm çevresi ormanlarla 
çevrilmiş, diğer hububatları yetiştirecek gayrimenkulu 
'bulunmayan imanlarımızın yaşadıkları sahalardır. Or
man köylüsü tüm rızikını çoluk çocuğuyla beraber 
ormandan bekler. Ormana yeni fidan dikimi, temiz
lenmesi, tomrukların keşlimi, taşınması ve depolara 
lıstifi köylülerimiz tarafından yapılmaktadır. 

Onman köylüsü, elinde baltası, can emniyeti ol
madan, tralktör üzerinde dağ, bayır demeden görevini 
ifa etmektedir. Orman köylüsü, orman yollarının az
lığından, yol açma araç ve gereçlerinin yokluğundan 
şikâyetçidir. Kesimi yapan köylümüz, kendisine ve
rilen miktarın azlığından şikâyetçidir. Kendilerine 
verilen odunlarını, serbest piyasada satamadıkların
dan şikâyetçidir. Adı orman olup da, ormanlık vas^ 
fini seneler önde kaybetmiş yerlerin, bir an önce 
topraksız vatandaşa tapulu arazi olarak verilmesini 
istemektedir. Adliyelerimizin raflarında senelerdir 
'bekleyen orman davalarının bitirilmesini istemektedir. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Orman Genel 
Müdürlüğünün, kadastro işlenilenini müşterek yürüt-
mesiyle sorunun bir an önde çözülmesini istemekte
dir. Kadastro işlemlerinde çalıştırılacak teknik ele
manların ivedi yetiştirilmesini, adetlerinin antırılma-
sını ve kendilerini geçindirecek, omları mesleğe bağ
layacak, bugünün ekonomik santiarına uygun aylık 
verilerek çalıştırılmalarını istemektedir. 

Yaptığımız incelemeler neticesinde, teknik ele
manların azlığı ve bu genel müdürlükte çalışmadık
ları ortaya çıkmıştır. Bunun da teik nedeni, ekono
mik sorundur. 

Orman köylüsüne ağaç sevgisini aşılamalrdır; 
«Ağacı kes, gece evine taşı, yak; kes, tarla yap» dü
şüncesini köylünün kafasından sitmeliyiz. Or - Köy 
projelerinin mana ve değerini köylümüze açıkça an
latmalıyız. Orman köylüsüne arıcılık, tavukçuluk, el 

tezgâhları ve dokumacılığı özellikle benimsetmeli ve 
onlara kredi vererek teşvik etmeliyiz. 

«Türkiye cennet bir ülkedir» diyoruz. Hakikaten 
cennet kalmasını istiyorsak, her aile ferdi bir fidan 
dülkmelidir. özel günlerde, yalnız öğrencileri araba
lara doldurarak, «Bugün ağaç bayramıdır» deyip fi
dan diken, bir saat sonra dikilen bu fidanları terk 
edip bir daflıa onları kontrol etmeyen zihniyeti orta
dan kaldırmalıyız. Dört mevislmi yaşayan vatanımı
zı, kıraç arazi haline getiirmieik değil, yeşil cennet yap
ma yollarını aramalıyız. Ormanın kıymetini bilmez 
isek, kilometrelerce bir ağaç gölgesi arama ile za
manımızı geçirebiliriz. 

Ağaçlandırma fonunun nimetleri, gerçek köylü
müze verilmelidir. Köylümüz, onman arazisini giril
mez alan bilmemeli, onu bir yavrusu gibi sevmeli
dir. 

Bir askerî birliğin, kıraç bir araziye yerleştiğini 
hepimiz zaman zaman görmekteyiz. Aradan altı ay
lık bir zaman geçtikten sonra, o arazinin tamamen 
yeşillendiğini de görmüşüzdür. İşte, değerli milletve
killeri, orada disiplin yandır, orada tatbik edilen bir 
emek vardır. Biz, tüm siviller olarak, balkımıza bu 
sevgiyi ve bu zihniyeti yerleştirmek mecburiyetinde
yiz. Avrupa ülkelerine gittiğimizde, evlerinin önünde 
yetişen çiçekleri, ormanlarındaki ağaçlandırmaları ve 
orman yollarını ^gördüğümüzde imreniyoruz. Uçakla 
ülkemize dönenken, sınırlarımızdan içeri girdiğimiz
de, insan tamamen bir kıraç araziye geldiğini zan
nediyor ve üzülüyor. Bu üzüntüleri ortadan kaldıra
mayacak bir millet değiliz. 

Bu fikirler doğrultusunda, balta tutan elleri na-
ısırlı onman köylüsüne verilecek hakları onaylıyoruz 
ve destek'lıiyoruz. 

Bu konuda çalışacaklara başarılar diler, yüce Mec
lise saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alcan. 
Sayın Nuri Üzel, buyurun efendim. 
M. NURJİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; getirilen bu orman mevzuatı, 
orman tasarısına, şimdiye kadar konuşan arkadaşla
rım gibi, baktığımızda elbette ki hak vermek ve hü
kümetin âdeta bu başarısını tdbcil etmek insanın için
den geliyor. Yalnız, arz ettiğim üzere, getirilen tasa
rıyı, bu arkadaşlarımızın konuşması açısından bak
tığımız içindir diyorum. 

'Bu 'bakış açıları, açıkça görülüyor ki, orman köyü, 
orman köylüsü ve orman işletmesi, bundan ibarettir, 
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'bu üç ananoktada toplanıyor. Halbuki, köylüyü ar
tık ormandan çıkartmak lazım, köyü ormandan çı
kartmak lazım. Köyü ve köylüyü ormandan çıkart
madığımız sürece işte bugün tedbirini almaımız lazım 
gelen pekçök meseleler, arkası arkasına yığılarak ge
lir. Bazı arkadaşlarımız dediler ki, «şu kadar seneden 
beri ormanı konusunu bir türlü halledemedik. Bugün > 

bu mevzuatla 'baktığımız takdirde, yine 'bir 50 sene 
daha orman problemini halletmemiz mümkün değil
dir.» 

O halde ne yapmak lazım? Orman köyünü, or
mandan çıkartmak lazım. Ormanı genişletmek lazım. 
Orman köyünü çıkartınca, orman köylüsünün me
selesi kalmaz, dolayısıyla orman köylüsünü bir baş
ka yerde daha müreffeh bir hayata hazırlamak gere
kir, bir 'başka tarım sahasında kullanmak gerekir. Do
layısıyla orman işletmesi geriye kalır ki, işte bu or
man işletmesi geniş açılardan, geniş bir orman stra
tejisi ve planını gerektirir. 

Bugünkü dünyada, Tarım Orman Bakanlığının 
çok nefis 'baskılarla, çok güzel bilgilerle çıkardığı der
giyi okumaktayız. Orada görüyoruz ki, ormancılığın 
artık dünyada aldığı genel siyaset, genel ormancılık 
.stratejisi içerisinde orman teknolojisine bir başka 
önem atfetmekte ve meseleleri bir başka türlü hallet
mektedir. Ormana mütemadiyen köyü ve köylüyü 
sokmak proje değildir, bir yarar değildir. Bilakis, da
ha fazla sosyal meseleleri artırmaktır. Bunun yanın
da da, ormanları doğru dürüst geniş bir plan açısına 
sokamamak, geniş bir plan stratejisi yapamamak de
mektir. 

Getirilen tasarı, 'bugün bazı arkadaşlarımızın de
diği gibi,. bir seçim yatırımı gibi de ifade edilerek gö
rülmektedir. Bu açıdan 'belki «akları var mı yok mu 
bilemiyorum, partiler böyle kullanacaklardır; ancak 
konuyu halletmek için 50 seneden .beri hailedileme-
yen bir orman davasını, getirilen tasarıyla, 'bir 50 se
ne daha halledenleyiz. Çünkü köylünün sosyal mese
lesi dalha artıp gidecektir"; köy ormandan çıkarılma
dıkça ve köy orman teknolojisi geniş açılardan 'bir 
plan dahilinde daha uzun vadelerde orman planı ya
pılmadıkça. Bunu, özellikle, bakanlığın çıkardığı Ta
rım Ormıan Dergisinden alarak da söylüyorum. Öy
leyse nedir bu getirilen tasarımın bu kadar dar ve te
ferruatlı bir şekilde hazırlanması? Konuyu hallet
mek mümkün değildir. Geniş bir plan, geniş bir or
man planı bekliyoruz. Geniş bir plan, geniş bir or
man stratejisi bekliyoruz özellikle. Mesela Kanada' 
da orman planlarının ve orman stratejisinin, orman 

teknolojisinin nasıl yapıldığının tetkik edilerek, Tür
kiye köylüsüne bunu aşılamak, öğretmek gerektiğini 
ifade etmek istiyorum. Yoksa, bugünkü perişan or
man köylerimizde elbette ki birtakım meseleler ge
tirilecektir, yapılacaktır; bunu yapmak esasen göre
vimizdir de. Çünkü köylümüzü orman içerisinde o 
ağır sosyal ve ekonomik şartlar altında bırakmamak 
lazımdır. 

Hükümetten istediğim, aslında, orman planlaması, 
orman stratejisi ve bunun altında yatan köyü ve 
köylüyü ormandan dışarı çekip, ormanı geniişletmek; 
dolayısıyla orman teknolojisiyle yeni bir orman po
litikası ve yeni bir orman hareketi yaratmak asıl 
gaye olmalıdır. 

Saygılar sunarım, (SHP sıralarından alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
'Buyurun Sayın Tarım Orman ve Kiöyişleri Bakanı 

Hüsnü Doğan. 
TARIM ORMAN VB KÖYJ1ŞUER1 BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; hükümetimiz geçen yıl Orman 
Kanununda yaptığımız değişikliklerden bir yıl sonra, 
mevcut 6831 sayılı Orman Kanununda önemli bir 
ikinci değişiklik paketiyle huzurunuza gelmiştir. 

Orman konusu, ormanlarımız açısından ve özel
likle orman köylülerimiz açısından Türkiye'nin en sı
kıntılı ve problemli sahalarından biridir, özellikle 
1937 yılından başlayan değişik orman politikaları ve 
1945 yılındaki devletleştirme hareketiyle başlayan sı
kıntılar aşağı yukarı son 50 yıllık dönemde tükenmiş 
değildir, öyle zannediyorum ki, orman meselelerinin 
Çözümü dalha epey bir vakit alacaktır. Çünkü, gerek 
önceki anayasalar, gerekse 1982 Anayasası, orman 
konusunda sıkı ve katı hükümler getirmiştir ve bu 
yüzden de Anavatan Partisinin gerçek anlamıyla or
man meselesini çözmesi bu Anayasa muvacehesinde 
ancak bu kadar mümkün olabilmektedir. 

'MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Değiştirelim. 
.'M. NÖRt ÜZEL (Eskişehir) — Değiştirelim. 
TARIM ORMAN VE (KÖYİŞLEIRİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN ODevamla) — Ben öyle zannedi
yorum ki, 1982 Anayasası muvacehesinde yapılabi
lecek değişikliklerin, aşağı yukarı hepsini bu Kanu
nu çıkarmakla yapmış olacağız ve çiftçimize, köy
lümüze bugüne göre önemli rahatlıklar (getirebileceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, hatırlarsanız, geçen se-
neki değişikliklerimiz daha çok orman kadastrosu ve 
orman sınırlarının tespitiyle ilgiliydi. Bu konuların, 
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özellikle bu yıl. süratle üzerine gidilmekte ve önemli 
Çelişmeler olmaktadır. 

Kadastro hakkında şunu ifade etmek isterim : 
Bugünkü kayıtlarımıza göre, elimizdeki 20 milyon 
hektar orman arazisinin iancak yüzde 40-43 civarın
daki kısmı kadastro görmüşitür. Kaldıki, daha evvel 
kadastro geçen bütün yerlerde problem yok değildir, 
kadastronun tekrar edilmesi gereken yerler vardır. 
Bu bakımdan, genelde 'bütün arazilerimizde kadastro 
sıkıntısı nasıl mevcutsa, ormandaki kadastro sıkıntısı 
da o şekilde vardır, 

Müsaadenizle, orman konusunda son 3-3,5 yılda 
neler yaptığımızı ifade etmek isterim. Orman Kanu
nunda son değişiklik 2896 sayılı Kanunla bizden ön
ceki İktidar zamanında yapıldı; fakat kanunda yapı
lan bu değişikliğin yürürlüğe girmesi (1 Ocak 1984 
tarihinde olduğu için, yapılan bütün değişikliklerin 
faturası da tabiatıyla Anavatan Hükümetine çıkmış 
oldu. 

(Biz, henüz yeni iktidar olan bir hükümet olarak 
'bunlar üzerinde süratli bir değişikliğe gitmedik. Za
man içerisinde getirilen değişikliklerin neler tevlit et
tiğini, ne gibi problemler meydana getirdiğini tespit 
ettik ve geçen yılla bu yıl getirdiğimiz önemli paket
lerle, hem 28% sayılı Kanunun getirdiği sıkıntıları, 
hem de daha evvelden çeşitli kanunlarda mevcut olan 
sıkıntıları giderecek tedbirleri getirdik. 

Balkınız, son dört yılda bizim orman köylüsüne 
verdiğimiz 'bazı şeylerden bahsetmek isterim. 1983 yı
lında, ibizden evvelki dönemde orman köylüsüne üre
tim. kesme, sürütme, taşıma ve istif giderleri olarak 
yılda 21 milyar lira para verilmekte idi. Bu rakam, 
1984*te 3>6 milyara, 1985'te 57 milyara, 1986 yılında 
74 milyara çıkmıştır ve bu yıl bu rakamın 91 milyar 
lira olacağını tahmin ediyorum. 

İBir başka husus : Burada sık sık dile getirilen 
bir OrJKöy konusu var. Bu konuyu ya ben anlata
mıyorum ya anlaşılmak istenmiyor veyahut da anla
şılmıyor. Bakınız, söyleyeyim : Or-KÖy'den 1983 yı
lında orman köylüsüne verilen bütün yardım, ferdî kre
di ve kooperatif kredisi olarak üzerinde okadar du
rulan rakam sadece 2 milyar 226 milyondan ibaret
tir, bütün rakam budur. 

MEHMET ABDURREIZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hangi tarihte? 

TARİM ORMAN VE KÖYKŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — H983 yüı sonu iti
bariyle, bir yıllık değer. 
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İBu rakam geçen sene 12 milyar 652 milyon ola
rak programlanmış, onun üzerinde zannediyorum, 
1,5-2 milyar gerçekleşti. Yani, Or-Köy Fonundan reel 
olarak verilen rakam geçmiş yıllara göre daha faz
ladır. Bu, çiftçiye çeşitli konular için gerek ferdî ola
rak, gerek kooperatif kredisi olarak verilen rakamlar 
sıdece buradaki rakamlara, geçmiş yılların cari ola
rak altı misli, reel olarak da onun oldukça üzerinde 
bir rakamdır. Dolayısıyla Or-Köy kredilerinden or
man köylümüz geriye gitmiştir, şu etmiştir, bu et
miştir denen bütün mütalaalar yanlıştır, doğru değil
dir. Bunu bilhassa ifade ediyorum. 

Bir bakka konu : Ağaçlandırma, bizim iktidara gel
diğimiz 1983 yılı sonunda yılda 87,5-t8>8 bin hektar ci
varında idi. Geçen seneki ağaçlandırma rakamımız 
126 hin hektardır. Bakan olduğum günden itibaren en 
fazla önem verdiğim konulardan bir tanesi fidan üre
timidir. Çünkü, ağaçlandırmada büyük imkânlarınız, 
kaynaklarınız olsa dahi, gerekli fidanı temin edeme
diğiniz takdirde ağaçlandırma yapmanız mümkün de
ğil. Orada da, geldiğimizde 3'8O-40O milyondu, geçen 
sene 550 milyona yükseldi, bu yıl 600 milyonu ge
çeceğini tahmin ediyorum ve iki-üç yıl içerisinde fi
dan üretim kapasitemiz 1 milyara ulaşacaktır. Bunun 
da 'bütün tedbirleri alınmıştır; mevcut fidanlıklar ge-
nişletiknşitir, yeni fidanlıklar kurulmuştur. Ayrıca, bu 
fidanlıklar sadece sahil kesimlerinde değil, gerek îç-
anadolu'da, gerekse Güneydoğu Anadolu'da dahi or
man fidanlığı tesis edilmesi yoluna gidilmiştir, özel
likle GAP Projesi çerçevesinde de büyük ağaçlandır
malar programlanmaktadır. 

Bir başka önemli konu: Eski tatbikattan deği
şik olarak getirdiğimiz ve bir bakıma reform da sa
yabileceğimiz değişiklik: Ormandan yakacak satış
ları, daha düne kadar, devamlı ster olarak yapıl
maktaydı. Ster bildiğiniz gibi, hacim ölçüsüdür; eni, 
boyu, {yüksekliği biraz daha fazladır) 1 metre olan 
bir hacim ölçüsüdür ve bunun istif şekline göre, içi
ne ne kadar odun gireceğini tahmin etmek de güç
tür. Rakamlara göre, bunun içerisine ağacın cinsine 
göre, 300 kilodan, 700, 750 kiloya kadar odun gi
rebilmektedir. Bu yıldan itibaren bu kavram değiş
tiriliyor: Türkiye'nin her tarafında 500'ün üzerinde 
kantar kurduk. Bundan sonra odun, vatandaşa nasıl 
satılıyorsa, ormandan da öyle satılacaktır, kilo ile 
satılacaktır. Bu da önemli bir değişikliktir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Çünkü, ormandan ster olarak 
çıktığı, vatandaşa ton olarak satıldığı içün bunda çok 
büyük problemler olmuştur, büyük hatalar olmuş-
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tur: Güneyimizde, Kuzeyimizde, Batımızda. Bu da, [ 
getirdiğimiz önemli değişikliklerden biridir. I 

Orman kadastrosu konusunda yaptığımız değişik- I 
lökler, özellikle bu yıldan itibaren semeresini verme- I 
ye başlayabilecektir. Çünkü, kolay bir konu değil- I 
dir; hem. ıkomisyonların teşkili, hem de1 getirilen ye- I 
ni kanunun felsefesinde insanlarımızın meseleye ba- I 
kışının sağlanması kolay iş değildir. Çünkü, netice- I 
de biz buradan hangi kanunu çıkarırsak çıkaralım, I 
bunu tatbik edecek olan, nihayet oradaki komisyon- I 
dur, oradaki arkadaşlarımızdır. I 

Muhterem üyeler, önümüzde bir kanun tasarısı I 
daha var. Bununla da önemli değişiklikler getiriyo- I 
ruz. Değerli arkadaşlarım, bu konudaki görüşlerini I 
dile getirdiler. Bir iki konu müstesna, aşağı yukarı I 
herkes bu kanunun orman köylümüze iyi şe'yler I 
getireceği kanaatindedir.; Biz de zaten o maksatla I 
getirdik. Hükümetin getirdiği tasarı üzerinde, ge- I 
rek Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda, ge- I 
rekse Plan ve Bütçe Komisyonunda bir iki tadilat I 
yapılmıştır. Bugünkü haliyle, bu tasarıyla bugüne I 
göre orman köylümüze takriben yılda 69 değil (da- I 
ha fazla olmuştur bu rakam) takriben 80 milyar li- I 
ralık ek bir menfaat temin edilecektir. I 

Başka bir husus; bu kanunda yenilikler vardır. I 
Daha önce köylümüze sadece aynî yardım şeklinde I 
yapılan yapacak yardımı orman köylüsü istediği tak- I 
dirde, bu yardım para olarak da verilebilecektir. Bu I 
da çok önemli bir gelişmedir. 40 yıllık tatbikatta bu I 
da ilk defa getirilmiş olmaktadır. I 

Üzerinde1 durulan bu ağaçlandırma fonu konusu- I 
na da müsaadenizle değinmek istiyorum. Şimdi, ko- I 
nu burada müzakere edilirken, maalesef saptırılıyor. I 
Yani, ağaçlandırma fonu getirildi diye, koca Orman 
Genel Müdürlüğü ağaçlandırma konusundaki görev- I 
lerini bir kenara mı bırakacak? Ne münasebet? Or- I 
man Genel Müdürlüğünün her yıl daha fazla ağaç- I 
landırma yapması için biz elimizden geleni yaptık I 
ve yapıyoruz; rakamlarını biraz evvel verdim; fakat I 
esas nokta şudur: Ağaçlandırma konusu sadece Or- I 
man Genel Müdürlüğü içerisinde mütalaa edildiği I 
takdirde, Türkiye'nin, gerçek anlamda bir ağaçlan- I 
dırma hedefini tutturmak mümkün değildir. Bu ko- I 
nunun millî vasfı bir tarafa, hepimizin üzerine dü- I 
şen bir tarafa, mümkün olduğu kadar bu konuya I 
belirli teşviklerle, Orman Genel Müdürlüğü dışın- I 
daki mercileri de katmak önemli bir gelişmedir. Ge- I 
çen sene yaptığımız değişiklikle, özellikle1 köyler için I 
çok önemli bir hüküm getirdik; dedik iki, «Köylerin | 

bitişiğinde bulunan Hazine arazilerinde, ağaçlandır
maya müsait arazilerde ve Orman Genel Müdürlüğü 
emrinde olup da henüz ağaçlandırılmamış araziler
de köy tüzelkişilikleri ağaçlandırma yaparsa, oradan 
elde edilecek emval sadece tarife1 bedeli karşılığında 
yine o köylüye verilecektir.» Bu çok önemlidir. Bir 
nevi, tarife bedeli dediğin çok ufak bir paradır, ya
ni maliyetin onda, yirmide biri nispetinde bir pa
radır, aşağı yukarı bir nevi bu köylerimizin etra
fında kurulacak ormanlardan elde edilecek gelirler 
bu şekilde o köylerimize verilmiş olmaktadır ki, bu 
da hakikaten köylümüzün ormana sahip çıkması ba
kımından getirilmiş çok önemli' bir tedbirdir. 

Şimdi, hibe kelimesi üzerinde duruluyor; yine 
de durulacak; durulsun. Değerli arkadaşlar, orman 
uzun vadeli bir iş; 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl yerine göre 
100 yıl gibi uzun zaman isteyen, sabır isteyen bir iş. 
Ben, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım Komis
yonunda şunu söyledim; orman konusunda eğer köy
lerimizin belirli tüzelkişiliklerinin önemli ad-ım at
masını - Batıda olduğu gibi - istiyorsak, bu konu
da yardımlar yapmak lazım. Eğer, önemli teşvik
ler getirilmezse - ister hibe adı altında olsun, ister 
düşük kre'di, ister sıfır kredili olsun - bunu kimse
nin yapması mümkün değildir, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bağlayınız 
efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Hatta şunu ifade ettim. «Ben dahi yapmam.» Yani, 
bu meselede belirli teşvikler, akılcı teşvikler getirme
diğiniz takdirde niye başkaları girsin ki bu işe? Ken
di imkânlarımız dahilinde bunu yapmak da şüphe
siz ki, bizim görevimiz. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler, sözlerimi şöyle 
bağlamak istiyorum; konuşmamın başında ifade et
tiğim bir husus var, tekrar edeceğim: Biz, Anava
tan Hükümeti olarak mevcut Anayasa muvacehesin
de orman köylüsü açısından, orman açısından ne 
yapılabilecekse, onları aşağı yukarı yaptık, ufak te
fek bâza şeyler kalmış olabilir; ama şunu açıklıkla 
ifade ediyorum; biz Anayasanın 169 ve 170 inci 
maddeleri muvacehesinde pratik olarak, uygulana
bilir olarak ne mümkünse onları getirdik. 

Bu getirdiğimiz tasarının hepimize, yüce mille
timize ve aziz çiftçimize hayırlı olmasını temenni 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

— 216 — 



T. B. M. M. B : 109 21 . 5 . 1987 O : 3 

«Son söz m'illetvekilinindir» hükmü gereğince 
Sayın Saffet Sakarya'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Sakarya. 
SAFFET SAKARYA '(Çankırı) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Tümü üzerindeki müzakereler son bulmuştur. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir., 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

1 inci maddesinin (F) ve \(G) bentleri, aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

F) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde ta
pulu, orman sınırları dışında 'ise her türlü tasarruf 
belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi 
olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra 
halindeki her nevi ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yer
ler. 

G) Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç 
hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve 
ağaççıklarla örtülü yerler, 

BAŞKAN — Madde üzerinde1 söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

2 noi maddesinin (B) bendine aşağıdaki fıkra eklen
miştir, 

«Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırları di 
sına çıkarılıp, 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci mad
deleri gereğince fiilî durumlarına göre ifraz edilerek 
bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kulla
nanlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ec
ri ımisil alınmaz.» 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Devlet ormanlarına ve Devlet or
manı sayılan yerlere ait her çeşit işler Orman Genel 
Müdürlüğünce yapılır ve yaptırılır. 

Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar, bu 
kanunun hükümleri dairesinde Orman Genel Mü
dürlüğünün murakebesine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sözisteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde ıkabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

7 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Devlet ormanlarının, hükmî şahsiyeti haiz amme 
müesseselerine ait ormanların, hususî ormanların, 
orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişi
ğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla 
müşterek sınırlarının tayini ve tespiti, orman kadast
ro komisyonları tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

TÜRKÂN ARIKAN (Edirne) — Soru sorabilir 
miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim sorun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, eski metinde şöyle bir ibare var, bu 
metinde çıkarılıyor; «Herhangi bir nedenle onman 
sınırlarının dışında kalmış ormanlar.» Acaba bu ne 
kadar tahmin edilmektedir, yani herhangi bir neden
le orman sınırları dışında kalmış ormanlar ne mik
tardır? 

Eski metinde «Devlet ormanlarının ve herhangi 
bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanla
rın» tabiri vardı, yeni metinde bu çıkarılmış, acaba 
bunun tutarı ne kadardır? 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Efendim, onun 
tutarı yok da, miktarı vardır. 

Şimdi, bu konu unutulmuş ormanlar meselesidir 
ve) bu konu geçmişte büyük ihtilaflar meydana ge
tirmiştir. Orman îdaresii her zaman ben burayı unut
tum deyip orayı orman rejimi içine alabilmekteydi. 
Bu şekilde o ihtilaf ortadan kaldırılmaktadır efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, soru ce
vaplandırılmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Madde 5'i okutuyorum: 
MADDE 5. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

11 iinci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tu
tanakların askı suretiyle ilanı, ilgililere şahsen yapı
lan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve kararlara karşı 
askı tarihinden itibaren altı ay içlinde ıkâdastro mahke
melerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde ka
dastro davalarına bakmakla görevli mahkemeye 
müracaatla sınırlamaya ve bu Ikanunun 2 nci mad
desine göre orman sınırları dışnıa çıkarma işlemle
rine Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile hak 
sahibi gerçek ve tüzelkişiler itiraz edebilir. Bu müd
det içinde itiraz olmaz ise komisyon kararları ke-
sirileşir. Bu süre hak düşürücü süredir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 

(Verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına 

6831 sayılı Orman Kanununun Değiştirilmesi 
Hakkındaki 569 sıra sayılı Tasarının 5 inci madde
sinin sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz^ 

Saygılarımızla. 
«Ancak, tapulu gayrime'nkullerde tapu sahiplerinin, 

10 yıllık süre içerisinde dava açma haklan mahfuz
dur.» 

Ayçan Çafcıroğulları 
Denizli 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Akın Gönen 
Niğde 

Ali Dizdaroğlu 
Antalya 

Ledin Barlas 
Adana 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Ayhan Saıkallıoğlu 
Sakarya 

(Gerekçe: Tasarının 5 inci maddesi hükmüne gö
re, ilan yolu ile orman sınırlarının tespiti için ya
pılan işlemler kesinleşmektedir. Maddenin son fık
rasına «Bu süre hak düşürücü süredir» şeklinde bir 
İlave yapılmıştır. 

Belirtilen sınır içinde kalan tapulu yerlere 6 ay
lık ilan süresi içinde itiraz edilmez ise, tapu sahip
lerinin tapuları kendiliğinden hukukî kıymetini kay
betmektedir. Birçok vatandaş çeşitli sebeplerle ya 

yurt dışında bulunmaları dolayısıyla zamanında iti
raz edememekte ve haklarını kaybetmektedirler. Bir 
malkamın, tapu idaresinin verdiği belgenin diğer bir 
makamın, orman komisyonunun yaptığı ilan ile hu
kukî değerini kaybetmesi genel hukuk prensipleri
ne aykırı düşmektedir. Teklif edilen cümlenin ilave
siyle bu husus açıklığa kavuşmuş olacaktır. 

BAŞKAN — Evet, önergeye komisyon katılıyor 
mu?... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu efendim?... 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor. * 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..; Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen önergeyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Orman kadastro komisyonları ve amenajman 

heyetleri başkan ve üyeleri ile bu komisyon ve heyet
lerde görevli personele arazide fiilen çalıştıkları süre
lere münhasır olmak üzere, 657 ayılı Devlet Memur
ları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kade
mesi gösterge rakamının bütçe kanunlarında, devlet 
memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere 
her yıl Orman Genel Müdürlüğünün teklifi ve Tar,ım 
Orman ve Köyişleri Bakanının onayı ile tespit edile
cek miktarda aylık ödenek, Orman Genel Müdürlü
ğü Döner Sermaye Bütçesinden ayrıca ödenir.» 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyeni?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 68311 sayılı Orman Kanununun 17 

nci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmişltir. 

Turzilm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet 
ormanlarında kamu yararına olan her türlü 'bina ve 
tesisler için gerçek ve tüzelkişilere, Tarım Orman ye 
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Köyişleri Bakanlığımca bedeli karşılığı izin verilebilir. 
Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez.; Devletçe ya
pılan tesisler dışında kalan her türlü bina ve tesisler 
izin süresi sonunda eksiksiz ve bedelsiz olarak Oı 
man Genel Müdürlüğünün tasarrufuma geçer. An
cak işletmenin maksadına uygun faaliyet gösterdiği 
Orman Genel Müdürlüğünce belgelenen hak sahiple
rinin kullanma hakları yer, 'bina ve tesislerin rayiç 
değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksam-
dökuz seneye kadar uzatüabilir. Bu durumda devir 
işlemleri bu uzatma sonunda yapılır. Turizm amaçlı 
tesisler için hak sahipleri adına tapuda irtifak hakkı 
tesis edilir. İzin ve irtifak hakları amaç dışı kulla
nılamaz. 

'BAŞ/KAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Bu
yurun Sayın Altay. 

IHAİSAN ALTAY ıflSamsun) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlayarak söz
lerime başlıyorum. 

IBurada gördüğümüz en önemli değişiklik, orman
dan kiralanan yerlerin 99 yıla kadar uzaülabilme ola
nağının yeniden sağlanmasıdır. Ülkemizde binaların 
ortalama ömrü yaklaşık 30-40 sene civarındadır. Bun
dan sonraki yıllarda, değişen yeni teknoloji ve yeni 
yapım biçimleriyle binalar kendiliğimden kullanıl
maz hale gelmektedir. 

Ülkemizde şu aşamada turizm yeni yeni gelişmek
tedir. Yeterli altyapı ve fizibiliteden de yoksundur. 
Tüm bunlar karşısında şu veya bu şekilde Orman (Ba
kanlığımdan belli yerleri elde etmiş kişiler, Türkiye' 
nin 'gelecekteki ihtiyaçları bir kenara itilerek korun
muş olacaklardır. Bu şekil 100 yıla varan bir ayrı
calık tanınması doğru değildir. Turizm yeni geliş
mekte olduğundan ve turizmle uğraşacak kişiler, yeni 
yeniı olayı kavraya'bildiıklerinden, bunda geç kalan 
daha yetenekli kişiler 'hiçbir zaman ormandan yer 
kiralama olanağı bulamayacaklardır. Şu veya bu şe-
'kilde 49 yıllık sürenin 100 yıla kadar uzatılması Tür
kiye'nin geleceği açısından da faydalı olmayacaktır. 

Ayrıca, iktidarlar öncelikle kendi iktidarları döne
minde olabilecek makul süreler içinde icraatta bulun
mayı yeğlemelidirler.: Böyle 100 yıl gibi uzun vadeli, 
Türkiye'nin geleceğine ipotek koymaya kimsenin hak
iki yoktur. Bu konuya itiraz ettiğimizi belirtiyorum. 

(Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay. 
Şallısı adına Sayın Nalbantoğlu, buyurun efendim. 
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HflLMt NALiBANTOÖLU ^Erzurum) — Sayın 
Başkanım, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

(Bu madde, turizm alan ve merkezleri dışında olan 
devlet ormanlarından yararlanmayı düzenliyor. Tu
rizm alan ve merkezleri dışında, ormanın içerisinde 
bir şahıs, bir tüzelkişi ne yapacak? Niye gelip orada 
bina yapıyor; niye 'buna kiralıyoruz? Diyeceksiniz ki, 
ora keşfedilmemiş bir yerdir, bu şahıs da orada bir 
turizm tesisi kurabilir; bizim bilmediğimiz bir tu
ristik yerdir, bu şahıs orayı keşfetmiştir, bilahara 
orayı turizm alanı içine alabiliriz; o zaman başka.' 

Şimdi, burada «Her türlü bina ve tesisleri, gerçek 
ve tüzelkişilere» deniliyor. Bir kere niye önce gerçek 
ve tüzelkişilere bu hak tanınıyor da, kamu kurum ve 
kuruluşlarına tanınmıyor? Meselâ belediyelere ve özel 
idarelere niçin bu hak ve öncelikleri tanımıyoruz? 

ALÎ RJFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Çalıştır
mıyorlar Sayın Nalbantoğlu. 

HtUMl NAUHAINTOÖLU (Devamla) — Bir 
de «Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca be
deli karşılığı izin verilebilir.» deniliyor. Bu, turizm 
alan ve merkezleri dışında kalan devlet orman
ları içindeki bu yerler acaba Hazinenin değil mi? Ya
ni, burada neden Maliye Bakanlığının ya da Millî 
Emlak Genel Müdürlüğünün bir müsaadesi ya da de
netimi 'olmuyor? Bu izin süresi de 49 yıl olarak ve
riliyor. Bu da çok. Devletin mülküne bu kadar uzun 
bir süre ipotek koydurmak doğru değil. Bunun 33 
seneye indirilmesi belki mümkün. 

Ayrıca, «Devletçe yapılan tesisler dışında kalan 
her türlü bina ve tesisler izin süresi sonunda eksik
siz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğü ta
sarrufuna geçer.» deniliyor. Bir kere, niye Orman 
Genel Müdürlüğü tasarrufuna 'geçiyor? Tasarruf de
mek, mülkü olması demektir. Halbuki, bu yerler ben
ce Hazinenindir ve Hazinenin mülkiyetine geçmelidir 
ve Hazine de, yani 'Millî (Emlak Müdürlüğü isterse 
bunu Orman Genel Müdürlüğü tasarrufuna verebilir. 
Bu bakımdan da yanlışlık görüyorum. 

iSonra, «Eksiksiz olarak» deniliyor; biz burayı 49 
sene müddetle bu şahısa vereceğiz, binalar yapılacak, 
49 yıl sonra hangi yapı ayakta duruyor. Bu binaların 
yıpranma payı vardır. Demek ki vatandaş orada ça
lışacak, turistik tesis olarak yararlanacak, kiraya ve
recek; ondan sonra da 49 sene sonra o binalar -eğer 
yerinde kalırsa- eksiksiz olarak Orman Genel Müdür
lüğüne teslim edecek, tabiî yanlış; ama Emlak Genel 
Müdürlüğüne de teslim etse bu da çok muhal bir şey; 
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çünkü o bina eksiksiz olarak 49 sene yerinde kal
maz; betonarme 'binaların dahi ömürleri bugün aza
mî 50 senedir; o da iyi yapılırsa, Diyarbakır'da çö
ken apartmanlar da kullanılan gibi malzeme kulla-
nılmamışsa tabiatıyla. 

Sonra, «Ancak işletmenin maksadına uygun faa
liyet gösterdiği» ibaresi var. Burada «uygun faaliyet» 
deyimi, kamunun, devletimizin ve hükümetimizin ya
rarı mı 'gözetilmeli; yoksa işletmelerin maksadına uy
gun faaliyet mi gözetilmell konusunu gündeme gevri
yor; 'bu da yanlış. Bence, «Devletin ve Hazinenin 
menfaatine uygun faaliyet .gösterdiği takdirde» den
mesi lazım. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayınız. 

HİLMİİ NAUBANTOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
«... işletmenin maksadına uygun faaliyet gösterdiği 
Orman Genel Müdürlüğünce belgelenen...» deniliyor. 
Neden sadece Orman Genel Müdürlüğünce? Burada, 
bence, Millî Emlak Genel Müdürlüğü de bu işe ka
tılmalıdır; bu gibi belgelemeyi yapmalıdır ve bu «hak 
sahiplerinin, kullanma hakları yer, bina ve tesislerin 
rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle (her-
haldekira olacak) doksandokuz seneye kadar uzatıla
bilir. Bu durumda devir işlemleri 'bu uzatma sonunda 
yapılır» denilmektedir.. «Ancak, bu süre sonunda bu 
yerlerin devir işlemi Millî Emlakça değil de, Orman 
Genel Müdürlüğüne devir işlemi olur» diyor. As
lında «'Hazineye devredilir» demek lazım; ama dok
sandokuz yıl sonra o tesislerin yeniden tamirini ya
par, yeni binalar ilaveeder veya 40 sene sonra bir 
binayı söker, o binanın yerine yenisini yaparsa o iş
letme, onu bilmiyorum; yalnız burada, işletmelerin 
maksadına uygun faaliyet gösterdiği» çıkarılmalı ben
ce ve «Ammenin menfaatine yapılmalı» şekline geti
rilmeli. 

Benim diyeceklerim ve gördüğüm sakatlıklar bun
lar. Sayın bakanımız ve komisyon bunlar üzerinde 
düşünürse ve bir de önerge verdik, bu da tarafınız
dan makbul görülürse memnun olurum. Herhalde ta
sarının yararını korumuş oluruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, muh
terem üyeler; bu maddede bazı milletvekili arkadaş

larımız tereddüt gösterdiler, ben bazı hususları mü
saadenizle açıklığa kavuşturmak lüzumunu duydum. 

Birincisi şudur : Bu 49 yıl meselesi yeni bir hu
sus değildir. Orman Kanunu çıktığından beri, yani 
kırk elli senedir, yine 'Medenî Kanunumuzdaki hü
kümlere de paralel olarak bu daima bu şekilde, «Aza
mî 49 yıl olarak» uygulanmıştır. Dolayısıyla burada 
herhangi bir konu yok. 

HİLMİ NAıLBANTOĞLU (Erzurum) — Azamîsi 
değil mi Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞUERI BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Azamîsidir. 

Yine Medenî Kanunumuza göre 99 yıldan fazla 
da zaten olamaz. 

Bu maddeye göre arkadaşlarımızın tabiatıyla ha
fızalarına, akıllarına hep turistik tesisler, sahillerdeki 
yerler gelmektedir. Oysa orman idaresi bu madde 
çerçevesinde çok çeşitli, maksatlarla müsaade vermek
tedir. Mesela bir dinamit deposu düşününüz, bir şan
tiye binası düşününüz. Bütün bunlar var. Bunun gibi, 
maden ocağı işletmelerinden tutun da daha başka te
sisleri de içine alan hususlar var. 

«(Maliye Bakanlığı» tabiri 1983 yılına kadar za
ten yoktu, yani 1956 yılında çıkan Orman Kanunu
nun, 1983 yılına kadar gelen metninde, «Maliye Ba
kanlığı» tabiri yine yoktu. Bu tabir 2896 sayılı Ka
nunla 1983 yılında girdi. Şimdi en ufak bir müsaade 
verme halinde dahi, konu tekrar Maliye Bakanlığına 
gidiyor ve bürokratik işlemler uzuyor. 

iBunun turizmle ilgili kısmına geleyim. Zaten 
madde dikkatli okunursa, «Turizm alan ve merkez
leri dışında...» denmektedir ki, onu zaten Turizm Ba
kanlığı kendi usulüne göre vermektedir. Kaldı ki, bu
nun dışında kalan alanlarda dahi biz turizmle ilgili 
bir müsaade verdiğimizde, Turizm Bakanlığıyla aynı 
paralelde, aynı esaslar dahilinde müsaade etmekteyiz. 
Görüş alınmaktadır ve gerek ön izin safihasında, ge
rekse kesim izin saıfhasında aşağı yukarı aynı prose
dür takip edilmektedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
TÜRKÂN TURGUT ARKAN (Edirne) — So

ru sorabilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkanım, ben hukukçu olmadığım için anlaya
madığım bir husus var, Sayın Bakanım açıklarlarsa, 
belki anlamama yardımcı olurlar. Maddenin birinci 
cümlesinde, «Turizm alan ve merkezleri dışında kalan 
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Devlet ormanlarında kamu yararına olan her türlü 
bina ve tesisler için gerçek, ve tüzelkişilere, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığınca bedeli karşılığı izin 
verilebilir» deniyor. Son cümlesinde ise, «Turizm 
amaçlı tesisler için halk sahipleri adına tapuda irtifak 
hakkı tesis edilir» deniyor. Demek ki, turizm amaç
lılar için irtifak hakkı tesis ediliyor. Peki, yukarı
daki nedir? izindir; ama 'bunun bir hukukî ismi var 
mıdır? Ne izni veriliyor? Ben anlayamadım bunu, 
yani intifa mıdır, irtifak mıdır? Özür dilerim, hukukî 
konuları bilmediğim içim soruyorum. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN istanbul) -r- Sayım Başkan, ha
dise şudur : Adına, izin, intifa, irtifak hakkı deyin; 
fakat mülkiyet hakkı verilmediğime göre, bu bir kul
lanma hakkıdır, yani belirli bir süre -49 yıla kadar-
'bu, onun üzerimde yapılacak bir tesisim kullanma 
hakkından ibarettir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — O za
man «İntifa hakkı» diyeceğiz Sayın Bakan. 

İBAŞKAN — Madde daha vazıh kaleme alına
bilirdi tabiî. 

HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — IBir so
ru da ben sorabilir miyim Sayın Başkan? 

'BAŞKAN — Buyurun, sorun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hakika

ten son cümlede, «Turizm amaçlı tesisler içim hak 
sahipleri adına tapuda irtifak hakkı tesis edilir.» di
yor. Bunum müddeti yazdı değil. 

BAŞKAN — Müddeti de, başta söylediği müd
det, hepsi içine giriyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU ıflErzurum) — O tu
rizm amacı olmayan tesisler içim efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — «Kırkdökuz yıl» 
genel hüküm efendim. 

BAŞKAN — Tamam, içimde değil mi? 

TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Evet efendim, 
kırkdökuz yıl içindedir. 

iBAŞKAN — Bir önerge var; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 5169 sıra sayılı Yasa tasa
rısının 7 mci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 7. — 6831 sayılı Orman Kamununum 17 
mci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Turizm alam ve merkezleri dışımda kalan Devlet 
ormanlarında kamu yararına olan her türlü 'bina ve 
tesisler için gerçek ve tüzelkişilere, Maliye ve Güm
rük Balkamlığının onayı ile Tarım Orman ve 'Köy
işleri Bakanlığınca bedeli karşılığımca izin verilebi
lir. Bu izin süresi otuzüç yılı geçemez. Devletçe 
yapılan tesisler dışında kalan her türlü bina ve te
sisler izin süresi sonunda eksiksiz ve 'bedels'z ola
rak 'Maliye ve Gümrük 'Bakanlığına geçer ve Orman 
Genel Müdürlüğünün tasarrufuma tahsis edilebilir. 

Ancak işletmenim maksadıma uygun faaliyet gös
terdiği Millî Emlak ve Orman Genel Müdürlükle
rince belgelenen hak sahiplerinim kullanma hakları 
yer, bina ve tesislerim rayiç değeri üzerimden belirle
necek yıllık bedelle altmışaltı seneye kadar uzatıla
bilir. Bu durumda devir işlemleri bu uzatma sonun
da yapılır. Turizm amaçlı tes'isler içim hak sahipleri 
adına tapuda irtifak hakkı tesis edilir. İzim ve irtifak 
hakları amaç dışı kullanılamaz. 

Hilmi Nal'bamtoğlu Hayrettim Ozamsoy 
Erzurum Diyarbakır 

Paşa Sarıoğlu C. Tayyar Sadıklar 
Ağrı Çanakkale 

Hüseyin Aydemir1 

izmir 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT. (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERl BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi, vazıh değil mi 
efendim? 

HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Açıktır. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 8'i okutuyorum : 
MADDE 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 31. — Mülkî hudutları içinde verimli Dev

let ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı 
ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reisleri-
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ne, köyde barınmaları için yapacakları ev, ahır, sa
manlık, ambar ve kümes ile köy halkının müşterek 
ihtiyacı olan okul, cami, sağlıkevi, köyyolu köprüsü 
ve köy konağı ihtiyaçları için yapacak emval bu or
manlar civarındaki istif veya satış istif yerlerinden 
tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları alın
mak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere verilir. 
Bu maddeye giren inşaatlar için hak sahiplerinin ta
lebi halinde bu yapacak emval yerine, karşılığı, ida
rece nakit olarak ödenir. Tamiratlar için ise, en ya
kın istif veya satış istif yerlerinden maliyet bedelinin 
üçte biri üzerinden emval verilir veya karşılığı nakit 
olarak idarece ödenir. 

Nakit ödeme hallerinde işletmesindeki kerestelik 
emvalin son üç aylık açık artırmalı satış fiyatı orta
lamasından, yeni inşaatlarda tarife bedeli ve fiilî mas
raflar, tamiratlarda ise maliyet bedelinin üçte biri 
düşülür. Bu şekilde hesaplanan meblağın yüzde dok
sanı (% 90) ödenir. 

Tamir için tamir ihtiyacının verildiği tarihten iti
baren en az beş yıl geçmedikçe, ev, ahır, ambar, sa
manlık ve kümesin yeni olarak yapıldığı tarihten iti
baren ise en az on yıl geçmedikçe tekrar ihtiyaç ve
rilmez. Tamir için verilen miktar, yeni olarak yapı
lan ev, ahır, ambar, samanlık ve kümes için verilen 
ihtiyacın dörtte birini geçemez. 

Emval yerine, nakit ödeme esas ve usulleri Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilir. 

Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları tarife be
deli ile karşılanır. Satış istif yerlerinden karşılanma
sı halinde ise kesme, taşıma ve istif masrafları ayrı
ca alınır. 

Bu maddeye göre verilen yapacak emvalin gaye
si dışında kullanılması ve başka bir yere taşınması 
yasaktır. Ancak, hak sahiplerinin ey ve müştemila
tının tabiî âfete maruz bulunması, baraj veya gölet 
alanı içinde kalması veya hak sahibinin iskâna tabi 
olması hallerinde yapacak emvalin ve enkazın nak
line veya satışına müsaade edilebilir. Bu ihtiyaçla
rın aynı köy halkı arasında devrine idarece izin veri
lebilir. 

Köyden kesin olarak ilişkisini keseceklere ait sa
hipli yapıların enkazı Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının tespit edeceği esaslara göre nakledilebilir 
veya satılabilir. 

Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ile 
bunların enkazı ve yakacak odun haczedilemez. 

Nakit verilmesi halinde, nakit ödeme amacı ile 
ilgili inşaat ve tamiratın yapılması zorunludur. Ak
si halde 98 inci madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 32. — Mülkî hudutları içinde verimsiz dev
let ormanı bulunan köylerde, köy nüfusuna kayıtlı 
ve köyde devamlı oturan hane reisleri ile, hudutları 
içinde verimli devlet ormanı bulunan ve nüfusu 
2 500'den aşağı olan kasabaların muhtaç halkına ken
di ihtiyaçlarına sarf etmeleri şartıyla yapacakları ev, 
ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için bir 
defaya mahsus; okul, cami, köy yolu köprüsü ve köy 
konağı gibi köy müşterek ihtiyaçları için de ihtiyaç 
hallerinde olmak üzere, en yakın satış istif yerlerin
den maliyet bedelinin üçte biri karşılığı yapacak em
val verilir. 

Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her 
yıl en yakın istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte 
biri ile karşılanır. 

Birinci fıkrada belirtilen köy ve kasaba hudutları 
dahilindeki ormanlardan ağaçlandırma, imar ve ba
kım gayesi ile yapılan kesimlerle elde edilen yakacak 
odunlar tarife bedeli ile bu köy ve kasaba halkına 
ihtiyaçları için verilir. 

31 inci maddenin yasaklarla ilgili hükümleri bu 
madde için de geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 34. — Sınırları içinde devlet ormanı bu
lunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı ola
rak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde 
devlet ormanı bulunan köy ve kasabaların herbi-
rinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan 
orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin bal
talık ormanlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü 
ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odun
ların yüzde seksenine (% 80) kadarı idarece tayin 
edilecek süre içinde, istedikleri takdirde kendilerine 
maliyet bedeli üzerinden verilir. Ancak, bu oran Ta
rım Orman ve Köyişleri, Bakanlığınca taşıtma ve de-
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polama imkânı olmayan bölge ve bölgelerde yüzde 
yüze (% 100) kadar artırılabilir. 

Ağaçlandırma, imar ve bakım gayesi ile yapılan 
çalışmalarda da baltalık ormanlardaki yapılan çalış
malara ait hükümler aynen uygulanır. 

Hane adedinin en az yüzde ellibiri (% 51) tara
fından kurulan orman köylerini kalkındırma koope
ratiflerinden, Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanlığın
ca uygunluğu onaylanmış kendilerine ait veya en az 
yüzde ellibir (% 51) payına sahip oldukları sanayi 
kuruluşları bulunanların birim fiyat usulü ile kesip 
satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik, soymalık, 
kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı 
ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) kadarı istedikleri tak
dirde bu sanayi kuruluşlarında işlenmesi şartıyla sa
tış istif yerlerinden maliyet bedeli ile satılır. Ancak 
hakkını mal olarak almak istemeyenlerle uygun sa
nayi tesisine sahip olmayan kooperatifler birim fiyat 
usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kereste
lik, soymalık, kesme kaplamalık tomruk ve sanayi 
odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) ka
darı için, ilgili orman işletmesince yılı içinde istihsal 
edilen emvalden, aynı yıl içinde açık artırmalı olarak 
satılan miktarın genel satış ortalaması ile maliyet be
deli genel ortalaması arasındaki fark bilançonun çı
karılmasını müteakip nakden ödenir. 

Devlet ormanlarında istihsalde çalışan gerçek ve 
tüzelkişilerin kesip satış istif yerlerine taşıdıkları ya
pacak ve yakacak emvale ait istihkak tutarları ay«ca 
yüzde on (% 10) fazlasıyla kendilerine ödenir. 
. Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlana

bilmek için kesme ve taşıma işinin birim fiyat (vahi
di fiyat) kararı ve şartnamedeki sürelere ve esaslara 
uygun olarak yapılması şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Türkân 
Arıkavı, buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA TÜRKAN TURGUT 
ARIKAN (Edirne) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşleri
mizi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; saygı
lar sunarım. (ANAP sıralarından, «Bravo, hayırlı ol
sun» sesleri, alkışlar) Gözleriniz ışıldıyor, gıpta ile 
bakıyorsunuz bana, darısı başınıza. 

Zenginlik içinde fakir yaşayan orman köylüleri
nin durumunun iyileştirilmesini genelde olumlu bul
duğumuzu belirtmek istiyorum. Gerçekten ara seçim
lerde Çamlıdere'nin bazı orman köylerine gitme fır

satını bulmuştum ve o orman köylerimizin ne büyük 
sıkıntüar içinde olduğunu görmüştüm. Ancak, bu 
maddede bazı hususları da belirtmeden geçemeyece
ğim. 

Bu kooperatiflere özellikle nakit ödemeler konu
su var. Bu konunun kontrolü bakımından görüşleri
mi arz etmek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde son 
yıllarda çeşitli kooperatifler hızla artmaktadır. An
cak, kooperatiflerin denetiminde birtakım açmazlar 
bulunmaktadır, izin verirseniz, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığına bağlı kooperatiflerin denetimiyle 
ilgili bazı rakamları sizlere açıklamak istiyorum. 

19S6 yılı rakamlarını veriyorum : Köy kalkınma 
kooperatifi 5 485, orman köyleri kalkınma koopera
tifi 1 745, toprak - su kooperatifi 1 326, su ürünleri 
kooperatifi 384, hayvan üreticileri tedarik pazarlama 
kooperatifi 157, çay istihsal ve satış kooperatifi 112, 
pancar istihsal ve satış kooperatifi 25, elektrik üreti
cileri kooperatifi 3 ve tarım kredi kooperatifleri 2 357; 
toplam olarak 11 644 kooperatif var. Bunlara para
lel olarak birlik sayısı 118 ve merkez birliği sayısı 
da 3 adet. Demek ki, 11 700 kooperatif, merkez bir
liği ve birlik sayısı bulunuyor. 

Bunların denetimine şöyle bir baktığımız zaman 
şu sonuçları görüyoruz : Teşkilatlandırma Genel Mü
dürlüğü tarafından 1986 yılında 837 kooperatif de-
netlenebilmiştir. Bunu rakamlara vurduğumuz zaman, 
yüzde oranı yaklaşık yüzde 7'dir, yani çok düşük. 
İşte benim endişem buradan kaynaklanıyor. Denetim 
olmadığı takdirde, ne kadar iyi niyetle yaparsanız 
yapınız, bu kaynakların esas ihtiyacı olan kişilere 
gitmesinden endişe duyuyoruz. Ben bu açıdan söz al
mış bulunuyorum. Bu denetim konusunun mutlaka 
düzenli bir hale getirilmesi gerekiyor, özellikle koo
peratiflerin ciddî bir şekilde denetlenmesi, ihtiyaç 
içinde bulunan bu köylülerimizin, dağ köylülerinin, 
orman dağ köylülerinin, orman köylülerinin rahat
lamasını sağlayacak sonuçlar yaratabilir. Ben bu ko
nuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

Sayın Üğdül, ne dediğiniz anlaşümıyor, bir fikri
niz varsa, lütfedersiniz buraya, biz de sizin fikirleri
nizden istifade ederiz. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Türkân Arı-
kan. 

Efendim, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 
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11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 52. — Ekim ve dikim suretiyle meydana 

getirilen hususî ormanlar hariç, hususî ormanlar 500 
hektardan küçük parçalar teşkil edecek şekilde par
çalanıp başkalarına temlik ve mirasçılar arasında if-
razen taksim edilemez. 

Ancak, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu ola
rak bulunduğu yerlerdeki hususî orman alanlarında 
bu kanunun 17 nci maddesine göre izin almak ve ya
tay alanın yüzde altısını (% 6) geçmemek üzere imar 
planlamasına uygun inşaat yapılabilir. İnşaatların ya
pılmasında orman alanlarının tabiî-vasıflarının korun-
msına özen gösterilir. 

Hususî ormanlar orman idaresince mahallî tapu 
idaresine bildirilir. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 64. — Bu Kanunun 57 ve 63 üncü madde-

lerine göre gerçek ve tüzelkişiler ile kamu kurum 
ve kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi ve iş
letmesi amacıyla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğı emrinde «Ağaçlandırma Fonu» kurulur. 

A) Fon aşağıdaki gelirlerden teşekkül eder : 
a) Genel bütçeden aktarılacak miktar, 
b) Orman Genel Müdürlüğünün yıllık satış gelir

lerinden yüzde beşe (% 5) kadar Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanınca tespit edilecek miktar, 
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c) 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 
115 inci maddelerine göre verilen izin, muvafakat, in
tifa ve irtifak hakkı gelirleri, 

d) Bağışlar, 
e) Diğer gelirler. 
B) Fonun kullanılması ve harcamalar : 
Fondan yapılacak her çeşit harcamalar 1050 ve 

2886 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. Bu fon 
harcamalarının kredi ve hibe olarak kullanılmasına 
ilişkin şekil ve esaslar ile diğer hususlar Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulunca yürürlüğe konacak bir yönetmelikle tespit 
edilir. 

C) Hesap dönemi ve denetim : 
Fonun hesap dönemi malî yıldır. Bu maksatla Ma

liye ve Gümrük Bakanlığınca, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığı emrine bir fon saymanı tayin edilir. 
Bilanço ve kesinhesap ertesi yılın mart ayı içinde 
Sayıştaya verilir. Yönetmelikteki esaslara göre dene
tim Sayıştayca yapılır. 

Bu fonla ilgili dava ve icra takipleri Orman Genel 
Müdürlüğünce 3234 sayılı Kanun hükümlerine göre 
yürütülür. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde söz 
alan arkadaşlarımız var, 4 tane de önerge var ve di
ğer maddeler; bu kanun tasarısı aynı zamanda açık 
oya sunulacaktır. Yani, kalan süre içerisinde bitir
memize imkân yok, çalışma süremiz de dolmak üze
redir. 

•Bu nedenle, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek 
için 22 Mayıs 1987 Cuma günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 23.50 
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VI. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akan'in, Çerkez

köy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı MetiH Emir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1932) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

1. Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesinin ihale 
(bedeli ne kadardır? İhale hangi müteahhite verilmiş
tir? Hangi senede temelleri atılmıştır, kaç dershaneli 
ve ne kadar öğrenci eğitim görecektir? 

2. Bu güne kadar inşaatın yapılan kısımları ne
lerdir? Müteahhite verilen para ne kadardır? 

3. Endüstri Meslek Lisesinin 1987 yılında öğ
renime geçeceğine dair kesin söz verebilir misiniz? 

4. Endüstri Meslek Lisesi önündeki ve çevresinde
ki çukurlar kış gelince göl olmaktadır. 1985 yılında 
Çerkezköy Kaymakamının şoförünün oğlu boğularak 
ölmüştür. Bunun sorumlusu kimdir? Aynı çukurlar ka
panmadığında, bundan sonra ölecek çocukların sorum
luluğunu kim üstlenecektir? 

5. İlgili müteahhit neden inşaatın süresini uzat
maktadır? Uzamanın sebebi müteahihitte midir, yok
sa bakanlıkta mıdır? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 20 . 5 . 1987 

Spor Bakanlığı 
Yatırımlar ve Tesisler 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı: Mes. Tek. 716.3/(22) -

59 - 3223 
Konu: Tekirdağ - Çerkezköy Endüstri Meslek Li

sesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı, Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığının 27.10.1986 tarih ve 6/838 - 7061/27938 
sayılı yazısı, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Ge
nel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığının 27.4.1987 tarttı ve 7/1932 - 7061/27938 sa
yılı yazısı. 
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VE CEVAPLAR 

Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan tarafından söz
lü olarak cevaplandırılması isteğiyle yöneltilen Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatı hakkında lü
zumlu bilgiler aşağıda sunulmaktadır; 

1. Tekirdağ - Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi 
yapımı işi 1980 yılı yatırım programına 80HÖ00120 
proje numarası ve 145 267 000.— TL. proje bedeli ile 
alınmıştır. 

2. Mülkiyeti hazineye ait Bakanlığımıza tahsisli 
28 085 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde; 

24 derslikli 1 000 öğrenci kapasiteli öğretim bi
nası, 

300 öğrenci kapasiteli tesviye - metal atölyesi, 
300 öğrenci kapasiteli elektronik - makina ressam

lığı atölyesi, 
500 öğrenci kapasiteli elektrik motor atölyesi, 
40 iğrenci kapasiteli ağaçişleri atölyesi, 
40 öğrenci kapasiteli döküm atölyesi, 
10 daireli öğretmen lojmanı, 

yapılması kararlaştırılmış, böylece okulun 2 000 öğ
renci kapasiteli yapılması planlanmıştır. Toplam inşaat 
alanı 20 572 m2*dir. 

3. İş lüzumlu çalışmaları takiben 30.10.19184 ta
rihine kadar bitirilmek kaydıyla 260 000 000.— TL. -
keşif bedeli üzerinden % 40 tenzilatla müteahhit M. 
Saffet EğilliYe 24.7.1981 tarihinde ihale edilmiştir. Ya
pılan ihale 4.9.1981'de sözleşmeye bağlanmış ve 
14.9.1981 *de yer teslimi yapılarak inşaata başlanılmış
tır. 

4. Taahhüt müteahhidin talebi üzerine 84/8341 
sayılı kararname gereğince 21.9.1984 tarihinde tasfiye 
edilmiştir. 

5. Hazırlanan 685 000 000.— TL. tutarlı ikmal 
inşaatı keşif tutarı üzerinden iş 10.9.1988 tarihine ka
dar bitirilmek üzere % 4 indirimle müteahhit Yu
suf Taşkın'a ihale edilmiş, 31.12,1985 tarihinde söz
leşmeye bağlanmış 24.1.1986 tarihinde yer teslimi ya
pılarak inşaata başlanılmıştır. 

6. Çerkezköy Endüstri Mesleek Lisesi inşaatında 
ilk müteahhide 107 479 892.— TL., ikmal inşaatı mü
teahhidine 61 787 117.— TL. olanak üzere toplam 
169 266 009.— TL. ödeme yapılmıştır. Genelde kar
kasları tamamlanan bloklardaki inşaatın 1987 yılı öde
neği 200 000 000.— TL. olup Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı bütçesine aktarılmıştır. Ayrıca sözkonusu 
projenin mukavele süresi içinde bitirilebilmesi için yılı 
ödeneğine ilaveten Deevlet Planlama Teşkilatı Müste-



T. B. M. M. B : 109 21 . 5 . 1987 O : 3 

sadığından 1 010 000 000.— TL. ek ödenek talep edil
miştir. 

Yukarıda arz edildiği gibi mukavelesine göre 
10.9.1988 tarihinde bitirilmesi gereken Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığının sorumluluğunda yürütülen bu iş 
için, 1986 ve 1987 yıllarında yeterli ödenek tefrik edi
lemediğinden iş programına uyulamamıştır. işin duru
muna göre ilerki yıllarda yeterli ödenek tahsis edile

rek 1989 - 1990 öğretim yılı babında okulun hizmete 
açılması planlanmaktadır. 

inşaat sahasında bulunan çukurlar işin müteahhidi 
tarafından dolgu yapılmak suretiyle doldurulmakta
dır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 
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29.8.1977 Tarihli ve 2108 Saydı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifine Verilen .Oyların Sonucu: 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Afbayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Şevket Gedik 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet DeMceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 
M, Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

*AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım îpek 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Vahit Halefoğlu 
Göksel Kalaycıoğlu 

Üye Sayısı : 
Oy Verenler : 
Kabul Edenler 
Reddeden : 
Çekdnserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler : 

400 . 
258 
257 

1 
— 

— 
140 

2 

(Kabul Edenler) 

H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ADİ Dizdaroğhı 
Sudi Neş'e Türet 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
Davut Abactgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Rafet thrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekîn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelifcbaş' 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal îğrek 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
AH Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 

Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhttlus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akhulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
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Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hilmü Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Meleik 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Fatma Mihrîban Erden 

İÇEL 
Edip Özgenç 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yaşar Albaıyrak 
İmren Aykult 
SaJb'it Baltumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
'Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 
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I İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Erdal İnönü 
Hayrullah Olca 
Özdemıir Pehlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

[ Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
I Nuh Mehmet Kaşıkçı 

İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş * 

KOCAELİ 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

2 1 . 5 . 1987 O : 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Oral 
Mekin Sarıoğlu 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 

. Şükrü Yürür 
RİZE 

Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz' 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 

| Hüsamettin Cin doruk 

İli - -

Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

ıSİtRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşıan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Aık'ncı 
Salih Akan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevlıi 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal Oizdemir 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşıık 
Yusuf Ziya Kazancıoğüu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen . 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Reddeden) 

ADANA 
Coşkun Bayram 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstünel' 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp (İz.) 
Kamil Tuğrul Coşkunoglu 
Osman Işık 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
İsmail Sâruhan 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken (İz.) 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
t. Cenap Ege (Bşk. V.) 
Halil Nüshet Goral 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BOLU 
Seçkin Fırat 

BURDUR 
Sait Ekinci 

BURSA 
Fahir Sabuniiş 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

DİYARBAKÎR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
MuhSttin Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Hasan Celâl Güzel (B.) 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Derrfirtaş 
thsan Gürbüz 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Musfoatfa Kemal Togay 
İbrah'üm Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan (iz.) 
Hikmet Biçentürk 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet- Kocabaş 
Durmuş Fikrî Sağlar 

İSTANBUL 
Befoiç Sadi Abbasoğlu 
B.. Doğancan Akîyürelk 
Yılmaz thsan Hasrürk 
Ömer Ferruh îlter 
Mehmet Kafkaslıgü 
Doğan Kasaroğlu 
Alltan Kavak 
R. Ercüment Kbnukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Ali Tanrıyar 

İZMİR 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Metoaet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Sabri Araş (iz.) 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Orhan Otağ 

KONYA 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Emin Fahrettin Özdilek 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Gürbüz Şakranlı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 
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RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Hasan Altay 
Berati Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Tekin 

SİNOP 
ÖzeH Gürbüz (B$k. V.) 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Sogancıoglu 

ŞANLIURFA 
Veoihti Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TOKAT 
Enver özcan 
Talat Sargın 

TRABZON . 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Mümtaz Güler 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

2. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve 10 
arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış 
yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/58) 

3. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıpğ-
lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tütün poli
tikasından kaynaklanan sorıanflları tespliıt etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102' ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meolis Araştırması açılması
na ilişik in önergesi (10/59) 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 27 arkadaşının, Taşdelen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

9. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

10. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

11. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

12. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 



13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

15. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

16.— Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetişıtirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
W 4 4 ) 

19. — Zonguldak, Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş 
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

21. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim §ahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

(1) îçiüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir,. 

2 — 
24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-

KOBİRL1K Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

25. — Gaziantep Milletvekili FeyzuUah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

32. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlıfnun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka-



— 3 _ 
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadolu'daki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) <1) 

37. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

38. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler* 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi 1(6/907) 

39. — Zonguldak Milletvekili İsa VardaTın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri, belediyelere 
çeşiti kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen 'baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan "sözlü soru önergesi (6/914) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
•aikar'ım, Diyarbakır Hinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapıdan operasyonlara ilişkin Iç-
iişleni Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastttrk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyi© 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa, Murat Sök-
menoğlu'hun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

49. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemîr'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kuManılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

51. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, PTT kıyı'telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

52. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, radyo 
ve televizyon alıcı cihazları için satılan anten ve anten 
aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1040) (1) 

53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

55. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için "devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 



57. — istanbul Milletvekili Feridun Şakır Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

58. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «'başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) fi) 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Vardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

63. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş
kin içişleri Bakanından sözlüsoru önergesi (6/1027) (1) 

67. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «'sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 
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68. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop ili ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

71. -— Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyalbait Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

72.— Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'in, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgul Özal'ın maiyetindeki görevlilere İlişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (il) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye ilçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

75. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da-
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 

76. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

77. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayılan Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id-



diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

79. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1Ö23) (1) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

87. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

88. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 
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89. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top^ İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

90. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

91. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

92. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

93. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

94. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

95. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

96. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı kıunultmasıma hak kazaındjfclan için baş
vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 
(D 

97. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

- 98. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Adıyaman, Malaltya ve Gazilanltep iterine bağlı bazı 
köyterdle deprem nedeniyle konutları hasar gören va
tandaşların açıkta. bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Baklanı v© Başbakan Yardtacısından sözlü soru öneiv 
gösi (6/10129) '(1) 



99. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
dumuza giriş yapan kişi'îerdön AltDS belgesi istenme
sinin düşünülüp düştünülrnediğine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

100. — Çanakkale Milletvekili Onur al Şeref Boz-
kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadotuya yerleşmek 
malksıadıyla kaçak olarak ülkemize geçen İran, Irak 
ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmadığına ve bu 
klşifer haklk'ında ne gibi i$l<em yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soıju önergesi (6/1031) (il) 

101. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü kesir 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

102. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, İzmir İli ödemiş İlçesinde yaptırılacak «Kültür 
ve Sanat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden Be
lediyece vaz geçildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 

"• Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 
104. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağladın, 

Rabıtat-üll Alem-ül İslam adlı örigü'tün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetlerine karşı n© gibi tedbirler alındı
ğına ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 
(1) 

105. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) 
(D 

106. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Antalya -.Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

107. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya
pılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 
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| 10:8. - - Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
İslam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

i 109. — Adana Milletvekili Nuri Kork'maz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 

110. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov-
yetter: Birlisinden alınacak doğal gazın alımına, 
nakiline ve tükeltknine lişkin Devlet Bakanından söz
lü mru önergesi (6/961) 

111. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

I 112. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, Erzurum - Aşkale Kandilli Belediyesince yaptı-
I rılan hayvan pazarının KÖYTÜR adlı bir şirkete ba

ğışlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/1058) (1) 
I 113. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, sağ

lık meslek okulları mevcut iken sadece kurs verile-
I fek yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına 
I ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so

ru önergesi (6/1059) (1) 
114. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba-

I kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada-
I let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

I 115. — İstanlbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
I türk'ün, Başbakanın yurda dönüşünde düzenlenen 
I karşılama töreninde Taşıt Kanununa aykırı hareket 
I edildiği iddiasına ve bu tören için belediyelerce mas-
I raf yapılıp, yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından 
I sözlü soru önergesi (6/1060) (1). 

I 116. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
I İstanbul İlinde Belediye tarafından açılan veya ya-
I pim hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle 
I oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Baş-
I bakandan sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 
I 117. — İstanbul Milletvekili Gümeü özkaya'nın, 

Ankara - Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve 
bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri Ba-

I kanından sözlü soru önergesi (6/1062) (1) 



118. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'mn, 
İstanbul - Kadıköy Belediyesince yaptırılan kaldırım 
ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (1) 

119. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Reklam
cılar Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uy
guladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1064) (1) 

120. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol 
kik ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

122. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta 
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

123. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka 
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

124. — Balıkesir Milletvekili Caihit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan, kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

,125. — Ankara Milletvekili Mehmet Sevr'i Oktay' 
m, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri 
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

126. — Ağrı Milletvekili Paşa. Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

127. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

128. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

129. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme-
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sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

130. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

131. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

132. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

133. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

134. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

135. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

136. —• Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

137. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER< 
DBMlR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

138. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gemi (6/996) 

139. — Amasya" Milletvekili Kâzım İpek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

140. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so-
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rumlulan hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin I 
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru I 

' önergesi (6/998) 
ıl41. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan- I 

bul - Şehzadebaşı Camii imamı hakkında verdiği bir I 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin I 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) I 

142. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, İs- I 
taribul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin içişleri I 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) I 

143. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Ki- I 
rikkate Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be- I 
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so- I 
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş- I 
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) I 

144. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacrgii'in, I 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin- I 
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika- I 
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) I 

145. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as- I 
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne I 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) I 

146. — Tokat Milletvekili Enyer Özcan'ın, Istan- I 
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş I 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi- I 
len bir şahsa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102I4)1 

147. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa- I 
yıştay sınavının iptal edilmesinin nedenline ilişkim Baş- I 
bakamdan sözlü soru önergesi (6/1025) I 

148. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, I 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş- I 
turma açılan'belediye başkanlarına ilişkin Başbakan- [ 
dan sözlü soru önergesi (6/1026) 

149. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman - Besni ilçesinde yapımı tamamlanan 
huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağ- I 
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1036) 

150. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'm, üniversitelerdeki «çağdaş kıyafet» uygulama
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 

151. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İlinde bölge radyosu kurulması ve ikinci kanal I 
televizyon yayınlarının bu bölgeye de götürülmesi I 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Ba- I 
kanından sözlü soru önergesi (6/1038) I 

152. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İline yapılan uçak seferlerinin kaldırılmasının ne- I 

denine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1039) 

153. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, söker 
ithal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

154. — Balıkesir Milletvekili Davut Agacıgil?in, Ba
lıkesir - Bigadiç İlçesi Çağış Bucağı Güvemçetmi Kö
yünde yapılacak su deposuna ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

155. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Suudi 
Arabistan'a yapılan yolcu ve yük taşımacılığınida kar
şılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1053) 

156. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
ili Samandağ İlçesindeki Barikan Turistik Otelinin 
kapalı tutulmasının nedenlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü sora önergesi (6/1054) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Erzurum .Milletvekili Saıbahatitin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
Ubey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/1911, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/İ39) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarîîıi : 12.1.1987) 

iX 3. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletivekilİ Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.1987) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaröğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa-
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yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa-
ytsı: 556) 'Dağİma tarihi: 17.4.1987) 

5. — Bir Siyasî Partiden Isltlifa Ederek D.S.P. 
Korucuları Arasında yer Alan Dört MilletvekMi ile 
Bir Siyasî Partiden Kesin İhraç Edinildikten Sonra 
D.S.P.'ye Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 
ündü Maddesi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına 
Dair Başkanlık Dibanı Kararı ile Başkanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Kom'isiyonlan Üyelerinden 
Kurulu Katıma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sa
yısı : 546) (DagUttrta tarihi : 21.4.1987) 

6. — Bir Siyasî Pıaritiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Mil
letvekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muva
cehesinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Di
vanı Kararı ve Başkanla. Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporiarı (3/1158) (S. Sayısı : 547) (Da
ğıtma tarihli : 21.4.1987) 

7. _ Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha 
Sonra Yleni Bir Siyasî Partinin Kurucu üyeleri Ara
sında Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve 
Daha Sonra -Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup 
Oldukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka 
Bir Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Parti
nin Kurucu Üyeleri Arasımda Yer Alan Milletvekil
lerinin Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesin
de Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Ka
rarı ite Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komüsıyonları üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporları (3/1073) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi : 21.4.1987) 

8. _ Ordu Milletvekilli Hüseyin Avnü Sağesen 
ve Tokat Milletvekili Metlin Gürdere'nİn, Ankara 
Milletvekili İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekilli Meh
met Topaç'ın 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 
19 uncu Maddesinin Değüşltirıillmesine Da'ir Kanun 
Tekiflieri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonu Raporu (2/77, 2/338, 3/345) (S. Sayısı : 565) 
(Dağıtma tarihi: 13.5.1987) 

9. — Erzurum MiEetvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun 9 Haziran 1934 Tarihlıi ve 2502 Sayılı Kanuna 

Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) (Dağı'tlma tarihi : 
13.5.1987) 

10. — Gaziantep MıiltetMekili Mustafa Rüştü Ta
şar ve 2 Arkadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu 
Kanuna İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklıifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/443) (S. Sayısı : 568) ve 568'e 1 inci Ek (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1987) 

11. — Konya Milletvekili Kemal Or'un, 10.2.1954 
Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/442) (S. Sa-
yıisı : 570) (Dağıtma tarihi : 16.5.1987) 

X 12. — Yozgat Milletvekili Lultfullah Kayalar 
ve 59 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili Abdurrah-
ıman N. Kara'a ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletve
kili Namık K. Şenltiürk ve 8 Arkadaşının, Kars Mil
letvekili Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul 
(Milletvekili Reşit Ülkemin, Balıkesir Mıillet'vefoili Da
vut Abaciigil ve 5 Arkadaşının, 29.8.1977 Tarih ve 
2108 Sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Ya-
siasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı 
Maddelerinin Kaklırılmasıına Dair Kanun Teklıifleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/445, 2/13, 
2/301, 2/307, 2/398, 2/401) (S. Sayısı : 571) (Dağıt
ma tarihi : 16.5.1987) 

X 13. — 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hü
kümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köyıişleri; Plan ve Bütçe koımilsyon-
ları raporları (1/843) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma ta
rihi : 17.5.1987) 

14. — Kütahya Milletvekili Ahirnlet Ekici ve 3 Ar
kadaşının, 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Mad
desinin Değiştiril'mesÜ, Geçici 4 üncü Maddenin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
i(2/446) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 18.5.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

M 

(109 uncu Birleşim) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 568'e 1 inci Ek 

Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar ve 2 Arkadaşının, 
2 2 . 4 . 1 9 8 3 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması 
ve Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2 /443) 

Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 2/443 

Karar No. : 568'e 1 inci Ek 

21 . 5 . 1987 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar ve 2 arkadaşının 22.4.1983 gün ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka

nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna İki Madde ve Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Genel Kurulun 108 inci Birleşimindeki görüşmelerin
de 3 üncü maddeden sonra teklife ilave edilmesi istenen yeni 4 üncü madde önergesini ve 8 inci maddeyi veri
len 4 önerge ile Komisyonumuz geri almıştı. 

Komisyonumuz 21.5.1987 günkü toplantısında yapılan görüşmelerde kanun teklifine eklenmesi istenen ye
ni 4 üncü madde teklifine ilişkin önerge olumlu karşılanmış ve 4 üncü madde olarak teklife aynen ilavesi 
kabul edilmiştir. 

8 inci maddenin değiştirilmesi ile ilgili önergeler üzerinde yapılan görüşrrelerden sonra Gaziantep Mil
letvekili Mustafa Taşar ve 4 arkadaşının önergesi kabul edilmiştir. 8 inci madde bu değişik şekli ile benim
senmiş diğer üç önerge ise reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 
Üye 

Halil İbrahim Şahin 
DenMi 

inci maddeye muhalifim. 
Üye 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Üye 
Edip Özgenç 

îçel 
indi maddeye muhalifim 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 
şı oydayım, 8 inci maddeye 

Başkanvekliü 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Ünal Ya^ar 
Gaziianitep 

Üye 
Namık Kemal Sentürk 

İstanbul 
8 inci maddeye muhalifim 

Üye 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

Sivas 
Tekliftin 8 inci maddesinle karşıyam 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 
Üye 

İhsan Tombus 
Çorum 

Üye 
Sabahattin Araş 

Erzurum 

Üye 
Cevdet Karslı 

Giresun 
8 indi maddeye muhalifim 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
8 indi maddeye muhalifim 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddele-
nin Kaldırılması ve Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 4. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 3270 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesinin 
7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Parti kurucuları seçilmiş delegelerin. % 15'inden fazla olmamak kaydıyla, parti üyelîfcleri devam ettiği 
müddetçe, ilk büyük kongre dahil büyük kongrenin tabiî üyesidirler. Parti kurucuları seçilmiş delegenin % 15' 
inden fazla ise tabiî delegelerin kurucular arasından nasıl seçileceği siyasî partilerin tüzüklerinde gösterilir. 
Parti kurucuları ilk büyük kongreyi, partinin tüzelkişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde toplamak 
zorundadırlar.» 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 8. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun; 

a) 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

b) 119 uncu ve geçici 1 inci maddelerinin yürürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 4 üncü 
maddesinin yürürlükten kaldırıldığı tarihte sona erer. 

T. B. M. M. ;(S. Sayısı : 568'e linçi Ek) 



Dönem: 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET'MECLİSİ S. Sayısı : 570 

Konya Milletvekili Kemal Or'un, 10 . 2 . 1954 Tarih ve 6245 Sayılı 
Harcırah Kanununun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/442) 

5,5.1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Kemal Or 
Konya Milletvekili 

GEREKÇE 

Hastalıkları icabı ikamet mahalli dışına gönderilenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20 nci maddesi 
gereğince refakat etmesi lüzumu resmî tabip raporuyla tevsik tdilenlere aile efradından değil ise, bu işin de
vamı müddetince yevmiye verilmekte ve fakat refakat edecek kimse aile efradından ise, gidiş - dönüş yol 
yevmiyesi dışında, hiçbir ödeme yapılmamaktadır. Ayrıca hastaya da hastanede yattığı müddetçe hiçbir öde
me yapdmadığından, refakatçinin çok müşkül bir durumda kalacağı açıktır. 

1954 yılkıda kaleme alınmış oflan bu kanun maddesinin, aile efradından olan ve olmayan refakatçılar ara
sında farklı işlçm ihdas etmesinin sebebini anlamak mümkün değildir. Zira verilen yevmiye, refakatçinin 
ikamet mahalli dışında refakat hizmetini gördüğü sürece İaşe ve İbatesini sağlamak içindir. 

İaşe ve ibate ihtiyacı aile efradından refakatçi için de mevcut olduğundan ve bu sağlanmadığı takdirde 
refakatçinin refakat görevini yapması ve dolayısıyla hastanın tedavi için ikamet mahalli dışına götürülebil
mesi mümkün olmayacağı aşikârdır. Bu uygulama ise, hem açık bir adaletsizlik hem de kanunun sağlamak 
istediği tedavi imkânının fiilen kullanılamaması neticesini doğurmaktadır. 

Bu konuda Sayıştay Genel Kurulunun 29.1.1987 gün ve 4591/1 sayılı Kararı meseleyi etraflı bir şekilde 
incelemekte ve bu uygulamanın haksız olduğu sonucuna varmakta ve maddenin teklif ettiğimiz şekilde yeni
den düzenlenmesinin uygun olacağını mütalaa etmektedir. 

-Sayıştay Genel Kurulunun konu ile ilgili 29.1.1987 gün ve 4591/1 saydı Kararı ekte sunulmuştur. 
Kanun teklifimizin kabulü hususunda gereğini takdirlerinize arz ederim. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 14 . 5 . 1987 

Esas No. : 2/442 
Karar No. : 65 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5.'5.1987 tarihinde Tütrttüiye Bülyüfc MiMet Meclisi Başkanlığına sulanılan ve BaşIkanMkça Komisyonumu
za havale edilen, Konya Milletvekili Kemal Or'un «Iİ0.2.1954 Tarih ve 6245 Sayiı Harcırah Kanununun 20 
nci Maddesinin Değisttiritoeısi Hakttundia Kanun Teklifi» KomisıyoıniumuzaM 14.5Jİ987 tarihindle yaptığı 105 
indi' birleşimdie teMf siahifoiriin ve Hükümet temsilcilerinin kafafonasıyla incelenip görüşüldü. 

IBilindliği gibi, 6245 sayilı Harcırah Kanununun 20 nci maddesi hükmü gereği; bir kimse refakatimde te
davi için iteamiet mahalli dışıma gönderilmesine resmî dlolkltlor raporuylBa lüzum gösterilen hastaya, refakat 
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eden aile efradımdan birinin yalnız gidiş ve dönüş için yevmiye ve yol masrafı Ödenımektîe, refakat edecek 
aile efradı bulunmaması halinde kurumca refakatçi olarak görevDendirileoek mıemur veya hizmetliye ise gi
diş ve dönüş için yevmiye ve yol masrtafı yanınlda tedavi müddeltünce ayrııoa yevmiye ödenmesi rmüimlklün ol
maktadır. 

Teklif ile, ailıe efradından olan ve olmayan refakatçıllar arasında farklı işlemlerin uıylgul;anmlası, diğer bir 
ifade ile aile ferdi olan refakialtçi ateyhiıne kanundan doğan bir farikan aflfcadan kaldırtması Ve bu sureitfe 
eşikliğin sağlanması amaçlanmı/şlt*.-

Tdkfliff ve gerekçesi Komisiyonımıuızca beniimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiş, Teklifin; 6245 
saydı Harcırah Kanununun 20 nci maddesini değiştiren çerçieve 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Malî içerikli düzenlem'ölîertde geriye dönük uyiguıl'ama ıhülklülmilerinıin beraberinde çeşM'i sakıncalar - da ge
tireceği görüşünden h'arekelie teklifin 2 nci maddesi «dBu Kanun yayımı tarihinde yülrfMüjğe girer» sekinde 
değişjtirilmişftir. 

Yurültimfâyi düzenleyen tekülMin 3 üncü maddesi ise Komisyonumuzca «aynen klaibüft edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmalk üzlere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz oltour., 

'Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Üye 
Nabi Sabuncu 

Aydın 

Üye 
İlhan Aşkın 

Bursa 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
M. Hayrı Osmanlıoğlu 

Gaziantep 

Üye 
H. Orhan Ergüder 

İstanbul 

Başkanvekü 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

Üye 
A. Akgün Albayrak 

Adana 

Üye 
Hakkı Artukarslan 

Bingöl 

Üye 
M. Memduh Gökçen 

Bursa. 

Üye 
Metin Yaman 

Erzincan 

Üye 
Murat Sökmenoğlu 

Hatay 

Üye 
Tülay Öney 

İstanbul 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Üye 
Hazım Kutay 

Ankara 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bdkı 

Üye 
C. Tayyar Sadıklar 

Çanakkale 

Üye 
Togay Gemalmaz 

Erzurum 

Üye 
/. Fevzi Yaman 

İsparta 

Üye 
Özdemir PehUvanoğlu 

tamir 

Türkiye Büyük Millet Meclüsi (S. Sayısı: 570) 
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Üye > 
M. Turan Bayezit 
Kaiıramanatnaıraş 

Üye 
İsmet Ergül 

Kırşehir 

Üye 
Ayhan Fırat 

Malatya 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Enver Özcan 

Tdkat 

Üye 
İbrahim Özbıyık 

Kayseri 

Üye 
Haydar Koyuncu 

Konya 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 

\ 

Üye 
İsa Vardal 
Zonguldak 

Üye 
Mehmet Budak 

Kırşehir 

Üye 
Saffet Sert 

Konya 

Üye 
Fehmi Memişoğlu 

Rize 

Türtaye Büyük Millet Mecîisi {S. Sayısı: 570) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ KEMAL OR1JN 
TEKIİKt 

10.2.1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 
20 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Har
cırah Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 20. — «Hastalıkları icabı 18 inci madde
nin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatin
de gitmesi lüzumu resmî tabip raporuyla tevsik edi
lenlere refakat edecek aile efradından birisine ve 
aile efradından refakat edecek bir kimse bulunma
dığı takdirde kurumlarınca terfik olunacak memur 
veya hizmetliye bu işin devamı müddetince yevmi
ye ve yol masrafı verilir» 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1987 tarihin
den geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

10.2.1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 
20 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE l t — Teklifin 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir,, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 570) 



Dönem: 17' Yasama Yık : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 571 

Yozgat Milletvekili LutfuUah Kayalar ve 59 Arkadaşının, Kütahya 
Milletvekili Abdurrahman N. Kara'a ve 9 Arkadaşının, İstanbul Mil
letvekili Namık K. Şentürk ve 8 Arkadaşının, Kars Milletvekili Ömer 
Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ba
lıkesir Milletvekili Davut Abacıgil ve 5 Arkadaşının, 29.8.1977 Ta
rihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırıl
masına Dair Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(2/445, 2/13, 2/301, 2/307, 2/398, 2/401) 

TBMM Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 
Tarih : 5.5.1987 
Sayı : 11-87/159 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine, ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun TeMHifimiz gerekçeli olarak iliştikte sunulmuş
tur. 

Gereği için arz olunur. 

LutfuUah Kayalat 
Yozgat 

Cevdet Karakurt 
Diyarbakır 

Saffet Sakarya 
Çankırı 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Pertev Asçıoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Özalp 
Aydın 

İlhan Aküzüm 
Kars 

İlker Tuncay 
Çankırı 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Kemal Iğrek 
Bursa 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankana 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

Mustafa Demir 
Şanlıurfa 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İsmail Üğdül 
Edirne 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Mustafa Tasar 
Gaziantep 

Eyüp Asık 
Trabzon 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Rıza Tekin 
Siirt 



Reşit Ülker 
İstanbul 

Metin Gürdere 
Tokat 

Fuat Öztekin 
Bolu 

Mahmut Sönmez 
Bingöl 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Ilışan Nuri Topkaya 
Ordu 

Mustafa Kılıçarslan 
Sakarya 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

Alaattin Fırat 
Muş 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 
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Aydın Baran 
Siirt 

Mümtaz özkök 
Sakarya 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Beşir Çelebioğlu 
Mardin 

Hüseyin Şen 
Artvin 

Umur Akarca 
Muğk 

Işılay Saygın 
Izmüır 

Mekin Sarıoğlu 
Manisa 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

llyas Aktaş 
Samsun 

Naci Tasel 
Elazığ 

Timur Çınar 
Manisa 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Ayçan Çdkıroğulları 
Denizli 

Nabi Poyraz 
Ordu 

llhami Kösem 
Malatya 

Talat Sargın 
Tokat 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Serafettin Toktas 
BaÜkeslir 

Burhan Kara 
Giresun 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Osman Nuri Akyol 
Kocaeli 

Nihat Akpak 
Sakarya 

Ata Aksu 
Gaziantep 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 571) 
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GENEL GEREKÇE 

iBilindjği itoere 29;8,1977 tariih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası» gereğince muh
tarlar, 100 gösterge rakamının yürüdükteki katsayı ile çarpınmasından çıkan miktar üzerinden temsil ödeneği 
almaktadırlar. 

Bugün muhtarlar lSOtokı üzerimde ilmühaber düzenleme durumundadırlar. Bunlara % 95'i kamu görevi 
ile ilgilidir. Bu kadar çeşit ve yoğun iş hacmi içerisinde muhtarların giderleri de son derece artmış bulun
maktadır. Bir muhtarlık makam odası bulunmayan köylerde bu görev muhtar olan kişinin genellikle evinde 
sıürdürülmektte ve kabil masraflarım büyük bir kısmı da ihlaliyle muhtarın kendi imkânlarıyla karşılanmaya ça
lışılmaktadır. Artan iş hacmi ve trafiği dikkate alındığımda muhtarlara masrafları için verilen temsil ödene
ği çok cüzi kalmakta ve bu masrafların büyük bir kısmını kendi cebimden karşılama durumunda kalmakta
dırlar. 

Diğer taraftan aynı kanun gereğince muhtarlar Bağ - Kur kapsamımdla bulunmaktadırlar. Ve Bağ - Kur 
primlerini de yukarıda değindiğimiz cüzi miktardan karşılamak duırumumdadırlar. 

Yine som mevzuat değişikliklerimden sonra sağlık primi ödemek durumunda olan muhtarlar biu sağlık 
primlerimi de bahis konusu 100 göstergemin mevcut kaıGsayı ile çarpılması sonucu çıfcian miktardan karşılamak 
zorundadırlar. Yani Bağ - Kur primleri ile sağlık primlerimin tutarı esasen ortalama 10 bin lirayı geçmekte
dir. Bu miktar ise muhtarın temsil ödemeğimi büyük bir meblağ iMümde olmaktadır. 

Bunun dışımda yukarıda da belirtildiği güb'i artan çok yoğum iş hacmi nedeniyle Bucak, İçe ve İl mer
kezlerime veya Jandarma Karakollarıma sürekli gidilip igelindiği malumdur. Bunlarla ilgili yol, konaklama ve 
yiyecek giderlerimin mevcut temsil giderleriyle karşılanması imkânsız hlale gelmiştir. Bu imkânsızlıklar nede
niyle de yetişmiş muhtarlarım bir çoğu bü işe gönüllü talip olmama durumundadırlar. Oysa kanunum ilk şek
limde temel maksat köylerde ve mahallelerde yetişmiş insanlarım bu işe gönüllü olmaları hedeflenmişiti. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle çok önemli bir kamu görevimi yürüten muIhHarların .malî açıdan kısmen 
olsun rahatlığa kavuşturulması gerekmektedir. Tekliflimiz bu maksatla hazarlanmıştır. 

MADDE GERfBKÇEÜERİt 

Teklifim birimci maddesi ile halen köy muhtarları için yürürlükte olan 100 gösterge rakamlı temsil öde
neği 500 gösterge rakamına çıkarılmaktadır. 

İkinci madde ile de yine 100 olarak yürürlükte bulunan şehir ve kasaba muhtarlık ödemeği gösterge ra-
kamı 500 gösterge rakamlına yükseltilmektedir. 

Teklifin üçüncü maddesi ile de bütçemin aktarılması, ödemedin esas ve usulleri, harç tahsilatı payları ve 
resmî evrak ve basılı kâğıtlarım tip örnek ile bedelleri Ikonusu düzenlenmektedir. 

Geçici madde ile de yeni yönetmelik hazırlanana kadar eski yönetmeliğin bu kamuma aykırı olmayan 
bükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme 'bağlanmaktadır. 

Dördüncü madde ile yürürlükten kaldırılan hükümler, 
'Beş ve altıncı maddeler yürürlük ve yürütme maddeleri olarak düaenlemmıiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 571) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET IMECMİ BAŞKANLIĞINA 

29.8.1977 tarihli ve 2108 Numaralı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 ve 2 nci madde
lerinim değiştirilimesfoıe ve aynı Yasaya bir eık madde eklenmesine dair Kanun teklifimiz ve gerekçesi saygıla 
rumuzla sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını arz ederiz. 1 . 2 . 1984 
Vecihi Akın Abdurrahman N, Kara'a Prof. Dr. Mükerrem Hiç 

Konya Kütahya Yozgat 
Turgut Kunter Mehmet Arif Atalay Osman Bahadır 

Rize Adıyaman Trabzon 
Mahmut Altunakar Rıfat Bayazıt Mehmet Kocabaş 

Diyarbakır Kahramanmaraş İçel 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

GEREKÇE 

Muhltar temsil Ödenekleri 1977 yılında 29.8.1977 tarih 2108 sayılı Yasayla tespit edilmiştir. Aradan geçen 
8 yıl içinde çok değişen hayat şartlanma ve o tarihten Ibu yana maaş ve ücretlere birk'aç defa zam yapılmış 
olmasına rağmen, muhtarlar her nedense bu ayarlamaların dışında kalmışlardır. 

Köylerde ve mahallelerde cemiyetimize birçok önemli görevler ifa eden muhtari&riimıızın tenceresine bir 
kıüçük katkıda bulunarak yıllarım eksikliğini bir ölçüde telafi etmek amacıyla bu teklif hazırlanmıştır. 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ABDURRAHMAN N. KARA'A VE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

29.8.1977 Tarihli ve 2108 Numaralı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 ve 2 nci Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 29.8.1977 tarihli ve 2108 Numaralı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirii-
müştir. 

Madde 1. — Köy muhtarlarına 18.3,1924 tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununun 19 uncu maddesine göre 
köy derneğince muhtarlık temsil ödeneği olarak takdir edilecek ücret; ayda (300) göstergenin her yıl bütçe ka
nunuyla tespit edilecek kat sayının çarpımı ile bulunacak miktardan az olamaz. Asgarî ödeneğin karşılığı her 
yıl içişleri Bakanlığı bütçesine konularak köy bütçelerime aktarılacak paralardan ve bu yasanın ek maddesin
deki fondan sağlanır. 

MADDE 2. — Aym Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 2. — Şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, karşılığı içişleri Bakanlığı bütçes'inden ve bu yasanın 

ek maddesindeki fondam il özel idareleri bütçelerine aktarılacak Ödenekten sağlanmak suretiyle ayda (300) gös
tergenin her yıl bütçe kanunununda tespit edilecek katsayının çarpımı ile bulumacak miktar üzerimden muhtar
lık ödeneği verilir. 

Şehir ve kasaba mahalle muhtarları 15.4.1944 tarihli ve 4541 Sayılı kanuna göre harç pulu karşılığında tahsil 
edecekleri harçları mal sandıklarına yatırırlar. Ve bunum % 25*i kendilerine prim olarak ödenir. 

MADDE 3. — Aym Kamuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE — Bu yasada gösterilen temsil ödeneği ile muhtarlık ödeneğinin karşılığı, yurt dışından ithal 

edilen otomobil, dayanıklı tüketim malları, alkollü içkiler ve sigara ile yine muz gibi lüks sayılan gıda mad
deleri üzerine konulacak azamî % 5*i geçmeyen oranda alınacak fondan temim edilir. 

Lüks kategorisine giren ithal mallarımın listesini yapmak veı mal grupları ,% oranını tespit etmek Bakamları 
Kurulu yetkisindedir. 

MADDE 4. — Bu Yasa 1.3.1984 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 571) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No.: 2/13 
Karar No.: 26 

İçişleri Komisyonu Raporu 

28 . 6 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK! MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kütahya Milletvekili Abdurrahknan Necati Kara'a ve Dokuz Arkadaşının, 29.8.1977 Tarihli ve 2108 Numa
ralı Mu'htar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasımn 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aym Kanuna 
Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilgili Bakanlık Temsilcileri ve Teklif sahibinin de 
katılması ile Komisyonumuzun 27.6.1984 Tarihli ve 19 uncu birleşiminde, incelenip görüşüldü. 

Anayasanın 1.63. üncü maddesinde «cari ve ileriki yıl bütçelerine malî yük getirecek nitelikteki Kanun ta
san ve tekliflerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur» hükmü yer al
maktadır. Bu teklif ile 1984 yılı bütçesine ek malî yükümlülük gerilmektedir. Oysa 1984 yılı bütçesinde bu kül
fetin karşılığı olmadığı için teklif Anayasanın anılan hükmüne aykın düşmektedir. Ayrıca bu konu üzerinde 
İçişleri Bakanlığınca daha detaylı bir tasarının hazırlanmakta olduğu verilen bilgilerden anlaşılmıştır. Bu itibar
la Komisyonumuz sözkönusu teklifi olumlu bulmamış ve maddelerine geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile 
karar vermiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Ba|kan 
Necat Tunçsiper 

Balukesir 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 

Üye 
Ali [Aşkın Toktaş 

İzmir 

> 

Üye 

Başkanvekili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Kadri Alt ay 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 
(Muhalifim) 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Mehmet Umur Akarca 
Muğla 

Üye 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Sözcü 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Salim Erel 

Konya 
(Oylamaya katılmadı) 
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TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİS* BAŞKANLIĞINA 

29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı «Muhtar Ödenekleri ve Sosyal Güvenlik Yasasının iki maddesinde değişik-
lifc yapılmasına dair olan kanun teklifimiz gerekçeleri ile birlikte ekte takdim olunmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ve rica öderiz. 12.2.1986 

Namık K. Şentürk Abdurrahman Kara'a Ahmet Süter 
istanbul Kütahya İzmir 

Süleyman Çelebi Ahmet Sarp Ayhan Sakallıoğlu 
Mardin Diyarbakır * Sakarya 

Turgut Yaşar Gülez Yılmaz Altuğ 
Bolu Sivas 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere Köy ve Mahalle Muhtarları 29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Kanun gereğince halen ayda (100) 
göstergenin her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen katsayının çarpımı ile bulunacak miktar kadar aylık ödenek 
almaktadırlar. 

Yani muhtarlar, yukarda bahsedilen kanun hükmüne göre, 1986 yılında 56 X 100 = 5 600 TL. gibi fevkalade 
cüzi denilebilecek bir aylık alacaklardır. Oysaki bu kamu görevlileri köy ve mahallede Devlet ve Mahallî hiz
metlerin birinci ve ilk kademesidir. Bir bakıma yönetimde Devlet adına birinci derecede sorumluluk yüklenen 
kişilerdir. 

Gerek kendilerine vücut veren 442 ve 4541 sayılı, gerekse diğer kanunlarla verilmiş olan sayısız görevlerin, 
ifasında yüklendikleri sorumluluk ve haiz oldukları yetkiler bakımından Devlet memuru telakki edilen köy ve 
mahalle muhtarlarının aylık ödeneklerinin, gördükleri ağır ve önemli hizmet ve sarfettikleri emekle mütenasip 
bir seviyeye çıkartılması, adil Devlet olmanın bir icabı olduğu kadar, Anayasamızın ücrette adalet sağlanma
sına dair olan 55 inci maddesinin de gereğidiir. 

Binaenaleyh köy ve mahalle muhtarları aylık ödeneklerinin hiç almazsa en azından, bir taban ücreti niteli
ğinde kabul edilen asgarî ücret esasına bağlanmasını teminen iş bu kanun teklifimiz hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı «Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik YasasiMiın 2 nci maddesini değiştiren 
kanun tekhfimizin 1 inci maddesi ile, köy muhtarlarına köy derneğince takdir edilecek temsil ödeneğinin as
garî ücretin aylık miktarından aşağı olamayacağı hükmü getirilmiştir. 

2 nci maddesi ile de, keza şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına ayda ödenen muhtarlık ödeneği miktarının 
asgarî ücretin aylık tutarına yükseltilmesi sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 571) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ NAMİK KEMAL ŞENTÜRK VE 81 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

(29.8.1977 Tarihli ve 2108 Sjayıh «Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Ya^ası»nın tki Maddesinde Değişiklik 
; YMra|a^ Hakkında KJaöun Teklifi 

MADDE 1. — 29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Yasamm 'i inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 1, — Köy muhtarlarına 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 19 uncu maddesine göre 

fcöy demetğince muhtarlık temsil ödeneği olarak takdir edilecek aylık ücret; asgarî ücretin aylık miktarından 
az olamaz. 

' Bu asgarî ödeneğin karşılığı, her yıl Içişteri Bakanlığı Bütçesine konularak köy bütçelerine aktarılacak 
paralardan sağlanır. 

MADDE 2. — 29.8 Jl 977 tarihli ve 2108 sayılı Yasamın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 2..— Şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, karşılığı İçişleri Bakanlığı Bütçesinden il özel idareleri 

bütçelerine aktarılacak ödenekten sağlanmak üzere, asgarî ücretin aylık tutarı miktarınca muhtarlık ödeneği 
yerilir. 

Şehir ve kasaba mahalle muhtarları 15.4.(1944 tarih ve 4541 sayılı Kanuna göre ve harç pulu karşılığında 
•tahsil edecekleri harçları mal sandıklarına yatırırlar ve bunun '% 25'i kendilerine prim olarak ödenir. 

MADDE 3v — Bu Kanun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

T.B.M.M. 
)$osyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 
Tarih : 25.2.1986 

\$ayı: 152 

(TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ: BAŞKANLIĞINA 

29.8.1977 tarih ve 21108 sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının İki Maddesinde Değişiklik 
Öngören Kanun Teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulinıuşıtıur. 

Gereğim? rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Ömer Kuşhan 
Kars 

İsa Vardal 
Zonguldak 

M. Turan Bayezit İdris Gürpınar 
Kahramanmaraş Muğla 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 
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GENEL GEREKÇE 

Şehir ve kasabaların mahalleleri ile köylerin yönetiminde birinci' derecede Devlet adına sorumluluk yük
lenen kişileri köy ve mahalle muhtarlarıdır. 442 sayılı Yasanın 10 uncu maddesi ise muhtarları Devlet me
muru olarak kabul etmiştir. Böylece yetki ve sorumluluk bakımından muhtarların diğer Devlet memurla
rından farkı yoktur. Sorumluluklar yüklenen ve kendisinden kamu hizmeti beklenen muhtarlara 2108 sayılı 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile verilen ödenek, yasalarla yüklenilen sorumluluklar karşısında 
adalet ve eşitlik ölçüleriyle bağdaşmadığı gibi bugünkü yaşam koşulları dikkate alındığında da yeterli değildir. 
Ayrıca para değerinde zaman içinde meydana gelen değişmeler de yapılan ödemeleri yetersiz kılmıştır. 

Bu Kanun teklifi, muhtarlarını hizmetlerinin yürütülımesindeki sorumlulukları'göz önünde tutularak ödenek
lerinde az da olsa bir artış sağlayabilmek amacı ile hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Teklifin 1 inci maddesiyle 2108 sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci 
maddesinin birinci fıkrası değiştirilmekte ve köy muhtarlarına verilmekte olan (100) göstergenin, verilen öde
neğin zamanla yetersiz olması nedeniyle (300) göstergeye1 çıkarılmış ve böylece köy muhtarlarının aylık ödenek
lerinde artış sağlanmıştır. 

Madde 2. — Bu maddeyle de aynı yasanın 2 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmekte ve şehir ve 
kasaba mahalle muhtarlarına verilen (100) gösterge (300) göstergeye çıkarılmıştır. 

Madde 3 ve 4. — Yürürlük ve yürütmeye ilişkindir. 

'KARS MİLLETVEKİLİ ÖMER KUŞHAN VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasalının Udi Caddesinde Değişiklik 
Yapılması Hjajkkııtfft Kanun) Teklifi 

MADDE il. — 29,8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhitar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Köy muhtarlarına 18.3Jİ924 gün ve 442 sayılı Köy Kanununun 19 uncu maddesine göre köy derneğince 
muhtarlık temsil ödeneği olarak takdir edilen ücret; ayda ı(300) göstergenin her yıl bütçe kanunu ile tespit 
edilecek katsayının çarpımı ile bulunacak miktardan az olamaz.» 

MADDE 2. — 29J851977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci mad
desinin! birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, karşılığı içişleri Bakanlığı Bütçesinden, il özel idareleri bütçelerine 
aktarılacak ödenekten sağlanmak suretiyle ayda (300) göstergenin her yıl bütçe kanununda tespit edilecek 
katsayının çarpımı ile bulunacak miktar üzerinden muhtarlık ödeneği verilir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 571) 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI YÜKSEK BASKANLIÖINA 

«Köy ve Mahalle Muhtarlarının Temsil ödeneklerinin Artırılmasına İlişkin Yasa önerim.» 
Gerekçeleriyle birlikte sunulmuştur. 
Gereğinin, yapılmasını saygılarımla dilerim. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

GENEL GEREKÇE 

Muhtarların temsil ödenekleri 10 yıl önce 29.8.1977 günlü 2108 sayılı Yasayla saptanmıştı. Buna göre muh
tarlar 100 gösterge sayısının her yıl bütçe yasasıyla belli edilen katsayı ile çarpılmasından çıkan sayı kadar ay
lık temsil ödeneği alacaklardır. 

Bugün muhtarlar 100 x 66 = 6.600 lira temsil öde neği almaktadırlar. O günden bugüne aylık ve ücret
lere zamlar yapıldığı halde gösterge sayısının düşük olması nedeniyle muhtar temsil ödeneğinde yeterli ve etkin 
bir sonuç vermemiştir, öte yandan hızlı nüfus artışı, köy ve mahalle isteklerinin ve hizmetlerinin artması, köy 
ve mahalle muhtarlarının onursal olarak bu işleri yapmasına olanak vermemektedir. Yurttaş her hizmetinin 
muhtarca görülmesini dirençle istemektedir. Böylece köy ve mahalle muhtarlığı kişisel çalışmaya olanak tanıma
yan, ağır ve sorumluluğu yüksek bir görev haline gelmiştir. Bu nedenle muhtarlık temsil ödeneğinde köklü bir 
iyileştirme yapmak zamanı gelmiştir. Bunda gecikme Türkiye'nin hızla kalkınmasını gecikme yaratabilecektir. 

Bu nedenle bu yasa önerisi hazırlanmıştır. 100 gösterge sayısı 400'e çıkarılarak kısmî bir iyileşme sağlanma
ya gayret edilmiştir. Başbakan Özal'ın yerel yönetimlere bu arada muhtarların sorunlarına yakın ilgisi de bizi 
bu konuda yüreklendirmiştır. 

Gösterge sayısı lOO'den 400'e çıkarıldığında, gösterge sayısı 400 x bu yılki katsayı 66 = muhtarlar ayda 
26.400 TL. alabileceklerdir. 

MADDE GEREKÇESİ 

Genel gerekçedekinin aynıdır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKERİN TEKLİFİ 

Köy ve Mahalle Muhtarlarının Temsil ödeneklerinin Artırılmasına İlişkin Yasa Önerisi 

MADDE 1. — 29.8.1977 gün ve 2108 sayılı muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 ve 2 inci mad
delerindeki 100 gösterge sayılan 400 olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu yasa yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 571) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

29.8.1977 tarihli Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının iki maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Davut Abacıgil Salih Alcan S ur ur i Bay kal 
Baılıteir Tekirdağ Ankara 

S. Hüsamettin Konuksever Nuri Korkmaz Muzaffer Yıldırım 
Edirne Adana Kayseri 

G E R E K Ç E 

Anayasamızın 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir 
ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri almak zorunluğundadır. 

Bugün köy, şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına verilen ücretin adaletli bir ücret olduğunu söylemeye im
kân yoktur. 

Anayasamızın 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde 
bulundurularak asgarî ücretin tespit edileceği öngörülmektedir. 

Asgarî ücret, her ne kadar yapılan işe uygun adil ücretten daha düşük ise de Anayasanın yukarıdaki mad
desinde belirtilen kriterler göz önünde tutularak hesaplandığı takdirde bu ücret adil ücrete doğru bir yakla
şım gösterecektir. 

Muhtarlara bugün için verilen ve sembolik bir rakam olan muhtarlık ödeneğinin, bu yasa teklifimizle her 
yıl İş Kanunu hükümlerine göre sanayi kesimi için tespit edilen asgarî ücret düzeyine çıkarılmasından ibaret
tir. 

Böyle bir düzenleme Anayasa, sosyal hak ve adalet ilkelerinin bir gereğidir. 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ DAVUT ABACIGİL VE 5 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

29.8.1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının İki Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 1. — Karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı Bütçesinden köy bütçelerine aktarılacak ödenekten sağlan
mak suretiyle köy muhtarlarına, asgarî ücretin sanayi kesimi için tespit edilen tutan kadar aylık ücret muh
tarlık ödeneği olarak veriJir. Bu ücret hiçbir kesintiye tabi değildir. 

Köy muhtarlarına 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 19 uncu maddesine göre köy derneğince 
muhtarlık temsil ödeneği olarak ayrıca bir ücret takdir edilmez. 

MADDE 2. — Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının ikinci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı Bütçesinden İl Özel İdareleri bütçelerine aktarılacak ödenekten sağlan
mak suretiyle şehir, ve kasaba mahalle muhtarlarına, asgarî ücretin sanayi kesimi için tespit edilen tutan kadar 
aylık ücret muhtarlık ödeneği olarak verilir. Bu ücret hiçbir kesintiye tabi değildir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 571) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 14.5.1987 
Esas No. : 2/13, 2/301, 2/307, 

2/398, 2/401, 2/445 
Karar No. : 66 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türküye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığınca smuıhteMf ıtlarihlerde Komöîsyoınluimaıza havale edilen, Kültahya. 
Milletvekili Abdurrahman N. Kara'a ve 9 Arkadaşının; «29.8.1977 Tarihli ve 2108 Numaralı Muhtar ödenek 
ve Sosyal Güvenlik Yasasının I ve 2 noi MaJddderinin ıDeğiştirifaıesiine ve Aym Kanuna Bir Ek Makide İlave
sine Dair Kanun Teklifi», İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk ve 8 Arkadaşımn : «29.8.1977 Tarihli 
ve 2108 Sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının İki Maddecinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi», Kaırs Milletvekili Ömer Küşhan ve 4 Arkadaşının : «29,8.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar 
Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının İki 'Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi», İstan- . 
bul MMöcvekîl'i Re#t Ülker'in : «Köy ve Mahalle Muhtarlarının Temsil ödeneklerinin Artırılmasına İlişkin 
Yasa Önerisi», Balıkesir Mdlletivekiîü Davut Abacıgil ve 5 .Arkadaşının; «29.8.1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muh
tar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının İM Malddesin'in Değiştirilmesin© Dalir Kanun Teklifi» ve Yozgat 
MMerveki'li Lu'fcfuMah Kayalar ve 59 Arkadaşının; «29.8.1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal 
Güvenlik Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifli» Komisyonumuzun 14.5.1987 tarihli 105 inci birleşiminde Hükümet temsilcileri ve teküif sahiplerinin de 
katılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçilmeden önce aynı mahiyetteki 6 teklifin İçtüzüğün 36 ncı madde
si uyarınca bMeştirilmeleri ve daha kapsamlı olması nedeniyle Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve 59 
Arkadaşının hazırladığı teklifin görüşmelere esas alıaması kararlaştırılmıştır. 

Bilindiği gibi, 442 sayılı Köy Kanununun 36 ncı maddesinde köy muhtarlarının tgöreceğü Devlet İşleri, 37 nci 
maddesinde de göreceği köy işleri sıralanmıştır. Aynı şekilde 4541 sayılı şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair Kanunun 3 üncü maddesinde de mahalle muhtarının görevleri belirtilmiştir. 
Muhtarlara verilen bu 'görevler incelendiğinde, muhtarların ne kadar yoğun bir 'iş hacmi 'içerisinde oldukları 
açıkça görülecektir. Bu kadar geniş aş hacm'i karşısında muhtarlara masrafları için verilen temsil ödeneğıt çok 
cüzi kalmakta ve hatta masraflarının büyük bir kısmı kendilerince karşılanır duruma gelmektedir. 

29.8-1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar ve Sosyal Güvenlik Yasası gereğince muhtarlar, 100 gösterge raka
mının yürürlükteki katsayı İîe çarpımı sonucunda çıkan miktar üzerinden temsil ödeneği almaktadırlar. Bu
gün muhtarlar Bağ - Kur primlerim ve son mevzuat değişikliğine göre ödemek durumunda olacakları sağlık 
primlerini bile aldıkları çok az miktardaki temsil ödeneğiyle karşılamalan mümkün değildir. 

Hazırlanan teklifler ile, koy ve mahalle muhtarlarının yaptıkları ağır ve yorucu işler karşısında aylık öde
neklerinin artırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 10 Eylül 1977 tarihinde yürürlüğe giren 2108 sayılı Ka
nunla ilk defa muhtarlara verilen ödenek 100 'gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı suretiyle 
'tespit edilecek miktar şeklinde bellıi bir esasa bağlanmakla birlikte, aradan geçen zaman zarfında bu miktarın 
yetersiz kaldığı ve hatta bu miktarın çok daha önop değiştirilmesinin gerektiği üzerinde durulmuş, bir görüş 
olarak 'da beli gösterge ve memur katsayısı esası yerine bu ödeneğin asgari ücret esasına bağlanmasında yarar 
olduğu gibi görüşler ileri sürülmüştür. Yapılan bu görüşmelerde ileri sürülen fikirler ve teklif hakkında hü
kümetin görüşü dinlendikten sonra teklifin tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilen, 
2108 sayılı Kanunun 1 İnci maddesi, köy muhtarlarına verilecek ödenekle ilgili düzenlemeyi, aym Kanunun 

2 noi maddesi ise şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına verilecek ödenek ile 'ilgili düzenlemeyi getirmektedir. 
Aslında her iki konunun tek maddede düzenlenmesinin daha yararlı olacağı, hatta mükerrerliği önleyeceği 
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görüşünden hareketle verilen ıblir önerge kabul edilerek Köy Muhtarları ve Şehir ve Kasaba Mahalle 
Muhtarları ödenekleriyle ilgiü düzenleme 1 inci maddede toplanmış, bu ödeneği % 100'e kadar artır
ma yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmış, ayrıca bu ödeneğin Damga Vergisi hariç herhangi bir vergiye 
tabi olmayacağı hüküm altına alınmış ve madde yapı lan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Teklifin Çerçeve 2 noi maddesi ile değiştirilen 2108 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 1 inci maddede ya
pılan değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Çerçeve 3 üncü madde ile değişik aynı kanunun 6 ncı maddesi ile ilgili düzenlemede yer alan «ve köy» 
ibaresi 1 inci maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak metinden çıkarılmış ve madde bu değişiklikle 
kabul edilmiştir. 

Teklifin Geçici maddesi ve 4 üncü maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 5 ve 6 ncı maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygrile arz olunur. 

Başkam 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtip Üyö 
Konyal 

Kadir Demir 

Nabi Sabuncu 
Aydın* 

İlhan Askın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

M. Hayrı Osmanhoğlu 
Gaziantep; 

H. Orhan Ergûder 
İstanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

İsmet Ergili 
Kilisenin 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Başkanvekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Hakkı Artukaslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

Murat Sökmenoğlu . 
Hatayj 

Tülay öney 
İstanbul 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

Enver özcan 
Tokat! 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Hazım Kutay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

/. Fevzi Yaman 
İsparta 

özdemir Pehlivanoğlu 
(tzmim 

Mehmet Budak 
Kırşehir! 

Saffet Sert 
Konya 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

İsa Vardal 
Zonguldak1 
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YQZGAT MİLLETVEKİLİ LÜTFULLAH KAYA
LAR VE 59 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

29.8.1977 Tarihli ve 2108 Sayın Muhtar ödenek ve 
Sosyal Güvenlik Yasasının Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve İBaza Maddelerinin Kaldırıuriasına; İDair 

Kanun Teklifi 

'MADDE 1. — 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muh
tar Ödenek' ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Köy muhtarlarına 18.3.1924 tarih ve 
442 sayılı Köy Kanununun 19 uncu maddesine göre 
köy derneğince muhtarlık temsil ödeneği olarak tak
dir edilecek ücret, 500 gösterge rakamının memur ay
lıklarına uygulanan katsayının çarpımı ile bulunacak 
miktarı geçmemek üzere tespit edilir. 

tBû miktarı Bakanlar Kurulu iki katjna kadar ar
tırmaya yetkilidir. 

Ödeneğin karşılığı, her yıl İçişleri Bakanlığı Büt
çesine konulur. 

MADDE 2. — 29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değişltiritaıiştir : 

Madde 2. — Şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına 
karşılığı İçişleri Bakanlığı Bütçesinden, il özel İda
releri bütçelerine aktarılacak ödenekten karşılanmak 
suretiyle ayda 5100 gösterge rakamının memur aylıkla
rına uygulanan kaıtisayının çarpımı ile bulunacak mik
tarı geçmemek üzere tespit edilir. 

Bu miktarı Bakanlar Kurulu iki katına kadar ar
tırmaya yetkilidir. 

MADDE 3. — 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı 
Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

IMadde 6. — Köy ve mahalle muhtarlarına verile
cek ödeneğin özel idare ve köy bütçelerine aktarılma
sı, köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas ve 
usulleri, mahalle muhtarlarının harç tahsilatının ve 
paylarının ödenme biçimi ile köy ve mahalle ve ihti
yar heyetleri tarafından verilecek reslmî evraka ait 
basılı kâğıtların tip, örnek ve bedellerine ilişkin hu
suslar Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alına
rak İçişleri Bakanlığımca çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

29.8.1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve 
Sosyal Güvenlik Yasasının Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 29:8.11977 tarih ve 2108 sayılı Muh
tar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde İ. — Köy muhtarları ile şehir ve kasaba 
mahalle muhtarlarına 500 gösterge rakamının Bütçe 
kanunlarında devlet memurları maaşı için belirlenen 
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık 
ödenek verilir. Bu miktarı Bakanlar Kurulu yüzde yü
ze kadar artırmaya yetkilidir. 

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir ver
giye tabi değildir. 

Bu ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı 
Bütçesinden, il özel idarelerine aktarılacak ödenek
ten karşılanır^ 

MADDE 2. — 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muh
tar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci mad
desinin 1 inci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı 
Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 6. — Köy ve mahalle muhtarlarına veri
lecek ödeneğin özel idare bütçelerine aktarılması, 
köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas ve 
usulleri, mahalle muhtarlarının harç tahsilatının ve 
paylarının ödenme biçimi ile köy ve mahalle ve ih
tiyar heyetleri tarafından verilecek resmî evraka ait 
basılı kâğıtların tip, örnek ve bedellerine ilişkin hu
suslar Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alına
rak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelik
le belirlenir. 
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(YozJgat MMötJveMli Lutfullah Kayal ı ve 
59 Arkadaşının Teklifi) 

GEÇİDİ MADDE — Bu Kanunun 3 üncü madde
sinde düızenlenımesi öngörülen yönetmelik, Kanunun 
yjürüirüğe girdiği tarihten itibaren ülç ay içinde çıka
rılır. 

Bu düzenleme yapılıncaya kadar eski yönetmeliğin 
bu Kanuna aykırı olmayan htilkümlerinin uygulan
masına devam olunur. 

MADDE 4. — 29,8.(1977 tarihli ve 2108 sayılı 
Mlulhtar Ödenek .ve Sosyal Güvenlik Yasasının Ek 
Madde l ve Geçici Maddesi yürürlüklten kaldırılmış
tır. 

MADDE 5. — Bu Kanun 1.7.1987Mbn geçerli ol
mak üzere yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Klanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

14 — 

I (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Eıttlgi M«tin 

GEÇİCİ MADDE — TekKfin geçici maddesi ay-
I nen kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

ıMAİDDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştıir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen 
nen kabul edilmiştir. 

«•»» •« — 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 569 

6831 Sayıh Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe Komis

yonları Raporları (1/843) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 6.5. 1987 

Sayı: K. K. Gn. Md. 18/101 -
2088/03936 

TÜRKİYE BÜYÜK MİDLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA: 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.5.1987 
tarihinde kararlaştırılan «6831 Sayıh Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

GENEL GEREKÇE 

Ormanlarımızın en iyi bir şekilde korunması, orman sahalarının genişletllebilmesi ve rasyonel bir şekilde 
işletilmesinin en önemli faktörünün devlet - orman : halk münasebetlerinin Orman Kanunu bünyesinde kar
şılıklı hakkaniyet ölçülerinde düzenlenmesi ile mümkün olacağı düşünülmüştür. 

Bu ölçüden» hareketle orman sayılmayan sahipli yerlerdeki ağaç ve ağaççıkların kesilmesinde, Orman Ka
dastrosunun daha hızlı ve yapıcı olmasındaki darboğazların açılmasında, özel ormanların ve Orman Kanununa 
göre izinle tesis edilecek orman sahalarının koruma hizmetlerindeki boşluklar Kanun değişikliğinde esas alın
mıştır. 

Orman içi ve bitişiğindeki köyler halkının orman ürünlerinden ve gelirlerinden daha fazla pay alması 
Özellikle düşünülmüş ve bu köyler halkının yapılan kanun değişikliği tasarısı ile 9 milyardan fazla bir ek ge
lire kavuşturulması temin edilmiştir. Bu değişiklik devlet - orman - halk münasebetlerinde büyük dostluklar 
kuracaktır. Ayrıca Orman Kanununun 31, 32 ve 34 üncü maddelerdeki değişiklik sonucu nakdî yardımlar 42 mil
yar, köylüye verilecek emvali kendilerince piyasaya satışı sonucu 27 milyar olmak üzere toplam 69 milyarlık 
orman köylüsüne ek gelir sağlanmış olacaktır. 

Ormanlık alanların artırılması maksadıyla özel ve tüzelkişilerin kamu kurum ve kuruluşlarının ağaçlan
dırma hizmetlerine, fidanlıklar kurma çalışmalarına katılmalarını sağlamak ve teşvik etmek maksadıyla özel 
«Ağaçlandırma Fonu» ihdas edilmiştir. Bu fon faizsiz kredi verebilecek, hibe şeklînde yardım edebilecektir. 
Böylece zor ve masraflı olan, sabır isteyen ağaçlandırma ve fidanlık kurma çalışmaları büyük ölçüde teşvik 
Edilecektir. •*-
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MADDE GEREKÇELERİ 

1 inci maddedeki değişiklik gerekçesi: 
683H Sayılı Orman Kanununun 1 inci maddeslinin ikinci fıkrasının (F) bendinde yer alan «geçerli tapu» söz

cüğü devletçe verilmiş tapu belgeleri üzerinde şüphe uyandırdığından bu yanlış anlamaları ortadan kaldırmak 
maksadıyla kanun metninden çıkartılmıştır. 

Aynı maddenin (G) bendinde yapılan değişiklikle de sahipli arazilerin ve bu araziler üzerindeki ağaçlık 
alanların Devlet ormanlarına bitişik olup olmamasına bakılmaksızın sahipli araziler üzerindeki ağaçlık alan
ların üç hektarı aşmaması halinde bu yerler orman sayılmayacaktır. 

Devlet ormanına bitişik iki sahipti yerden birisinin üzerindeki ağaçlık alan bir dönüm olarak devlet or
manına bitişik ise bu yer orman sayılıyor buna karşılık diğeri üzerinde 2,9 Hektar ağaçlık alan devlet ormanı
na bitişik değilse orman sayılmadığından tatbikatta büyük adaletsizlikler olmaktaydı. 

2 nci maddedeki değişiklik gerekçesi: 
Devlet ormanlarına ait her çeşit işler ile devlet ormanı sayılan sahalar üzerindeki her çeşit işler 6831 sayılı 

Orman Kanunu hükümleri içinde Orman Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 
Bu genel müdürlüğü sadece yapan değil bu işleri aynı zamanda yaptıran bir kuruluş haline getirmek dü

şüncesiyle kanunda düzenleme yapılmıştır. 

3 üncü maddedeki değişiklik gerekçesi: 
Orman kadastrosu bütünü ile bir bölgenin, ormanlık alanın kadastrosunun yapılmasını öngördüğünden 6831 

sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve kamu oyunda yanlış anlamalara se
bep olan «herhangi bir nedenle orman sınırları dışında kalmış» sözcüğü kanun metninden çıkartılmıştır. 

4 üncü maddedeki değişiklik gerekçesi: 
6831 Sayılı Orman Kanununun 1! indi maddesinin birinci fıkrasına göre orman kadastro komisyonlarının 

ilan edilen kararlarına karşı altı ay içinde görevli ve yetkili adliye mahkemelerinde dava açılabilmektedir. Bu 
mahkemeler müddeabih'in değerine göre sulh hukuk veya asliye hukuk mahkemesi olabilmektedir. 

Bir ilçede birden fazla sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemesinin bulunması bu tür davaların farklı mah
keme ve hâkimlere havale edilmesi sonuç olarak emsal olaylar hakkında farklı kararların verilmesine sebep 
olmaktadır. 

Orman kadastro davalarında emsal olaylarda karar birliği sağlamak ve bu konuda ihtisas mahkemesi ya
ratmak düşüncesiyle» bu tür davaların Kadastro Mahkemelerinde bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde bu 
tür davalara bakmakla görevli mahkemelerde davanın görülmesi temin edilmiştir. 

5 inci maddedeki değişiklik gerekçesi: 
Orman amenajman heyet başkan ve üyeleri ile orman kadastro komisyonlarında çalışacak teknik perso

nel temininde büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu komisyonların personel açığını kapatmak ve çalışan 
personele işi ve arazi çalışmalarını sevdirmek ve böylece bu dalda çalışanları teşvik etmek maksadıyla bu 
personele Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye bütçesinden bir ek ödeme yapılması temin edilmiştir. Bu 
amaçla 683İ1 sayılı Orman Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ihtiyaç olmuştur. 

6 nci maddedeki değişiklik gerekçesi: 
Orman arazilerinin kamu yararına gerçek ve tüzelkişiler lehine arazi tahsislerinde Maliye ve Gümrük Ba

kanlığının görüşlerinin alınması bürokratik işlemlerin uzamasına sebep olduğu gibi her türlü inşaatlar için 
intifa hakkı tesis edilme mecburiyeti de tapuda kayıt işlemlerinin yapılmasını ortaya çıkarmaktadır, intifa 
hakkı süresi sonunda bütün tesislerin Hazineye geçeceği belirtilmiş ise de bu tesisler içinde devlete ait tesis
lerin de bulunduğu gözden kaçmıştır. 

683İ1 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası bu maksatla yeniden kaleme alınmış ve 
saha tahsisinde izin işlemi esas alınmıştır. Ancak, turizm yatırımlarında intifa - irtifak hakkının tesisi uygun 
görülmüştür. 
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7 nci maddedeki değişiklik gerekçesi: 
683İİ sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesinde yer alan «verimi yeterli» tabiri yanlış uygulamalara se

bep olmaktadır. Bunun önlenmesi için «verimi yeterli» tabiri yerine «verimli» tabiri uygun düşünülmüştür. 
Bu madde kapsamına giren hak sahiplerine ev, aJhır, ambar ve samanlık için orman emvali verilmekte 

ise de tavukçuluğu teşvik edilerek orman köylülerinin .geçimlerine katkıda bulunulması amacıyla kümes için
de zatı ihtiyaç verilmesi 'hükmü ilave edilmiştir. 

31 inci madde kapsamına giren hak sahibi köylülere yukarıda sayılan ihtiyaçları için lüzumlu orman em
valinin kendileri tarafından temin edilmesi ile ağaç yetiştirmeye de yönlendirilmeleri ve bu emvalin piya
saya intikalinin sağlanması bakımından, hak salhipleri nin talebi 'halinde emval yerine rayiç bedel üzerinden 
nakit ödeme yapılması hükmü getirilmiştir. 

Mevcut duruma göre, zatı ihtiyaç emvali başka bir yere nakli yasaktır. Ancak, hak sahiplerinin ev ve 
müştemilatının tabiî afete maruz bulunması, baraj veya gölet alamı içinde kalması veya hak sahibinin iskâna 
tabi olması halinde yapacak emvalin ve enkazın nakline müsaade hükmü getirilerek, hem köylünün mağduriye
tinin önlenmesi, hem de emvalin kıymetlendirilmesi sağlanmış olacaktır. 

Böylece bu madde kapsamına giren köylülere 34 970 000 000 TL. destek sağlanmıştır. 

8 inci maddedeki değişiklik gerekçesi: 
6831 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesinin son kanun değişikliğinden önce bu madde kapsamına 

giren köylü ve kasabalılara da tarife bedeli ile zatı yapacak ihtiyacı verilmekte iken, değişiklikten sonra 
ihtiyaçların maliyet bedeli üzerinden karşılanması mağduriyetlerine sebep olmuş, yeni inşaat yapmaları zor
laşmış, ihtiyaçlarını kanunsuz yollardan temin yoluna gitmeye başlamışlardır. Bu durumun önlenmesi için 
zati yapacak ihtiyaçlarının maliyet bedelinin yarısı üzerinden verilmesi hükmü getirilmiştir. 

Ağaçlandırma ve enerji ormanı tesis çalışmalarını bu yerler halkına benimsetmek için, bu maksatla yapı
lacak kesimlerden çıkabilecek yakacak odunların tarife bedeli ile kendilerine zatı ihtiyaç olarak verilmesi hük
mü getirilmiştir. 

Böylece madde kapsamına giren köylü ve kasabalılara 7 3C0 000 000 TL. destek sağlanmıştır. 

9 uncu maddedeki değişiklik gerekçesi: 
6831 sayıl: Orman Kanununun 34 üncü maddesinin II nci fıkraya göre, kooperatiflere >% 25 karşılığı ola

rak sadece kerestelik tomrjk veya bedel farkı verildiğinden kaplamalık ve soymalık tomruk istihsalinin teş
vik edilmesi ve böylece piyasanın ihtiyacına katkıda bu Umulması amacıyla kaplamalık ve soymalık tomruklar
dan da hak ve bedel farkı verilmesi hükmü getirilmiştir. 

Mevcut duruma göre; bedel farkının hesabında, işletmesinin. yıl 'çında sattığı tomrukların açık artırmalı 
satışlar genel ortalaması ile maliyet bedeli genel ortalaması arasında fark esas alınmaktadır. Ancak, önceki 
yıllarda ait emvalin daha düşük fiyatla satılması halinde, kooperatiflerin mağduriyetlerine sebep olunmakta 
idi. Bu durumun önlenmesi bakımından, yılı içinde istihsal edilen emvalden yılı içinde açık artırmalı olarak 
satılan miktarın genel satış ortalaması ile maliyet bedelleri genel ortalaması arasındaki farkın esas alınması 
hükmü getirilmiştir. 

Mevcut duruma göre, istihsalde çalışanlara ödenmekte olan % 2 istihkak fazlası önemsenmeyecek de
recede düşük kaldığından, istihsali teşvik yönünden, bu oran % 10 çıkarılmıştır. 

Getirilen değişikliklerle orman köylülerine ve kooperatiflere 27 500 000 000,- TL. destek sağlanmıştır. . 

10 uncu maddedeki değişiklik gerekçesi: 
Orman Kanununun 57 ve 63 üncü maddelerine göre yeni orman sahalarının tesis edilmesini ve fidanlık

lar kurulmasını teşvik etmek bu tür pahalı ve uzun vadeli yatırımlara gerçek ve tüzelkişilerle kamu ku
rum ve kuruluşlarının katılmaların temin etmek düşüncesiyle, bu hizmetlerde harcanmak üzere «Ağaçlandırma 
Fonu» ihdas edilmiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrindeki bu fondan yatırım sahipleri kredilendirilecek veya bun
lara hibe şeklinde yardımlar yapılabilecektir. 

Fonun kuruluş amacı orman alanlarımızın genişletilmesini sağlamak ve teşvik etmektir. 
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11 inci maddedeki değişiklik gerekçesi: 
Orman yangınlarının söndürülmesinde görevli personelin bu hizmetlerdeki sakatlanma ve ölümler! halin

de verilen tazminat yetersiz görüldüğünden miktarları artırılmıştır. 

12 nci maddedeki değişiklik gerekçesi: 
Orman suçlarında kullanılan suç nakil vasıtaları teminata bağlı olarak sahiplerine dava sonuna kadar iade 

edilebilirken suçta kullanılan suç aletleri sayılan dozer, traktör ve benzeri ağır makineler dava sonuna kadar 
teminat karşılığı sahiplerine iade edilememekte bunların muhafazası ve satışı zor olduğu gibi sanıkların be
raat etmesi halinde telafisi zor durumlar ortaya çıkmaktadır. 

84 üncü maddenin birinci fıkrasına yapılan ilave ile suç aletlerinin de suç nakil vasıtaları gibi teminata 
bağlanarak sahiplerine verilebilmesi temin edilmiştir. 

13 üncü maddedeki değişiklik gerekçesi: 
Orman sayılmayan yerlerden kesilen sahipli arazi lerdeki ağaçların kendi ihtiyaçları için kesilmesi ve nak

ledilmesinde ortaya çıkan zorlukları kaldırmak maksadıyla bu maddeye bir fıkra eklenmiş ve (B) bendi yeni
den düzenlenmiştir. 

Sahipli yerlerden, sahiplerince ağaç kesilmesinde ve bu ağaçlardan sahiplerinin en geniş ölçüde yararlan
ması temin edilmiştir. 

Tarım Onulan ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım Orman ve Köyişleri 12.5.1987 

Komisyonu 
Esas No. : 1/843 

Karat] No. : 5 

TÜRKİYE ıBfÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza 7.5,1987 tarihimde havale edilen 6831 Saydı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kamıma Bazıı Bk Hükümler Eklenmues'i Hakkımda Kanun Tasarısı, Tarım Orman ve 
KÖy'işleri Bakanı Hüsnü Doğan dle Bakanlık temslci'lerimim iştirakiyle 11.5.1987 tıarilhinlde Komisyonumuz
da görüşülmüştür. 

Tasarımın tümü üzerindeki görüşmelerden sonra madidelere geçilmesi kabul edilerek, Komisyonumuzca 
yapılan değişilkl'ikler aşağıda açıklanmıştır. 

Madde 1. — Tasarımın 1 linc'i maddesi Komisyonu muzca aymen kabul edilimiişlt'ir. 
Madde 2. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 2 mci maddesine: bir bent eklenmek üzere Komisyon üyele

rimin önergesi ile Tasarıya 2 nci nradlde olarak ilave edilmiştir. 

Madde 3. — Tasarının 2 nci Madldes'i Ktomiısyonumuzca aynen kabul edMım'iştir. 
ıMadde 4. — Tasarının 3 üncü Maddesi Komisyonumuzca aymen kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Tasarının 4 üncü Maddesi Komisyonumuzca aymen kabul edilmiştir. 
,Madd!e 6. — Tasarının 5 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul ©d'ilmiışt'ir. 
Madlde 7. — Tasarımın 6 ncı Maıdidesi Koımisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

IMadde 8. — Tasarımın 7 nci Maddesimim 1 ve 2 nci fıkralarıddaki «Maliyet Bedeli» ibaresinin sonuna 
«nin üçte biri» ibaresi getürilmiiş. 6 ncı fıkrasındalkî «Nakine müsaade ed'ileMir» şeklinde değiştirilmiş, 
7 nci fıkra Komisyonumuzca yerii bir fıkra olarak Havcddİlmek (suretiyle kabul edİtaişftır. 

Madlde 9. •— Tasarınım 8 İmci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında yer akn «Maliyet bödelimıim yarısı» iba
resi «Maliyet bedelinin üçte (biri» olarak değiştirilmiştir ye. madde son şeklî ile kalbul edilmiştir. 
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Madde 10. — Tasarının 9 uncu maddesi redaksiy ona tabi tutularak kabul edilmiştir. 
iMadde 11. — Verilen önerge ile 6831 Sayılı Orman (Kanununun 52 nci maddesinde değişiklik yapılmak 

üzere Tasarıya 11 inci madde olarak ilave edilmiştir. 
Madde 12. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca 12 nci madde olarak redaksiyona tabi tu* 

tuHmuş ve ımaıdkie son şekli ile kabul edilmiştir. 
Maddie 13. •— Tasarının 11 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edlmiiıştiır. 
(Madde 14. — Tasarının 12 nci ıMaddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edi'ton'iıştiır. 
Madde İS. — Tasarının 13 üncü ıMaddesi Komisyonumuzca aynen kabul editonflıştk. 
Madde 16. — Tasarının 14 üncü Maddesinde yer alan «7, 8, ve 9» İbaresi «8, 9 ve 10» şeklinde düzenle

nerek Komîsytoınumuzca kabul edilmiştir. 
Madde 17. — Tasarının 15 indi Maddesi Komisyo numuzca aynen kabul edilımlişıtiır. 
Raporumuz Plan ve Büjtçe Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa Saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 

Kâtip, 
Ahmet Özkan 

Çankırı 

Üye. 
Yimaz Demir 

Bilecik 
İmzada bulunamadı 

Biaşkanvekil'i 
Hittrnet Biçentürk 

İÇel 

Üye 
A. Cengiz Dağyar 

Antalya 

Üye 
M. Ali Doğuştu 

Bingöl 

Üye 
Abdurrahman Bozkır 

Konya 

SÖzcii 
Sabrı Araş 

Kars 

Üye 
Entuığrul Gökgün 

Aydın 
imzada bulunamadı 

Üye 
E. Bülent Yalçımkaya 

Kastamonu 
imzada bulunamadı 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No.: 1/843 
Karar No.: 67 

15.5.1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 6.5.1987 tarihinde 
Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi uyarınca «Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu» nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «6831 saydı Orman Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı», 
Komisyonumuzun 14 ve 15 Mayıs 1987 tarihlerinde yaptığı 105 ve 106 nci birleşimlerde ilgili hükümet tem-
siilcilerinin de katılmasıyla görüşülüp incelendi. 

Bilindiği gibi, Ormanlar ülke ekonomisi için son derece öneme haiz bir kaynaktır. Bu nedenle millî servet 
niteliği taşımaktadır. Bu sebepledir ki, ormanların en iyi şekilde korunması, orman sahalarının geoişletilrnesi 
ve rasyonel bir şekilde işletilmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde devlet - orman - halk ilişkileri 6831 
saydı Orman Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

Tasarı ile, 6831 saydı Orman Kanununda, orman sayılmayan sahipli yerlerdeki ağaç ve ağaççıkların kesil
mesinde, orman kadastrosunun daha hızlı ve yapıcı olmasını engelleyen darboğazların aşılmasında, özel or-
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manların ve Orman Kanununa göre izinle tesis edilecek • orman sahalarının korunması hizmetlerine ilişkin hu
suslarda yeni düzenlemelere gidilmesi yanında, orman içinde veya bitişiğindeki köy halkının orman ürünlerin
den ve gelirlerinden daha fazla pay alabilmelerine imkân sağlamak istendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, zor ve mas
raflı olması bir yana salbır da isteyen ağaçlandırma ve fidanlık kurma çalışmalarını büyük ölçüde teşvik edici 
bir unsur olarak «Ağaçlandırma Fonu» adı altında bir fon da ihdas edilmektedir. 

Komisyonumuzda; tasarı ile getirilen hususların Orman Genel Müdürlüğü ile orman köylüleri arasındaki 
ihtilafların hallinde önemli mesafe alınmasına yardımcı olacağı, söz konusu ihtilafların bir ihtisas mahkemesi 
niteliğinde olan kadastro mahkemelerinde çözülmesinin son derece isabetli olduğu, orman kadastrosunda ça
lışan teknik personele getirilen yeni imkânların hem kadastro işlerinin hızlanmasına hem de bu mesleğin daha 
cazip hale gelmesine yardımcı olacağı, zor şartlar içerisinde bulunan orman köylüleri ile kurdukları koope
ratiflere ek gelir sağlanmasının isabetli olduğu, ayrıca orman sahalarının genişletilmesine yönelik faaliyetle
rin desteklenmesi amacıyla bir fon kurulmasının yararlı olacağı ifade edilmiş ve tasarı Komisyonumuzca olum
lu bulunmuştur. Dana sonra görüşmelere, «Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu» metni esas alınarak mad
delere geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tarım Orman ve Kqyişleri Komisyonu metnıinlin linçi maddesi aynen, 
2 nci maddesinin 'başlığı «6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir.» şeklinde değiştirilerek, 
3, 4 ve 5 inci maddeleri aynen, 
6 nci maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 12 nci maddesine ilave edilen fıkrada yer alan «Tarım Or

man ve Köyişleri Bakanınca» ibaresi, ifadeye açıklık getirmek amacıyla «Tarım, Orman ve Köyişleri Baka
nının onayı ile» şeklinde değiştirilerek, 

7 nci maddesi aynen, 
8 inöi maddesi ile değiştirilen 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesinde belirtilen hak sahip

lerinin müşterek ihtiyaçları (arasına «sağlık evleri» ilave edilmiş, ayrıca 1 inci fıkrada yer alan «mahsus olmak 
üzere...» ibaresinden sonra gelen «verilebilir» ibaresi, kesin hüküm ifade edecek şekilde «verilir» şeklinde, 
yine aynı fıkrada yer alan «idarece nakit olarak» ve «nakit olarak idarece» ibareleri ile 2 nci fıkrada yer 
alan «yüzde doksanı (% 90)» ibaresinden sonra gelen «ödenebilir» ibaresi aynı gerekçe ile «ödenir» olarak 
değiştirilerek, 

9 uncu maddesi ile değiştirilen 6831 sayılı Orman Kanununun 32 ncli maddesi, maddenin esasını bozma
yacak şekilde cümle yapısı bakımından redaksiyona tabi tutularak, 

10 uncu maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 34 üncü maddesinin ^bazı fıkralarında yapılan deği
şiklik, uygulamaya kolaylık sağlamak ve yanlış anlamaları önlemek amacıyla maddenin tamamını kapsaya
cak şekilde yeniden düzenlenerek, 

11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 16 ve 17 nai maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Üye 
Hazım Kut ay 

Ankara 

Üye 
Al Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

Başkanvekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

Üye 
A. Akgün Albayrak 

Adana 

ü y e 
Nabi Sabuncu 

Aydın 

Üye 
İlhan Agkın 

Bursa 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Üye 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 

Üye 
Hakkı Artukaslan 

Bingöl 

Üye 
M. Memcluh Gökçen 

Bursa 
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üye 
C. Tayyar Sadıklar 

Çanakkale 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Togay Gemalmaz 

Erzurum 

Üye 
/. Fevzi Yaman 

İsparta 

Üye 
Özdemir Pehlivanoğlu 

tzmir 

Üye 
Erol Ağagil 
Kırklareli 

(Fon maddesine karşıyım.) 

Üye 
Haydar Koyuncu 

Konya 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

ü y e 
M. Hayri Osmantıoğlu 

Gazlîanıtep 

Üye 
H. Orhan Ergüder 

tstanbul 

Üye 
M. Turan Bayezit 

Kahramanmaraş 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Budak 

Kırşehir 

Üye 
Saffet Sert 

Konya 

Üye 
Fehmi Memişoglu 

Rize 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
İsa Vardal 
Zonguldak 

Üye 
Metin Yaman 

Erzincan 

Üye 
Murat Sökmenoğlu 

Hatay 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Tülay öney 

İstanbul 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
ibrahim Özbıyık 

Kayseri 

Üye 
îsmet Ergül 

Kırşehir 

Üye 
Ayhan Fırat 

Malatya 
(Karşıyım) 

Üye 
Enver özcan 

Tokat 
(tmzada bulunamadı) 

MUHALEFET ŞERHt 

Tasarının 12 nci maddesi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrinde, 1050 sayılı Kanuna tabi ol
mayan yeni bir fon, ihdas olunmaktadır. 

Genel ve Katma Bütçelerden ya da Döner Sermayeden karşılanması gereken bazı giderlerin, bütçe disip
lini dışında bu fondan yapılması prensibi getirilmeketdir. 

Ayrıaa, fonun işleyişi ve fondan yapılacak giderler açık bir biçimde düzenlenmemiştir. Harcama hedefleri 
net değildir. 

Hukukî ve malî sistemimize uygun düşmeyen bu tür uygulamalara karşıyız. 

Sümer Oral 
Manisa 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Fehmi Memişoglu 
Rize 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinin (F) ve (O) benlileri aşağıldaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

F) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sıınırlan dışımda ise her türlü tasarruf belgele
riyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer ıkıüime ve sıra halin
deki her nevi ağaç ve alacaklarla örtülü yerler. 

G) Onman şuurları ıdışınida olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaç
çıklarla öncülü yerler, 

MADDE 2. — 6831 Sayılı Onman Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 6. — Devlet ormanlarına ve Devlet ormanı ısayılan yerlere ait her çeşilt işler Orman Genel Mü

dürlüğünce yapıhr ve yaptırılır. 
Devletten başkasına ait dan bütün ormanlar, bu kanunun hükümleri dairesinde Orman Genel Müdür

lüğünün murakabesine tabidir. 

MADDE 3. — 683(1 sayılı Onman Kanununun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıldaki şekilde değiştiril
miştir. 

Devlet Ormanlarının, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususi ormanların, or
man kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde Ibülunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müş
terek sınırlarının tayini ve tesb'iti, onman kadastro komisyonları tarafından yapılır. 

MADDE 4. — 68311 sayılı Orman Kanununun 11 inci madldesimin 1 inci fıkrası aşağıdaki sekilide değiştiril
miştir. 

Onman kadastro koorniısyonlannca düzenlenen tutamakların askı suretiyle Mam, ilgililere şahsen yapılan teb
liğ ıhlükmlünldedir. Tutanak ve kanarlara karşı askı tarihinden itibaren altı ay içinde kadastro mahkemelerine, 
kadastro mahkemesi öllmaytan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemeye müracaatla sınır
lamaya ve bu kanunun 2 noi maddesine göre onman sınırları dışjna çıkarma işlemlerine Tarım Orman ve 
Köyişleri 'Bakanlığı ile hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler itiraz edebilir. Bu müddet içimde itiraz oilmaz ise ko
misyon kararlan fcesinleşiır. Bu süre hak düşürücü süredir. 

MADDE 5. — 6831 sayılı Orman Kanununun 12 inci maddesine aşağıldaki fikra eklenmiştir. 
Onman kadastro komisyonları ve amenajman heyetleri başkan ve üyeleri ile bu komisyon ve heyetlerde gö

revli personele arazide fiilen çalıştıkları sürelere münhasır ollmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
numda yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının bütçe kanunlarında Devlet memurları ma
aşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarım yanışını aşmamak üzere her yıl Orman Genel 
Müdürlüğünün teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanınca tespit edilecek miktarda aylık ödenek, Orman 
Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Bütçesinden ayrıca (ödenir. 
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TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6831 SayıU Orman Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklen

mesi Hakkındaki Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2 
nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

«Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırlan dışına 
çıkarılıp, 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri 
gereğince fiilî durumlarına göre ifraz edilerek bedeli 
karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kullananlardan, 
satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecri misil alın
maz». 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca 3 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

'MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca 4 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca 5 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca 6 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Türkiyö Büyük Millet 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tarım - Orman ve Köyişleri Ko
misyonu metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
2 nci maddesinin (B) bendine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırları dı
şına çıkarılıp, 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci mad
deleri gereğince fiilî durumlarına göre ifraz edilerek 
bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kulla
nanlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ec
ri misil alınmaz.» 

MADDE 3. — Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu metninin 4 üncü maddesi aynen-kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Orman kadastro komisyonları ve amenajmanı 
heyetleri başkan ve üyeleri ile bu komisyon ve heyet
lerde görevli personele arazide fiilen çalıştıkları süre^ 
lere münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memur* 
lan Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kade* 

sini (S. Sayısı: 569) 
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MADDE 6. — 6831 sayılı Onman Kanununun 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki sekilide değiş
tirilmiştir. 

Turizm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında kamu yararına olan her türlü bina ve te
sisler için gerçek ve tüzelkişilere, Tarım Onman ve Köyişleri Bakanlığınca bedeli karşılığı izin verilebilir. Bu 
izin süresi kırkdokıuz yılı geçemez. Devletçe yapılan tesisler dışında kalan her türlü bina ve tesisler izin süresi 
sonunda eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Ancak işletmenin maksa
dıma uygun faaliyet gösterdiği Onman Oenıel Müdürlüğünde belgelenen hak sahiplerinin kullanma hakları 
yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksandokuız seneye kadar uzatılabi
lir. Bu durumda devir işlemleri bu uzatma sonunda yapılır. Turizm amaçlı tesisler için hak sahipleri adına 
tapuda irtifak hakkı tesis edilir, izin ve irtifak hakları amaç dışı kullanılaımaz. 

MADDE 7, — 683(1 sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştir ilim işit ir. 
Madde 31. — Mülkî hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfûsuna kayıtlı ve 

köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reislerine, köyde barınmaları için yapacakları ev, ahır, saman
lık, amJbar ve kümes ile köy halkının müşitterek ihtiyacı lolan okul, cami, fcöyıyolu köprüsü ve köy konağı ih
tiyaçları için yapacak emval bu ormanlar civarındaki istif veya sıaitış isDif yerlerinden tarife bedeli ile kesme, 
tlaşıma ve istif masrafları alınmak suretiyle bir defaya malhsus olmak üzere verilebilir. Bu maddeye giren in
şaatlar için hak sahiplerinin talebi halinde hu yapacak emval yerine, karşıhğı idarece nakit olarak ödenebilir. 
Tamirattılar için ise, en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet bedeli üzerinden emval verilir veya 
karşılığı nakit olarak idarece ödenebilir. . . 

Nakit Ödeme hallerinde işfetmesindeki kerestelik emvalin son üç aylık açık artırmalı satış fiyatı ortalama
sından, y&m inşaatlarda tarife bedeli ve fiilî masraflar, /tamiratlarda ise maliyet bedeli tutarı düşülür. Bu se
kilide hesaplanan meblağın yüzde doksanı (% 90) ödenebilir. 

Tamir için tamir ihtiyacının verildiği tarihten itibaren en az beş yıl geçmedikçe, ev, ahır, ambar, samanlık 
ve kümesin yeni olarak yapıldığı tarihten itibaren ise en az on yıl geçmedikçe tekrar ihtiyaç verilmez. Tamir 
için verilen miktar, yeni olarak yapılan ev, ahır, ambar, samanlık ve kümes için verilen ihtiyacın dörtte bîrini 
geçemez. 

Emval yerine, nakit ödeme usul ve esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilir. 
Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları tarife bedeli ile karşılanır. Satış istif yerlerinden kıarşulamması halin

de ise kesme, taşılma ve istif masrafları ayrıca alınır. 

Bu maddeye göre verilen yapacak emvalin gayesi dışında kullaniması ve başka bir yere taşınması yasak
tır. Anoalk, hak sahiplerinin ev ve müstemilatının tabi afete maruz bulunması, baraj veya gölet alanı içinde 
kalması veya hak sahibinin iskânla tabi olması hallerinde yapacak emvalin ve enkazın nakline müsaade edilir. 
Bu ihtiyaçların aynı köy halkı arasında devrine idarece izin verilebilir. 

Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ilıe bunların enkazı ve yakacak odun haczedilemez. 
Nakit verilmesi halinde, nakit ödeme amacı ile ilgili inşaat ve tamiratın yapılması zorunludur. Aksi hal̂  

de 98 inci madde hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 569) 
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MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 31 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 31. — Mülkî hudutları içinde verimli Dev
let ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve 
köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reislerine, 
köyde barınmaları için yapacakları ev, ahır, saman
lık, ambar ve kümes ile köy halkının müşterek ihtiya
cı olan okul, cami, köyyolu köprüsü ve köy konağı ih
tiyaçları için yapacak emval bu ormanlar civarındaki 
istif veya satış istif yerlerinden tarife bedeli ile kes
me, taşıma ve istif masrafları alınmak suretiyle bir 
defaya mahsus olmak üzere verilebilir. Bu maddeye 
giren inşaatlar için hak sahiplerinin talebi halinde bu 
yapacak emval yerine, karşılığı idarece nakit olarak 
ödenebilir. Tamiratlar için ise, en yakın istif veya sa
tış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri üze
rinden emval verilir veya karşılığı nakit olarak idare
ce ödenebilir. 

Nakit ödeme hallerinde işletmesindeki kerestelik 
emvalin son üç aylık açık artırmalı satış fiyatı ortala
masından, yeni inşaatlarda tarife bedeli ve fiilî mas
raflar, tamiratlarda ise maliyet bedelinin üçte biri dü
şülür. Bu şekilde hesaplanan meblağın yüzde doksanı 
(% 90) ödenebilir. 

Tamir için tamir ihtiyacının verildiği tarihten iti
baren en az beş yıl geçmedikçe,» ev, ahır, ambar, sa
manlık ve kümesin yeni olarak yapıldığı tarihten iti
baren ise en az on yıl geçmedikçe tekrar ihtiyaç ve
rilmez. Tamir için verilen miktar, yeni olarak yapılan 

(Pİaü ve Öiitçe KJomkyonunün Kabul Ettiiği Metin) 

mesi gösterge rakamının bütçe kanunlarında devlet 
memurları maaşı içlin belirlenen katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere 
her yıl Orman Genel Müdürlüğünün teklifi ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakarımın onayı ile tespit edile
cek müktarda aylık ödenek, Orman Genel Müdürlü
ğü Döner Sermaye Bütçesinden ayrıca ödenir.» 

MADDE 7. —- Tarım, Orman ve Köyişleri Komis-
misyonu metninin 7 nci maddesi aynen kabul edlil-
mişltir. 

MADDE 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 31. — Mülkî hudutları içinde verimli 
Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna ka
yıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane re
islerine, köyde barınmaları içlin yapacakları ev, ahır, 
samanlık, ambar ve kümes ile köy halkının müşterek 
ihtiyacı olan okul, cami, sağlıkevi, köyyolu köprüsü 
ve köy konağı ihtiyaçları için yapacak emval bu or
manlar civarındaki istif veya satış istif yerlerinden 
tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları alın
mak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere verilir. 
Bu maddeye gjiren inşaatlar için hak sahiplerinin ta
lebi halinde bu yapacak emval yerine, karşılığı ida
rece nakit olarak ödenir. Tamiratlar için ise, en ya
kın istif veya satış istif yerlerinden maliyet bedelinin 
üçte biri üzerinden emval verlilir veya karşılığı nakit 
olarak idarece ödenir. 

Nakit ödeme hallerinde işletmesindeki kerestelik 
emvalin son üç aylık açık artırmalı satış fiyatı orta
lamalarından, yeni inşaatlarda tarife bedeli ve fiilî mas
raflar, tamiratlarda ise maliyet bedelinin üçte biri 
düşülür. Bu şekilde hesaplanan meblağın yüzde dok
sanı (% 90) ödenir. 

Tamir için tamir ihtiyacının verildiği tarihten iti
baren en az beş yıl geçmedikçe, ev, ahır, ambar, sa
manlık ve kümesin yeni olarak yapıldığı tarihten iti
baren ise en az on yıl geçmedikçe tekrar ihtiyaç ve-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 569) 
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MlAIDDiE '8. — 683(1 sayılı Onman Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. 
Madde 32. — Miülkî hudutları içinde verimsiz Devlet onmanı bulunan köylerde, köy nüfusuna kayıtlı ve 

köyde devamlı oturan hane reisleri ile, hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2 500'den 
aşağı olan kasabaların muıhtaç halkına kendi ihtiyaçlarıma sanfetoeleri şartıyla yapacakları ev, ahır, saman
lık, ambar ve ktüme® ihtiyaçları ile okul, cami, köyyolu köprüisü ve köy konağı ihtiyaçları için en yakın satış 
istif yerlerinden maliyet bedelinin yarısı karşılığı bir defaya mahsus olmak üzere yapacak emval verilebilir. 

Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçlar! her yıl en yakın istif yerlerinden maliyet bedelinin yarısı ile 
karşılanabilir. 

Köy ve kasa'ba hudutları dahilindeki ormanlardan ağaçlandırma, imar ve bakım gayesi ile yapılan kesim
lerle elde edilen yakacak odunlar tarife bedeli ile bu köy ve kasaba halkına ihtiyaçları için verilebilir. 

31 inci maddenin yasaklarla ilgili hükümleri bu madde içinde geçerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclfisi (S, Sayısı; 569) 
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dTarum Orman ve Köyleri Komisyonunun 
KaJbuî Ettiği Metin) 

ev, ahır, ambar, samanlık ve kümes için verilen ihti
yacın dörtte birini geçemez. 

Emval yerine, nakit ödeme esas ve usulleri Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilir. 

Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları tarife bedeli 
ile karşılanır. Satış istif yerlerinden karşılanması ha
linde ise kesme, taşıma, ve istif masrafları ayrıca alı
nır. 

Bu maddeye göre verilen yapacak emvalin gayesi 
dışında kullanılması ve başka bir yere taşınması ya
saktır. Ancak, hak sahiplerinin ev ve müştemilatının 
tabiî afete maruz bulunması, baraj veya gölet alanı 
içinde kalması veya hak sahibinin iskâna tabi olması 
hallerinde yapacak emvalin ve enkazın nakline veya 
satışına müsaade edilebilir. Bu ihtiyaçların aynı köy 
halkı arasında devrine idarece izin verilebilir. 

Köyden kesin olarak ilişkisini keseceklere ait sa
hipli yapıların enkazı Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının tespit edeceği esaslara göre nakledilebi-
lir veya satılabilir. 

Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ile 
bunların enkazı ve yakacak odun haczedilemez. 

Nakit verilmesi halinde, nakit ödeme amacı ile il
gili inşaat ve tamiratın yapılması zorunludur. Aksi 
halde 98 inci madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 32 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 32. —Mülkî hudutları içinde verimsiz Dev
let ormanı bulunan köylerde, köy nüfusuna kayıtlı ve 
köyde devamlı oturan hane reisleri ile, hudutları için
de verimli Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2 500' 
den aşağı olan kasabaların muhtaç halkına kendi ih
tiyaçlarına sarfetmeleri şartıyla yapacakları ev, ahır, 
samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları ile okul, cami, 
köyyolu köprüsü ve köy konağı ihtiyaçları için en ya
kın satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri 
karşılığı bir defaya mahsus olmak üzere yapacak em
val verilebilir. 

Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her 
yıl en yakın istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte 
biri ile karşılanabilir. 

Birinci fıkrada belirtilen köy ve kasaba hudutları 
dahilindeki ormanlardan ağaçlandırma, imar ve ba
kım gayesi ile yapılan kesimlerle elde edilen yakacak 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

rilemez. Tamir için verilen miktar, yeni olarak yapı
lan ev, ahır, ambar, samandık ve kümes için verilen 
ihtiyacın dötftte birini geçemez. 

Emval yerine, nakit ödeme esas ve usulleri Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilir. 

Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları tarife be
deli ile karşılanır. Satış istif yerlerinden karşılanma
sı halinde ise kesme, taşıma, ve istif masrafları ay
rıca alınır. 

ıBu maddeye göre verilen yapacak emvalin gaye
si dışında kullanılması ve başka bir yere taşınması 
yasaktır. Ancak, hak sahiplerinin ev ve müştemila
tının tabiî âfete maruz bulunması, baraj veya gölet 
alanı içinde kalması veya hak sahihinin iskâna tabi 
olması hallerinde yapacak emvalin ve enkazın nak
line veya satışına müsaade edilebilir. Bu ihtiyaçların 
aynı köy halkı arasında devrine idarece izin verilebi^ 
lir. 

Köyden kesin olarak ilişkisini keseceklere ait 
sahipli yapıların enkazı Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının tespit edeceği esaslara göre nakledilebi-
Hr veya satılabilir. 

Bu madde hükümlerime göre verilen yapacak ile 
bunların enkazı ve yakacak odun haczedilemez. 

Nakit verilmesi halinde, nakit ödeme amacı ile 
ilgili inşaat ve tamiratın yapılması zorunludur. Ak
si halde'98 inci madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 32. — Mülkî hudutları içinde verimsiz 
devlet ormanı bulunan köylerde, köy nüfusuna kayıt
lı ve köyde devamlı oturan hane reisleri ile, hudut
ları içinde verimli devlet ormanı bulunan ve nüfusu 
2 500'den aşağı olan kasabaların muhtaç halkına ken
di ihtiyaçlarına sarfetmeleri şartıyla yapacakları ev, 
ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için bir 
defaya mahsus; okul, cami, köy yolu köprüsü ve köy 
konağı gibi köy müşterek ihtiyaçları için de ihtiyaç 
hallerinde olmak üzere, en yakın satış istif yerlerin
den maliyet bedelinin üçte biri karşılığı yapacak em
val verilir. 

Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her 
yıl en yakın istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte 
biri ile karşılanır. 

Birinci fıkrada belirtilen köy ve kasaba hudutları 
dahilindeki ormanlardan ağaçlandırma, imar ve ba-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 569) 
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MADDE 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 34 üncü maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra ek
lenmiş ve ikinci fıkrası üçüncü, üçüncü fıkrası da dördüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ağaçlandırma, imar ve bakım gayesi ile yapılan çalışmalarda da baltalık ormanlardaki yapılan çalış
malar için uygulanan hükümler aynen uygulanır. 

Hane adedinin en az yüzde ellibiri (% 51) tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatif
lerinden, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca uygunluğu onaylanmış kendilerine ait veya en az yüzde 
ellibir (% 51) payına sahip oldukları sanayi kuruluşları bulunanların birim fiyat usulü ile kesip satış istif yer
lerine taşıdıkları kerestelik soymalık, kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmi
beşine (% 25) kadarı istedikleri takdirde bu sanayi kuruluşlarında işlenmesi şartıyla satış istif yerlerinden ma
liyet bedeli ile satılır. Ancak hakkını mal olarak almak istemeyenlerle uygun sanayi tesisine sahip olmayan 
kooperatifler birim fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik, soymalık, kesme kaplama
lık, tomruk ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) kadarı için, ilgili orman işletmesince 
yılı içinde istihsal edilen emvalden, aynı yıl içinde açık artırmalı olarak satılan miktarın genel satış ortala
ması ile maliyet bedeli genel ortalaması arasındaki fark bilançosunun çıkarılmasını müteakip nakden ödenir. 

Devlet ormanlarında istihsalde çalışan gerçek ve tüzelkişilerin kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yapa
cak ve yakacak emvale ait istihkak tutarları ayrıca yüzde on (% 10) fazlasıyla kendilerine ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 569) 
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(Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

odunlar tarife bedeli ile bu köy ve kasaba halkına ih
tiyaçları için verilebilir. 

31 inci maddenin yasaklarla ilgili hükümleri bu 
madde içinde geçerlidir. 

MADDE 10. — 6831 sayılı Orman Kanununun 34 
üncü maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra 
eklenmiş ve ikinci fıkrası üçüncü, üçüncü fıkrası da 
dördüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Ağaçlandırma, imar ve bakım gayesi ile yapılan 
çalışmalarda da baltalık ormanlardaki yapılan çalış
malara ait hükümler aynen uygulanır. 

«Hane adedinin en az yüzde ellibiri (% 51) tara
fından kurulan orman köylerini kalkındırma koope
ratiflerinden, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığın
ca uygunluğu onaylanmış kendilerine ait veya en az 
yüzde ellibir (% 51) payına sahip oldukları sanayi 
kuruluşları bulunanların birim fiyat usulü ile kesip sa
tış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik soymalık, kap
lamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı 
yüzde yirmibeşine (% 25) kadarı istedikleri takdirde 
bu sanayi kuruluşlarında işlenmesi şartıyla satış istif 
yerlerinden maliyet bedeli ile satılır. Ancak hakkını 
mal olarak almak istemeyenlerle uygun sanayi tesisi
ne sahip olmayan kooperatifler birim fiyat usulü ile 
kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik, soyma
lık, kesme kaplamalık tomruk ve sanayi odunlarının 
ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) kadarı için, ilgili 
orman işletmesince yılı içinde istihsal edilen emval
den, aynı yıl içinde açık artırmalı olarak satılan mik
tarın genel satış ortalaması ile maliyet bedeli genel or
talaması arasındaki fark bilançonun çıkarılmasını mü
teakip nakden ödenir». 

«Devlet ormanlarında istihsalde çalışan gerçek ve 
tüzelkişilerin kesip satış istif yerlerine taşıdıkları ya
pacak ve yakacak emvale ait istihkak tutarları ayrıca 
yüzde on (% 10) fazlasıyla kendilerine ödenir». 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettüği Metin) 

kim gayesi ile yapılan kesimlerle elde edilen yakacak 
odunlar tarife bedeli ile bu köy ve kasaba halkına 
ihtiyaçları için verilir. 

31 inci maddenin yasaklarla ilgili hükümleri bu 
madde için de geçerlidir. 

MADDE 10. — 6831 sayüı Orman Kanununun 
34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 34. — Sınırları içinde devlet ormanı bu
lunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı ola
rak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde 
devlet ormanı bulunan köy ve kasaibaların herbi-
ı'inde hane adedimin çoğunluğu tarafından kurulan 
Orman Köylerim' Kalkındırma kooperatiflerinin bal
talık ormanlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü 
ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odun
ların yüzde seksenine (% 80) kadarı idarece tayin 
edilecek süre jçindfe, istedikleri takdirde kendilerine 
maliyet bedeli üzerinden verilir. Ancak, bu oran Ta-
rı Orman ve Köyişleri Bakanlığınca taşıtma ve de
polama imkânı olmayan bölge ve bölgelerde yüzde 
yüze (% 100) kadar artırılabilir. 

Ağaçlandırma, imar ve bakım gayesi ile yapılan 
çalışmalarda da baltalık ormanlardaki yapılan çalış
malara ait hükümler aynen uygulanır. 

Hane adedinin en az yüzde ellibiri (% 51) tara
fından kurulan orman köylerini kalkındırma koope
ratiflerinden, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığın
ca uygunluğu onaylanmış kendililerine ait veya en az 
yüzde ellibir {% 51) payına sahip oldukları sanayi 
kuruluşları bulunanların birim fiyat usulü ile kesip 
satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik, soymalık, 
kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı 
ayn yüzde yirmilbeşine i% 25) kadarı istedikleri tak
dirde bu sanayii kuruluşlarında işlenmesi şartıyla sa
tış istif yerlerinden maliyet 'bedeli ile satılır. Ancak 
hakkını mal olarak almak istemeyenlerle uygun sa
nayi tesisine sahip olmayan kooperatifler birim fiyat 
usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kereste
lik, soymalık, kesme kaplamalık tomruk ve sanayi 
odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) ka
darı için, ilgili orman işletmesince yılı içinde istihsal 
edilen emvalden, aynı yıl içinde açık artırmalı olarak 
satılan miktarın genel satış ortalaması ile maliyet be
deli genel ortalaması arasındaki fark büançonun çı
karılmasını müteakip nakden ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 569) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 10. — 6831 sayılı Orman Kanununun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 64. — Bu kanunun 57 ve 63 üncü maddelerine göre gerçek ve tüzelkişiler ile kamu kurum ve ku
ruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi ve işletmesi amacıyla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı em
rinde «Ağaçlandırma Fonu» kurulur. 

A) 'Fonun Gelirleri : 

a) Genel bütçeden aktarılacak miktardan, 
b) Orman Genel Müdürlüğünün yıllık satış gelirlerinden yüzde beşe (% 5) kadar Tarım Orman ve Köy

işleri Bakanınca tespit edilecek miktardan, 
c) 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci maddelerine göre verilen izin, muvafakat, intifa 

ve irtifak hakkı gelirlerinden, 
d) Bağışlardan, 
e) Diğer gelirlerden, 

teşekkül eder. 

B) Fonun Kullanılması ve Harcamalar : 
Fondan yapılacak her çeşit harcamalar 1050 ve 2886 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir. Bu fon har

camalarının kredi ve hibe olarak kullanılmasına ilişkin şekil ve esasları ile diğer hususlar Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konacak bir yönetmelikle tespit edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 569) 
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(Tarim Orman ve Kavisleri Komisyonunun 
K)a!bul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — 6831 sayılı Orman Kanununun 52 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 52.. — Ekim ve dikim suretiyle meydana 
getirilen hususî ormanlar hariç, hususî ormanlar 500 
hektardan küçük parçalar teşkil edecek -şekilde par
çalanıp başkalarına temlik ve mirasçılar arasında if-
razen taksim edilemez. 

Ancak, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu ola
rak, bulunduğu yerlerdeki hususî orman alanlarında 
bu kanunun 17 nci maddesine göre izin almak ve ya
tay alanın yüzde altısını (% 6) geçmemek üzere imar 
planlamasına uygun inşaat yapılabilir. İnşaatların ya
pılmasında orman alanlarının tabiî vasıflarının korun
masına özen gösterilir. 

Hususî ormanlar orman idaresince mahallî tapu 
idaresine bildirilir. 

MADDE 12. — 6831 sayılı Orman Kanununun 64 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madlte 64. — Bu Kanunun 57 ve 63 üncü madde-
delerine göre gerçek ve tüzelkişiler ile kamu kurum 
ve kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi ve iş
letmesi amacıyla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğı emrinde «Ağaçlandırma Fonu» kurulur. 

A) Fon aşağıdaki gelirlerden teşekkül eder : 
a) Genel bütçeden aktarılacak miktar, 
b) Orman Genel Müdürlüğünün yıllık satış gelir

lerinden yüzde beşe (% 5) kadar Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanınca tespit edilecek miktar, 

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 
115 inci maddelerine göre verilen izin, muvafakat, in
tifa ve irtifak hakkı gelirleri, 

d) Bağışlar, 
e) Diğer gelirler. 
B) Fonun kullanılması ve harcamalar : 
Fondan yapılacak her çeşit harcamalar 1050 ve 

2886 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. Bu fon 
harcamalarının kredi ve hibe olarak kullanılmasına 
ilişkin şekil ve esaslar ile diğer hususlar Tarım Orman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiiği Metin) 

Devlet ormanlarında istihsalde çalışan gerçek ve 
tüzelkişilerin kesip satış istif yerlerine taşıdıkları ya
pacak ve yakacak emvale ait istihkak tutarları ayrıca 
yüzde on (% 10ı) fazlasıyla kendilerine ödenir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı halklardan yararlana
bilmek için kesme ve taşıma işinin birim fiyat (vahi
di fiyat) kararı ve şartnamedeki sürelere ve esaslara 
uygun olarak yapılması şarttır. 

MADDE 11. — Tarım* Orman ve Köyişleri Ko
misyonu metninin 11 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu metninin 12 noi maddesi aynen kabul edil
miştir. 

(S. Sayısı: 569) 
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C) Hesap Dönemi ve Denetim : 
Fonun hesap dönemi malî yıldır. Bu maksatla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca Tarım Orman ve Köyiş-

leri Bakanlığı emrine bir Fon Saymanı tayin edilir. Bilanço ve kesin hesap ertesi yılın Mart ayı içinde Sa-
yıştaya verilir. Yönetmelikteki esaslara göre denetim Sayıştayca yapılır. 

Bu fonla ilgili dava ve icra takipleri Orman Genel Müdürlüğünce 3234 sayılı Kanun hükümlerine göre 
yürütülür, 

MADDE 11. — 6831 sayılı Orman Kanununun 71 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Genel hükümlere göre tazminat talebi ile mahkemeye müracaat hakları mahfuz kalmak üzere, yangın 
söndürülürken sakatlananlara sakatlık derecelerine göre, Orman Genel Müdürlüğünce olay tarihindeki dev
let memuru 1 inci derece son kademe brüt aylığının üç misline kadar, ölenlerin kanunî mirasçılarına ise bu 
miktarın beş misli para tazminat olarak verilir. 

MADDE 12. — 6831 sayılı Orman Kanununun 84 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki hüküm 
eklenmiştir. 

Ancak, sahiplerinin talepleri üzerine suç aletleri yukarıda belirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tespit 
edilecek rayiç değerleri karşılığında, kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil göstermeleri ve 
dava neticesinde müsaderesine karar verildiği takdirde aynen iade şartıyla sahiplerine teslim edilir. 

MADDE 13. — 6831 sayılı Orman Kanununun 116 ncı maddesinin (A) bendine bir fıkra eklenmiş, (B) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 0 

Kesilen ağaçların Devlet Ormanlarında bulunan ağaç nevilerinden olması halinde bu ağaçlar için bir tu
tanak düzenlenir, ayrıca damga ve nakliye tezkeresi aranmaz. 

B) l(F) ı(G) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendinde belirtilen kasaba ve köy hudutları içerisindeki me
zarlıklardan, (H) bendindeki fıstık çamlıkları, palamut meşeliklerinden sahiplerinin her türlü yapacak ve ya
kacak ihtiyaçları mahallî orman idaresine haber vermek ve bir tutanakla tevsik edilmek suretiyle karşıla
nabilir. Bu durumda damga ve nakliye tezkeresi aranmaz. Bu yerlerden sahiplerinin pazar satışları için ya
pacakları her türlü kesimler, keşif, damga ve nakliye işlemlerine tabidir. Orman idaresinin yapacağı masraf
lar arazi sahiplerinden peşin olarak tahsil edilir, 
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(Tarım Orman ve Köyişleri Koınrtistytoaunun 
K^bul Ettiği Metin) 

ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulunca yürürlüğe konacak bir yönetmelikle tespit 
edilir. 

C) Hesap dönemi ve denetim : 
Fonun hesap dönemi malî yıldır. Bu maksatla Ma

liye ve Gümrük Bakanlığınca, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığı emrine bir Fon Saymam tayin edilir. 
Bilanço ve kesin hesap ertesi yılın Mart ayı içinde 
Sayıştaya verilir. Yönetmelikteki esaslara göre dene
tim Sayıştayca yapılır. 

»Bu fonla ilgili dava ve icra takipleri Orman Genel 
Müdürlüğünce 3234 sayılı Kanun hükümlerine göre 
yürütülür. 

MADDE 13. — Tasarının 11 inci maddesi 13 ün
cü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Tasarının 12 nci maddesi Komis
yonumuzca 14 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca 15 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu metninin 13 üncü maddesi aynen kabul edil-
miştir. 

MADDE 14. — Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu metninin 14 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu metninin 15 inci maddesi aynen kabul edil-

• mistir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 569) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 14. — Bu Kanunun 7, 8 ve 9 uncu maddeleri 1.1.1987 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. özal 

5.5.1987 

Devlet Bakanı Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakam 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Devlet Bakanı 
A. Boz.er 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakanı V. 
H. C. Güzel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M. Kalemli 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Sanayi ve Ticaret 'Bakam 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakam 
A. M. Yılmaz 
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(Tarım Orman ve Kföyiş'teri Komisyonunun 
İKa'buİ Ettiği Metin) 

MADDE 16. — Bu Kanunun 8, 9 ve 10 uncu 
maddeleri 1.1.1987 tarihinden itibaren, diğer madde
leri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 17. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Plan ve BÜtöçe Klonılsyonunun Kabul Etigü Metin) 

MADDE 16. — Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu metninin 17 nci maddesi aynen İcabul edil
miştir. 

I» • • 
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