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Ataç'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1931) 

2. - Türkiye Büyük Millet Meclisinden iki bayan parlamenterin, Pakistan 
Meclis Başkanının dayetine icabet etmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
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1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile görüşülecek konuların ye

niden düzenlenmesine ve gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin 
DYP Grubu önerisi 

2. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle görüşülecek konuların 
yeniden düzenlenmesine ilişkin ANAP Grubu önerisi 
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VI.•- OYLAMASI YAPILACAK İŞLER • , ' 
1. - Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in Yüce Divana şevkine dair açık oy

laması 
2. - Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın Yüce Divana şevki

ne dair açık oylaması 
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Bütçe Kânununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 

2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

3. - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 

4. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı
sı: 283) 

5. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 

6. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

7. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142)(S. Sayısı: 699) 

8. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 

9. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 

10. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 

11. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletveki
li Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan Ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/744, 2/1095) (S..Sayısı: 798) 
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1. - Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, sosyal güvenlik kuruluşlarının aynı 
çatı altında toplanması çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in yazılı cevabı (7/6669) ' 

2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünal di' nın, aşı kampanyası ile ilgili bazı id
dialara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/6745) 95:96 

3. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, çocuk felci aşısı kampan
yasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/6760) 97-99 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.30'da açılarak yedi oturum yaptı. 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, dönüşüne kadar; 
Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 17 arkadaşının, sporun ve sporcuların sorunlarının 
(10/239), 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 15 arkadaşının, su baskınlarının nedenlerinin 
(10/240), 

Araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Meclis araştırması, 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, Bosna-Hersek'teki Sırp saldırılan 

(8/67), 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Bosna-Hersek'te meydana gelen son 
gelişmeler (8/68), 

Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 14 arkadaşının, Bosna-Hersek'te yaşanan soykınm 
ve Sırp vahşeti (8/69), 

Konusunda genel görüşme; 

Açılmasına ilişkin önergeleri okundu; önergelerin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmeleri-
nin, sırasında,yapılacağı; . 

(10/31, 98, 128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin karar tarihinden itibaren üç ay uzatılmasına ilişkin tezkeresinin, 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın milletvekilliğinden istifa önergesi okundu. Anayasanın 84 
üncü maddesi gereğince, ad okunmak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyeliğinin düşmesinin, 

Kabul edilmediği; 
Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Bos

na-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar (8/42), 

CHP Grubu adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkah, Grup Başkanve-
killeri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, Bosna-Her
sek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri (8/43), 

Refah Partisi Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Bosna-Hersek'te 
son gelişen olaylar (8/65), 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, 
Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar (8/66), 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, Bosna-Hersek'teki Sırp saldırıları 
(8/67), 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Bosna-Hersek'te meydana gelen son 
gelişmeler (8/68), A 

Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 14 arkadaşının, Bosna-Hersek'te yaşanan soykırım 
ve Sırp vahşeti (8/69), 
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Konulannda genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin, birleştirilerek yapılan öngörüş-

melerinden sonra, kabul edildiği ve genel görüşmenin yapılacağı tarihin, Danışma Kurulu tarafın
dan tespit edilerek Genel Kurulun onayına sunulacağı; 

Açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
2 nci sırasında bulunan 111, 
3 üncü sırasında bulunan 112, 
4 üncü sırasında bulunan 116, 
5 inci sırasında bulunan 180, 
6 ncı sırasında bulunan 193, 
7 rici sırasında bulunan 322, 
8 inci sırasında bulunan 337, 
9 uncu sırasında bulunan 394, 

10 uncu sırasında bulunan 395, 
11 inci sırasında bulunan 404, • 
17 nci sırasında bulunan 691, 
20 nci sırasında bulunan 71, 
21 inci sırasında bulunan 82, 
22 nci sırasında bulunan 139, 
23 üncü sırasında bulunan 134, 
24 üncü sırasında bulunan 283, 
25 inci sırasında bulunan 391, 
26 ncı sırasında bulunan 66, 
27 nci sırasında bulunan 201, 
28 inci sırasında bulunan 699, 
29 uncu sırasında bulunan 798, 
30 uncu sırasında bulunan 861 ve 861'e 1 inci Ek, 
31 inci sırasında bulunan 757, 
Sıra Sayılı kanun tasarıları, teklifleri, yetki kanunu tasarısı, kanun hükmünde kararnamelere 

ilişkin kanun tasarıları ve Meclis soruşturması komisyonu raporunun görüşmeleri, ilgili komisyon 
yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

12 nci sırasında bulunan, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 arkadaşının, Bulgaris
tan'dan ülkemize gelen soydaşlarımızın iskânı ve konut yapımı ile ilgili işlemlerde mevzuata ve ka
nunlara aykırı hareket ederek devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet eski Ba
kanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukmah, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, 
Tanm ve Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yürür ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt haklarında Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi ve (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 373) 
üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 
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Raporun "Sonuç ve Karar" kısmındaki: 

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Tarım ve 
Köyişleri eski Bakam Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt ile Devlet eski Bakanı Cemil Çiçek'in sorumlulukları
nın bulunmadığına ilişkin I ve III üncü bölümlerinin, yapılan işarî oylamada, kabul edildiği, 

Yüce Divana şevkleri istenen : „ •• . 
Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman'a ait II nci bölümünün, yapılan açık oylama

da, kabul edilmediği; 
Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'e ait IV üncü bölümünün ise, yapılan açık oylamada top

lantı yetersayısı bulunmadığından, oylamasının tekrarlanacağı; 
Açıklandı. 
20 Temmuz 1995 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak Üzere, 23.13'te birleşime son verildi. 

Vefa Tanır , 
Başkanvekili 

İlhan Kaya <: İşılay Saygın • 
İzmir İzmir 

Kâtip Üye • Kâtip Üye 
İbrahim Özdiş 

Adana 
Kâtip Üye 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
20 .7 .1995 PERŞEMBE 

Tasarılar 
1. - Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Tasarısı 

(1/889) (Dışişleri ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.1995) 
2. - Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 

ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/890) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.1995) 

Teklifler 
1. - Kocaeli Milletvekilleri H. İbrahim Artvinli, İsmail Kalkandelen, İsmail Amasyalı, Şevket 

Kazan ve Bülent Atasayan'ın; Taşköprü Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/1481) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.7.1995) 

2. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; Ordu Yardımlaşma Kurumu,Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1482) (Millî Savunma ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1995) 

3. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun Bazı 
maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1483) (Mijlî Savunma ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.1995) 

4. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1484) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.7.1995) 
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5. - Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş ve 3 Arkadaşının; 2.7.1964 Tarih ve 492 Sayılı 

Harçlar Kanununun 59 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (t) Bendinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/1485) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.1995) 

6. - Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın; Tarım Ürün Sigortası Kanunu Teklifi (2/1486) (Ta
rım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.7.1995) 

7. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; Toplumsal Uzlaşma ve Barışı Sağlama Hakkında Ka
nun Teklifi (2/1487) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7,1995) 

Tezkere 
1. - Cumhurbaşkanlığı 1994 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhur

başkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi (3/1930) (Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. -r Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; Afyon'daki tarihî "Sahipata Kervansarayı"nın ne za

man onarılacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7139) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.7.1995) ' ' . ' • . 

2. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon'da yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/7140) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.1995) 

3. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Onkoloji Hastanesinin ne zaman açı
lacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7141) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.7.1995) 

4. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Sivas Sağlık Meslek Yüksekokulu Mezuniyet 
töreninde meydana gelen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7142) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18.7.1995) 

5. -Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapılan 
davete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7143) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.1995) 

6. - İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Emlakbank'tan ayrıcalıklı konut aldığı iddia edilen ba
zı bakan ve milletvekillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7144) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.7.1995) . 

7. - İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, özel bir firmaya ait arazilere ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7145) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.1995) 

8. - Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Isparta-Senirkent'te meydana gelen sel felake
tinde mağdur olan vatandaşlara yapılacak maddî yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7146) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.1995) 

9. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, üzüm üreticilerine uygulanacak destekleme alım ve 
fiyat politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7147) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.7.1995) ' - ' . ' • -

10. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Gaziantep Kâmil Ocak Stadyumu ışıklandırma 
ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7148) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.7.1995) 

11. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya-Hanlı Köprülü Kavşağı projesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7149) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.1995) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

© 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 144 üncü Birleşimini açıyorum. 

I IL-YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletve

killerinin, salonda bulunduklarını, yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Bugün gündemdışı söz veremiyorum. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'a, dönüşüne ka

dar, Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1931) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere, 18 Temmuz 1995 tarihin
de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Türkiye Büyük Millet Meclisinden iki bayan parlamenterin, Pakistan Meclis Başkanının 

davetine icabet etmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1932) 
BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Pakistan Meclis Başkanının davetine istinaden, İslâmâbâd'da düzenlenecek Müslüman Kadın 

Parlamenterler Konferansına, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen iki bayan parlamenterimi
zin katılması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun 4 Temmuz 1995 tarihli 133 üncü Bir
leşiminde kabul edilmiştir. • 
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Heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplarının bildirmiş olduğu isimler, anılan kanunun 

2 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

- Başkanı 
İmren Aykut İstanbul Milletvekili 
Fethiye Özver Tekirdağ Milletvekili 
BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

V.-ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. -Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesi

ne ve gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin DYP Grubu önesiri 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi Grup Başkanvekillerinin, İçtüzüğün 19 un

cu maddesine göre verilmiş önerileri vardır; ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 20 Temmuz 1995 Perşembe günü yapılan toplantısında, siyasî parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Nevzat Ercan 

Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili 

Öneriler: 
1.- Genel Kurulun 20.7.1995 Perşembe günü 15.00-19.00, 20.30-24.00; 21.7.1995 Cuma ve 

22.7.1995 Cumartesi günleri de 10.30-13.00, 14.00-19.00, 20.30-24.00 saatleri arasında çalışması 
ve bu-birleşimlerde, oylaması yapılacak işlerin oylanması, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme
si, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 280 in
ci sırasında yer alan 875 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısının, bu kısmın 34 üncü sırasına, 250 nci sırasında yer alan 827 sıra sayılı Diyanet İş
leri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının, 35 inci sırasına alınması önerilmiştir. 

2- Genel Kurulun 18.7.1995 tarihli ve 142 nci Birleşiminde birinci görüşmeleri tamamlanan 
Anayasanın 175 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin ikinci görüşmelerinin, 
Genel Kurulun 21.7.1995 Cuma günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneri üzerinde söz talebi?... Yok. 
Efendim, Doğru Yol Partisi Grubunun önerisi iki kısımdan ibarettir. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Anladık efendim. 
BAŞKAN - Önerinin birinci kısmını oylarınıza sunuyorum... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Karar yetersayınının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bu kadar çoğunluğu ben nerede buldum da saymayayım. 
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Kabul edenler... Sayıyoruz... 

Efendim, yorulacaksınız; ama, yeniden sayacağım, lütfen... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Tabiî, tabiî, dışarıdan biraz daha adam gelsin!.. 

BAŞKAN-tekrar sayacağım. Kabul edenler... 
RASİM ZAÎMOĞLU (Giresun) - Karar yetersayısı... 

BAŞKAN - Karar yetersayısı arıyorum. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Yok ki... 
BAŞKAN - Efendim, siz mi sayacaksınız, biz mi sayacağız../ 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - 50 milletvekilini bir saatte sayamıyorsunuz!.. 
BAŞKAN - ...Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; birinci bölüm kabul edilmiştir. 
Şimdi, Doğru Yol Partisi önerisinin ikinci bölümünü, yani, Anayasanın 175 inci Maddesinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifinin cuma günü görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, büyük sıkıntı duyuyorum... Lütfen, ne olur; yerlerinize oturunuz. 

2. -Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesine 
ilişkin AN^P Grubu önerisi 

BAŞKAN - Anavatan Partisinin bir önerisi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 20 Temmuz 1995 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantıda, siyasî parti 

grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, aşağıdaki önerilerimizin Genel Kurulun onayına su
nulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hasan Korkmazcan 

Anavatan Partisi Grup BaşkanVekili 

Öneriler: 
1- Genel Kurulun, 21 Temmuz 1995 Cuma günü 10.30-13.00, 14.00-19.00,20.30-24.00 saat

leri arasında çalışması ve bu süre içerisinde 878 sıra sayılı, Anayasanın 175 inci Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile 861 ve 861'e 1 inci ek sıra sayılı, anayasa değişikliği tekli
finin, ikinci_görüşmelerinin ve oylamalarının yapılması; görüşmelerin 21 Temmuz 1995 Cıirna gü
nü saat 24.00'e kadar tamamlanamaması halinde, 22 Temmuz 1995 Cumartesi günü aynı saatlerde 
çalışmalara devam edilmesi, 

2- Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, 15 Ekim 1995 günü milletvekili ara
seçimi yapılması hakkındaki kanun teklifinin öncelikle karara bağlanması konusunda tavsiye kara
rı alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN-Efendim, ilk bakışta, iki öneri aynı gibi görünüyor; ama, değil... 

Sayın milletvekilleri, Sayın Korkmazcan'ın, Anavatan Partisi Grubu adına verdiği bu önerinin 
ikinci kısmı, zaten 48 saati çoktan geçmiş -bir aya yakın bir süre geçmiş- komisyona gitmiştir, bu 
konuda, burada karar almaya yetkimiz yoktur. 

Önerinin birinci kısmini oylarınıza sunuyorum... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Efendim, anlayamadık, öneriyi tekrar okutur musunuz. 

- 1 0 -



T.B.M.M. B:144 20 .7 .1995 0 : 1 
BAŞKAN - Öneriyi tekrar okutuyorum : 
Öneriler: 

1- Genel Kurulun, 21 Temmuz 1995 Cuma günü 10.30-13.00, 14.00-19.00,20.30-24.00 saat
leri arasında çalışması ve bu süre içerisinde 878 sıra sayılı, Anayasanın 175 inci Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile 861 ve 861'e 1 inci ek sıra sayılı anayasa değişikliği tekli
finin ikinci görüşmelerinin ve oylamalarının yapılması; görüşmelerin 21 Temmuz 1995 Cuma gü
nü saat 24.00'e kadar tamamlanamaması halinde, 22 Temmuz 1995 Cumartesi günü aynı saatlerde 
çalışmalara devam edilmesi, 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. * • ' 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Saraçlar. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, benim anladığım kadarıyla, değerli arkadaş
larımızın teklifi üç ayrı unsurdan ibaret. Bir tanesi, Yüce Meclisin çalışma saatleriyle ilgili; ki, bu 
teklif, zannediyorum, biraz önce Sayın Başkanlıkça okunan ve Yüce Heyetinizce kabul buyurulan 
teklifin aynısıdır. Bu itibarla, çalışma saatleri bakımından söylüyorum, bunun oylanmasına gerek 
yoktur. 

Teklifin ikinci unsuru; 175 inci maddenin değişikliğiyle ilgilidir. Bu konu da biraz evvel oy
lanmıştı; bunun da tekrar oylanmaması gerekir. 

Teklifin üçüncü kısım ise, anayasa değişiklik teklifinin diğer maddelerinin görüşülmesine iliş
kindir; öyle değil mi efendim; ben öyle anlıyorum... 

BAŞKAN - Evet efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Bu itibarla, biz, esasen, 175 inci maddenin değişmesinden 

sonra, diğer meselelerin görüşülmesine zaten amadeyiz. Eğer, ondan sonra görüşülmesine dair bir 
teklifse; yani, 175 inci maddenin görüşülmesinden sonra, Yüce Meclisçe, Anayasa değişikliği tek
lifinin diğer maddelerinin görüşülmesini isteyen bir teklifse, bir diyeceğimiz yok. Bu konunun 
açıklığa kavuşturulmasını istirham ediyorum. 

175 inci maddeyi bitirmeden bunu görüşmeyi, zaten Meclis kabul edemez; çünkü, biraz evvel, 
Meclis, evleviyetle 175 inci maddenin görüşülmesini kabul etmiştir. 

Bilgilerinize sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. -

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Lehinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz; buyurun efendim. 

, SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Lehindeki konuşmayı dinledikten sonra, benim konuşmam da
ha net anlaşılabilir... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; önerimiz gayet 

açıktır: Öncelikle bugünkü çalışmaları tamamladıktan sonra, Meclisin cuma günü çalışabilmesi; 
cuma günü yapılacak çalışmalarda görüşülmesi gereken konular bitirilemezse, cumartesi günü de 
çalışmalara devam edilmesi için, Yüce Meclisin bir karar alması gerekiyordu. 

Biz, Yüce Meclisin bu kararlarına bir hazırlıkla gidebilmek bakımından, dün, Danışma Kuru
lunu toplantıya çağırdık. Danışma Kurulu toplantısı talebimiz, Sayın Meclis Başkanlığına intikal 
ettikten sonra, İktidar Partisi Gruplarının temsilcisi arkadaşlarımızla bazı özel görüşmeler de yap-
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tık. Dün akşam, buradaki çalışmalara ara verildiğinde, İktidar Gruplarının temsilcileriyle bir araya 
gelme imkânı aradık, bulamadık; ama, bu sabah, Danışma Kurulu toplantısından önce, Sayın Doğ
ru Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili arkadaşla
rımızla görüşmeler yaptık. Bizim temel teklifimiz şuydu: Arkadaşlarımıza, bugün saat 15.00'te açı
lacak olan Genel Kurul çalışmaları sırasında, dövizzedelerle ilgili kanun teklifinin de, öncelikle ele 
alınması konusunda bir teklif getirdik. Bugünkü yasama çalışmaları içerisinde, dövizzedelerle ilgi
li kanun teklifinin -bugün, anayasa değişikliği konusuna giremeyeceğimize göre- ele alınması; bu, 
yeterli bir süre içerisinde değerlendirildikten sonra, yine Doğru Yol Partisi Grubu tarafından öne
rilen diğer kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesine geçilmesi ve bugün de, saat 24.00'e kadar 
çalışılması konularını teklif ettik. Ancak, arkadaşlarımız, dövizzedelerle ilgili konuda, açık bir ka
bulde bulunmadılar; onun için, tabiatıyla, konunun, Danışma Kurulu önerisiyle Genel Kurula geti
rilmesi şansı da yok; ama, gruplar olarak, bu konuda bize katılmış olsalardı, şu anda, dövizzedeler
le ilgili kanun teklifi görüşülebilecek durumdaydı. 

Biz, şunu da çok açıklıkla ifade ettik: Eğer, Hükümetin, bu kanun teklifinin, Komisyondan ge
çen şekli hususunda itirazı varsa, ortaklaşa vereceğimiz bir değişiklik önergesiyle, Hükümetin kay
gılarını da gideririz. Bu konuda zaman harcanacağı endişesi varsa, gruplar olarak, hatta, milletve
kili arkadaşlarımızın söz almasına imkân kalmayacak ve zaman harcanmayacak şekilde bir müza
kere usulü bulabiliriz demiştik; ama, bu temennimiz yerine gelmedi. 

Yine de vakit geç sayılmaz. Eğer, Hükümet, Komisyondan çıkan metinde mutabık değilse ve 
grupların, bu saatten sonra da, daha kısıtlayıcı, daha daraltıcı yeni bir metin üzerinde anlaşma şan
sı varsa, onu da imzalamaya hazırız. 

Önerimizin ikinci bölümüne gelince: Yarın, anayasa değişikliği görüşmelerinin sabah oturu
mundan itibaren ele alınmasını istiyoruz. Biraz önce, 175 inci maddeyle ilgili bölüm kabul edildi. 
Bu konuda, diğer gruplarla farklı düşünmüyoruz. Ancak, 175 inci maddenin oylaması tamamlan
dıktan sonra, geçen gün 3 üncü maddesinin reddedilmesi üzerine, usulsüz olarak askıya alınmış 
olan anayasa değişikliği paketinin oylamasına devam edilmesini istiyoruz, iki öneri arasındaki fark 
budur. Arkadaşlarımız açıklama istiyorlar, açıklamayı yapıyorum: Biz, 175 inci maddenin oylama
sından sonra, diğer maddelerin de oylamasına devam edilmesini istiyoruz; çünkü, diğer maddeler
le ilgili değişiklik teklifinin oylamasına geçilmiş, ikinci tur oylamalarda teklifin 1 inci ve 2 nci 
maddeleri kabul edilmiştir. Reddedilen madde, 3 üncü maddedir, bunun ret sebebi de ortadadır. 3 
üncü maddenin reddedilmesinden sonra, partiler arasında yapılan çalışmalar sonucunda, 3 üncü 
maddeyle düzenlenmek istenilen memur sendikaları konusuna başka bir çözüm getirilmiştir; 128 
inci maddeye yapılacak ilaveyle, bu konudaki ret gerekçelerini ortadan kaldıran veya böyle oldu
ğu bütün partiler tarafından ifade edilen bir çözüm, pakete dahil edilmiştir. 

Öyleyse, diğer maddelerde endişe edilecek bir husus yoktur. 3 üncü maddeyle ilgili önergele
rin şu andaki şekli, 3 üncü maddenin reddine sebep olan gerekçeleri büyük ölçüde ortadan kaldır
mıştır. Diğer hususlarda ise, zaten, anayasa değişikliği konusunda partilerarası komisyonda anlaş
maya varmış olan üç partimizin görüş ayrılığı yoktur. 

Bildiğiniz gibi, 3 üncü maddeyle ilgili önerilerde, ikinci tur oylamalar sırasında, Anavatan Par
tisi Grubunu ilzam edecek herhangi bir imza yoktu; ama, 4 üncü maddeden itibaren yapılan redak
siyon çalışmalarının tamamında bizim imzamız vardır; o zamandan beri var. Şimdi, bunlarla ilgili 
deneme yapılmadan 128 inci maddeye yapılmış ilavenin, bir taraftan 3 üncü maddenin reddi gerek
çelerini ortadan kaldırdığı ifade edilirken, bir taraftan da askı halinin devam etmesi yanlıştır. 

Anayasa değişikliği paketinin, 3 üncü maddenin oylamasından sonra askıya alınması, esasen 
usulsüzdü. 301 imzayla verilen bir teklifi, teklif sahiplerinden ikisi geri almışlardır, askıya almış-
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lardır; bir yandan Anayasa Komisyonunun çalışmalarını engellemişlerdir, bir yandan da Genel Ku
rulun çalışmalarını engellemişlerdir. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Siz oy veriyor musunuz? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Bu askı halinin, 175 inci maddenin oylamasından ön
ce ortadan kaldırıldığını ifade etmemiz lazımdır; Genel Kurulun, bu askı halini kabul etmediğini 
ortaya koyması lazımdır. Eğer "yarın, 175 inci maddenin sonucuna bakarız, ondan sonra, tekrar, 
Danışma Kurulunu toplarız, tekrar, paketle ilgili görüşlerimizi belirleriz" diye düşünüyorsamz, o 
zaman, bu, askı halinin sürdürülmesi anlamına gelir. Yarından sonra da, anayasa değişiklikleriyle 
ilgili paketi, İktidar gruplarının, keyfî olarak -ne zaman yapacaklarsa, o zaman görüşüleceği bir za
mana- ertelemesi anlamına gelir. Biz, bu türlü bir uygulamaya geçmeden, 175 inci maddedeki oyla
malar yapılırken de, bunu takip edecek süre içerisinde anayasanın değiştirileceği teminatının Genel 
Kurula verilmesi gerektiğini düşündüğümüz için Danışma Kurulunu toplantıya çağırdık. Bu talebimiz 
kabul edilmediği için, ayrı bir önergeyle, önerimizi,Yüce Heyetinize getirme ihtiyacı doğdu. 

Değerli arkadaşlarım, üçüncü önerimiz, ara seçimlerle ilgili bir tavsiye karan alınması yolun
da idi. Sayın Başkan, bu konuyu, İçtüzük hükümleri nedeniyle işleme koyamayacağını ifade edi
yorlar. 

Değerli arkadaşlar, Danışma Kurulu, Meclisimizin bir danışma organıdır; Danışma Kurulunun 
aldığı kararların bağlayıcılığı yoktur, sadece, tavsiye ve temenni niteliğindedir. 

İçtüzüğün gerektirdiği 48 saatlik süre içerisindeki alman karar, tavsiye kararı değil, bir önce
lik ve ivedilik kararıdır. Vakıa, onun da bağlayıcılığı yoktur; ama, İçtüzük gereğince alınan bir tav
siye karandır. Bizimki ise, Genel Kurulun, görevini 45 günlük süre içinde yapmayan komisyona, 
bir tavsiyesini temin etme amacına yöneliktir; yani, Genel Kurul, eğer, 45 günlük süre dolmadan 
bir kanunun görüşülmesini istiyorsa, bunu da, bir tavsiye niteliğinde belirtmişse, elbette, bu bağ, 
komisyon için bağlayıcı değildir; ama, hiç olmazsa, Genel Kurulun bu konudaki eğilimini ortaya 
koyacaktır. Yani, dünkü oylamalardan sonra, kamuoyunda "Meclis Genel Kurulu araseçimi reddet
ti" şeklinde yorumlar yapıldı. Bu yorumlar.. . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Lütfen bağlayalım efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, kaç dakika konuşuluyor! 
BAŞKAN - Efendim, şimdi vakti bitti, 1 dakika daha verdim. 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Başka şeyler söylüyor ama... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Önerimle ilgili konuşuyorum; sizler açıklama istedi
niz, açıklama yapıyorum değerli arkadaşlar. 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin araseçimlere "ha

yır" deme hakkı yoktur; Anayasa gereği, araseçim yapılması zorunluluğu vardır. Bu zorunluluğu, 
bir kere de, Komisyondaki arkadaşlara hatırlatmak, Komisyonun çalışmasının engelleyen gruplara 
hatırlatmak bakımından Genel Kurulun bir tavsiye karan almasını istiyoruz; o amaçla bu öneride 
bulunduk. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Efendim, öneride bu ikinci konu vardır; ben okutmadığım için, Sayın Korkmazcan'ın bu ko

nuşması bana aittir, Kurula ait değildir. 
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NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, söz istiyorum. ' 

BAŞKAN - Sayın Ercan, Sayın Saraçlar ve Sayın Korkmazcan önerinin lehinde konuştular, 
Sayın Kapusuz ve Sayın Ateş de önerinin aleyhinde söz istemişlerdir; böylece, dört kişi öneri üze
rinde konuşmuş olacak; size söz veremiyorum. 

Sayın Kapusuz, buyurun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Çalışma saatleri itibariyle ve gündemimizle alakalı olarak, iki ayrı parti grubunun önerileri 
vardır. Bu önerilerden bir tanesi DYP Grubunun, bir diğeri de Anavatan Partisi Grubunundur. 

Şimdi, bir şeye dikkatlerinizi çekmek istiyorum, o da şudur: Galiba, bu hafta içerisindeki ça
lışma saatlerimizle ilgili olmak kaydıyla, üç sefer Danışma Kurulu toplantısı yapılmıştır. 

Çalışmalar, esas itibariyle, gündemde sırası belli olan çalışmalardır; ama, dikkat edecek olur
sanız, bugüne kadar, bu gündeme, hiç, ama hiç iltifat edilmedi. O halde, böyle bir gündem uygula
masını devre dışına çıkarmak lazım. 

Şimdi, iki grup önerisini şöyle bir göz önüne aldığımız takdirde, her iki öneride de şu var: Ça
lışma saatlerinin uzatılması. Meclisin çalışması konusunda hemfikiriz; fakat, neyi çalışacağız, ne 
yapacağız ve bütün arkadaşlarımızın bu çalışmaya intikali nasıl temin edilecek?.. 

Şimdi, geçen gün, yine, aynen ifade ettim; milletvekili arkadaşlarımız, bu önerilerin oylaması 
sırasında burada bulunuyorlar, bu kararı alıyorlar; ama, ondan sonra, çalışma saatlerinde, kanun ça
lışmalarında bakıyorsunuz, yeterli sayıyı bulmamız mümkün değil. Bu ne demek; Genel Kurul ola
rak, grup istediği için bu kararı alıyoruz; fakat, çalışmalara gelince, özellikle İktidar Grubu arka
daşlarım, intikal edip bu işe katkı sağlamıyorlar. 

Şimdi, çalışma saatleri olarak, bakacaksınız, bu akşam, yine, göreceğimiz olay şudur: Burada, 
istenildiği sayıda, yeter sayıda milletvekili arkadaşımızın olmaması. 

Değerli arkadaşlar, bu görüntü doğru olmuyor, bu doğru değil. 

Sonra, bakın, hangi kanunları görüşeceğiz konusunda da çok farklı yaklaşımlar söz konusu
dur. Dikkat edecek olursanız "anayasa değişikliğine devam edilsin" deniliyor. En son getirilen, 
175 inci maddeyle ilgili anayasa görüşmelerindeki açık oy-gizli oy şeklindeki oylamanın Genel 
Kurulda almış olduğu oy sonuçlarına bakacak olursanız, 269-270 sınırı kıl payı kurtarıldı; o da bi
raz münakaşalara sebebiyet verdi. 

Şimdi, bu, şu demektir: Bu 175 inci maddenin değiştirilmesiyle alakalı olarak ikinci tur gö
rüşmelere başlanması halinde sonuç alınamayacak. Bu, Genel Kurulun temayülünü orta yere 
koymuştur. 

- Peki, ondan sonra, siz bunu getirdiniz, burada oyladınız; sonuç ne olacak; referanduma gidile
cek. Yani, siz, Genel Kurul olarak -grubunuz adına- gidiyor "ey millet, biz, milletvekilleri olarak, 
anayasa oylamasının gizli oyla mı, açık oyla mı yapılacağına karar veremedik, buna siz karar ve
rin" diyorsunuz. Bunun mantığı yok arkadaşlar; doğru da değil. Vatandaşı böyle bir konuda refe- , 
randuma götürmenin, pratikte de hiçbir faydası yoktur. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Biz istemiyoruz referanduma gitmeyi; bu işi burada biti
receğiz. • 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, oy sonuçları neyi gösteriyor Sayın Saraçlar; bunun, 
300'ün altında, hatta 270'in altında bir oyla sonuçlanacağını gösteriyor. 
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - 300 oyla geçireceğiz, göreceksiniz... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - İşte, göreceksiniz... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkanım, dolayısla, bakınız, yine, Anavatan Partisin

den sözcü arkadaşımız da söylediler, bu oylamanın pratikte faydası olmayacağı kanaatlerinden son
ra, anayasa değişikliğinin birinci paketinin oylamasına devam edilsin dediler. Görüşmelerde, 3 
maddenin oylaması burada yapıldı; iki tanesi kabul, bir tanesi reddedildi; doğru. Siz, işte, o redde
dilen 3 üncü maddeden dolayı, İktidar gruplan olarak, ne temin edemediniz; görüş birliği temin 
edemediniz. Bu anayasa değişikliğinin, bir nevi, en kritik ve en önemli noktalarından bir tanesi olan 
kamu çalışanlarına sendika hakkı verme konusunda birbirinizle zıt düşünüyorsunuz, farklı düşü
nüyorsunuz; madde geçmedi. Geçmeyince, siz, Genel Kurulun yetkisine âdeta el koyarcasına tavır 
koydunuz; bu ise, yine doğru değil. 

Bakınız, bir başka husus da şıi: Yine ihtilaflı konulardan bir tanesi olan Terörle Mücadele Ka
nununun bir maddesinin değiştirilmesiyle ilgili bir öneriniz oldu. Bu konuda, hem grup içerisinde 
ittifakınız söz konusu değil, hem de İktidara mensup gruplar arasında ittifakınız söz konusu değil. 
Şu anda gündemde 13 tane yarım kalmış çalışma mevcut; başladınız, götüremediniz, geri çektiniz; 
birkaç maddesi değişti, değişiklik yapıldı, geri çektiniz... Bu şekliyle orta yere bir tutarlılık da ko
yamadınız. 

Değerli arkadaşlar, sonuç itibariyle, bunları gündeme almış olmakla, yani 280 inci sırada bu
lunan bir kanun teklifini daha ön sıralara almış olmakla, onun görüşülmesini temin etme şansına 
sahip değilsiniz. Anayasa yarım, kanunlar yarım, birçok çalışma yarım kalmış... Denetimi zaten ka
patıyorsunuz, sözlü soruların görüşülmesine de mâni oluyorsunuz... 

Ben bütün milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum; değerli arkadaşlar, Genel Kurulun 
gündemine sahip olmasını mutlaka temin edelim. Şayet bunu yapmayacak olursak, Hükümete, âde
ta, koskoca bir Genel Kurulu endekslemiş oluruz. Zaman zaman talepleri olsa, hay hay, baş tacıdır, 
getirsinler, öncelikli görüşelim diyelim; fakat, durum böyle değil, her gün çalışmalarımıza müda
hale ediyorlar; müdahale etmekle de kalmayıp el koyuyorlar, arzularına göre değiştiriyorlar, götü-
remeyeceklerini fark ettikleri zaman da geri adım atıyorlar. Bu ise, Genel Kurula saygısızlıktır 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Antidemokratiktir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Aynı zamanda antidemokratiktir. Parlamenter bir rejimde, 
eğer öncelik Meclisin ise, milletvekillerinin ise, bunu, Hükümete devretmek gibi bir konuma, bir 
acze kesinlikle düşemeyiz. Onun için, çalışma saatleri olarak yeterli çalışmayı istiyor olmanıza rağ
men, istememize rağmen, bunu.tahakkuk ettiremeyeceksiniz. Bu şekliyle de Genel Kurulu yıpratı
yorsunuz. 

Şayet, siz, sadece ve sadece -İktidara mensup milletvekilleri olarak değil- DYP Grubu olarak 
bile şuraya devam etmiş olsanız, bu işin devamını temin edeceksiniz; fakat, bunu da yapamıyorsu
nuz. Sonuç itibariyle, o zaman, siz, Genel Kurulu sıkıntıya sokuyorsunuz; kamuoyunun nezninde 
Parlamentoyu yıpratıyorsunuz... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Onu Refah yapıyor... Onu siz yapıyorsunuz Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Böyle keyfî tekliflerle Genel Kurulun huzuruna gelmeyin. 
Bakınız, biraz sonra, yine, bir başka kanun teklif veya tasarısının çalışmaları sırasında, bu kür

süye çıkıp, millete şunu tekrar duyuracağım: Bakınız, biraz önce, gördünüz ya, bu önerilerle ilgili 
çoğunluk temin edildi, oylaması yapıldı, karara bağlandı; ama, bu kararı alan arkadaşlarım şimdi 
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nerededir diye soracağım. Eğer, o sırada milletvekili arkadaşlarım buradaysa, ben, bu sözümü ge
ri alıyorum diyeceğim; fakat, değilse, o zaman, değerli milletvekili arkadaşlarım, kendi kendimizi 
ve Parlamentoyu yıpratmaya gerek yoktur. Anayasa değişikliği konusunda da... 

BAŞKAN-Lütfen bağlayalım... 
SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkanım, tamamlıyorum. 

Anayasa değişikliği konusunda da bütün gruplarda hâkim olan fikir, bu değişikliğin gerçekleş
meyeceği noktasındadır. Olmayacak bir şeyi zorlamakta da fayda yoktur. Onun için, Genel Kuru
lun ve milletvekillerinin görüşleri, yapılan oylamalarla orta yere çıkmıştır. Bunun yapılamayaca-
ğı,.Anayasa değişikliğinin fiyaskoyla neticelendiği belli olmasına rağmen, illâ, tekrar tekrar getire
lim, yine aynı sıkıntıları, aynı sonuçları yaşayalım gibi bir mantığın ise hiç doğru olmadığı kana
atindeyim. 

Şayet, nasıl ki, ikinci bir paketi, 175 inci maddeyle ilgili getirmişseniz, bu.ikinci paketi geti
rirken, yine, Meclisin, Genel Kurulun ve siyasî partilerin de konsensüsünü temin edip, ona birkaç 
madde daha ilave ederek, daha demokratik bir anayasanın tesisi için çaba sarf etmiş olsaydınız, ka
naatimiz odur ki, ne Genel Kurul ne anayasa değişikliği çalışmaları böyle tıkanmayacaktı; dolayı
sıyla, bu çalışmalar başarıyla gidecekti; ama, göreceğiz; bir iki gün zarfında bu işin sonuç verme
diğini yine, beraberce, üzülerek yaşayacağız. Onun için, çalışmaların verimliliği esasını temin ede
cek sonucu yakalama mecburiyetindeyiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Kapusuz, Yüce Meclis, geçen hafta ve bu hafta, saat 24.00'e kadar, hatta, evvelki gün 

saat 02.30'a kadar çalışma sergiledi; onu ekliyorum. 

Sayın AMulkadir Ateş, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kuru

lundan, Anavatan Partisi Grubu aracılığıyla bu Yüce Meclise gelen öneri üzerinde söz aldım. 

Şimdi, burada, felaket tellallığı yaparak Türkiye'yi bir yere götürmemiz mümkün değildir. 
"Göreceksiniz, olmayacak" diyerek, "göreceksiniz, bu çıkmıyor" diyerek Türkiye'yi bir yere gö
türmemiz de mümkün değildir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Ne demek bu; açıklar mısınız?.. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Çıkmıyor işte... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Önümüzde güçlüklerimiz var; şöyle yaptığımız takdirde, 

bu güçlükleri aşar, Türkiye'yi daha güzele götürürüz denilirse; buna, hep birlikte saygı duyarız; 
ama, baştan, hiçbir şekilde başka bir alternatifi görmeden "bu, olmayacaktır, ille de olmayacaktır" 
demek, hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir ve doğru da değildir. 

Bu nedenle, biz, anayasa değişikliğinin 175 inci maddesinin geçmeyeceği gibi bir endişe içe
risinde değiliz. Nedeni; bugün, şu Mecliste bulunan çok değerli altı siyasî partinin temsilcileri ola
rak bir araya geldik ve dedik ki, 21 maddelik anayasa paketinin geçebilmesi için ve bu anayasa pa
ketinin, gerek görüşmeleri gerek oylaması sırasında, ülke kamuoyunun, seçmenlerimizin, bizim -
hem siyasî partiler olarak hem de milletvekilleri, yani birey olarak- nasıl davrandığımızı, ne yönde 
oy kullandığımızı bilmesi hakkıdır. Bu nedenle de, Anayasanın, daha önce değiştirilmiş olan ve 
gizli oya dönüştürülen anayasa değişikliğiyle ilgili oylamanın açık oyla yapılmasını hep birlikte 
imza altına aldık; teklif olarak Yüce Meclise verdik; komisyondan geçti, kabul edildi. Bunun birin-
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ci tur görüşmelerini ve oylamalarını bitirdik. Evet, 300 oy çıkmadı; ama, çok şükür, birinci tur oy
lamada 270 ve 270'in üzerinde oy sağlayabildik. 

İkinci tur oylamalar ve bunun görüşmeleri birinci turdan farklı olacaktır. Biz, hâlâ, samimiyet
le buna inanıyoruz... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Verilen söze sadakat... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Böyle de olması gerekiyor; çünkü, bu Mecliste temsil 

edilen 6 büyük parti mertçe, dürüstçe, inanarak bu teklife imza atmış ve biz, bu oylamanın açık ya
pılması doğrultusunda irade beyan etmişizdir. Bu teklif, çok değerli bir partimiz olan Anamuhale-
fet Partimizden de gelmiştir. Değişiklik teklifini de, bu değerli partimizin liderlerinin, söz sahibi 
olan arkadaşlarımızın önerisiyle kaleme aldık... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Söz sahibi olmayanlar da mı var?.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Bizim istediğimiz, 175 inci maddenin değişikliği kesin 

olsun; yani, bundan böyle bütün anayasa değişikliği oylamaları açık oyla yapılsın; ancak, arkadaş
larımız "hele şimdilik 19 uncu Döneme inhisar etsin" dedikleri için, buna da "evet" dedik; buna 
"evet" dediğimiz için de bir pişmanlık içerisinde değiliz. 

Şimdi, bu dayanışma olduğu sürece, ben, inşallah, yarın -kabul edilen önerge doğrultusunda-
175 inci maddeyle ilgili teklifin kabulünün 300 oyun üzerinde olacağına inanıyorum. 

Şimdi, Değerli Korkmazcan, burada, konuşması sırasında, 21 maddelik paketin de hemen on-, 
dan sonra görüşülmesini istedi. Bunu biz de arzu ediyoruz; ama, bir şeyi unutuyor Sayın Korkmaz
can -ben, burada sanki bir atlama olduğuna inanıyorum; Sayın Korkmazcan'in böyle düşündüğü
nü, düşünmek bile istemiyorum- bu demektir ki, 21 maddelik paketi bunun arkasından hemen gö
rüşmeye başlarsak, yarın, 175'in reddedileceği gibi bir anlam çıkıyor. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Zaten öyle... 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Şimdi, 175 inci maddenin değişikliği kabul edildiği tak

dirde -hep birlikte bunu kabul edeceğiz inşallah- bunun Cumhurbaşkanına gitmesi lazım; Cumhur
başkanında imzası, belki bir iki gün sürecektir; daha sonra bunun Resmî Gazetede ilan edilmesi la
zım. Ne olacak; belki pazartesiye kadar bu sürecin devam etmesi gerekiyor, uzaması diye bir du
rum söz konusu olabilir; bu durumda, biz, aradaki iki üç günde, diğer yasa tasarı ve tekliflerini gö
rüşürsek kıyamet mi kopar?.. Hemen, 21 maddelik paketi görüşelim, oylamasını gizli oyla yapalım 
şeklindeki görüşü -ki, biz anlaşmışız, açık oy olsun diye- ben anlayabilmiş değilim Sayın Başka
nım, değerli milletvekilleri. İnşallah -diyorum- yarın, hep birlikte, 300 oyla, açık oylamayı kabul 
edeceğiz. Bunun yasalaşabilmesi, yürürlüğe girebilmesi için ister istemez iki üç güne ihtiyacımız 
var. Biz, 21 maddelik paketin görüşmesi, -tabiî, olsun- inşallan açık oyla olsun diyoruz ve bunun 
için de en azından bir iki üç gün gereklidir. Bu arada da, buyurun, sizin istediğiniz, bizim istediği
miz, Doğru Yol'un, MHP'nin, Büyük Birlik Partisinin, DSP'nin ve diğer partilerimizin istediği, 
geçmesi gereken tasarıları da kanun tekliflerini de hep birlikte görüşelim diyoruz ve bunda, biz, bir 
mahzur görmüyoruz; ama, aradaki 2 gün, yasal bir süreçtir, buna gereklilik var; ama, bugünleri de 
boş geçirmeyelim, bu Meclisi çalıştıralım diye düşünüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, burada, bu Büyük Millet Meclisine, bizim Mecli
simize, halkımızın Meclisine haksızlık ediliyor; çalışmadığı, toplanamadığı söyleniyor. 

Sayın Başkanım, sizin de buyurduğunuz gibi, bu Meclis, haftalardan beri, bazen sabah saat 
3'lere kadar çalışıyor. Elinsaf!.. Ben, bu kadar hızlı bir biçimde çalışmayı 18 inci Dönemde görme
dim. Bundan önceki dönemlerde, bu Parlamentodan geçen yasa tasarı ve teklif sayılarına bakıyo
rum; bu dönem kadar değil, yani 19 uncu Dönemde çıkarılmış yasa tasan ve tekliflerinin sayısı, di
ğer dönemlerde çıkan tasarı ve tekliflerin sayısından çok fazladır. 
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Zaman olarak da, yasa tasan ve tekliflerinin çıkma sayısı olarak da, uluslararası anlaşmaların 

kabulüne ilişkin tasarıların çıkma sayısı olarak da bu Meclis az iş yapmamıştır. Bunu, hepimiz yap
tık. Bunu, sadece İktidar partileri değil, Anamuhalefet olarak, diğer partiler olarak birlikte yaptık. 
Neden bundan övünç duymuyoruz; neden bunu daha ileriye götürmek için birlikte gayret göster
miyoruz; ben bunu anlamıyorum. 

Bu kürsüye çıkan "bu Meclis çalışmadı" diyor, "bu Meclis bir şey yapmıyor" diyor. Bu hak
sızlığı önlemek lazım. Bu haksızlığı, bugün, sadece, bu Parlamento çatısı altında hizmet veren mil
letvekillerine, yani bizlere değil, bu kuruma yapılmış bir haksızlık olarak görüyorum. 

Türkiye'nin, bu Parlamentonun dışında başka bir organı, yüce kurulu yoktur. Bu kurula sahip 
çıkmak hepimizin görevidir. Eğer çalışamıyorsa, zaman zaman tıkanıklıklar oluyorsa, bunu çöz
mek de bizim görevimiz olmalıdır diye düşünüyorum. 

Sayın Başkanım, biraz önce, bir arkadaşımız, dövizzedelerle ilgili teklif görüşülsün dedi. Bu 
teklif zaten gündemde var ve zannediyorum, biraz sonra, Genel Kurulda kanun tasarı ve teklifle
rinin görüşmelerine geçildiği zaman da, bu, birinci sırada olacak... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Sürünüyorlar... Sürünüyorlar... 
ABDULKADÎR ATEŞ (Devamla) - Eğer, Komisyon ve Hükümet burada olursa/inşallah bu 

teklif de şu veya bu şekilde yasalaşacak. Bunun çıkmasını hepimiz istiyoruz. Yani, lütfen; lunu da 
istismar etmeye kalkmayalım... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Nerede istiyorsunuz; adamlar kapılarda sürünüyorlar!.. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Devamla) - Yine, bu konuda, güzel bir istismarın tipik bir örneğini 

biraz önce yaşadık. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Dışarıda sürünüyor insanlar... 

ABDULKADÎR ATEŞ (Devamla) - Evet, gelen bir öneride 280 inci sıradaki, Terörle Mü
cadele Kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili tasarının öne alınmasıyla ilgili bir teklif vardı. 
"Terörle mücadele" lafını duyan arkadaşımız, bunun ne olduğunu düşünmeden, okumadan, üze
rinde durmadan, geldi "yok efendim, olmaz" dedi. Bazı konulara bu kadar alerji duymayalım. 
Bu, hem o insanların sağlığı açısından ve sağlığınız açısından zararlıdır hem de böyle önyargılı 
hareket etmek, ülkenin sağlıklı bir biçimde yönetilmesine engel olucu bir davranıştır: Böylesi yü
ce kurumları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

' BAŞKAN-Lütfen bağlayalım. ^ 

ABDULKADÎR ATEŞ (Devamla) - Çok özür diliyorum; hemen bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Bu, zararlıdır. 
Terörle Mücadele Yasasında değişiklik yapılmasıyla ilgili tasarının, yani öne alınmasını iste

diğimiz hususun içerisinde şu var: Terörle mücadele sırasında şehit düşen kolluk güçlerimizin ev
latlarına İçişleri Bakanlığı tarafından burs bağlanmasından başka bir amacı olan bir teklif, bir tasa
rı değildir bu. Şimdi, böyle güzel bir teklifi veya tasarıyı... Babası şehit düşmüş, burs bağlıyorsu
nuz... İş verme konusu da var bunun içerisinde. Şimdi, böyleyken, "terörle mücadele" cümlesini 
okur okumaz, buraya çıkıp, ülke kamuoyu önünde, yine Terörle Mücadele Yasası deyip, içerisin
deki nefreti, kini burada sergilemek, yararlı olmuyor diye düşünüyorum. 

Biz, Anayasanın 175 inci maddesinin öncelikle görüşülmesine taraftarız. Ondan sonra, açık 
oyla, 21 maddelik paketi de, hep birlikte, inşallah görüşürüz; bunu, tatilden önce çıkarırız; bunun 
şerefi, onuru da hepimize ait olur. 
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Saygılar sunuyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Anavatan Partisi Grubu önerisi üzerinde lehte ve aleyhte ikişer kişi görüşmüştür. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, öneri üç kısımdan ibarettir; hangisini oya su
nuyorsunuz? Birincisi zamanla, ikincisi işleyişle ilgilidir... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerinin ikinci kısmını zaten okutmadım. Sayın Korkmaz-
can -beni şikâyet değil de- burada okunsa da okunmasa da olurdu, Meclisin bir takdiri" dedi, geç
ti. Öneride o yok. Öneride, çalışma saatleri ve 175 inci maddeden sonra öbürünün görüşülmesi var
dır. 

Bu öneriyi oyluyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir. 

Aslında, iki öneri arasında büyük bir fark yoktur; zamanlar aynıdır, öbürü zaten gündemdedir. 
Şimdi, sayın milletvekilleri, bir oylamamız var; bunu bitirinceye kadar arkadaşlarımın salonu 

terk etmemelerini rica ediyorum. 

VI. - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. - Devlet eski Bakam Mehmet Çevik'in Yüce Divana şevkine dair açık oylaması 
BAŞKAN - Şimdi, (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun, Devlet 

eski Bakanları Sayın Ercüment Konukman ve Sayın Mehmet Çevik'in Yüce Divana şevkine dair 
ikinci ve dördüncü bölümünün açık oylamasına geçeceğim. 

Dün, iki kupayı, kolaylık olsun diye dolaştırdığım halde, iki ayrı sayın bakanın kupasıymış gi
bi, oylamada bir karışıklık oldu. Şimdi, önce, Sayın Mehmet Çevik'in, sonra Sayın Ercüment Ko-
nukman'ın oylamasına geçeceğim. Yalnız, yine, kolaylık olsun diye, ilk anda iki kupa dolaştırıyo
rum; ama, yalnız Mehmet Çevik'e ait oy kullanacaksınız. Onu topladıktan sonra Sayın Konuk
man'a geçeceğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bir şey söyleyebilir miyim... 
BAŞKAN - Efendim?.. , 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Siz, Sayın Ercüment Konukman'a ait yapılan oylamaya 152 mil

letvekili katılmıştır dediniz ve... 
BAŞKAN - Oylamayı yeniliyorum efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir dakika efendim... Sebebini açıklayalım; yani, herkes bilsin. 
Bakın, aslında, beri, oylama sonucunu aldım; oylamaya katılan 152 kişi değil, 140 kişidir. 

BAŞKAN-Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir dakika efendim. 

BAŞKAN - Dinliyorum efendim... Sizi dinliyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, aynı zamanda, o sırada, yani 5 dakika önce Cum

huriyet Halk Partisinden 10 milletvekilinin ayağa kalkması suretiyle yapılan yoklamada şu kişiler 
Meclis salonunda yok: Sayın Ahmet Sanal, Sayın Fecri Alpaslan, Sayın Yaşar Eryılmaz, Sayın Yü
cel Seçkiner, Sayın Mustafa Balcılar, Sayın Burhan Kara, Sayın Mustafa Kalemli, Sayın Kemal 
Başaran, Sayın Fahrettin Kurt, Sayın Şerif Bedirhanoğlu. ANAP Grubundan bu arkadaşlar salonda 
olmadığı halde, onlar adına oy kullanılmış. 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Hepsi buradaydı. 
BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir dakika... 

Ondan sonra, bazı arkadaşlarımız üç defa oy kullanmış. Şimdi bunların tutanaklara geçmesi 
lazım. Tutanaklara geçmesi bakımından... Arkadaşlar çıkıp da kürsüde bazı şeyler konuşuyorlar; 
ama, böyle hileler yapılmasın efendim. 

BAŞKAN-Tamam efendim. 

Sayın milletvekilleri, oy kupaları yanımza kadar getirilecektir. Niçin 5 dakika istirahat etmi
yorsunuz? 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep)-SayınBaşkan... 

BAŞKAN - Efendim, öyle aldık ama. Dün üç oylama şeklini sundum, kupalar sıralar arasın
da dolaştırılarak oylansın kararını Yüce Meclis verdi, ben vermedim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Bunun aksadığı görüldüğüne, biraz önce Sayın Kamer 
Genc'in belirttiğine ve buna da itiraz edilmediğine göre, oylama usulünün değiştirilerek, kupanın 
buraya konularak, isim okuyarak oylanması... 

BAŞKAN - Hayhay, bundan sonraki oylamaya sunduğumda onu yapalım. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş yıllardan beri, birçok oylamada, oy koçanlarından bir oy pusula
sı koparılırken yapışık olup da çift koparmalar görülmüştür. Bunu kötü yorumlamamak lazımdır; 
ama, bir kere, dikkat ederseniz... Bu, para saymaya benzer. Biliyorsunuz, veznedar, durur durur bir 
daha sayar, yapıştı diye. 

Tabiî, kulislerde televizyon yayını olduğu için, arkadaşlarımız, oradan rahatlıkla gündemi ta-
Kip ediyorlar; bir yoklama yapılıyor, ardından 3-4 kişi dışarı çıkıyor; sonra, "bir oylama var" deni
liyor, içeri giriyorlar. Onun için; yani, yoklama sırasında ve oylama sırasında salonda bulunan mil
letvekillerinin sayısının birbirini tutmasına imkân yoktur; girip çıkmalar devam ediyor. 

Sayın milletvekilleri, 2 kupa da, eski Bakan Sayın Mehmet Çevik'e aittir. Bir kupaya oy atan, 
öbür kupaya atmayacaktır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, bundan sonra bir oylama daha var. Mü
saade ederseniz, karışıklığa mahal vermemek bakımından, bu oylamanın sonucu açıklansın, ondan 
sonra ikinci oylamaya geçelim. Kupalar karışıyor... 

BAŞKAN - Bu kupayı kaldırtacağım; sonra, diğer oylamaya geçeceğim. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

(Oyların ayırımına başlandı) 

2. - Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman 'in Yüce Divana şevkine dair açık oy
laması 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oy sayımı devam ederken, ikinci oylamaya, yani, Sayın Re
cep Ercüment Konukman hakkındaki oylamaya geçiyorum. 

Kupalar, sıralar arasında dolaştırılsın. 
Sayın milletvekilleri, şimdi kullanacağınız oy, Sayın Konukman içindir. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

1. - Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in Yüce Divana şevkine dair açık oylaması (Devam) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in Yüce Divana şevki 

için yapılan açık oylamaya 245 sayın üye katılmıştır; 107 kabul, 124 ret, 12 çekinser, 2 geçersiz 
oy kullanılmıştır; böylece, Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in Yüce Divana şevki kabul edil
memiştir. 

Sayın Konukman için oyunu kullanmayan sayın üye kaldı mı? Yok. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir; kupalar kaldırılsın 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

2. - Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman 'in Yüce Divana şevkine dair açık oylama
sı (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın Yüce 
Divana şevki için yapılan açık oylamaya 226 sayın üye iştirak etmiş; 98 kabul, 118 ret, 9 çekinser, 
1 geçersiz oy kullanılmıştır; böylece, Sayın Recep Ercüment Konukman'ın Yüce Divana şevki ka
bul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

Şimdi, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

VII.-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 

2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 

4. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

5.-İlİdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 

6. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

7. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'm; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699) 

BAŞKAN - 71, 82, 139, 283, 391, 201 ve 699 sıra sayılı kanun tasarısı ve teklifleriyle ilgili 
komisyon yetkilileri?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
8. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 
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9. -Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 

BAŞKAN - 134 ve 66 sıra sayılı kanun teklif ve tasarısıyla ilgili komisyon yetkilileri?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
10. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka

nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S, Sayısı: 691) 
BAŞKAN - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 

Yetki Kanunu Tasansınm müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

11.- Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) (1) 

BAŞKAN - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Kö
yişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakeresine kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerinde. , 
Sayın milletvekilleri, 4 üncü madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştı ve oylamasında 

kalmıştık. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Divan Üyesinin, oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
. Madde 5 'i okutuyorum: 

Hatıra Ormanları 
MADDE 5. - Orman Bakanlığınca; gerçek ve tüzelkişilerin talebi halinde, giderleri kendileri

ne ait olmak üzere "Hatıra Ormanı" kurulur. Ayrıca millî ve dinî bayramlarda ve özel günlerde, fi
dan dikilerek, her il ve ilçede "Hatıra Ormanları" oluşturulabilir. Hatıra ormanlarının ismi değişti
rilemez. Bu ormanların tesis ve işletilmesi ile faydalanmaya ait esas ve usuller Orman Bakanlığın
ca belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Kapusuz, buyurun. 
Sürenizi tam olarak kullanmaya mecbur değilsiniz; lütfen... > 

. RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. >' , 
Ülkemiz açısından en önemli doğal kaynak olarak kabul edilen, yer üstü kaynaklarımızdan or

manlarımız ve ağaçlandırma, elbette çok önemlidir. Daha önce yarım kalmış, şu anda görüşmele
rine başlamış olduğumuz 798 sıra sayılı tasarıyla ilgili olarak görüştüğümüz bu maddede, hatıra or
manlarının teşvik edilmesi ve bunların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu, çok doğru bir he
deftir; devletin, bünyesinden bu alana ayırabileceği kaynak yeterli düzeyde değildir; dolayısıyla, 

(1)798 S. Sayılı Basmayazı 16.3.1995 tarihli 87 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 
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buna katılımı temin etmek açısından, ormanlarımızın çoğaltılması yönünde bir imkân yaratılmak
tadır; ancak, sadece ismiyle ve isminin korunmasıyla ilgili teşvik, hatıra ormanları için yetmez Sa
yın Bakanım; aynı zamanda, buna, mümkün olduğu ölçüde başka teşvik imkânları da getirilmelidir. 
İstismara müsait olmayan, kurumların* kuruluşların ve özellikle özel sektörün bu alandaki çabaları
nın yaygınlaştırılması noktai nazarından, bazı teşviklerin de ilave edilmesinde ayrıca fayda var. 

Biz, millet olarak, inancımızdan da gelen bir anlayışla, yeşil ve ağaç konusunda çok duyarlı
yız; ancak, uzun yılların ihmali, kültür yetersizliği, bilgisizlik ve özellikle geçim sıkıntısından kay
naklanan, orman köylülerinin ve orman bölgelerinde yaşayan insanlarımızın, çalışmak, geçimini 
temin etmek, istikballerini idame ettirmek açısından sıkıntı duymalarının tabiî sonucu olarak, uy
gun olmayan ve hatta ihmale, kasta varan birçok uygulamalarla da, bu alandaki ağaçlı bölgelerin 
İhmal edildiği, yakıldığı herkes tarafından biliniyor. 

Tabiî, yine bu maddede yer alan şekliyle, özellikle, millî ve dinî bayram günleri münasebetiy
le -sivil ve asker olarak- bunun, bayramlarla da bütünleştirilmesi faydalıdır. 

Askerlerimiz, çalışmaları itibariyle, bu alanda katkı temin ediyorlar; fakat, bunu biraz daha 
yaygınlaştırmanın mümkün olduğu kanaatindeyim; çünkü, askerlikte, temel eğitimler yapıldıktan 
sonra, büyük bir zaman israfı söz konusudur; belki, Orman Bakanlığının, bu işin daha çok yaygın
laştırılması konusunda, özellikle Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmayla görüşerek, birçok im
kân ve kaynağı temin edebileceği kanaatindeyim. 

Aynı şekilde, öğrencilerin ve özellikle işsiz insanların, bu alanda istihdamının da yaygınlaştı
rılması mümkündür. Belki, bu kaynağın, ilk bakışta yeterli olmayacağı, buna tahsisat ayrılamaya
cağı gibi birtakım düşünceler akla gelebilir; fakat/şunu vurgulamakta fayda vardır ki, bizim boş 
gezen insanlarımızı, özellikle, orman köyleri ve diğer köylerimizde, bu millî ağaçlandırma sefer
berliği konusunda, millet olarak, topyekûn bir heyecana getirilebilir, bu heyecanı temin etmek 
mümkündür; fakat, bunun, öncelikle, siyasî iktidarda, Hükümette ve özellikle Sayın Bakanda gö
rülmesi lazım; çünkü, bu heyecanın duyulması, yaygınlaştırılması ve buna öncülük edilmesi, mil
letimiz açısından en duyarlı konulardandır. Mesela, bakıyorsunuz, bir bölgede meydana gelen fe
laket karşısında veyahut da bir operasyondan sonra askerlerimize kaynak temin etmede, milletimiz, 
bütün menfî ve zor şartlara rağmen, kıt kaynaklarını tahsis etmede bile kendisini yarış halinde gör
mektedir. Böyle bir milletin, elbette, bu ağaçlandırma seferberliği konusunda çok şeyler yapabile
ceği, şahsen inandığım bir konudur; fakat, bu işlerin yapılabilmesi için, teşvik de önem arz etmek
tedir. 

• • • • • • [ . , 

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Elbette, milletimizin bütün kesimlerinde -siyil ve as
ker olmak kaydıyla- ağaçlandırma çalışmalarında, hatıra ormanlarının yaygınlaştırılması konusun
da duyarlılığının artırılması için sarfedilecek çabaların yanında olduğumuzu ifade ediyor, bu yüce 
milletin, bunu, büyük bir oranda ve kısa bir dönemde yapabileceğine inandığımı buradan beyan 
ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Kapusuz; vakti çok güzel kullandınız. s 

ANAP Grubu adına, Sayın Mehmet Keçeciler; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının 5 inci maddesi hakkında, Gru
bumuzun görüşlerini arz ve ifade etmek üzere, söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, bu 5 inci maddede, orman meydana getirmeyi teşvik etmek 
amaçlanmış; ancak, maddenin kaleme alınış tarzından, sanki, bazı işler bugün için yasakmış inti-
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baı verilmek istenmiş. Deniliyor ki, gerçek ve tüzelkişiler talep ederlerse, giderleri kendilerine ait 
olmak üzere, Orman Bakanlığınca hatıra ormanları kurulabilir. Zaten, giderlerini kendileri ödedi
ği takdirde, dileyen vatandaş, dilediği yerde, arsası da varsa, ağacını diker veya Orman Bakanlığın
dan belli bir yer talep eder. Bunu, Bakanlık bünyesine almak oldukça sıkıntı verici olur; çünkü, Ba
kanlık, genel bütçeye tabidir. "Orman Genel Müdürlüğü" denilse, o zaman, katma bütçeye tabidir; 
o, bütçe mantığına çok daha uygun düşer. Katma bütçeli kuruluşlar, bedeli mukabilinde hizmet 
sunma imkânına ve seyyaliyetine sahiptirler; halbuki, genel bütçede bu seyyaliyet oldukça zordur. 
"Orman Bakanlığı" denilince, Genel Müdürlük de onun içerisinde mütalaa edilebilir, Bakanlık, Ge
nel Müdürlüğe görev verme, onu görevlendirme gibi, bir emir çıkarabilir; fakat, kanuna yazınca, 
kendinizi bağlamış oluyorsunuz -ve bana göre- işi, biraz daha zorlaştırmış oluyorsunuz. 

"Ayrıca millî ve dinî bayramlarda ve özel günlerde, fidan dikilerek, her il ve ilçede Hatıra Or
manları oluşturulabilir" deniliyor. Burada, ya "oluşturulur" deyin ya da "oluşturulabilir" demeyin; 
zaten, oluşturulabilir. Yani, Orman Genel Müdürlüğü falanca vilayetimizin kurtuluş günü amacıy
la, ben, bu vilayetimizde, şöyle bir hatıra ormanı meydana getirdim dese, Orman Bakanlığına ve
ya Orman Genel Müdürlüğüne, hayır, yapma kardeşim, sen bunu yapamazsın, senin buna yetkin 
yok diyen olur mu? Serbest; istediği kadar yapabilir. Normal bir şekilde, Bakanın takdiriyle, Ba
kanın şifahi emriyle olabilecek bir işi, sanki, kanunla yetki veriyormuş gibi, bir noktaya getiriyor
sunuz. Yani, tasarıya bu maddeyi koymazsak, bu iş yapılamazmış gibi bir mana çıkıyor. 

Şimdi, bunu buraya yazarsınız da, o zaman, kendi kendinizi, gittikçe bağlarsınız. Halbuki, bu
ralarda, Bakanlığa çok daha geniş takdir yetkisi veren ifadeler kullanılmalıydı. Yani, bana göre, bu 
madde, biraz düşünülüp, taşınılmış, ne yapalım, ne yapabiliriz diye yazılmış maddelerdir. Halbuki, 
kanunlarda, bu tür temennilerden ziyade, ana çerçeveler çizilmeli; o çerçevenin içini, Bakanlığın 
kendisinin doldurması yetkisi verilmeli; yani, ana çerçeve çizilmelidir, o çerçevenin içerisinde, Ba
kanlık, kendi kararıyla, kendi emriyle bu işleri yapabilmelidir. Siz, şimdi, bunu böyle yazarsanız, 
buraya bu hükmü koyarsanız, bundan sonra, Bakanlığın faydalı icraatında da "illa kanunda yetki 
olacak, kanunda yetki olmazsa kıpırdayamaz, hiçbir iş yapamaz, hayırlı hizmet yapamaz" manası
na gelen ifadeler konulmuş olur. 

"Hatıra ormanlarının ismi değiştirilemez" deniliyor. Ormanın ismi nasıl konulur, nasıl değiş
tirilir; bugünkü mevzuatta, acaba, her iktidar döneminde isimler değiştiriliyor mu, onun tatbikatına 
bakmak lazım. Bu, bir ölçüde idarenin takdir yetkisini ortadan kaldırıyor. Bir kere koydun mu is
mi, sonuna kadar gidecek. Gelecek bir dönemde, bir iktidar bir isim koyacak, o isim hiçbir şekil ve 
surette değiştirilemecek gibi bir mana çıkıyor; yani, idarenin takdir yetkisini bağlıyor. Yanlış tatbi
kattan dolayı, böyle bir ihtiyaç zuhur etmiş olabilir; ama, önemli olan, o tatbikatı yapmamak, o yan
lış tatbikata girmemektir. Böyle, her gün -buradan, yerel yönetimlerimize de sesleniyorum- durup 
dururken, sokak adlarını, cadde isimlerini değiştirmek gibi, her dönemde farklı isimler vermek gi
bi bir alışkanlıktan, milletçe vazgeçmeliyiz. Bu memleketi idare eden insanlar, geçmişte verilmiş 
isimlere saygılı olmak zorundadır; aksi takdirde, işte, böyle bir kanun çıkar ve Bakanlık şimdiye 
kadar serbestçe yapabildiği bir işi, yapamaz hale gelir. Bu tasarı, bu haliyle kanunlaşırsa, bundan 
sonra, Orman Bakanlığı, artık, bir daha orman ismi değiştiremez. Niye; çünkü, kanunla bağlıyor ve 
diyoruz ki; ismi verirken iyi düşün, sonradan bir daha hiç değiştiremezsin; yani, fevkalade bir hal 
olsa da, gerçekten, bütün toplumun kabul ettiği bir ismi, bir yere vermek icap etse de, artık, bun
dan sonra, Öyle kolay kolay mevcut ormanların adı değiştirilemez. • 

Şimdi, bence... 
ADİL AYDIN (Antalya) - Sayın Keçeciler, Nalçacıoğlu ismi şilinsin mi? 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Hayır, zaten, silmeyiz. 
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ADİL AYDIN (Antalya) - Kötü mü, gayet iyi; kanuna eklemişiz, kimse, orman ismi değişti- . 

remez. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Ben de onu söylüyorum, onu savunuyorum, bugüne ka-
darki tatbikatımızı tenkit ediyorum, bütün Türkiye'nin tatbikatını tenkit ediyorum; ama, bu tatbikat 
var diye, siz, bakanlıkların takdir yetkisini bu kadar kısıtlarsanız, yarın, ileride, bakanlıklar, elini 
kolunu kıpırdatamaz, oynatamaz hale gelir, sancılar olur, problemler olur. Yaptığınız kanun da, bu 
gibi meselelere biraz dikkat etmeniz gerekir diye hatırlatıyorum. 

Mesela "bu ormanların tesis ve işletilmesiyle, faydalanmaya ait esas ve usuller Orman Bakan
lığınca belirlenir" deniliyor. Şimdi, bir tüzelkişi veya gerçekkişi düşünün -başta öyle demişsiniz-
ormanın parasını kendisi verecek, ormanı teşkil edecek, ondan sonra, sıra faydalanmaya gelince, 
bunu ben tespit ederim, benim haricimde, kendi diktiğin, kendi paranla meydana getirdiğin orma
na giremezsin, faydalanamazsın, dokunamazsın; gelip, ille, benden izin alacaksın diyeceksiniz. Bu 
kanun tasarısının tefsiri bu, yazdığınız ifadelerden anlaşılan mana bu. Şimdi, burada da bir eksik
lik, bir sıkıntı var; biraz daha serbesti getirmelisiniz; yani, bir gerçekkişi niçin hatıra ormanı kur
sun. Zaten, şahısların ormanı olmaz efendim, Anayasa göre, orman, devletin malıdır; iyi, ama, ki
şiler para harcayıp, masraf ediyorlar, en azından, faydalanması konusunda bir serbesti getirin. Yok
sa, burada yazdığınız "gerçekkişiler orman kurar" ibaresi lafta kalır; hiçbir tatbik kabiliyeti olmaz, 
hiç kimse de, faydalanamayacağı, ileride, nemalanamayacağı bir masrafı üstlenmez. Eğer teşvik et
mek istiyorsanız, sonucunda, kendisine biraz imkân açmalısınız. "Bu gerçek ve tüzelkişiler, fayda
lanma hakkını Orman Bakanlığı ile beraber kararlaştırır" deyin de, adamın söz hakkı olsun. Şimdi, 
tek taraflı olarak idare belirleyecek "faydalanma usulün şöyledir; senede beş tane ağacını kesebi
lirsin, geri kalan kısmına dokunamazsın" diyecek. Ağacı diken vatandaşın, parayı sarf eden kuru
luşun hiç hakkı olmayacak, ondan sonra da "Buyurun ormanı kurun ve dikebildiğiniz kadar ağaç 
dikin, seferberlik başlattık, Türkiye'nin her tarafı orman olacak" diyeceksiniz! Bu olmaz beyler. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Askerlik gibi seferberlik; karşılık beklemeden... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bu olmaz; o hayal görmek olur; o zaman "gerçek kişi

ler" demeyin, yine bunu devlet yapacak, kamu kuruluşları yapacak deyin, onu yaparlar; ama, ger
çek ve tüzelkişiler deyince, gerçek ve tüzelkişilere herhangi bir şekilde imkân sağlamadan bunu te
min edemezsiniz; buraya yazdığınız madde işlemez, pratikte çalışmaz, gerçek hayatla da ilgisi ol
maz. 

Arz eder, teşekkür ederim, saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. ' 

Şahsı adına, Sayın Cengiz Bulut; buyurun efendim. 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Cengiz Bey, ağaçtan başka bir şey söyleme sakın, sadece ağaç

tan konuş. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; arkadaşlarım mü

dahale ediyor "sadece ağaçtan konuş, başka bir şey konuşamazsın, Parlamentonun önünde ölümü 
bekleyen insanlardan bahsedemezsin" diyorlar. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Şov yapma yine. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Şu anda, gündemin değiştirilmesiyle ilgili, büyük beklentiler 

içinde olan, bugüne kadar dokuz kişinin ölümüne sebep olan konudan, burada, birazcık bahsetmek 
istesem, bahsedemem. Görüşemediğimiz için, yarın, belki, yüzlerce insanın ölümüne sebep olacak 
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dövizzedelere ilişkin kanun teklifinden bahsetmeyip, yalnız, ormandan bahsedeceğim, yalnız, 
ağaçtan bahsedeceğim. Artık, burada, herhalde, insandan, memurdan/işçiden bahsedilmesinden ra
hatsız olunuyor; ama, yarın çok üzüleceğiz, yarın çok geç olacak, yarın ağlayacağız. Çaresiz olduk
tan için sokağın ortasında kendini asan, kendini öldüren insanları gördüğümüz zaman, vicdan sa
hibi insanlar olarak çok ağlayacağız. 

BAŞKAN - Orman yok diye mi?! > 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Orman konusuna geliyorum efendim. 
Niye ağaç dikiyoruz; dünyayı niye güzelleştiriyoruz; her şeyi Cenabı Allah'ın yarattığı en gü

zel mahlukat olan insanlar için yapıyoruz. Çevre güzelliğini insanlar için yapıyoruz; ormanı insan
lar için, yeşilliği insanlar için oluşturuyoruz; ağacı insanlar için dikiyoruz. Bu ormanları sevdiği
miz kadar, bu ağaçları sevdiğimiz kadar, bunlara ehemmiyet verdiğimiz kadar, kendileri için dik
tiğimiz insanlara da sahip çıkacağız; onlar için de üzüleceğiz; onlar için de gerekeni yapacağız. 

Orman için koşuyoruz, mücadele ediyoruz -bu işin partisi yok- bütün partiler el ele veriyoruz; 
ama, şu anda yara olan bir konu var ki -adını söylediğim zaman gündemdişı olmuş oluyor- çok acı 
bir konu var ki, orman konusu kadar, iki yaşındaki çocuklarla sabaha kadar Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin önünde bizden umut bekleyen, bizden imdat bekleyen, bizden yardım bekleyen insan
lara da el uzatılması gerekiyor hangi partiden olursak olalım. 

Ben, belediye başkanlığı yaptım; ben, mühendislik yaptım; ben, futbol hakemliği yaptım, şu 
anda milletvekiliyim. Hayatım, cemiyet işleriyle doludur. Ben, orman yangınının ortasında kal
dım; ben, kanser gördüm; ben, çok hastalık gördüm; astaneleri ziyaret ettim; ama, ölümü, böyle 
bekleyen böyle çaresiz insanları, hayatımda hiç görmedim. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) -Astane değil, hastane!,. (DYP sıralarından gülüşmeler) 

CENGİZ BULUT (Devamla)-Gülmeyelim arkadaşlar, inanın çok acı!.. 
BAŞKAN - "Astane" dediniz de "hastane" diye düzeltiyorlar. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Çok acı değerli arkadaşlarım. Hiç gülmeyin. Dokuz insan öl

müş ve daha birçok insan ölecek. Gülmeyin, gülünecek tarafı yok. 

! HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Biz, o insanlara değil, sana gülüyoruz. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Bana da gülmeyin; çünkü, ben, burada tiyatro oynatmıyorum; 

çünkü, ben, burada fıkra anlatmıyorum. 

Bana gülün de, bu olaya gülmeyin. 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Tiyatro oynatıyorsun!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Ben, bu Yüce Milletin göndermiş olduğu sizin gibi Yüce Ve

killere, sizin gibi vicdan sahibi insanlara sesleniyorum; sizden, imdat bekliyorum; sizden, yardım 
bekliyorum. 

Değerli kardeşlerim, inşallah, bu kanun bir an evvel çıkar, 

Bundan arta kalan zamanda da, dışarıda imdat deyip bekleyen, dışarıda umutla bekleyen, siz
den bir çare bekleyen insanlara zaman kalsın diye, bundan sonra hiçbir maddede konuşmayacağım, 
ağzımı açmayacağım. 

Bu kanun, bir an evvel çıkar; inşallah, bundan sonra dövizzedelerle ilgili teklifin sırası gelir 
diye büyük bir umutla bekleyeceğim. 

Görüştüğümüz ve çıkaracağımız bu kanunuri, milletimize hayırlı olmasını diliyorum; öbür me
selenin de, inşallah, bir an evvel görüşülmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 

Sayın Hasan Basri Eler, buyurun. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle, hepinize say
gılarımı sunuyorum. Öncelikle, bu yasa tasarısının gündeme getirilmesinde ve hazırlanmasında 
emeği geçenlerin hepsini, başta, Sayın Bakanımız olmak üzere, kutluyorum. 

Kuzey Kıbrıs'ta, Muğla ve diğer yörelerimizde üzücü orman yangınları olmuştun Bu tasarı, ül
kemizin bugünkü konumunda, bu ormanların korunmasıyla ilgili tedbirleri içermektedir ve zorunlu
dur; onun ötesinde, erozyon konusu, bugün, ülkemiz için başta gelen en büyük tehlike işaretidir. 

Bu maddede, hatıra ormanlarının yapılması konusu, özendirici ve teşvik edici olması bakımın
dan yerindedir. Bugün, birçok ülkede görüyoruz, izliyoruz, gözlemliyoruz; o ülkelere devlet bü
yüklerinin yaptığı ziyaretlerde, nasıl ki, bazı yerleri ziyaret etme koşulu ve zorunluluğu aranıyor
sa, devlet büyükleri, hatta, bizim Cumhurbaşkanımız, başbakanlarımız bu ülkelere gittiğinde, ken
dilerine, hatıra olarak buralara ağaç dikme uygulaması yapıldığını görüyoruz; bu, çok güzel bir şey
dir. Bu tasarıyla, bugün, il ve ilçelere de hatıra ormanı kurulmasının düşünülmesi özendirici ve teş
vik edici olmaktadır. 

' Bunun ötesinde, ilçelerde kaymakamlar ve, belediye başkanları, daha çok hatıra ormanları kur
ma ve genişletme konusunda birbirleriyle yarış edecekler, hatıra ormanı kuranlar da bundan övünç 
duyacaklardır. İşte, onlara, bu maddeyle bir imkân hazırlanıyor. Hatıra ormanı kuracak olan kişiler 
-bunun için harcama yapacaklarından- için vergi yasalarında da kolaylaştırıcı tedbirler alınması ge
rekmektedir. Yani, hatıra ormanı kuranlara, vergi, harcama ve giderler gibi konularda da kolaylık
lar sağlanması gerekmektedir. Bunların yanında, evsafsız orman ürünleri veya ağaçları olan yerler
de de ağaçlandırma yapılması konusu unutulmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddede, ormanı en iyi şekilde koruyacak olanların, ö ormandan fay
dalananlar ve hatıra ormanı kurarak, onunla övünç duyacak kişiler olduğu vurgulanmaktadır. Bu
gün, 10 milyon orman köylümüzün, ormanı en iyi şekilde koruyacağı da Unutulmamalıdır. Orman, 
onlara, sorumlular olarak teslim edilmeli. Zaten ormanları en iyi şekilde orman köylüsü korur. Bu 
maddeden biraz da bunu anlıyoruz. 

Diğer taraftan/benim bu madde üzerinde söz almamdaki amacım şu olmuştur: Hepiniz şahit 
olduğu üzere, biraz evvel Refah Partisi sözcüsü, şu kürsüden -arkadaşımız amacı o değildi, belki 
farkında olmadan- talihsiz bir açıklama yaptı ve silahlı kuvvetler mensuplarının zamanlarını boşa 
harcadıklarını, zaman savurganlığı yaptıklannı ifade etti. Eğer, yanlış anlamadıysam, bu şekilde bir 
söz ifade etti. O arkadaşıma -burada olsaydı daha iyi olacaktı ama- şunu söylüyorum: Silahlı kuv
vetler, ormanların korunmasında ve çoğaltılmasında en fazla hassas olan kurumlardır. Bunu hepi
miz görüyoruz. Nerede bir yeşillik görürseniz, nerede gıpta edeceğiniz bir yeşillik görürseniz, bun
lar, silahlı kuvvetlerin karargâhları ve garnizonlarıdır. Yeter ki sizler, silahlı kuvvetler mensupları 
gibi özen gösterin, ormana sahiplenmeyi ve çoğaltılması konusunda silahlı kuvvetler mensupları 
kadar onlara özen göstermenizi tavsiye ederim; burada, kalkıp, silahlı kuvvetleri suçlamak değil. 

Refah Partili arkadaş, çok tahilsiz bir açıklama yapmıştır. Silahlı kuvvetlerin zamanı boş de
ğildir; ülke savunmasından başlarını kaşıyacak vakitleri yokken, bunların en güzel örneğini verir
ken, kalkıp, bu kürsüden "silahlı kuvvetlerin boş zamanı var, savurganlık yapıyor, ağaç diksin" di
yerek... 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Nerede suçladı?.. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Silahlı kuvvetler, bu konuda, geçmişte de, bugün de eri 

fazla özeni gösterir. Herhalde, arkadaşımızın amacı bu değildi; ama, burada, bu tahilsiz açıklama-
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yi yaptı; O nedenle, bu, özeni gösteren silahlı kuvvetlere, milletimizin bağrından çıkmış ordumuz 
mensuplanna, zamanını boşa geçirdiğini, harcadığını söylemek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bağlayınız lütfen... 

HAŞAN BASRİ ELER (Devamla) - Onun için, ben, bilhassa, arkadaşımın bu talihsiz açıkla
ması nedeniyle söz aldım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - İstismar ediyorsun... ' 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Madde üzerinde bir önerge var; okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 798 sıra sayılı kanım tasarısının 5 inci madadesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. ' 

Mahmut Oltan Sungurlu Nevzat Ercan Turhan Tayan 
Gümüşhane Sakarya Bursa 

Abbas İnceayan Ahmet Remzi Hatip Ali Er 
Bolu Konya İçel 

Gerekçe: 
6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hükmüne göre 

"orman dışına çıkarılmış yerlerde, hak sahipleri isterlerse özel orman kurabilirler" 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Prensip 

olarak katılıyoruz; ama, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
• ' ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Önergeye, Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmamış; fakat "prensip olarak 
katılıyorum" demiştir; Sayın Bakan katılmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Planlama, Üretim ve Faydalanma 

Projelendirme 
MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalış

maları, Orman Bakanlığınca hazırlanacak tip uygulama projelerine göre yürütülür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Söz istiyorum. 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Demirci. 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 798 sıra sayılı Millî Ağaç
landırma Seferberlik Kanunu Tasarısının 6 ncı maddesi üzerindeki görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Biraz önce burada konuşan, asker kökenli milletvekili Sayın Eler, gerçekten konuyu istismar 
etmeye çalışmıştır. Biz, Refah Partililer olarak, kanun tasarısının geldiği ilk günde ve ilk saatte "bu, 
Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısıdır; dolayısıyla, dipten doruğa kadar bu tasarının 
bütün maddelerini destekliyoruz" dedik. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Zabıtları oku! 

MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Ben, aynı zamanda Tarım Komisyonunun bir üyesi olarak, 
Komisyonda, bu tasarının çıkması bakımından her türlü çabayı partimiz adına gösterdim. 

Bir hadisi şerife göre "bir saat sonra kıyamet kopacağı size haber verilse ne yaparsınız" soru
suna, Peygamber Efendimizin buyurduğu söz "elinizdeki ağacı dikin" olmuştur. Biz, böyle bir an
layışı temsil ediyoruz ve bu anlayış için, sizin böyle bir sözü söylemeniz fevkalade yanlıştır. (RP 
sıralarından alkışlar) 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Zabıtları oku! 
MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Biraz önce burada konuşan kardeşimiz, belki biraz sonra size 

cevap da verecektir. Bizim burada söylediğimiz şey şudur. Bugün, askerî garnizonların etrafında, 
orman çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları vardır; ama, zamanlarının büyük bir kısmını; yani, ar
tan bir kısmım, elbette buna da tahsis edebilirler gibi bir temennide bulunmuştur. Bunun yanı sıra, 
okullarımız ve buna benzer resmî kurumlarımız, kendilerine has, hatıra ormanları oluşturuyorlar, 
tesis ediyorlar. Bunun karşısında olmak mümkün değil. 

6 ncı maddede "Bu kanun hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü ça
lışmaları, Orman Bakanlığınca hazırlanacak tip uygulama projlerine göre yürütülür" denilmektedir. 

Aslında, bu tasan, -malumunuz- birbuçuk-iki ay önce gelmişti; o günler, ağaç dikim mevsimi 
idi; ama, bugün gecikti. Sayın Bakandan; sonbaharda dikilebilecek ağaçlarla, yine böyle bir çalış
maya önem verilmesini ve bu çalışmanın, gerçekten, hiç değilse, sonbaharda başlatılmış olmasını, 
özellikle istirham ediyoruz. 

Ülkemizin en büyük problemlerinden birisi de erozyondur. Erozyonun önlenmesi ve ağaçlan
dırma çalışmalarının, tip projelerinin mutlaka yapılması gerekir; bu projelere de, şimdiden başla
nılması lazımdır; aksi takdirde -nasıl ki, bu kanun tasarısını, iki ay sonra getirip, büyük bir gecik
meye sebep olmuşsak, işte, yine bu çalışmalar yapılmadığı takdirde- çıkarılacak olan bu kanun, bir 
yıl sonra, yani, dikim mevsimi olan ilkbaharda yürürlüğe girecek, böylece, yine büyük bir zaman 
israfına ve kaybına sebep olmuş olacağız. 

Yine, Sayın Bakana şunu hatırlatmak istiyorum: Her ilde, ağaçlandırma şube müdürlüğü yok
tur, bazı illerde de, yalnızca bir eleman tahsis edilmiştir. Orman Bakanlığının yeniden organizas
yonu sırasında; böyle bir projenin yürüyebilmesi için -hem erozyon konusunda hem de ağaçlandır
ma konusunda- mutlaka, ağaçlandırma şube müdürlüğü olmayan illerde de, bu müdürlüklerin ku
rulması lazımdır; aksi takdirde, bir mühür ve bir elemanla, bu işlerin yapılması mümkün değildir;. 
burada, zaman israfından başka bir şey de yapmamış oluruz. 

Bu kanun tasarısını desteklediğimizi arz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirci. 

Madde üzerinde başka söz talebi?..Yök. 
Maddeyi... 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bu madde üzerinde kişisel söz istiyorum efen-

,'dim. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, oylamaya geçtim efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır efendim, geçmediniz... 

BAŞKAN - Geçtim efendim... Diğer maddede, söz talebinde bulunursunuz... 7 nci madde üze
rinde söz alsanız ne olur... 

6 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 

İdare ve amenajman \ 

MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerine göre kurulan ormanlar, 6831 sayılı Orman Kanunu hü
kümlerine göre işletilir ve idare olunur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Rauf Ertekin; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının 7 nci maddesi üzerinde Anavatan Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

7 nci madde, vatandaşlar tarafından hatıra ormanı şeklinde olsun, diğer şekillerde olsun, kuru
lan ormanların, işletmesi ve idaresiyle alakalıdır. Ormanların Orman Kanunu hükümlerine göre iş
letilmesinin faydası, fevkalade büyük. 

6 nci maddede de, bu kanun hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 
çalışmalarının da gene, Orman Bakanlığınca hazırlanacak belirli tip projelerle yürütülmesinin şart 
olduğu ifade edilmektedir; bunu da kabul etmemek mümkün değil. 

Ancak, bu kanun tasarısı, daha önce de Meclisimizin gündemine getirilmiş; her zaman olduğu 
gibi, diğer kanun tasarılarında da olduğu gibi, gene yarım bırakılarak askıya alınmış ve bugün ye
niden Meclîsimizin gündemine ve sayın milletvekillerinin önüne getirilmiştir. Temenni ediyorum, 
inşallah, bir daha yarım kalmadan, bu kanunu bir an evvel çıkaralım; bunda, fayda vardır. 

Zira, son orman yangınları, kontrolsüz erozyon ve tabiî afetler göstermiştir ki, ülkemizde bu 
kanunun bir an evvel çıkarılmasına ihtiyaç vardır; yeşillendirme ve ağaçlandırmada büyük mesa
feler katetmek zorunda olduğumuzun gerçekten bilincine varmamız lazımdır. 

İşte, son olaydan da görüleceği üzere, İsparta'nın Senirkent İlçesinde meydana gelen erozyon 
dolayısıyla pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunun için, Anavatan Partisi Grubu ve 
şahsım adına, hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet, geride kalanlara da başsağlığı dili
yorum. Ancak, kendi kendime düşünüyorum; İsparta gibi bir kentte; bu memleketin kaderine yıl
larca hükmetmiş bir başbakan çıkarmış ve şu anda cumhurbaşkanı olan bir zatımızın olduğu bir ili
mizde dahi, ormanla alakalı çalışma yapılmamış, ağaçlandırmayla alakalı, erozyon kontrolüyle ala
kalı vatandaşlarımız kaderine terk edilmiş; bu, Türkiye'nin genelinde böyle. Bunu özellikle vurgu
lamamın sebebi, böyle bir ilimizde, böyle bir ilçemizde dahi, bunun önlemlerinin alınmamış olma
sıdır. ". . v 

BAŞKAN - Amaj en güzel ağaçlandırma İsparta'dadır... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Evet. 

Bu felaket, bugün, Senirkent'te olmuş, yarın başka yerde olabilir; Allah, bundan bizi korusun 
diyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Orman Bakanlığının millî seferberlik olarak ilan ettiği ağaçlandırma kar 

nun tasarısına katılmamak mümkün değil dedim; ancak, sadece kanun çıkarmakla bunları yapmak 
mümkün değildir; onu ifade etmek istiyorum. 

Her konuşmamızda da belirttiğimiz gibi, evvela, ormanı, ağacı, ağaçlandırmayı insanlarımıza 
sevdirmemiz lazımdır; bunun yolu da, bu ağaçlandırmanın esas başladığı ve devam edebileceği yer 
olan orman köylümüzden geçmektedir. Siz, ağaç dikiniz, kanun çıkarınız veya teşvik ediniz; ama, 
bu ağaçlandırmayla alakalı kontrolleri, idareyi, Orman Bakanlığının kontrolünde, idaresinde, or
man köylüsünü veya ağaçlandırma yapacak insanları yönlendirerek teşvik etmeden, maddî açıdan 
bir yere varmanız mümkün değildir. O bakımdan, bunun da öncelikle ele alınması lazımdır ve bil
hassa orman köylümüzün, şu anda içinde bulunduğu sıkıntıların giderilmesi lazımdır. Büyük sıkın
tılar var, bunları müteaddit defalar, Mecliste ormanla alakalı konuşmalarımızda gündeme getiriyo
ruz; Sayın Orman Bakanı da bu hususlarda büyük gayret içerisindedir. 

Ancak, sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, bu kanun tasarıları buraya getiriliyor, çekili
yor; bakınız, bu kanun tasarısı 28.6.1994 tarihinde gündeme gelmiş; aradan bir sene geçmiş... Bu 
tasarıların acilen kanunlaştırılması lazım gelir; ülkemizin gerçekleridir bunlar, bu problemleri çöz
memiz lazım ve orman köylüsüyle alakalı, orman köylüsünün, orman işçisinin durumuyla alakalı 
bütün problemlerin çözülmesi, bu köylünün, bu işçinin, ormanda çalışan bu orman muhafaza me
murunun ekonomik durumunun düzeltilmesi lazım ki, herkes, bu meselelere candan sahip çıksın. 
Bundan önce, orman yangını çıkarılmasıyla ve ormanların tahrip edilmesiyle alakalı cezaları ağır
laştırdık; bu, çıkarılması lazımgelen bir yasaydı; ancak, takdir edersiniz ki, böyle, yasalarla, sert 
tedbirlerle bir yere varmak mümkün değildir; bunu, hepimiz kabulleniyoruz. Bu bakımdan, bu ko
nuda, teşvik edici önlemlerin alınması lazım; bu önlemlerin başında da, ülkemizdeki tüm insanla
rın çektiği sıkıntıların aynısını çeken orman köylüsünün, orman işçisinin, orman memurunun duru
munun düzeltilmesi gelir. Bunun için, gerekli düzenlemelerin, bu tasarı kanunlaştıktan sonra, he
men arkasından getirilmesi lazım; bunlar birbirine paraleldir; yoksa, askıda kalır. Bu düzenlemele
ri yaparsak, orman köylüsü olarak, ormanın bakımından, işletmesinden sorumlu, geleceğini oradan 
temin etme yolunda gayret gösteren köylümüzün sıkıntılarını da gidermiş oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, gerçekten büyük sıkıntılar var; bu sıkıntılar, sadece orman
la alakalı değil. Bugün ormanla ilgili kanun tasarısını getiriyoruz, ormanlarımızın harap edilmeme
si için tedbirler almaya çalışıyoruz; Türkiyemizi yeni baştan ağaçlandırıp yeni baştan yeşillendirip 
geleceğimiz olan nesillere, yemyeşil, güzel bir Türkiye miras bırakmaya çalışıyoruz -ki, bu, takdir 
edilecek bir hadisedir- ama, bunun yanında, ülkemizdeki insanlarımızın durumları da fevkalade sı
kıntılıdır. Tabiî, bu konuyu, bu maddeye bağlı olarak konuşmak istemiyorum; ancak, son bir. aydır, 
gündem, anayasa değişikliyle alakalı olarak tıkandı kaldı; bunun bir an evvel çözülmesi lazım. Bu 
çözüldükten sonra da, artık, Türkiye'de, bu ülkenin problemlerinin sadece anayasa değişikliğiyle 
çözüleceğine inanmayan -memuruyla, işçisiyle, emeklisiyle, köylüsüyle- Türkiye nüfusunun bütün 
kesimlerinin sıkıntılarının, gündeme getirilmesi lazım. Türkiye'nin gündemi tıkanmıştır. Bu gün
demin bir an evvel değişmesi, insanlarımızın beklediği yeni yasal düzenlemelerin ortaya konulma
sı ve onların problemlerine çareler bulunması lazım; vatandaş bizden bunu bekliyor. O bakımdan... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Çözüm yolunu söyle... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Çözümü belli;değişikliğiyle alakalı getirilecek teklifin -ki, 

gündemde olan teklifin- kalan 4 üncü maddesinden sonra işe devam etmektir; bunu kabullenmiyor
sunuz, bir sürü yanlış bilgilerle vatandaşı yanıltma yolunda hareket ediyoruz, bunlar bir şey kazan
dırmıyor, bakın, hiçbirimize kazandırmıyor... 

BAŞKAN - Hayır, orman işletmesine faydası var mı bunların... 
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M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Efendim, var tabiî, orman işletmesine de faydası var, va

tandaşın geleceğine de faydası var; bu problemleri çözmediğiniz sürece, ne vatandaşın ormana ba
kacak hali kalmıştır ne de günlük yaşam sıkıntısı içerisinde olan vatandaşımızın sağına, soluna ba
kacak hali kalmıştır Değerli Başkanım. 

Esasında, meselelere kökünden tedbir almamız, problemleri kökünden çözmemiz lazım. Siz, 
insanlarımızın refahını, mutluluğunu, insanlarımızın geleceğe umutla bakmasını temin etmedikten 
sonra, böyle yasal düzenlemelerle bir yere varılabileceğini sanıyor.musunuz değerli arkadaşlarım. 
Vatandaşımız gerçekleri yaşıyor, gerçekleri yaşıyor bu hayatın içerisinde... 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Siz, bu kanunun çıkmasını istiyor musunuz? 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Bu kürsülerden her şeyi söyleyebilirsiniz; enflasyonun yüz

de 156'lardan yüzde 85'lere düşürülmesiyle övünebilirsiniz, efendim, terörü önlediğinizle övüne
bilirsiniz; insanların refahını, mutluluğunu artırdığınızı söyleyerek, övünebilirsiniz; ama, bu ger
çekleri vatandaş yaşıyor, sokakta yaşıyor, çarşıda yaşıyor, manavda yaşıyor, kasapta yaşıyor, evin
de y aşıyor... 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Haydi şu kanunu çıkaralım, yeter... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Bu doğrultuda, hepimizin elini vicdanına koyarak, vatan

daşın söylediği noktada hareket etmesi lazım. Bunu yapmazsanız, bunların hiçbirisi işe yaramaz. 
Zaten şunu söylemek istiyorum: Bu kanun çıkacaktır, bugün çıkacaktır, hemen arkasından, ülke
mizdeki bütün kesimlerin sıkıntılarıyla alakalı yasal düzenlemelerin getirilmesi lazım; bu Meclisin 
tatile girmeden önce bunu yapması lazım. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Vakit kalsın... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Önümüzde anayasa değişikliği var, arkadaşlarımız soruyor, 

biz, olumlu oy veriyoruz; ama, öyle bir noktaya getirdiniz ki, hesabı çarpıtarak vatandaşa başka tür
lü göstermeye çalışıyorsunuz. İktidar partilerinin sayısı belli; Cumhuriyet Halk Partisinin sayısı 65, 
Doğru Yol Partisinin sayısı -Meclis Başkanımız hariç-182, ikisini topladığınız zaman 247 eder, ve
rilen oy 225; Anavatan Partisi vermese, DSP vermese, Büyük Birlik Partisi vermese, MHP verme
se... Böyle yanlış hesaplarla bir yere varmak mümkün değildir. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) , 
AHMET SAYIN (Burdur) - Dünkü oylama ne oldu?! 
BAŞKAN - Efendim ille herkes dakikasını dolduracaksa, bırakın anayasa değişikliğini falan, 

orman köylüsü için söylenecek çok laf vardır; onu bari söyleyin. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Anayasada orman köylüsüyle de ilgili hükümler 

var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz 798 sıra sayılı tasarıyla ilgili, 7 nci madde üzerinde, Refah Partimizin 

görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinize saygılar sunuyorum. 
Değerli arkadaşlar, bu tasarı, biraz önceki maddeyle ilgili konuşmamda da ifade ettiğim gibi, 

fevkalade önemlidir. Özellikle Partimizin ve şahsımın, bu. tasarının kanunlaşması konusunda hem
fikir olduğunu, desteklediğimizi ve buna katkı sağlayabilecek birtakım kaynaklardan söz ettim; an
cak, bir sözcü arkadaşım, galiba talihsiz bir ifade kullandılar ve bir beyanı talihsizlikle ifade etti
ler. Aslında, burada, bir talihsizlik varsa, galiba, bu konuşmayı yapan arkadaşımın anlayışında ve 
kavrayışında olsa gerektir. (RP sıralarından alkışlar) 
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HASAN BASRÎ ELER (Edirne)-Zabıtları getiririm. 
SALÎH KAPUSUZ (Devamla)-Tabiî, bakabilirsiniz arkadaşım. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - O kürsüden söyleyeceğim. 
BAŞKAN-Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 

SALÎH KAPUSUZ (Devamla) -..Şimdi, biz, biraz önce şunu ifade etmeye çalıştık ve dedik 
ki: Bu tasarının ismi üzerindedir, nedir; "Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu" Bakınız, hem 
millîlikten hem de seferberlikten bahsediyor. Seferberliğe kimler katılır arkadaşlar; topyekûn mil
let, asker, sivil, özel sektör, kamu sektörü, hiç ayırım yapılmaz; herkes, seferberlikte dahli olan, 
mesuliyeti olan ve görevini yerine getirmekle mecbur olan bir anlayış içerisinde bulunur. 

Elbette, biz, bu memleketin yabancısı, bu memlekete dışarıdan gelmiş bir fert, cemiyet ve ce
maat değiliz; biz, bu memleketin öz evladıyız. Siz, asker kökenli olabilirsiniz, belki de, birtakım 
çevrelere mesaj vermek için bizim görüşümüzü çarpıtabilirsiniz de. (RP sıralarından alkışlar) Fa
kat, askerler, zaten böyle bir kanun çıkmadan dahi, ne yaparlar; bakarsınız, fırsatını bulduğu her 
dönemde, her zamanda ağaçlandırma yaparlar. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Yola geldin. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Kendilerine böyle bir görev verilmediği halde yaparlar; fa

kat, biz ne diyoruz... 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Geç de olsa düzeltin, aferin... 
SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Bak, biz biraz önceki konuşmamızda şunu söyledik, dedik ki: 

"Askerlerimizin, bu alanda katkıları olabilir. Hatta, bu katkıyı öyle yapmalıyız ki -belki, birtakım 
hukukî sıkıntıları da olabilir- Orman Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay olarak 
bir araya gelsinler, bu konudaki sıkıntıları da hallederek, bu konuya katkı sağlasınlar." Bizim söy
lediğimi şey bu, bundan herkes memnun olur, en çok memnun olanlar da askerlerdir; hiç korkma
yın. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Beni buraya asker getirmedi, halk getirdi. 

SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, bu memlekette, öyle bir mantık, öyle bir anlayış, öyle 
bir maskecilik var ki, sıkıştığınız zaman, bir takım çevrelerin arkasına gizlenerek, bazı, ifade ve it
hamlarda bulunmak çok ciddî bir yanlıştır. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Zabıtlar gelsin, okuyacağım. 
SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, bu, "idare ve amenajman" baş

lıklı 7 nci maddede deniliyor ki "Bu kanun hükümlerine göre kurulan ormanlar 6831 sayılı Orman 
Kanunu hükümlerine göre işletilir ve idare olunur." Doğru bir maddedir; yani, siz, özpl orman ku
rulmasına, bunun yaygınlaştırılmasına katkı yönünde bir çaba sarf ediyorsunuz; bu çabanızın da, 
elbette, bir disiplin dahilinde yürütülmesi lazım; bunun için, Orman Kanuna tabiî olması doğrudur; 
fakat, burada, yürütmeyle ilgili mevzuatlar da düzenlenecek; ama -biraz önceki arkadaşlarım da 
ifade ettiler- tabiî, bunun bir de malî külfeti olacaktır. Yani, kurulmuş olan birçok ormanların de
netimi, onların işletilmesiyle ilgili birtakım sıkıntılar, birtakım masraflar söz konusu olacaktır. Bu 
kaynak konusunda, bunlarla jlgili; yani, bu özel kurum ve kuruluşlarla ilgili hatıra ormanları da da
hil olmak kaydıyla, bunların işletilmesinde yapılabilecek masraflara katkı yönünde mutlaka bir uy
gulama söz konusu olacaktır. Bunun için, buna da bir açıklık getirilmelidir; kanaatim odur ki -ta
sarının içinde vardır- getirilecektir; ama, bir başka husus daha var; o da şu: 

Değerli arkadaşlar, zaman zaman bazı iyi niyetli adımların istismar edildiğini de görüyoruz. 
Bakarsınız, mevsimlik işçiler döneminde, hele hele seçimler öncesinde -Sayın Bakanım özellikle 
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size hatırlatmak istiyoruz- mahallî ya da ara seçimlerde, bakıyorsunuz, bu geçici işçi çalıştırma ini
siyatifinin kötü kullanıldığının müşahedesini yapıyoruz. Efendim, o köyde bir seçim olacak, bir be
lediye seçimi olacak, milletin de işe ihtiyacı var; iktidar kimin elinde; şu anda DYP ve CHP'nin 
elinde "efendim, ben sizin köyünüzden 5 kişiyi ormanda çalıştırmak üzere işçi alacağım" Öbür ta
rafa "senin kabilenden falan kişiyi işe alacağım" deniliyor. Bu şekliyle, bu geçici işçi statüsünde 
çalıştırılan kardeşlerimizin, seçimler döneminde istismarına da mahal vermemek lazım. Buna, şa
yet "hayır efendim, yoktur" derseniz, sizlerin bu istismarlarla ilgili beyanlarınız söz konusu. Şu an
da, sizin birtakım uygulamalarınızla ilgili, bugünkü muhalefette bulunan siyasî partilerin, bölge 
halkının ve siyasîlerinin de, bu konudaki uygulamalardan serzenişleri söz konusu. 

tşte, böyle bir millî ağaçlandırma seferberliğiyle ilgili kanun düzenlemesinde, bu tip şeylerin 
de istismar edilmemesinin tedbiri, şayet, bu tasarının içerisine konulmuş olursa, kanaatim odur ki, 
istismar edilmez, faydalı adımlar atılmış olur. 

Benim son olarak söyleyeceğim husus şu: Biz, burada, sizlerin huzurunda ileri sürdüğümüz 
bütün fikirlerimizi, milletin huzurunda da söylüyoruz, milletimizin huzurunda konuştuğumuz bü
tün meseleleri de, mümkün mertebe buraya taşıyoruz. 

Onun için, değerli arkadaşlar, herkes fikirlerini açık ve net söyler; kabul görür veya görmez; 
o kendilerine aittir. 

Son olarak söyleyeceğim bir husus da, bunun çarpıtılması, yanlış yönlendirilmeye kalkılması 
ve istismar edilmesi doğru değildir. ... 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. , : 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; teklifin 6 ncı maddesi üzerinde birkaç söz söylemek amacıyla huzurunuzda
yım. -

BAŞKAN - 7 nci maddeyi görüşüyoruz efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Peki, efendim. 
Sayın Başkanım, 6 ncı maddeyle 7 nci maddede Orman Bakanlığına -hatıra ormanlan dahil-

bu kanun kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili birtakım yetkiler tanınıyor. Benim sözlerim de, 
Bakanlığın buradaki rolünde -mümkün olduğu kadar- dünyada bu konuda başarılı olmuş uygula
maların örnek alınması yönünde olacaktır. 6 ncı maddede zaten tip projelerden bahsedilmektedir; 
bunlar için bir sınırlama getirilmemiştir. İnanıyorum ki, Orman Bakanlığımız, bu uygulamaları ya
parken, Türkiye'de başarılı olmuş uygulamaları da, dünyada başarılı olmuş uygulamaları da dikka
te alarak, çok geniş bir yelpazeyi, seferberlik ruhunu yaşatmak bakımından ortaya koyacaktır. Ya
ni, burada, Orman Bakanlığının devlet kuruluşu olmasından doğan bürokratik katılık içerisinde ha
reket edilmezse, bu seferberlik, milletimizde çok derin bir ağaçlandırma sevgisini mutlaka hareke
te geçirecek ve geçmiş yıllarda kaybettiğimiz birtakım değerleri yeniden kazanabilme şansına ka
vuşacağız. 

Rahmetli olmuş bir hemşerimi de, bu münasebetle huzurunuzda anmak istiyorum. Değerli 
hemşerimiz Ahmet Çökelez, Türkiye'de özel ormancılığı ilk başlatan kişilerdendir ve Denizli'nin 
Çal İlçesinde, Sayın Ahmet Çökelez'in girişimleriyle başlatılan ağaçlandırma çalışmaları, o bölge
mizi, gerçekten ormanlık bir bölge haline getirmiştir. Bu, çalışmalardan ilham alan başka ilçeleri-
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mizde de, bundan kırk yıl önce, elli yıl önce ağaçlandırma faaliyetleri yapılmasına yol açmış, o or
manlar da, tamamen insan eliyle dikilmiş ormanlık hale gelmiş, bugün insanlarımızın istifadesinde 
kullanılmaktadır. 

Elbette bu türlü çalışmaları yaygınlaştırabilmek için, devletin, bugüne kadar uygulayageldiği 
katı kalıplarının dışına çıkılmasında zaruret vardır. Bizim 1957-1960 yılları arasında İsparta'da uy
guladığımız öğrencilerle ilgili ağaçlandırma projemiz de, başarılı bir örnek olarak ortadadır. İspar
ta'nın Gölcük mevkiinde Sungurtepe'de bugün piknik yeri olarak kullanılan orman, tamamen orta
öğretim gençlerinin çalışmalarıyla meydana getirilmiştir. 1957 yılında İsparta'da kurduğumuz Or
taöğretim Gençliği Ağaçlandırma Teşkilatının -üç yıl başkanlığını yaptım- o dönemde yaptığı 
ağaçlandırmalar, bugün Sungurtepe ormanlarını meydana getirmiştir ve çok güzel bir piknik yeri
dir. I 

Meseleyi okullara yaymanın bir başka yararı var; bu çalışmalara katılan insanlar, etkilerinin 
olduğu her yerde orman seferberliğinin öncüsü oluyorlar. Bizim de o dönemde, birlikte ağaçlandır
ma çalışması yaptığımız arkadaşlarımız, bugün, her gittikleri yere aynı aşkı taşımışlardır, çalışma
ları yürütmektedirler. 

Ben, değerli Bakanlığımızın bu kanun çıktıktan sonra, meseleyi bürokratik kalıplar içine sok
mak yerine, meseleyi halkın sevgisine terk etmek şeklindeki projelere ağırlık vermesini temenni 
ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
7 nci madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Faydalanma 
MADDE 8. - Bu Kanunla kurulan ormanlardan elde edilen aslî ve talî ürünler, hak sahipleri 

tarafından 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine uygun olarak serbestçe değerlendirilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı? 
ANAP Grubu adına. Sayın Süleyman Hatinoğlu; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; millî ağaçlandırma ve seferberlikle ilgili kanun tasarısının 8 inci maddesi üzerinde Grubum 
adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

683.1'e bağlı olarak yeni teşekkül ettirilen "millî ağaçlandırma" adı altında yeniden düzenlen
miş olan bu tasarıyı, bu hükümleriyle desteklediğimizi beyan etmek istiyorum. Artık özel orman
lar da kurabileceğimiz konusunda -az önce verilen değişiklik önergeleriyle ve tasarının bazı mad-, 
delerinde olduğu gibi- yeniden bir düzenleme getirildiğini görmekteyiz; bundan da memnun oldu
ğumuzu ifade ediyorum. 

Bugün ormanlarımızın mevcut durumunun öncelikle ele alınması gerektiği kanaatindeyiz. Bu
gün ormanlarımızda bir hayli erozyonun mevcut olduğunu görmekteyiz. 1995 Temmuz ayı içeri
sinde, başta Senirkent olmak üzere, Trabzon ve Artvin-Yusufeli yörelerinde, erozyondan kaynak
lanan büyük sel felaketleri olmuştur; daha önceki yıllarda, olmadığına göre, demek ki, plansız ve 
programsız yapılan kesimler neticesinde, bu şekilde erozyonların var olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Mevcut yasaya göre de, daha önceleri, vatandaş, diktiği ağacı kendisi kesemediği için, özel olarak 
bir ağaç dikimine kesinlikle yanaşmamaktaydı ve uygulamamaktaydı. İnşallah, şimdiden sonra, 
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ağaç dikimine halkın iştiraki ve özel ormanların kurulmasıyla, bu şekilde, çok tehlikeli boyutlarda 
olan erozyonları ve temmuz ayında yaşadığımız birçok acıyı tekrar yaşamayacağımıza inanmak is
tiyorum ve 1995 yılı temmuz ayında, Senirkent'te, Trabzon'da ve özellikle -kendi ilim olan- Art
vin Yusufeli'de, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, bir kez daha, Tanrıdan rah
met, yakınlarına başsağlığı diliyorum. . 

Ormanların korunmasının, en az ağaçlandırma kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. 
Hepimiz, geçmiş yıllarda yaşadık; 1993 ve 1994 yıllarında, özellikle bu iki yılda, bir hayli orman 
yangını geçirdik. Tabiî ki, yeni ağaçlandırmanın önemli olduğu kadar, mevcut ormanların korun
masının da -o derece- önemli olduğu düşüncesini taşımaktayım. Bir taraftan, dikim için herkesten, 
her türlü ithalattan, ihracattan, gelirden ve giderlerden bazı kaynaklar elde etmek için bu kanunu 
yaparken, mevcut ormanların da, çok iyi korunması gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Orman Bakanımız, orman bölgesinin milletvekilidir. Tabiî ki, konumu itibariyle, bu işi 
dahi iyi bildiğini ve o şekilde yürüttüğü projelerin desteklenmesini düşünebilir. Aynı desteği ver
mek ve ancak, şunu ifade etmek istiyorum: Ormanlardaki yapacak ve yakacak mamullerinin gerek 
kesiminde gerekse taşımında çok iyi planların yapılması gerekirken, bugüne kadar, bu konuda, hâ
lâ ciddi bir çalışmanın olmadığını açık ve net olarak görmekteyiz. Bir taraftan vatandaşımızın yap
tığı her türlü ticaretten -ağaç dikmek için, erozyonu önlemek için- para toplayıp orman dikeceksek, 
bir taraftan da mevcut ormanı çok iyi korumamız gerekir. Bunun için, ormanı gerek yakacak için 
kullananların ve gerekse yapacak için kullananların çok iyi disipline edilmesi gerekir.^Bu konuda, 
ormanlarda, fevkalade bir disiplinin olmadığını görmekteyiz. Bunun en büyük örneğini orman yan
gınlarında yangın habercisi ve yangın işçilerinin çalışma programlarının çok iyi yapılmadığını, şek
linde gördük. 

Ülkemizde, hâlâ, trilyonları geçen orman zararları olmasına rağmen, yangın söndürücü araç ve 
gereçlerin, Türkiye'de aşamalı olarak yapılması gerekirken, bunlar halen daha yapılmamıştır. Önü
müzde, Kıbrıs'ta olduğu gibi, yine millî felaketler olabilir. 

Bunların derhal önüne geçilmesi için, Orman Bakanlığının şimdiden çok hazırlıklı olmasını; 
orman işçilerinin, ihtiyaç halinde orman kesim yerlerinde bulunmasını ve -bugünkü mevcut siste
me göre- orman depolarında bekleyip ayın 30'unda maaş alan işçi olmamasını temenni ediyorum. 
Nerede bulunması gerekiyorsa ve ormanı nerede koruyup haber verecekse o bölgeden istihdamının 
zorunlu olduğunu bir kez daha bu kürsüden hatırlatmak istiyorum. Vatandaş fedakârlık yapacak, 
tüccar fedakârlık yapacak, herkes fedakârlık yapacak; 3-5 kuruş vereceğiz; ama, ormanın üretilen 
mamullerden, yapacak ve yakacak mamullerinden elde edilen gelirlerle, yeniden orman dikimi ve 
orman köy yollarının yapımı için gerekli çalışmaların da yapılması gerekiyor. 

Kendi bölgemden de Sayın Bakana birkaç örnek vermek istiyorum; Sayın Bakanımız, tabiî, 
Türkiye'nin bakanı olduğu için, kendi ilinde belki çok fazla ilgilenmediği alanlar olabilir; ben, bu 
ye bazı konularda kendisine bilgi vermek istiyorum: Artvin'de de erozyon vardır, diğer bölgeleri
mizde de vardır, bu da yanlış kesimlerden, yanlış uygulamalardan kaynaklanmıştır ve bu olumsuz 
gelişme, hızlı bir şekilde devam ediyor. Sayın Bakanımız, şimdi bakan olması nedeniyle, tabiî ki, 
nerede, ne kadar ağaç kesildiğini o kadar bilmeyebilir; ama, biz, muhalefet olarak bunu gayet iyi 
takip etmekteyiz. 

Bir de, ormanlarda yapılması gereken yolların ihale meselesi vardır. İhaleler yapılıyor; ancak, 
kanunun vermesi gereken avansın dışında -Sayın Bakanım arzu ettiği takdirde ben örneklerini ken
disine bildirebileceğim- hak etmediği halde, avans miktarının üzerinde büyük avansların verildiği 
haberleri geliyor, Sayın Bakanın bu konulalara da el koyacağını ümit ediyorum. 
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Orman ürünlerinden ve mamullerinden elde edilen kaynakların, yine, Türk Milletine ve millî 

ormanlara harcanması için çok titiz davranılmasını bir kez daha bu kürsüden talep ediyorum. Or
manlardaki her ağaçta 60 milyonun hakkı olduğunu da unutmamamız gerekir. Ormanlarımız için 
gerekli fedakârlığı yapacağımız için, ben, bu tasarıya olumlu oy vereceğimizi beyan ettim ve "des
tekliyoruz" dedim. Bu, gençlerimiz için de bir istihdam alanı olacak. 

O nedenle, bu tasarıyı destekliyoruz; ancak şimdi -7 nci maddede de olduğu gibi- bu tasarının 
uygulamasının da 6831 sayılı Kanuna dayalı olarak yapılacağı için, burada da yine bazı aksamalar 
olabilir. Bu tasarıyla yapılacak yeni düzenlemelere göre, yeni ormanlara, zamanla bazı yeni sistem
lerin de getirileceğine inanıyorum. 

Sayın Bakana, tekrar, çalışmalarında basanlar diliyorum. 
Orman ürünlerinden elde edilecek kârlarla beraber, ormanların daha iyi korunacağını ümit edi

yor, bu kanunun Türk Milletine hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Şahsı adına, Sayın Abbas Inceayan... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, Grubumuz adına Sayın Cevat Ayhan konuşa
caklardı. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, bir dakikanızı rica edebilir miyim. 

Sayın Inceayan, grup adına konuşma talebi geldi; sizi yerinize alabilir miyim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, ben daha sonra da konuşabilirim efendim. 
BAŞKAN - Sayın Inceayan, konuşabilirsiniz efendim; buyurun. 
Efendim, gruplar, maddeler üzerindeki söz taleplerini lütfen daha önce yazdırsınlar. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, her maddede Grup adına konuşacağız; bunu bi

lesiniz. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, Meclisimizin gün

demindeki Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Tasarısını görüşüyoruz. 
Bu kanun tasarısına, Anavatan Partisi olarak olumlu bakıyoruz. Ne var ki, bu kanun tasarısının gö
rüşülmesi esnasında, Türkiye ormanlarında ve bilhassa Bolu ormanlarında, ileride çok büyük eroz
yonlara yol açacak bir kabuk böceği hastalığı mevcuttur. Bu kabuk böceği hastalığı sebebiyle Bo
lu ormanları, tabiî rengi olan yeşili kaybetmiş ve kahverengi bir görünüm kazanmıştır. 

Bolu İlimiz, Ankara'nın, İstanbul'un akciğeri vazifesini görmektedir ve ileride, büyüyen bu il
lerimizde sıkışan vatandaşlarımızın hafta sonlarında özlem giderecekleri şirin Bolu ormanları, bö
cek hastalığı dolayısıyla kaybolmakta, yok olmakta. 

Orman İdaremiz, maalesef, böcek hastalığıyla mücadeleyi tek bir yolla dile getirmekte, çözüm 
aramakta; o çözüm de, hastalıklı ağaçlann kesimidir. Geçen hafta, burada görüştüğümüz orman 
yangınlarına sebebiyet verenlerle ilgili görüşmelerde bu konuyu dile getirmiştim, Sayın Bakandan 
da özellikle ricada bulunmuştum; ama, geçen hafta tekrar Bolu'ya gittiğimde sordum ve öğrendim-
ki, aynı hastalık daha büyük bir şiddetle devam etmekte ve kesim tek çare olarak sürdürülmekte; 
ama, bir gözlemim var; hastalıklı ağaçların, kesildikten sonra, soyulup, derhal ilaçlanması ve ya
kılması gerekiyor. Maalesef, orman teşkilatımızca, kesilen bu ağaçlann kabuklarında böcek müca
delesi yapılmıyor; böcek, olduğu yerden bir başka ağaca atlıyor, kesilen her ağaçtaki böcek sağlam 
bir ağacı tekrar yok ediyor. Bunun neticesinde, Bolu ormanları süratle ağaçtan yoksun hale geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, orman alanında, kesilen ağaç miktarı kadar ağaç yetiştiremediğimiz tak
dirde, bu orman örtüsü, çok kısa bir zaman içerisinde erozyona tabi kalıyor; yağmur erozyonu, rüz-
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gâr erozyonu arkasından da, o tepeler, o güzelim ağaçlı yerler, halk arasında cıbır diye tabir edilen 
bir görünüm kazanıyor. 

Bolu ormanlarından, Orman Genel Müdürlüğünün, milyonlarca metreküp kereste istihsali var; 
ama, yapılan bu istihsal karşılığı kadar, Bolu ormanlarına, Orman Genel Müdürlüğümüz yatırım 
yapmamakta. İnşallah, temenni ediyorum ki, bu tasarı neticesinde, havasıyla, suyuyla orman yetiş
mesine en müsait illerimizden olan Bolu, tekrar, ağaçlandırma seferberliğinde öncelikli yer alır. 

Bu ümit içinde, Bolu ormanlanndaki böcek afetinin derhal ve derhal Sayın Bakanımız tarafın
dan ele alınarak, mücadelenin, sadece kesimle değil, kesimin yamnda biyolojik ve kimyasal şekle 
de yöneltilmesini talep ediyorum. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Refah Partisi Grubu adına, Cevat Ayhan; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; mü
zakeresi devam eden 798 sıra sayılı, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tasarısının 8 inci mad
desinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, söylemeye lüzum yok ki, ormanlar, memleketimizin zümrüt gibi yem
yeşil güzellikleri ve servetleridir; bunları korumak da hepimizin görevidir. 

Ormanların yetiştirilmesi, ormancılıkla ilgili fakültelerimizin, eğitimimizin, görevlilerimizin 
aslî görevleridir. Bölgelere, iklime en uygun ağaç türlerinin tespiti ve bunların yetiştirilmesi, ayrı
ca, hızlı yetişen ağaç türlerinin de yer yer sanayi ihtiyaçları için öncelikle ele alınması, orman po
litikamızın temel unsurlarındandır. 

Ormanlarımız vardır; ancak, ormanlarımız tahrip de edilmektedir. Geçen yıl koca bir Gelibo
lu Yarımadasını baştan başa mahveden, perişan eden, bu yıl da Kıbnsımızın mühim bir bölgesini 
tahrip eden, mayıs, haziran, temmuz, ağustos aylarında memleketimizde yer yer çıkan yangınlar ve 
zaman zaman radyolardan hep ürpertiyle dinlediğimiz yangın haberleri, hepimizi müteessir etmek
tedir. Orman yangınları ya kastîdir veya ihmalden kaynaklanmaktadır. Geçen gün, burada, ittifak
la, orman yangınlarıyla ilgili, ormanların tahribiyle ilgili mühim bir kanun çıkardık; inşallah mües
sir bir şekilde uygulanır. 

Diğer taraftan, biraz evvel Abbas Beyin ifade ettiği gibi, ormanlarda hastalıklar var, zararlılar 
var, Tabiî, bunların belirli mücadele metotları var. Şüphesiz, teşkilat, buna ait eğitimle, bilgiyle, 
malzemeyle, teçhizatla desteklenir ve bunlarla mücadele edilir. 

Ormanlarda, oldum olası çok yaygın şekilde ormanları tahrip eden orman kaçakçılığı var, bil
hassa bölgem olan Sakarya'da, İstanbul'a da yakın olduğu için... Çocukluğumdan beri hatırlarım... 
Hatta, çocukluğumda, köyde otururduk; köyümüz orman değindeydi ve biz -1950'li yılları söylü
yorum; 1950'li yılların başı, Türkiye'de iktisadî hareketin hızlandığı bir dönemdi- atla orman ka
çakçılığı yapanların ayda 15 lira, kamyonla yapanların da ayda 50 lira, belli yerlere rüşvet verdik
lerini duyardık; bunlar, halk arasında konuşulurdu. Yani, söylemek istediğim şu ki, kaçakçılıkla 
müessir bir mücadele yolunun geliştirilmesi lazım. 

Geçen yaz seçim çevremde dolaşırken, Sapanca'da bir savcımızı ziyaret ettim; ormanla ilgili 
bir meseleyi konuşurken, dedi ki: "Geçen akşam eve giderken, baktım, bir atın iki tarafında 2 tane 
kalasla bir kaçakçı Sapanca'nın o tepelerinden Sapanca kasabasına doğru iniyor. Hemen polise te
lefon ettim, sonra da üzüldüm; ama, görevimi yaptığıma inandım." Bu kadar yaygın orman kaçak
çılığı var, yer yer. Bunun önüne geçilecek tedbirlerin alınması lazım. 
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Yine ormanlarda, Sayın Bakan, bilhassa parke atölyeleri var. Parke çok yayıldı; evlerimizde, 

hemen her yerde kullanılıyor. Parke taslakları kaçakçılığı yapılıyor ormanlarda; Bunlar kesiliyor; 
küçük parçalar halinde olduğu için, kalas halinde olmadığı için, kolayca taşmıyor ve parke fabri
kalarına, atölyelerine kaçak olarak getiriliyor. Şimdi, benim, burada, tedbir olarak bir teklifim var 
-bir başka vesileyle de arz etmiştim; zannederim, Sayın Başkanımız Orman Bakanıydı, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, bir vesileyle, o zaman arz etmiştim- Maliye Bakanlığı bir usul uygular; fab
rikalarda, işyerlerinde vergi kaçakçılığını önlemek için, bilhassa, üretim tesislerinde, kullanılan 
elektrik miktarlarını elektrik saatlerinden tespit eder, bir de üretilen mallara bakar, belirli tabiî. Bu, 
eksper konusudur; üretilen malda ne kadar elektrik kullanılacağı bellidir, doğrudan doğruya uz
manlar ölçüm yapar ve ona göre, o işyeri faturasız mal satıyor mu, bunu tespit eder. Lütfen, aynı 
metodu, kereste atölyelerine ve parke fabrikalarına uygulayınız; yani, bunların ne kadar faturalı 
parke taslağı veya kereste girişi var, ne kadar elektrik tüketmişler, ne kadar üretim olması lazıni; 
öyle bir mukayese, sizin teşkilatınıza, orman kaçakçılığını önleme bakımından mühim bir bilgi ak
tarır. 

Yine, ormanların tahribinde bir diğer mühim husus da, iskân için tahriptir; köylerde tahriptir 
veya gelişmiş bölgelerde tahriptir. Kendi seçim çevremde, otoyol civarında, Sapanca civarında, İz
mit civarında, oralardaki ormanlık bölgelerde, ormanların tahrip edilerek yerleşime açıldığını gö
rüyoruz. Bunun önlenmesi kolaydır; ama, sıkı denetim ister. 

Muhterem arkadaşlar, diğer taraftan, ormanları tahrip eden asit yağmurlarıdır. Türkiye, daha 
bu problemle büyük ölçüde karşılaşmadı; ama, bugün, Avrupa'nın en mühim sıkıntılarından biri 
de, sanayiden baca gazlarından atmosfere karışan I^S'lerin, su buharıyla birleştiği zaman, sülfü-
roz asit halinde ormanların üzerine asit yağmuru şeklinde yağması ve ormanların kurumasına se
bep olmasıdır. Avrupa'da, büyük ölçüde bu istikamette bir işbirliği vardır. Ormanları tahrip eden 
asit yağmurunun ve atmosfere, asit yağmurunu oluşturan atıkların atılmasını önleyici tedbirlerin 
geliştirilmesi istikametinde, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde, bu problemle karşılaşmadan önce, 
bugünden, bunu kontrol edecek mekanizmaları geliştirmesi gerekir. 

Yine, ormanlarla ilgili söylememiz gereken mühim bir husus da, bu büyük servet varlığımı
zın, bu zümrüt gibi beldelerimizin, insanların ihtiyacına kontrollü olarak açılmasıdır. Bizim, geç
mişten beri geleneklerimiz göreneklerimiz, örflerimiz ve tabiî ihtiyaçlar sonucu, insanlar, yazın sı
cağında, temmuzun, ağustosun sıcağında, serin bir ortamda yaşayabilecekleri yaylalara gitmekte
dir. Yaylaya gitme ihtiyacı, köylülerin ne kadar ihtiyacıysa -hayvancılıkla ilgili ihtiyacıysa- şehir
lilerin de, yazın dinlenmek için ihtiyacıdır. 

Bakınız, ben, bu Meclise ilk girdiğimde, 1991'in ekim ayında bir olayla karşılaştım, daha, De-
mirel Hükümetinin güvenoyu görüşmeleri sırasında; Gerede'den aradılar... Gerede'nin üzerinde, o, 
çamların arasında 5 tane yayla var; bu yaylalarda, 150 civarında evi yıkmışlar. Bizi aradılar; ben, 
derhal o bölgeye gittim birkaç milletvekili arkadaşımla beraber. Belimize kadar kar içinde, orman 
idaresinin araçlarıyla çıktık, baktık; hakikaten, 5 yaylada -Abbas Bey de hatırlarlar; kendileri de o 
olayı yerinde müşahede etmişlerdi- 150 ev yıkılmış. Tabiî, Gerede ve Bolu halkından, o yaylada 
yazın dinlenmek için küçük küçük yayla evi yapan insanlara senelerce müsamaha edilmiş; sonra 
da, anî bir kararla 150 civarında ev yıkılmış. O zamanki değer olarak 5 milyar liraydı, bugünkü de
ğeri 40-50 milyar liradır. 

Burada, söylemek istediğim şudur: Kimse, kaçak ve izinsiz, ormana ev yapmasın, ormanları 
tahrip etmesin; ama, biz de, ormanlarımızda, yaylalarımızda, kontrollü olarak, yazın dinlenmeye 
açık yayla evleri, dağ evleri yapılabilecek şekilde belirli bir izin sistemi geliştirelim; vergiyse ver-( 

gi alalım, kiraysa kira alalım. Gerede'deki, Kütahya'daki, Afyon'daki, Anadolu'nun muhtelif şehir 
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ve kasabalarındaki insanların -mutlaka, yazın sıcağında deniz kıyısına gitme ihtiyacını hissetmi
yorsa- serin bir yerde yazı geçirmelerine de imkân verelim. Bu, Türkiye'de bir dağ turizmi, orman 
turizmi geliştirmek için mühim bir projedir. Bakanlığın güzide erkânı bunu mutlaka düşünmüştür; 
ama, bu projenin hızlandırılması, bilhassa benim kendi bölgemde bir ihtiyaç olarak ortada durmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, ormanlarla ilgili, bilhassa, Senirkent felaketinden sonra, Bolu'da, 
Kaynaşlı'da ve muhtelif yerlerde meydana gelen sel felaketinden sonra -tabiî ormancı arkadaşları
mız bunu çok iyi bilirler- gördüğümüz şudur: Şehir ve kasabaların civarında, derelerde, vadilerde 
ağaç kalmadığı için, ani bir yağmur, sağanak halindeki bir yağmur sele, feyezana dönüşmekte ve 
çevreyi tahrip etmektedir. 

1992 yılının bu günlerinde, seçim çevrem Adapazarı'nda, Kâzımpaşa civarında, Gökçeören 
denilen bölgede, drenajla kurutulmuş olan eski bir göl yatağında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - lütfen bağlayın. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - . . . yine bir temmuz sıcağında, ani gelen bir yağmur, fasulye ve 
mısır ekili 40-50 bin dönüm tarım arazisini, mahsullerin tam yetiştiği bir noktada tahrip etti; mah
suller sele maruz kaldı ve çiftçiler mahvoldu. 

Bunu, şunun için anlatıyorum: O beldeye bizzat gittim, çizmeler giyerek gezdim; o ovaya ba
kan yamaçlarda bir tane ağaç yok; dereler var veya susuz vadiler var; yağmur, o yamaçlara düştü
ğü zaman, olduğu gibi sele dönüşüyor ve o arazileri tahrip ediyor ; Senirkent olayları da bunu gös
teriyor. • 

Bizim, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma alanında, hem tarımı korumak hem de şehir ve ka
sabaları, insanları koruma bakımından, bu bölgelere ağırlık vererek, ağaçlandırma projelerini yü
rütmemiz gerekmektedir. 

Çıkarılacak olan kanunun hayırlı olmasını diler, hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aran

masını istiyorum. 
BAŞKAN - Şimdi maddeyi oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.47 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: Cengiz ÜRETMEN (Manisa), ilhan KAYA (İzmir) 

. . . . . . _ © . - . • • • • . . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; 144 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
/ / . - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 

29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11744, 211095) (S, Sayısı: 798) (Devam) 

BAŞKAN - 8 inci madde üzerindeki oylamada karar yetersayısının aranması istenmişti ve bu
lunamamıştı. 

Şimdi, maddeyi tekrar oylayacağım: 8 inci maddeyi kabul edenler... (DYP sıralarından 
"ANAP nerede" sesleri) 

...Etmeyenler... Karar yetersayısı vardır ve madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 

Malî Hükümler 
Gelirler 
MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerine göre Orman Bakanlığınca yürütülecek ağaçlandırma ve 

erozyon kontrolü çalışmalarının harcamaları aşağıdaki gelirlerden karşılanır. 
a) İthal edilen aslî ve tali, gayrimamul, yarımamul ve mamul orman ürünleri ithalat bedelinin 

% 2 si oranında alınacak paylar. 
b) Gayrimamul, yarımamul ve her çeşit aslî ve tali orman ürünleri ihracatından, satış bedeli

nin % l'i oranında alınacak paylar. 
c) Tahsisli orman emvali satışlarından; 
1. Tahsisen satılan yakacak odun ve köylü pazar satışlarından satış bedelinin % 1 'i, 
2. Lif yonga sanayinin ihtiyacı için tahsisen verilen lif-yonga odunları tahsis bedelinin % 2'si, 
3. Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisen verilen tomruk, direk, kâğıtlık ve sanayii odunları

nın tahsis bedelinin % 2'si, 
Oranında alınacak paylar. 
d) 6831 Sayılı Orman Kanunun 52 nci maddesi hükmüne göre, özel orman alanlarında % 6 

oranında verilen yapılaşma izinlerinde, yetkili birimpe onaylı yol, bina ve tesis proje bedellerinin 
% l'i oranında alınacak paylar. 

e) Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan satışlar
dan; 

1. Satış gelirlerinin % 6'sı oranında, 
2. Orman Genel Müdürlüğünce hesaplanan kurumlar vergisi üzerinden ayrıca ödenecek % 2'si 

oranında, ı 
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3. Artırmalı orman emvali satışlarında, alıcıdan tahsil edilecek % 3 oranında, 
Alınacak paylar. 

f) Orman Ürünleri Sanayi Anonim Şirketince satılan yarı mamul ve mamul orman emvali sa
tışlarında, alıcıdan tahsil edilecek % 3 oranındaki paylar. 

g) 9.8.1983 tarihli 2872 Sayılı Çevre Kanunu Gereğince oluşturulan "Çevre Kirliliğini Önle
me Fonu" gelirlerinin % 5'i, 

h) 6831 Sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına daya
nılarak, Devlet ve diğer kamu tüzel kişileriyle özel ve tüzel kişilerce, kâr gayesi bulunmaksızın ve 
kamu yararına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesislerin dışındaki her türlü tesisin, proje 
toplam bedelinden orman sahasına isabet eden kısmının % 2'si oranında alınacak paylar. 

ı) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri gereğince kamu arazilerinin turizm yatırım
larına tahsisinde Hazinece tahsil edilen yıllık kira bedellerinin % 2'si oranında alınacak pay. 

j) Karayolları Genel Müdürlüğünün; ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için ödeneği bulunma
yan yeni yol yapımı projelerine ait yıllık yatırım ödeneğinin % 1 'i oranında alınacak pay. 

k) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün; ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için ödeneği bu
lunmayan yeni baraj projelerine ait yıllık yatırım ödeneğinin % 2'si oranında alınacak pay. 

1) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün; ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için ödeneği bu
lunmayan yeni gölet ve yol projelerine ait yıllık yatırım ödeneğinin % 1'i oranında alınacak pay. 

m) Bağışlar ve yardımlardan sağlanan gelirler. 
Yukarıda, (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı) fıkralarında belirtilen gelirler ilgili kurum ve ku

ruluşlar tarafından, tahsilatın yapıldığı tarihi takip eden ayın engeç 15 ine kadar Ağaçlandırma Fo
nunun gider hesabına yatırılır. 

(j), (k) ve (1) fıkralarında belirtilen paylar, ilgili kurumlar tarafından yıllık bütçelerinin hazır
lanması sırasında hesaplanarak, bütçelerinin transfer tertiplerine ödenek olarak konur. Transfer ter
tiplerine konan bu ödenekler, bütçenin başlangıcını takip eden bir ay içinde Ağaçlandırma Fonu gi
der hesabına aktarılır, j , k, 1 fıkralarında belirtilen paylar, ilgili kurumlar tarafından yürütülen pro
je keşiflerine bir poz numarası ile dahil edilir ve buradaki harcamaya özel sektör veya proje sahibi 
kuruluş tarafından gerçekleştirilen sonuç envanter bilgisi olarak her sene Orman Bakanlığına bildi
rilir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yılı bütçelerine konulan Ödeneklerle yapılması gereken ağaç
landırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yılı içinde gerçekleştirilmediği takdirde bu işler için büt
çelerinde ayrılan ödenekler aynı malî yılın kasım ayında Ağaçlandırma Fonu gider hesabına akta
rılır.' _ 

Bu gelirler; 
Kurumlar Vergisinden, yapılacak bağışlar ve yardımlar ise veraset ve intikal vergisinden mu

aftır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Rauf Ertekin, Refah Parti

si Grubu adına Sayın Kemalettin Göktaş söz istemişlerdir. 
Sayın Ertekin, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan 798 sıra sayılı, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının 9 uncu 
maddesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz aldım; bu vesileyle, 
en derin saygılarımı sunuyorum. 
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Görüşmekte olduğumuz tasarının 9 uncu maddesi gelirlerle alakalı; millî ağaçlandırma sefer

berliğine gelir temin etmek üzere, tasarıya konulmuş olan bir madde ki, kanun tasarısının en önem
li maddesi. O bakımdan, bu madde üzerindeki görüşlerimi arz etmeden önce, bu maddeye şiddetle 
karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Zira, Orman idaresinde, kamu kuruluşlarından ve her ke
simden kesilecek yüzde l'lik, yüzde 2'lik, yüzde 5'lik paylarla öyle bir fon teşekkül ettiriliyor ve 
bu fon, -Hükümetin yetkisinde de değil- sadece, Bakanın emrine veriliyor; çok enteresandır... Tril
yonlarca lira, bir tek bakanın emrine veriliyor. Böyle bir fonun teşekkül ettirilmesi, Hükümetin, 
kendi elindeki yetkiyi de, bu maddeyle, Sayın Bakana vermesinden başka bir şey değildir. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir maddenin geçmesine Yüce Heyetinizin de karşı olacağına 
inancım tamdır; zira, gelişigüzel, denetimdışı olarak kullanılacak bu fonun, bir tek bakanın idare
sinde bulunması fevkalade yanlıştır. Milli Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı yasalaştığın
da, tabiî ki, paraya ihtiyaç olacak; ancak, belirli kaynaklar, zaten, Orman Bakanlığının elinde var 
ve belirli kaynakların, tekrar Orman Fonundan kesilmesini engelleyerek, bu gelirlerin artmasını 
sağlamış, bu kanun tasarısındaki 9 uncu madde. Ancak, öyle bir duruma gelmişiz ki, Turizm Teş
vik Kanunundan, Karayolları Genel Müdürlüğünden, Devlet Su işlerinden, Köy Hizmetleri Genel. 
Müdürlüğünden, aklınıza ne geliyorsa bütün kamu teşekküllerinden, onların yatırım ödeneklerin
den yüzde Tük, yüzde 2'lik pay kesiyoruz. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)-Hani fonlara karşıydılar!.. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Şimdi, size soruyorum değerli arkadaşlarım: Bu kamu te- , 
şekküllerinin, kamu kurumlarının yatırım ödenekleri yeterli midir... Zaten yetersiz olan bu ödenek
lerden, bir de Orman Bakanlığının ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bu fona kaynak keserek, hiç
bir şekilde kontrol altına alınamayacak -zaten, fonlara karşıydınız sayın DYP'li arkadaşlarım; bu
nu, tekrar tekrar söylemiştiniz- bu fonu, trilyonlarca liralık, hesabı kitabı olmayan bu fonu, bir ba
kanın emrine vermek fevkalade yanlıştır. 

Kusura bakmayın; ama, bunun altında ben artniyet seziyorum; çünkü, seçim atmosferine gir
diğimiz bir dönemde, gelişigüzel kullanılacak bu fonlarla, Orman Bakanlığı, hükümetin de üzerin
de bir yetkiyle, bir imkânla donatılmış olarak karşımıza gelecektir. . 

Bir imparatorluk kuruyoruz; bu yanlış. Kaynak temin edilmesi doğru; ancak, Hükümet, elin
deki fonlarla ve kendi imkânlarıyla, kendi yetkisiyle kullanabileceği bazı şeyleri, Orman Bakanlı
ğına yetki vererek, bir fon kurarak kullandırmak fevkalade yanlış. 

Bakın, burada bir yanlış şey daha var: Maddenin (a) bendinde "ithal edilen asli ve tali, gayri-
mamul, yarımamul ve mamul orman ürünleri ithalat bedelinin yüzde 2'si oranında alınacak paylar" 
deniliyor; Gümrük Birliğine giriyoruz değerli arkadaşlarım, Gümrük Birliğine girerken, bu kanun 
tasarısına, bunu koyabilir misiniz?!.. 

TUNÇ BİLGET (Aydın) - Değişiklik önergemiz var. 
- M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Çok enteresan... Değişmesi gereken pek çok şey var bunun 

içerisinde. 
HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sen söyle, biz değiştirelim... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Bunların derhal ele alınması lazım. Bu maddeyle, Orman 

Bakanlığının, kurulacak fon sayesinde çok büyük bir kaynağın kontrolünü eline alacağı belli; bu, 
trilyonlara kadar varacak bir kaynaktır; bu kaynak nasıl kullanılacaktır... 

Maddede yer alan bentlerde pek çok şey ifade edilmiş; bağışlar, yardımlar; Karayollarının öde
neklerinden, Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri gereğince turizm yatırımları ödeneklerinden, Dev
let Su İşlerinin ödeneklerinden, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ödeneklerinden birçok ke-
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sinti var. Bu paylar fonda birikecek. Orman Bakanlığımızın da, fonda biriken bu paralan, ağaçlan
dırma yapıyorum diyerek, her zaman yapıldığı gibi, seçimler esnasında "bu kaynaklan kullanıp 
ağaçlandırma yapıyoruz; şu kadar işçiyi şuradan, bu kadar işçiyi buradan alıyoruz" diyerek, yerin
de değil, sadece seçim yatırımı için kullanmak gayesiyle çarçur edeceğinden endişe duyuyorum. 
Bunlar yanlıştır.. 

Zaten, Türkiye'de yatırımlar fevkalade kısıtlanmış durumda. Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü köye hizmet götürebiliyor mu? Bu kuruluşun bütçesinin yüzde 80, yüzde 90'a yakını carî har
camalar şeklinde, personel harcamalanna gidiyor; Köy Hizmetlerinde yatınm yok. 

Karayollarına bakarsanız yine aynı şekilde. Karayolları Genel Müdürlüğünün bütün yatırımla
rı yanm kalmış, bekliyor; ödenek yok; müteahhitler sıraya girmişler, paralarını alamıyorlar, yolla
rın yapımı devam etmiyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde de durum aynı. Övündüğümüz, 
medan iftiharımız olan GAP Projesinin durumu ortada; yüzde 95'i tamamlanmış ama, kalan yüz
de 5'ini bitirmek için para ayıramıyoruz. Ayırdığımız yatırım ödeneğinin miktarı her seferinde dü
şüyor; ama, lafa gelindiğinde "yatırımlar şöyle, şunlar böyle yapılıyor" deniliyor. Bu şekilde, bir 
yere varmak mümkün değil. > 

Bu maddenin yeni baştan düzenlenmesi gerekir ve Hükümetin elinde olan fonları kullanma 
yetkisi, bir tek bakanlığa verilmemelidir. Bu, yeniden düzenlenmelidir. Buna karşı olduğumuzu, 
burada bir kere daha belirtmek istiyorum. 

Zaten fevkalade sıkıntı içerisinde olan orman köylüsünün, çiftçinin, esnafın özel teşebbü-
sün,aldığı sattığı şeylerden alınacak paylar, kesintiler, bu kesimi fevkalade sıkıntılı hale sokacak
tır. Esnaf, ticaret erbabı, ekonomik sıkıntı içerisinde, zaten zor ayakta duruyor. Köylümüzün, bil
hassa orman köylümüzün, pazarda yaptığı alışverişten dahi pay almaya çalışıyoruz; orman köylü
müzün nesi kalmış ki, nesini alıyorsunuz?! Yani, bunun, acilen yeniden düzenlemesi lazım. 

Değerli arkadaşlarım, ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Gelirlerle alakalı bıı 9 uncu 
maddeye, Anavatan Partisi Grubu olarak karşıyız. Gerek Gümrük Birliğiyle alakalı son aşamadaki 
düzenlemelere ters bir yapıda olmasından, gerekse, değerli DYP yöneticilerinin, Gruptaki arkadaş
larımızın ve Cumhuriyet Halk Partisindeki arkadaşlarımızın, devamlı, fonlarla alakalı bütçcdışı uy
gulamalara karşı olduklarını ifade ettiklerinden, onlara güvenerek, bunun, zapturapt altına alınma
sı hususunda, yeni bir düzenlemeye gidilmesini rica ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertckin. 
Buyurun Sayın Göktaş. 

RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısını bugün, burada konuşuyoruz. Takriben, 2-3 
ay önce, bu kanun tasarısı huzurumuza gelmişti. Büyük bir iştiyakla, şevkle, kanunu çıkarma arzu
su içinde olduk; ama, o günden beri, birtakım inkıtalara uğradı; ne hikmetse, bugün, kanun tasarı
sını tekrar görüşmeye başladık. 

Özü itibariyle, kanun tasarısına karşı olmadığımızı, o günkü konuşmalarda da ifade etmiş idik. 
Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının, hakikaten, çok geç de olsa, gündeme gelmesi 
sevindiricidir; çünkü, ülkemizin orman yönünden ağaçlandırmaya büyük ihtiyacı vardır. Ülkemiz, 
bu şekilde bir orman politikasıyla giderse, büyük bir erozyonla karşı karşıya kalacaktır. Bugüne ka
dar uygulanmakta olan yanlış politikalar yüzünden, ülkemiz, süratle çölleşmeye gitmektedir. NA-
SA'nın 1985 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, ülkemiz, elli yıl sonra büyük bir çölleşmeyle kar
şı karşıya kalacaktır. Ayrıca, en son, Rio Zirvesinde, ülkemizin, hızla çölleşmeye doğru gittiği de 
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teyit edildi. Rio Zirvesinde, 2015 yılında, Türkiye topraklarının yüzde 85'inin çöl olacağı belirtil
miştir. Türkiye'de, erozyon, Avrupa'nın 17 katı, Kuzey Amerika'nın ise 6 katı fazladır. Bugün, en 
büyük enerji kaynağımız olan Keban Barajı, erozyon yüzünden yan yanya dolmuştur. Tabiî, bir 
müddet sonra da, ekonomik işlevini yitireceğe benziyor. 

Değerli arkadaşlar, bunun yanında, Doğu Karadeniz Bölgemizde/ormancılık faaliyetleri başa
rıyla yürütülemcmekte; arazi yapısının dağınık oluşu, topoğrafik yapının dağınık oluşu, dik oluşu 
nedeniyle, gerekli tedbirler alınamamakta; ormancılıkla ilgili arzuladığımız gerekli çalışma, maale
sef, yapılamamaktadır. 

Bunun yanında, orman muhafaza memurlanmızın korumadaki etkinliği zayıflatıldığından, ne
relerin, ne şekilde ve hangi yöntemlerle korunmasının yapılacağı belirsiz olduğundan, bu teşkilat
ta, ciddî bir şekilde yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır. Orman muhafaza memurlan, kendilerine 
olan güveni yitirmişler, bir suçun üzerine gittiklerinde, sığınacakları, güvenecekleri makamların ol
madığı, başlarına bir şey geldiği zaman ise, sahipsiz kalacakları endişelerini taşımaktadırlar. 

Orman muhafaza memurlanmız, ormanlanmızı korumada çok önemli unsurdur; ama, araç ge
reç bakımından çok yetersiz bulunduklarından, ormanlanmızı korumada istenilen ölçülerde başarı
lı olamamaktadırlar. Onlardan, bellerinde bulunan 7,65'lik bir silahla, ormanlarımızı, gerçek ma
nada korumalannı beklememiz haksızlık olur. 

Orman muhafaza memurlanmızın, silah, araç ve gereç yönünden ihtiyaçlarının süratle gideril
mesi gerekir. Aslında, orman muhafaza memurları yerine, artık, yeni bir orman muhafaza teşkila
tının kurulması da zaruri hale gelmiştir. 

Bunun yanında, orman köylüsünün, büyük sıkıntılan vardır. Orman köylüsü ile devlet, âdeta 
kavgalı bir durumdadır. Kadastro çalışmalan yüzünden birçok orman köylüsü, devletle mahkeme
lik olmuş durumdadır. Yine bu konuyla ilgili olarak Trabzonlu hemşehrilerimizin binlercesinin 
mahkemelerde açılmış davalan vardır. 

Tasarının 9 uncu maddesine baktığımızda, erozyon kontrolü çalışmalan için fon yaratılmak 
üzere, çeşitli kaynaklar sıralanmakta ve bunlar arasında, orman ürünleri ithalatından yüzde 2; or
man ürünleri ihracatından yüzde İ; ORÜS'çe yapılacak orman emvali satışlanndan yüzde 3 ile 6 
arasında pay alınması öngörülmektedir. Maddenin bu şekilde kabulü halinde, esasen, büyük zor
luklarla yapılmakta olan ihracat, imkânsız hale gelecektir. Onun için, bu konuyla ilgili olarak ver
miş olduğumuz bir önerge de vardır. 

* Orman Bakanlığına fon oluşturmak için, alınması düşünülen bu paylann alınmamasını temen
ni ediyoruz; çünkü, bu paylann alınması halinde, mobilyacılıkta büyük ölçüde ithal ağaç kullanıl
ması yoluna gidileceğinden, bunu| ihracatı engelleyici bir unsur olarak görmekteyiz. İhracat zorla
şacak, esasen varolan, orman emvali üretim tüketim dengesi daha da bozulacak, kesimlere yol aça
cak, ancak ithal orman emvaliyle yapılabilmekte olan ihracat da engellenmiş olacaktır. Batılı rakip
lerimizle, benzer fiyatlarda hammadde temin edilememesi, orman ürünleri ve mobilya sanayiini 
olumsuz etkileyecektir. Özellikle, Gümrük Birliği sonrası, firmalarımız, rekabet edemez konuma 
düşecektir. Konunun, Türk orman ürünleri ve mobilya ihracatı açısından, çok olumsuz sonuçlar do
ğuracağı açıktır. Bu nedenle, bu maddenin bu şekilde geçmemesi lazımdır. 

1991 seçimlerinden önce mevcut iktidar yetkilileri tarafından "devlet bu şekilde yönetilemez, 
devletin her biriminde fonlar oluşturdunuz. Bu fonlarla yeni birtakım yatırımlar yapılıyor, yeni, si
yasî yatırımlar yapılıyor" şeklinde, fonlardan dolayı, o zamanki Anavatan Partisi Hükümeti şiddet
le eleştiriliyordu. Burada, az önce konuşan arkadaşım da, kalktı, bu maddeye karşı olduğunu söy
ledi. Bu kardeşim, hakikaten doğru söyledi. Fonlar nedeniyle, bu madde, suiistimale açık bir mad-
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dedir. Hani, bir laf vardır "kişiyi nasıl bilirsiniz; kendim gibi" Rauf Ertekin kardeşim, hakikaten, 
mevcut İktidarı da kendisi gibi bildiği için ve bu uygulamayı da çok iyi bildiği için, burada çok ra
hat konuştu; çünkü, 20 Ekim 1991 seçimlerinden önce, o zamanki Orman Bakanı, her köyden iki 
kişiyi işe almıştı, seçimlerden yedi gün sonra da, bu işçilerin birçoğu işten atılmıştı. 

Bu itibarla, bu madde, bu fonlar, suiistimale açıktır ve ben, öyle inanıyorum ki, yapılacak olan 
ilk genel seçimde, Sayın Orman Bakanımız, bu madde nedeniyle oluşturacağı fonlarla "seni, geçi
ci olarak işe alacağım" diyerek oy toplamak maksadıyla, geçici işçi alacaktır ve bunu, siyasî mal
zeme olarak kullanacaktır. Zaten, Sayın Bakanın, Artvin'de, bu konudaki sicili pek iyi değildir. 
Ben, her ay Artvin'e giderim, Artvin'i çok iyi biliyorum; ekonomik yönden çok geri kalmış bir böl-
gemizdir ve Sayın Bakanın oradaki siyasî baskısı çok fazladır. Oradaki her köyde, en azından 40-
50 kişi devlete muhtaçtır, ya Orman teşkilatında işçidir ya da işçi olmak üzere beklemektedir. 

27 Mart seçimleri öncesi, sadece, Artvin'de, takriben, 300 geçici işçi işe alınmıştır. Sayın Ba
kanın emrine bu fonları verdiğimiz an, sadece Artvin'de değil, bizim Karadeniz'de binlerce geçici 
işçi alınacaktır. Zaten, ekonomik yönden büyük bir baskı, büyük bir zulüm altında tuttuğunuz köy
lünün, işçinin, fukaranın ve dar gelirli kesimin, bu şekilde, işçi alacağım diyerek oylarını alıp, bu 
fonu siyasî malzeme olarak kullanacaksınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) \ 

BAŞKAN - Bağlayalım efendim. 
KEMALETTlN GÖKTAŞ (Devamla) - Bu itibarla, her ne kadar, bu madde, millî ağaçlandır

ma seferberliği için kullanılacak bir fon olarak görülüyorsa da, geçmişteki icraatınızı bildiğimiz 
için, sicilinizin ne olduğunu bildiğimiz için -çünkü, her zaman yapıyorsunuz bunu, Köy Hizmetle
rinde, Devlet Su İşlerinde, Karayollannda, Orman Bakanlığında- bu maddeye, maalesef, olumlu oy 
kullanamayacağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

RASİMZAİMOĞLU (Giresun)-Sicili nasıl; sicilini söyle... 

BAŞKAN - Sayın Göktaş, teşekkür ederim. 

Doğru Yol Partisi Grubu Adına, Sayın Güçlü; buyurun. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkanım, sataşma var; benim ismimden bahsede
rek... 

BAŞKAN-Bir dakika efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, sataşma var; şahsa da var, 
partiye de var. Sizin, burtu takdir ederken, böyle, geçiştirmeye hakkınız yok. Hem arkadaşa ismen 
sataştı hem partiye... , , 

BAŞKAN - Bir dakika efendim, size de söz vereceğim; fakat, kürsüye bir sayın milletvekili
ni davet ettim. 

• DYP GRUBU ADINA KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, esasen, İktidar Grubu olarak, hiç söz almak istememiştik; ancak, bura
da, Refah Partisi gayet samimi davranmakta. Anavatan Partisinin kürsüye gelen sözcüleri, bu ka
nunun çıkmasından yana oldukları halde, çok değerli bir Grup Başkanvekilimiz, karar yetersayısı
nın aranmasını istiyor. Buradaki bütün kanunlar karar yetersayısıyla çıkmadı Sayın Sungurlu. O za
man, buraya çıkıp deyin ki» biz, bu kanunun çıkmasını istemiyoruz. 
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BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Siz de, çıkmasını istiyorsanız, gelin buraya. Siz gelmiyor

sunuz... 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Hayır efendim; siz de yoksunuz, burada kaç kişiniz?.. Lütfen, 
samimi olajım. 

RASÎM ZAÎMOĞLU (Giresun) - Bizim burada olma mecburiyetimiz yok. Sizin burada olma 
mecburiyetiniz var. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Lütfen samimi olalım... Biz buradayız. 

RASÎM ZAÎMOĞLU (Giresun) - Kaç kişi varsınız burada?.. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) — O zaman, buraya çıkıp da, "biz, bu kanunun çıkmasını istiyo
ruz" demeyin beyefendi. 

RASÎM ZAÎMOĞLU (Giresun) - O başka... 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Hayır; o başka değil... 
RASİM ZAÎMOĞLU (Giresun) - Her şeyi bizim yapmamızı istemeyin. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, belki, siz, bu kanunun önemini anlamı
yorsunuz; 1991 senesinin 20 ekiminde buraya geldik. 20 ekimden bu tarafa çıkarılan kanunların en 
önemlilerinden bir tanesidir bu. (ANAP sıralarından "Doğru" sesleri) Onun için, bunun arkasında, 
böyle siyasî birtakım istismar falan aramayın. Arkadaşlar buraya çıkıyor; yok şuraya geçici işçi alı-
nacakmış...Yok... 

Değerli arkadaşlarım, ben, aynı zamanda Tarım .Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesiyim. 
Bu tasarı, günlerce, haftalarca, aramızda, sizin arkadaşlarınızın da katkısıyla tartışıldı ve bu nokta
ya getirilebildi; başka çaresi yok. Hem çıkacaksınız diyeceksiniz ki, sağlık... Çevre... Eğer, sağlık, 
çevre diyorsanız, eğer insana değer veriyorsanız, bu tasarının kanunlaşmasında herkes parmak kal
dırmalıdır. (DYP sıralarından alkışlar) Yoksa, efendim, falan bakana yetki verilecekmiş... Arkadaş
lar, mahkeme, kadıya mülk değil. Bu kanunun uygulanması en az elli sene alacaktır. O zaman, 
özellikle rica ediyorum, bir milletvekili arkadaşınız olarak rica ediyorum; bu kanunun çıkmasını 
engellemek, sadece bu dünyada değil, öteki dünyada da hepinizi vebale sokar. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Güçlü. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce 

Meclisimizden, çok önemli yasalar çıkmıştır; ama, bugün-görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı Mil
li Ağaçlandırma ve Erozyon Kanunu Tasarısıdır. Bu, ülke ihtiyacından doğmuştur; 60 milyonu il
gilendiren bir yasa tasarısıdır; siyasî yanı yoktur. Eğer, ülkede, cumhuriyet tarihinde, 2 milyon hek
tar ağaçlandırma yapılabilmiş ise; eğer, Türkiye'de, şiddetli erozyona müstahak 12 milyon hektar 
bir arazi var ise ve her yıl, 500 milyon ton toprak, göllere, denizlere, nehirlere akıyor ise, eğer, bu
gün, İsparta Senirkent'te bir büyük olay oluyor ise, Karadenizde, her gün sel ve heyelan oluyor ise; 
başka bir ülkede, başka bir ilde ve ilçede büyük heyelanlar oluyor ise, seller oluyor, taşkınlar olu
yor, vatandaşlarımız ölüyor ise; bu, erozyon felaketindendir. 

Bugün, Türkiye'de, terörü önleyebilirsiniz, enflasyonu da önleyebilirsiniz; ama, erozyon bela
sını önleyemezsiniz; çünkü, giden toprak geriye gelmez. 

Türkiye'de, 12 milyon hektarlık, şiddetli erozyona müstahak olan yeri ağaçlandırmak için bir 
hedef tespit edilmiştir; bu, millî hedeftir, yılda 300 bin hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon ça-
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lışması yapılacak ve yılda 1 milyar fidan üretilecektir, işte, bunu yapabilmek için ne gerekiyor, ulus 
olarak seferberlik gerekiyor, ulus olarak, millet olarak seferberliğin içerisinde olmamız gerekiyor. 

300 bin hektar ağaçlandırma yapmak için -beher hektar 30 milyona mal oluyor- bu hedefe 
ulaşmak için, ülkede, eğer bugünkü tempoyla ağaçlandırma ve erozyon çalışması devam ederse, 
ancak yüzelli yıl sonra erozyonu dizginleyebiliriz. Yüzelli yıl sonra eğer toprak bulabilirseniz, eğer 
bir ağaç dikebilecek toprak bulabilirseniz, bu ağacı dikebilirsiniz... 

Bunları yapabilmek için önemli bir kaynak gerekiyor. Bu kaynak nedir; önce, orman ürünle
rinden çeşitli fonlar adı altında kesilen, orman köylüsünden, orman bölgesinden alman, ormandan 
alınıp başka yerlere verilen fonlar -sizin zamanınızda kurulmuş olan- Ağaçlandırma Fonuna akta
rılıyor. , 

Bu tasarıyla yeni bir fon kurulmuyor, yanlış burada. Biz fona karşıyız, doğrudur. Tasarı, ön
ceden kurulmuş olan Ağaçlandırma Fonuna, orman ürünleri üzerinde, haksız ve yanlış bir şekilde, 
orman köylüsünü sıkıntıya sokacak tarzda kesilen paranın bu fona aktarılmasını sağlıyor. 

Diğer önemli kaynakları da şuradan sağlıyor: 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, altıyüz barajın yapımını planlamış; trilyonlarca lira masraf 
ederek baraj yapıyor. Bir GAP'ı, ulus olarak yaptık ve bugün 450 trilyon lira, bittiği zaman 1 kat
rilyon lira ödemiş olacağız; ama, bunun etrafında bir tane ağaç yok ve 1 katrilyon lira masraf etti
ğimiz bu baraj, elli yılda, yüz yılda ekonomik ömrünü dolduracaktır. Dünyanın her ülkesinde, ba
raj yapılırken, onun ekonomik ömrü bin yıl olarak hesap edilir; ama, Türkiye'de elli ilâ yüz yıl ara
sındadır. İşte Çubuk Barajı; yapılalı henüz elli altmış sene oldu, yüzde 60'ı dolmuştur. Niye dol
muştur; baraj yapılmadan önce, burada bir erozyon çalışması, bir ağaçlandırma çalışması yapılma
dığı için, elli altmış yıl arasında dolmuştur. İstanbul'daki Bentler Barajı, etrafı ormanla kaplı oldu
ğu için, yediyüz yıl geçtiği halde, halen, ekonomik ömründen hiçbir şey kaybetmemiş. 

Devlet Su İşlerinin yapacağı barajlarda vereceği yüzde 2 bedel niçin alınıyor; işte, bu erozyo
nu önlemek için. Biz almıyoruz; DSİ, önce, burada havza ıslahını yapacak, ağaçlandırma çalışma
larını başlatacak ve ondan sonra barajı yapacaktır. Eğer, bu çalışma yapılmazsa, bu baraj, kısa bir 
sürede, erozyon suretiyle dolacaktır. Ve onun ötesinde, yine, Köy Hizmetleri gölet yapıyor, Kara
yolları yol yapıyor. Bu yasa, doğayı bozana, doğayı tamir etme gibi bir görev veriyor. 

Evet, biz, ulus olarak ne diyoruz, "aman, ülke çölleşmesin; aman, gelecek insanlara daha ye
şil bir Türkiye devredelim." Ülke nasıl çölleşmeyecek?.. Bu tedbirler, gecikmiş tedbirlerdir ve mil
lî tedbirlerdir; siyasî yanı yoktur. • 

Bunlardan toplanacak olan gelirlerle projeli ağaçlandırma yapılacaktır. Ne yapılacaktır; 300 
bin hektar ağaçlandırma yapılacaktır. 300 bin hektar ağaçlandırmayı yaparken, elbette ki, burada 
bir istihdam doğacaktır. Bu, gayet doğaldır. 200 milyon fidan üretirken, 1 milyar fidan üretecek du
ruma getireceksek, elbette ki fidanlıklarda da yine istihdam doğacaktır. Dolayısıyla, orman köylü
sünün istihdamı doğacaktır ve orman köylüsünün büyük şehirlere göçü önlenecektir. Böylece, Tür
kiye'de yanlış tarım yapılan meyilli arazilerin, şiddetli erozyona müstahak yerlerin, daha sonra ta
rımın da elinden çıkan, ormanın da elinden çıkan milyonlarca hektarlık bu yerlerin ağaçlandırılma
sı yapılacaktır. Bunu yapmak için de kaynak gerekli. Kaynak da, bu tarzda orman ürünlerinden, ya
ni ormandan alınanı yine ormana vermekle sağlanacaktır.. 

Ayrıca, tüm kamu kuruluşlarını ve özel sektörü teşvik ederek, özel ormancılığı da teşvik ede
rek bir millî ağaçlandırmayı hedef alıyoruz. Konuşmamda da söylediğim gibi, bu, tüm ulusun müş
terek hedefi ve beklentisidir. 
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Cumhuriyet tarihinde, Türkiye'de, orman yangınlarıyla 1 milyon 500 bin hektar orman yan

mış; ama, biz, hâlâ, yanan sahadan sadece 500 bin hektar fazla ağaçlandırma yapmışız. Gayet tabiî 
ki, 2010 yılında, 2020 yılında Türkiye'de çölleşme tehlikesi olacağını NASA söylüyorsa; doğru de
miyor değildir, doğrudur. Eğer, ulus olarak, millet olarak tedbir almazsak ve bu konuda elbirliği 
yapmazsak, gelecek nesillere, anakayası çıkmış çıplak bir ülkeyi, göç edilir bir ülkeyi devretmek 
durumunda oluruz. • 

Onun için, Yüce Meclisin önüne getirilen bu yasa tasarısı, gönüllü kuruluşlann, çevrecilerin, 
kamu kurum ve kuruluşlarının, erozyondan, ağaçlandırmadan anlayan tüm kuruluşların katkılarıy
la, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin komisyonlardaki katkılarıyla buraya gelmiştir. 

Bu tasarı, son derece önemli bir yasadır. Belki, bunun noksanı olabilir; noksanı varsa, ilave 
tedbirleri alırız; hatta, yeni önerilerinize daima açığız. Yoksa, meseleye, buradan bir kaynak çıka
cak ve bu kaynaktan siyasî bir çıkar sağlanacak... Hayır... 

Size şunu söyleyeyim: Bugün, Bakan ben olabilirim -ben, onbeş yıl önce de bu bakanlığı yap
tım- yarın bir başkası olur; bugün Doğru Yol Partisi iktidarda olur, yann bir başka parti iktidarda 
olur;ama, bu, millî bir yasadır; kalıcı, gelirleri sabit ve hedefleri belirlenmiş, 2000 yılında, 2010 
yılında hangi ağaçlandırma, hangi erozyon çalışması yapılacaksa, bunun hedefleri belirlenmiş son 
derece reformist bir yasadır. N 

Aynı zamanda, bu yasa, bu Parlamentonun, belki, cumhuriyet tarihinde, tüm ülke insanları 
için, ülkesi için çıkardığı en yararlı yasadır. Bu şeref, bu Yüce Meclisin tüm partilerinin temsilci
lerine aittir. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle, arkadaşlanmızın, yangınlarla ilgili beyanları oldu. Size, 
memnuniyetle ifade edeyim; bugün, 20 Temmuz 1995 tarihi itibariyle, son on yılın en düşük raka
mı, ilk defa bu sene çıkmıştır. Gayet tabiî ki, değerli arkadaşlanmızın, aldığımız tedbirleri de bil
me hakkı vardır; onu da arz edeyim: 

Biz, geçen seneki Gelibolu yangınından sonra, bu sene, havadan müdahale, yerden müdahale 
konusunda, son derece etkin tedbirler aldık. Türkiye'de 6 tane helikopter varken, Rusya'dan, 125 
kişi taşıyan ve 2,5 -3 ton suyu denizden, gölden alıp, yangına müdahale edecek 6 büyük helikopter 
kiraladık... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, devam edin. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - ... ve bunları devreye koyduk. Şimdi, ge

çenlerde İstanbul'da bir yangın oldu -Sayın Dumankaya bakıyor- uçaklanmız (10 tane uçak) ve he
likopterlerimiz, Sarıyer'deki yangını, halkın gözü önünde, yarım saat içerisinde, büyümeden sön
dürdüler. 

Yine, iki üç gün önce, Marmaris'te konuşlandırdığımız büyük helikopterler, halkın gözü önün
de, denizden suyu alarak, on dakika içerisinde, bir hektar yanmadan söndürebilmişlcrdir ve ayrıca, 
cumhuriyet tarihinde toplam 92 tane arozöz almışız; bu sene, 104 tane, yeni, arazili, Mercedes, 300 
metreden hortumla suyu basan arozöz aldık ve böylece, büyük ölçüde, yerden ve havadan müda
hale gücümüzü artırdık, hem uçaklarla hem helikopterlerle hem arozözlerle, bu millî varlığımızı 
büyük ölçüde teminat altına aldık. Onun için, memnuniyetle ifade edeyim ki, on yıldır, ilk defa, 20 
Temmuz itibariyle 1 200 hektar kaybımız vardır; diğer yıllar itibariyle, ya 7 000'dir ya 5 000'dir 
ya 3 000'dir; bu, memnuniyet vericidir. 

Bu arada, Kıbrıs'tan söz etti değerli arkadaşım. Kıbrıs yangınına da gittik ve Kıbrıs'a, 3 tane 
dozer, 500 işçi ve 10 milyon da fidan vererek ve projesini de yaptırarak, yavruvatanla birlikte, bir 
yıl gibi bir süre içerisinde, orasını da ağaçlandırmaya başladık. 
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Değerli arkadaşlarım, bu tasan, tüm maddeleri çok iyi tespit edilerek hazırlanmıştır. Sizin eleş

tirilerinize açıktır. Bu, millî bir yasadır, kalıcı bir yasadır, esas itibariyle de erozyon yasasıdır. Be
ğenmediğiniz, noksan bulduğunuz yerleri varsa, önerilerinize açığız; ama, lütfen, bu millî yasayı 
elbirliğiyle çıkaralım. Bu, ulusumuzun ve orman köylüsünün beklediği bir yasadır. Çünkü, orman 
köylüsünden alınan, fonlardan kesilen ve başka yerlere aktarılan meblağlar̂  orman köylüsüne dö
nüyor. Yine, orada orman köylüsü çalışacaktır; orman köylüsü göç etmeyecektir; burada, orman 
köylüsünün istihdamı söz konusudur. 

Bu nedenle, Yüce Heyetinizden -bu tasarıyı zaten tüm arkadaşlarımız da destekliyor- bu tasa
rının bir an önce çıkarılmasını diliyor ve hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
VIII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Bursa Milletvekili Kadri Güç
lü 'nün partisine ve kendisine sataşması nedeniyle konuşması 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, Grubuma ve şahsıma sataş
ma sebebiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Ertekin mi konuşacak, siz mi? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - O, şahsı adına konuşacak; ben Grup adına 

ve şahsım adına konuşacağım. 
ZEKÎ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, ben de şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, size şahsınız adına söz veremeyeceğim; çünkü, üçüncü sıradasınız. Siz

den evvel, Sayın Tunç Bilget ve Sayın Mehmet Keçeciler söz istediler. 
Sayın Sungurlu, İsterseniz, bu iki arkadaşı konuşturayım, ikinize daha sonra ... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, sataşma var; usulüne göre 

ben konuşayım. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
Lütfen, yeni bir sataşma doğmasın. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Hiç merak etmeyin Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Orman Bakanımız, fevkalade güzel bir müdafaa 

yaptılar; Türkiye'nin erozyon meselesini fevkalade içli bir şekilde dile getirdiler ve bunun önlen
mesi içinde bu kanunun çıkmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. 

Tabiî, böylesine millî bir kanuna -ki, bütün kanunlarımız millî kanundur-karşı çıkmak, millî 
düşünceler içerisindeki insanlara yakışır mı diye de düşünmek mümkündür. 

Şimdi, bakınız, bu kanun ne getiriyor; neler getiriypr; buna neden karşı çıkıyoruz... Karşı çık
mıyor değiliz, karşı çıkıyoruz; bilhassa, bu maddesine karşı çıkıyoruz. 

Şimdi, Orman Bakanlığı, ağaçlandırma yapacak da elini tutan mı var?.. Hangi mevzuat, Or
man Bakanlığının ağaçlandırma yapmasına mâni?.. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin)-Para yok!.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Para yok... İşte, bu kanunun diğer bütün mad

deleri hikâye, roman; ama, bu maddesi ciddî... Kaynak... Ne diyor bu madde; "Karayollarına yatı
rım parası vereceğim; sonra da ondan şu kadarını keseceğim" diyor. Ee, niye oraya veriyorsun da 
bir daha kesiyorsun?.. Ağaçlandırmaya, hükümet, direkt parayı yatırsın; niye iki işlem yapıyor
sun?.. "Devlet Su İşlerine verilen her yatırım parasından şu kadar keseceğim..." Bunun mantığını 
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bana izah edebilecek misiniz?.. "Şu fona verilen paranın şu kadarını tekrar buraya keseceğim... ". 
Yani, düşünün ki, bütçede, evvela oralara para verilecek, sonra da bu kanunla, bu paralar kesile
cek... Ne demektir bu?.. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Hiç ilgisi yok efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Güçlü, izin verir misiniz... Ne diyor bu 

kanun, ben, hükümete güvenmiyorum, hiçbir bakanlığa güvenmiyorum; bütçeye para koymuyor
lar, ormana para koymuyorlar; o halde, ben, kanunla bu paraları alacağım, bundan sonraki hükü
metlerin yatırım programlarını ipotek altına alacağım. 

Ne diyor bü kanun, bütün bakanlıkların yatırımlarından, ben, bu kanunla, para keseceğim. Ee, 
peki, daha dün Planı geçirdik; sizin Planınız ne oldu şimdi?.. Hani Plan?.. Plan, şimdi, bu kanunla 
ne oldu?.. Var mı?.. Hani ne oldu bütçe, bütçe nerede kaldı?.. Bu kanunla, bütçe diye bir şey kaldı 
mı?.. Bu kanunun mahiyeti nedir?.. Siz, ağaçlandırmaya para ayıracaksınız da, elinizi kolunuzu tu
tan mı var?.. Nerede noksanlık var?.. Orman Bakanlığının, devlet içinde ayrı bir devlet olarak im
tiyazı mı var, otonomisi mi var?.. Böyle bir müstakil bütçe... Böyle bir kanunla, bütün bakanlıkla
rın bütçesinden para kesilecek, Orman Bakanlığına verilecek. Eğer, hükümet, o yıl, Orman Bakan
lığı bütçesine bu parayı koymuyorsa, Orman Bakanlığı, Hükümetin dışında mıdır, Türkiye Cum
huriyetinin dışında mıdır? Peki, biz KİT'lerden kaçıyoruz, Özelleştirmeye gidiyoruz; ama, bu ne; 
devasa bir KİT. 

Bakınız, adam, Kanada'da özel orman yetiştiriyor, ta Kanada'dan kesip, getirip, Türkiye'de 
satıyor ve bizim, ormandan hudâyî-nabit yetiştirip, kestiğimiz ağaçlardan kıyas olmayacak kadar 
daha ucuza satıyor. Niye; bizim Orman Genel Müdürlüğümüz, KİT... Yani, Orman Genel Müdür
lüğümüz, bugüne kadar erozyon ve diğer mevzularda o kadar başarılı mı olmuş, çok mu başarılı ol
muş?.. Biraz evvel Sayın Bakanın çizdiği tabloda -Türkiye Cumhuriyeti bugüne gelişinde- Orman 
Bakanlığının, Orman Genel Müdürlüğünün hiç mi taksiratı yok? Atalarımızdan dedelerimizden kal
mış bütün orman zenginliklerimizi teslim ettiğimiz bu KİT'e, mevcut imkânlar yetmiyor, bunca im
kânları veriyoruz. Hani, özelleştirmeye gittiniz; nerede kaldı özelleştirmeniz?.. Orman Ürünleri Ge
nel Sanayii diye bir KİT kuruluşu var burada; önu da, kanunla tekrar garanti altına alıyorsunuz. 

Şimdi, neden Oltan Sungurlu bu kanuna karşı; çünkü, bu kanun, Anavatan felsefesine uyma
yan ve sizin partinizin de iddia ettiği bütün felsefelere uymayan bir Marksist kanun, bir devletçi 
kanun; bir devasa KİT'i kendi elinizle yetiştirip, kendi hükümetlerinize güvenmeyen, Türkiye 
Cumhuriyetine güvenmeyen bir kanunu çıkarıyorsunuz. 

Ben.Türkiye Cumhuriyetine güveniyorum ve böyle KİT'lere inanmıyorum. Siz, kendi prog
ramlarınızı altüst edecek böyle bir kanunu çıkaracaksanız, takdir sizindir; ama, bizim, sizin bu fi
ilinize ortak olmamızı bizden beklemeyin. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

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

/ / . - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, vaktimiz çok daralmıştır. Bu maddenin oylamasına kadar 
vaktin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum :Kabul edenler... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum 
Sayın Başkan. (DYP sıralarından "oylamaya geçti"sesleri) 

BAŞKAN-Etmeyenler... 

- 5 1 -



T.B.M.M. B:144 20 .7 .1995 0 : 2 
M.RAUF ERTEKTÎN ( Kütahya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN-Sayın Rauf Ertekin, maddenin oylamasında karar yetersayısını... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, ben yerime gelmeden karar 

yetersayısının aranmasını istedim; var mı karar yetersayısı! (DYP siralarından,"hayır; oylamaya 
geçilmişti" sesleri) 

Keyfî yönetim yapmayın. Ben, merdivenlerden iniyordum; daha yerime oturmadan karar ye
tersayısının aranmasını istedim Sayın Başkan, karar yetersayısı yoktur! (DYP sıralarından "Oyla
maya geçmiştiniz Sayın Başkan" sesleri) 

BAŞKAN - Sayacağım efendim; peki... 
YILMAZ OVALI (Bursa) - "Kabul edenler" dedikten sonra istedi Sayın Başkan. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Oltan Bey, saygınlığınızı yitiriyorsunuz... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Siz, Sayın Sungurlu'ya sataşmadan dolayı söz verdiniz; burada 

sataşmayla ilgili ne söyledi Allahaşkına! 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Açıklamada bulundu... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Ne açıklamasında bulundu!.; K 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Ahmet Sayın, Sayın Kadri Güçlü, 
benim için "Sungurlu'nun buna niye karşı çıktığını anlamıyorum" dedi; ben de anlattım efendim. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - O zaman, çıkın, millete, "biz, bu kanunun çıkmasına karşıyız" deyin. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Diyoruz işte... Millete televizyondan söyledi... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kazanacağınız ya 5 dakika ya 3 dakikadır; buna değmez; 

çünkü, saat zaten 19.00'a 7 dakika var, ben sizden 10 dakika istiyorum. , 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Oylamaya geçtiniz Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, bu madde oylanıncaya kadar vaktin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... . ' 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Oyladınız ya Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - Efendim, kabul etmeyenleri oylamadım.... 
Sayın efendim... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Efendim, orası, siz oylamaya geçtiğiniz zaman karar yetersayısı

nın aranmasını istedi; var mı böyle bir usul! 
BAŞKAN - Sayın milletvekili, 19.00'da ara vermeyecek miyim.; isteyen de kabahatli isteme

yen de kabahatli. 7 dakika kazanmak istiyorum. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Prensipleriniz vardı... 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur. 
Bundan sonraki oturumda, Sayın Tunç Bilget, Saym Mehmet Keçeciler, madde üzerinde, şa

hısları adına konuşacaklar; Sayın Ertekin'e de sataşmadan dolayı söz vereceğim. 
YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Keçeciler konuştu Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Keçeciler bu maddede konuşmadı. 
Saat 20.30'da toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.57 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN: Başkanvckiü Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Işılay SAYGIN (İzmir) 

— — m - — — 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 144 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
11. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 

29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişlerive 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) (Devam) 

BAŞKAN - Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

... Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini almışlardır. 

Buyurun Sayın Bilget. 
TUNÇ BİLGET (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun tasarısının 9 uncu 

maddesinin ilk iki fıkrasıyla ilgili olarak bir değişiklik önergesi verdik; onun gerekçesini arz etmek 
üzere huzurunuzdayım. 

Sayın Başkan, biliyorsunuz, 6 Mart tarihli Ortaklık Konseyi karan, Gümrük Birliğinin son aşa
masını bir takvime ve bir dizi kurala bağlamış durumdadır. Bu kurallar çerçevesinde^ (a) ve (b) 
bentlerini kabul etmemiz yanlış olur; derhal, uygulanamaz hale gelir. 

Önce, bu Ortaklık Konseyi kararına göre -ki, bu, 1963 yılındaki Ankara Antlaşmasına ve 1970 
yılındaki Katma Protokole dayanan bir karardır- ihracattan vergi alamayız. O nedenle, (b) bendi
nin tamamen ortadan kaldırılması lazımdır; çünkü, ihracat vergisiyle eşetkili tedbir mahiyetindedir., 

(a) bendine gelince; orada da, biliyorsunuz, Topluluk üyelerine karşı gümrük vergileri ve eşet
kili tedbirler sıfırlanacaktır; üçüncü ülkelere karşı uygulayacağımız tarife de, Avrupa Topluluğu
nun ortak gümrük tarifesi olacaktır. Bu, gümrük vergisi oranları ne ise, onların üzerine herhangi bir 
ekleme yapmamız mümkün değildir; ne ise, o uygulanacaktır. Halbuki, bu, "ithalat bedelinin yüz
de 2'si oranında pay" diyerek, ne ise o oranlar, onları, yüzde 2 oranında artırmaya matuftur. 

Bu nedenle, bizim, teklifimiz, değişiklik.önergemiz şudur: (b) bendinin ortadan kaldırılması, 
(c) bendinin (b), (d) bendinin (c) şekilde devam etmesi ve (a) bendinin de şu şekli alması, okuyo
rum: "İthal edilen aslî ve tali, gayrimamul, yarımamul ve mamul orman ürünleri ithalat vergi hası
latının yüzde 30'u oranında..." Yani, o hasılat ne olacak ise, onu artırmadan, onun yüzde 30'nun bu 
amaçla kullanılmasını sağlayacağız. 

Bu, Ortaklık Konseyi kararına, yani, Gümrük Birliğine aykırı değildir ve aykırı olmadan, mak
sadı sağlamaktadır. Yüzde 30 oranını da çok dikkatle düşündük, bu oranların, bu mamullerin, gay-
rimamulerin, asli ve tali ürünlerin ortak gümrük vergi tarifesindeki oranlarının ağırlıklı ortalaması
nı düşündük, amaca hizmet edecektir. 

Teklifimizle ilgili önergemizi, olumlu oylarınıza arz ediyoruz. ' 

Çok teşekkür ederim; saygılarımla, 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Ertekin, sataşma olduğunda ısrar ediyor musunuz? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Vazgeçtim. 
BAŞKAN - Sayın Mehmet Keçeciler?.. Yok. 
Sayın Zeki Ünal, buyurun. 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 798 sıra sayılı Millî Ağaçlan

dırma Seferberlik Kanunu Tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde, kişisel görüşlerimi arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 8,8 milyon hektarı iyi vasıflı, 11,4 milyon hektarı ve
rimsiz olmak üzere, 20,2 milyon hektar orman varlığına sahibiz. Ormanlarımızın toplam ağaç ser
veti 927 milyon metreküp, yıllık üretim potansiyeli ise 28 milyon metreküp endüstriyel ve yakacak 
odundur. Ormanlık alan yönünden Avrupa'da üçüncü olmamıza rağmen, verim düşük olduğundan 
dolayı üretim sağlanamamaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, orman sahası itibariyle, Finlandi
ya'nın sahasıyla hemen hemen eşit olmamıza rağmen, Finlandiya'nın odun üretim miktarı 55 ilâ 60 
milyon metreküp iken, Türkiye'nin 7 milyon metreküp civarında olduğunu bu arada belirtmek is
tiyorum. Ancak, burada teknik çalışmaların yanında, ülkelere göre değişen iklim faktörünü de, ta
biî ki, dikkate almak lazımdır. 

Bu durumda, önemli olan, ülkemizin ekolojik şartlarını dikkate alarak, mevcut orman varlığı
mızdan azamî faydayı nasıl sağlarız veya ormanlık sahalarımızı nasıl genişletebiliriz, erozyonla en 
rasyonel şekilde nasıl mücadele edebiliriz; bunların hesabını yapmamız, planını programını hazır
lamamız lazım. 

Evet, doğrudur; yıllardır, Orman Bakanlığımız ve ilgili birimleri, genel müdürlükler, bu alan
da çok önemli çalışmalar yapmışlardır. Ancak, bütün bu çalışmaların yeterli olduğunu söylemek, 
tabiî ki mümkün değildir. 

Planlı dönemden çok önceleri, yani 1940'larda başlayan ağaçlandırma faaliyetleri, bugüne ka
dar aralıksız sürmüştür, ilk olarak, 1946 ile 1960 yılları arasında, yaklaşık 100 bin hektar saha 
ağaçlandırılmıştır. 1963 yılında başlayan planlı dönemden sonra, 1994 yılının sonuna kadar, 2 mil
yon hektar sahada ağaçlandırma yapılmış, 273 bin hektar sahada da erozyon kontrolü yapılmıştır. 
Halen 11,3 milyon hektarı orman rejiminden, 7 milyon hektarı da ormandışı rejimden olmak üze
re, 18 milyon hektar, ağaçlandırılması ve erozyon kontrolü yapılması gerekli sahamız vardır. 

1995 yılında -Sayın Bakandan aldığım rakamlardır bunlar- döner sermayeyle 50 bin hektar, 
genel bütçeden de 40 bin hektarlık bir arazi ağaçlandırılacaktır. 1995 yılı programına göre, 7 mil
yon hektarlık bir sahada erozyon kontrolü yapılacaktır. 

Şöyle bir hesap yaptık: Eğer bu tempoyla gidilecek olursa, ağaçlandırılması ve erozyon kont
rolünün yapılması gereken saha 18 milyon hektar olduğuna göre, demek ki, bizim bunları yapma
mız için 180 yıla ihtiyacımız var. Bakanlık, belki, bu maddeyle, buna bir hız kazandırmak istiyor. 
Elbette, finansman kaynağı bulunduktan sonra, bu söylediğimiz rakamlarda bir miktar gelişme ola
caktır; bundan herhangi bir şüphemiz yoktur. Ancak, bizim burada bir iki endişemiz var. 

Bunlardan bir tanesi, hem ithalattan hem de ihracattan kesintinin olması, acaba ihracatı engel
ler mi veyahut da ihracatçıları bu konuda müşkül vaziyette bırakır mı? Mademki ihracatçılarımız 
yurda döviz getiriyor... Bu konuda bir hesap yapılmış mıdır, bilemiyorum. -

Diğer bir konu da; bu fonda toplanacak olan para global olarak ne kadar tutmaktadır ve bu top
lanan para ihtiyacımızı karşılayabilecek, midir, yani ağaçlandırmayla ilgili yapılacak işleri karşıla
yabilecek midir? 
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Bunun dışında, tabiî, her sene, bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı tarafından para da kesilmekte

dir. Örneğin, 1994 yılında Or-Köy'e 140 milyar tahsis edilmiştir, bunun 40 milyarını Hazine geri 
almıştır, yani 100 milyarını serbest bırakmıştır. 

Benim endişem şudur: Bu fonlar, bu istikamette değil de -belki, bütçe içerisine dahil edilmesi 
halinde- sıkışıldığı zaman, acaba, amaçdışı kullanılır mı? Bizim endişemiz budur. Öyle ümit ve tah
min ediyorum ki, Sayın Orman Bakanimız bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerdir ve bu ko
nuda kendilerine de güveniyoruz. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 

9 uncu madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde 4 önerge vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Başkanlığına 

Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Tasarısının 9 uncu maddesinin 
birinci bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sayın Rahmi Özer Hasan Namal 

Burdur Çanakkale Antalya 

Şeref Erdem Ali Eser 

Burdur Samsun 

m) Emlak Vergisine tabi olacak yapılara inşaat veya iskân ruhsatı verilirken; belediye ve mü
cavir alanı içinde belediyesisince, dışında mülkî idare amirliğince yapı sahibinden o yılın Emlak 
Vergisi kadar ayrıca tahsil edilecek gelirler, 

Gerekçe: Yenilenerek ve modernleşerek genişleyen yerleşim alanlarında yapılaşmalarla yok 
edilen alanın yeniden tesisi, genişletilmesi ve istenilen düzeye çıkarılabilmesi, ülkemiz ve özellik- . 
le şehirlerimiz açısından son derece önem arz etmektedir. 

Bu nedenle inşaat sahiplerinin yeşil alanların çoğaltılmasına katkıda bulunması uygun ola
caktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 798 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesine aşağıdaki (n) fıkrasının 
ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

j Hasan Basri Eler Ali Eser Evren Bulut 

Edirne Samsun Edirne 

Ali Dinçer Faik Altun Adnan Ekmen 

Ankara Antalya Batman 

Yücel Seçkiner Ural Köklü 

Ankara Uşak 

n) Elektrik ve su tüketen kişi-ve kuruluşların tükettikleri elektrik ve su tutarının binde 2'si 
Ağaçlandırma Fonuna aktarılır. Sanayi ve ticaretle uğraşan kişi ve kuruluşlar kârlarının binde ya
rımını Ağaçlandırma Fonuna yatırırlar. 

Bu miktar, vergiden muaf tutulur. 
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Gerekçe: 

Seferberlik Kanunu anlamı içinde, bu millî konuda daha geniş katılıma imkân vermek; ağaç
landırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını daha geniş alanlara yayabilmektir. 

• ' • " ' • i • • • . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 9 uncu maddesinin (b) bendinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kemalettin Göktaş Mustafa Ünaldı Ahmet Derin 

Trabzon Konya Kütahya 
Bahaddin Elçi Şinasi Yavuz Lütfü Esengün 

Bayburt Erzurum , Erzurum 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 798 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve (b) bendinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

a) İthal edilen aslî ve tali, gayrimamul, yarımamul ve mamul orman ürünleri ithalat vergi hâ
sılatının yüzde 30'u oranında alınacak paylar. 

TunçBilget Abdulkadir Ateş Ural Köklü 
Aydın Gaziantep Uşak 

İsmet Sezgin Münif İslamoğlu 
Aydın Kastamonu 

BAŞKAN - Son okunan önerge, en aykırı önergedir. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Prensip 

olarak katılıyoruz efendim; çoğunluğumuz olmadığından katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor; Komisyon, çoğunluğu olmadığı için, prensip olarak 

katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Efendim?.. . . . 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Oylamaya geçti artık. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

2 nci önergeyi... 
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranması isteğimiz hâlâ 

devam ediyor. 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Karar yetersayısının aranmasını istemiştik. 

BAŞKAN - Sayın Göktaş da, önergesinde, (b) bendinin çıkarılmasını istiyor; deminki öner
gede (b) bendinin çıkarılması kabul edilmiştir; bu önergeyi işleme koymuyorum. 

3 üncü önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 798 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesine aşağıdaki (n) fıkrasının 
ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Basri Eler 
(Edirne) 

ve Arkadaşları 

n) Elektrik ve su tüketen kişi ve kuruluşların tükettikleri elektrik ve su tutarının binde 2'si 
Ağaçlandırma Fonuna aktarılır. Sanayi ve ticaretle uğraşan kişi ve kuruluşlar kârlannın binde ya
rımını Ağaçlandırma Fonuna yatırırlar. Bu miktar, vergiden muaf tutulur. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?., 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılmıyoruz. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Saat 21.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati:20.48 

— — — m — - — • ' • 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati:2L00 
BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Işılay SAYGIN (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 144 üncü Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

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

11. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Sayın milletvekilleri, 9 uncu madde üzerinde verilmiş olan üçüncü önergenin oylamasında 
kalmıştık. 

Sayın Hasan Basri Eler ve arkadaşlarının önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamışlardı. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Önergemi, geri çekiyorum efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Başkanlığına ; 

Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Tasarısının 9 uncu maddesinin 
birinci bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sayın (Burdur) ve arkadaşları 

"m) Emlak Vergisine tabi olacak yeni yapılara inşaat veya iskân ruhsatı verilirken, belediye ve 
mücavir alanı içinde belediyesince, dışında mülki idare amirliğince, yapı sahibinden, o yılın Em
lak Vergisi kadar ayrıca tahsil edilecek gelirler" 

BAŞKAN - Sayın Ahmet Sayın, siz de önergenizi geri çekiyor musunuz? 
AHMET SAYIN (Burdur) - Evet, geri çekiyorum. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) -Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 

Sayın milletvekilleri, kabul edilen önerge istikametinde 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır. 9 uncu madde kabul olunmuş
tur.' 

Sayın milletvekilleri, 9 uncu maddede bentlerin harfleri değişmiştir; Kanunlar ve Kararlar Mü
dürlüğünde düzene girecektir; burada yapılacak, sadece redaksiyondur, 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
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Harcamalar 

MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerine göre sağlanan gelirler; 6831 Sayılı Orman Kanunun 
22.5.1987 tarih ve 3373 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesi hükmüne göre kurulmuş olan 
Ağaçlandırma Fonunda ayrı bir bölümde toplanır. Toplanan bu gelirler; herhangi bir kesinti yapıl
maksızın, sadece bu Kanun hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalış
malarında kullanılır. 

A 

BAŞKAN - Efendim, 10 uncu maddeyi müzakere etmeden evvel, sizin bir talebiniz vardı; bu
yurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, 9 
uncu maddeden çıkarılan bent oldu. Bu durumda "Bağışlar ye yardımlardan sağlanan gelirler" kıs
mından sonra gelen "Yukarıda, (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(ı) fıkralarında belirtilen..." şeklinde de
vam eden bir fıkra var; orada da, bu önerge doğrultusunda bir düzeltme yapılması lazım. Onu ha
tırlatmak istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - 10 uncu madde üzerinde, söz talebi var mı? 
ANAP Grubu adına Sayın Nevşat Özer... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Gruplardan başka söz talebi?.. Yok. 
Sayın Özer, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söz

lerimin başında Muhterem Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Bugün, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'la birlikte Senirkent İlçemizi zi

yaret ettik ve Senirkent İlçemizin büyük bir felakete uğradığını gördük. Burada 72 vatandaşımızı 
kaybettiğimizi ve 2 vatandaşımızın da aranmakta olduğunu öğrendik. Kaybettiğimiz vatandaşları
mıza Allah'tan rahmet ve Senirkent halkımıza başsağlığı diliyorum ve Allahü teâlâdan, ülkemize, 
bir daha böyle sel felaketleri, göstermemesini niyaz ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, 50 nci Koalisyon Hükümetinin, her olayda olduğu gibi, yine anını, saniye
sini, salisesini göremediğini görmüş olmaktan, hissetmiş olmaktan, tespit etmiş olmaktan fevkala
de muazzep oluyorum. Zira, Senirkent'ten dönerken, Meclisin çalışıp çalışmadığını sekreteryamı-
za sorduğumuzda, Millî Ağaçlandırma Seferberliği Yasa Tasarısının görüşülmekte olduğunu öğ
rendik. Arzu ederdik ki, Danışma Kurulu, İktidarın da yönlendirmesiyle, bu programlan, hiç değil
se bir gün önceden, hiç değilse yarım gün önceden, hiç değilse birkaç saat önceden versin de mil
letvekilleri bu yönde hazırlık yapsın; ancak, biz, gene de böyle bir olayın önümüze gelmiş olma
sıyla konu hakkında kanaatlerimizi serdetmekten kendimizi alamayacağız. 

Değerli arkadaşlar, Anavatan Partisi iktidarları, 1983 yılından 1991 yılının kasım ayına kadar 
gelmiş, bu dönem içerisinde ormancılık hizmetleri yönünde doruktan doruğa koşmuş ve önemli ba
şarılar kazanmıştır. Cumhuriyet dönemi de dahil olmak üzere ülkemizdeki ağaçlandırma miktarı 
takriben 1 milyon hektar kadar iken, Anavatan Partisi iktidarları döneminde, 8 yılda bu rakam 2 
milyon hektara baliğ olmuştur. Bu 2 milyon hektar rakamını, Orman Genel Müdürlüğü, ormanla
rımızın verimiyle, sadece ormanlarımızdan elde edilen hâsılatın rant karşılığı, para karşılığı imkân
larla elde etmiş ve her yıl, vasatî 125 bin ilâ 150 bin hektar civarında ağaçlandırma yapmıştır; ama, 
geliniz, görünüz ki, 49 uncu ve 50 nci Koalisyon Hükümetleri, dört yılda -yetkililer, isterlerse, be
ni tashih edebilirler- her yıl vasatî olarak 20 bin ilâ 40 bin hektar civarında yaptıkları ağaçlandır
mada zorlanmışlardır. 

- 5 9 -



T.B.M.M. B:144 2 0 . 7 . 1 9 9 5 0 : 4 
Biz, bu Yüce Millete, bu Yüce Devlete, Orman Genel Müdürlüğünü değil, Orman Bakanlığı

nı bıraktık/Bugün, Orman Bakanlığı.ormanların verimini kullanırken;yine, bugün, Orman Bakan
lığı, hazine imkânlanm kullanırken; yine, bu basiretsiz ve beceriksiz İktidar "fonlar da neymiş, fon 
da ne oluyormuş, biz, fonları konsolide edeceğiz" derken, kadere bakınız ki, bizim getirdiğimiz fo
nu kullanmayı amaç edinmektedir. Sayın Başbakan fonları konsolide ettiniz; ama, Sayın Orman 
Bakanı "ne olur fonumuzu konsolide etmeyiniz, bundan vergi, rüsum vesair kesmeyiniz; münhası
ran, bunu, sadece ağaçlandırma maksatlı kullanma iznini bize veriniz" demektedir. Heyhat!.. Bu, 
İktidarın, bilhassa bu Bakanlığın ve bilhassa Doğru Yol Partisinin aczini ifade etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bir yandan '*ya gireceğiz, ya gireceğiz" diye kahramanlık taslarsınız; 
bir yandan da, girmek istediğiniz Avrupa Birliği, Gümrük Birliğinin prensip ve ilkelerine ters dü
şersiniz. Ben, Genel Kurula yeni geldiğim sıralarda Aydın Milletvekili Sayın Tunç Bilget konuşu
yordu. Sayın Tunç Bilget'i iyi izlememiş olmama rağmen, duyabildiğim kadarıyla, bu maddenin -
9 uncu madde için ifade ediyorum, biraz sonra diğeriyle bağlayacağım- Gümrük Birliği ilkelerine 
uygun olmadığını ifade etmekteydi. Ben, sadece bir noktasını hatırlatmak ve bu olayı kapatmak is
tiyorum. İktisadî Kalkınma Vakfının Gümrük Birliğiyle ilgili yayınından bir bölümü size okuyaca
ğım, ayrıca zaman olursa size açıklama da yapabilirim. 

Değerli milletvekilleri, evvela, girmek istediğiniz yeri, o yerin ilkelerini, oradaki atmosferi bil
meye mecbursunuz; bir yandan da, ülkenin meselelerini bilmeye, yine mecbursunuz. Her parasız 
kaldığınızda talan eder gibi, salma yapar gibi sokağa çıkarsanız, böyle devlet idaresi Patagonya'da 
bile yoktur. Siz, maalesef, parasız kaldıkça, iflas etmiş tüccarlar gibi, hemen eski defterleri karıştı
rıp, salma planına geçmektesiniz. 

Sayın milletvekilleri, sayın Hükümet, burada, girmek istediğiniz Gümrük Birliği olayıyla, hiç 
değilse, paralellik sağlamayı kendinize ilke edinmeniz lazım geldiğini ifade etmek istiyor ve İkti
sadî Kalkınma Vakfının, Gümrük Birliği maksatlı yayımladığı yayının bir bölümünü size okuyo-

• rum. 

"Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği nedir. Ankara Antlaşmasının temeli» 
Roma Antlaşmasında olduğu gibi, Gümrük Birliği üzerine kuruludur. Antlaşmanın 10 uncu mad
desinde, bu Gümrük Birliğinin neleri kapsadığı belirtilmiştir. Antlaşmanın 2 nci maddesinin fıkra
sında öngörülen Gümrük Birliği mal alışverişlerinin tümünü kapsar. 

Gümrük Birliği, Topluluk üyesi devletlerle Türkiye arasında, ithalatta oluduğu gibi,.ihracatta 
da gümrük vergileri ve eş etkili vergilerin miktar kısıtlamalarının ve millî üretime, antlaşmanın he
deflerine aykırı bir koruma sağlamayı gözeten eş etkili başka her türlü tedbirin yasaklanmasını ifa
de etmektedir." Türkiye, üçüncü memleketlerle ortak gümrük tarifesine girmektedir. 

Değerli milletvekilleri, getirmiş olduğunuz 9 uncu maddedeki ithalat ve ihracatla ilgili bölüm, 
amaç edindiğimiz Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği tam üyeliğine tam ters düşmektedir. Burada, 
yanlış yoldasınız; bunu, burada, yol yakınken tasfiye etmenizi diliyorum; bu bir. 

İkincisi, demin de ifade ettiğim gibi, muhalefetteyken, fonların, suiistimal kaynağı olduğunu; 
fonların, israf kaynağı olduğunu; fonlarla, büyümenin ve hizmetlerin görülemediğini iddia eden İk
tidarın büyük ortadığı Sayın Doğru Yol Partisi, kaderin cilvesine bakınız ki, orman köylüsüne, yur
dumuza küçük de olsa hizmet edebilmek için, maalesef, Orman Kanununun, bizim getirdiğimiz 
3373 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesine atıf yaparak, fonların hiçbir kesintiye uğramaksı-
zın kullanılmasını bizden istemektedir. Demek ki, aklınız başınıza gelmiş; demek ki, yavaş yavaş 
Türkiye'yi, yavaş yavaş meseleleri öğreniyorsunuz. Bir başka ifadeyle, herhalde, bıçak kemiğe da
yandı; herhalde, parasız kaldınız; herhalde, sokağa çıkamayacak hale geldiniz. Ben, yine, burada 
bir çağrışım yaptım. 
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Sayın Bakan, -Sayın Maliye Bakanımızla görüşerek- Orman Genel Müdürlüğünün, Fidanlık

lar Müdürlüğünün, ağaçlandırmayla ilgili saymanlıkların yüzsüzlük miktarlarının ne olduğunu, bu
rada, Yüce Heyete anlatmaya mecburdur. Zira, Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü -bir 
gazetede gözüme ilişti; kesin rakam vermek istemiyorum; Sayın Bakanlar beni aydınlatabilirler-
yüzsüzler sıralamasında başı çekmektedir. 

Dört yılda bir gün, işçinin ücreti ödenemediği zaman, sayın bakanlar, sayın muhalefet liderle
ri "orman işçilerinin ücreti ödenmiyor" dediği zaman, biz, kan ter içinde kalır, anında işçinin ücre
tini öderdik. Heyhat!... Bugün, işçinin, ücreti ödenmediği gibi, sigorta primi de ödenmiyor; devle
tin vergisi de ödenmiyor. 

Maalesef, bu idare, ormanlarımızın gelirine rağmen, Hazineden alman yardıma rağmen, kul
lanılan fonlara rağmen, bu müessesenin tüm kaynaklarını, dört yıl içerisinde, Ankara'nın koridor
larında, çarçur etmiş, israf etmiştir. 

BAŞKAN-Lütfen bağlayın efendim. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Sayın milletvekilcri, bu Bakanlığımız "Ey büyük Meclis, biz, 
değişen gelişen dünya şartları içerisinde, Anavatan İktidarı döneminde getirilen fon kaynağını ye
terli bulmadık; size, şu konularda öneri getiriyoruz, kabul ediniz" deseydi... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bravo hemşerim!.. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - ..."ben seferberlik açtım, ben şunu yaptım" diyerek kamuoyu
nu yanıltmak yerine doğruyu söyleseydi, sizi de yanıltmasaydı; belki, biraz, derde deva olunur, bel
ki merhem olunurdu diye düşünüyorum. 

Eğer fırsat verirseniz, eğer ihtiyaç duyarsanız, devamı maddelerde bilgi vermek üzere, huzur
larınızdan ayrılırken, beni sabırla dinlediğiniz için, Sayın Başkanıma ve değerli milletvekili arka
daşlarıma teşekür ediyor, Yüce Meclise, en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bravo hemşerim!.. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, ciddiyete davet etsenize... 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Kadri Güçlü; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; anla
şıldı ki, Anavatan Partisi, bu tasarının kanunlaşmasını istemiyor. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - İstemiyoruz canım... 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Buraya çıkan konuşmacılar, demin de ifade ettiğim gibi, bu ta
sarının kanunlaşmasını istediklerini; ancak, 9 uncu maddeye karşı olduklarını ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, Oltan Sungurlu gibi deneyimli bir parlamenterin, buraya çıkıp da -cevap 
hakkını kullanmak suretiyle- söylediği sözleri, ibretle izledim. Bir tasarı veya teklifin, önce, tümü 
üzerinde konuşmalar yapılır. Açın, bakın zabıtları, tümü üzerinde yapılan konuşmalarda, 9 uncu 
maddeden en ufak bir ifade var mı? 

Ayrıca, ormanın içinden gelen, orman mevzuatını gayet iyi bilen, otuz otuzbeş senesini bu 
mesleğe vermiş olan ve az evvel, burada, konuşma yapan, çok değerli arkadaşımız, Anavatan Par
tisi dönemindeki orman köylüsünden bahsetti. Sayın Nevşat Özer, 1985 senesinden sonra, Or-
Köy'ü çalıştırdınız mı; çalıştırmadınız mı; buraya gelip söyleyin... 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Ne anlar ki Or-Köy'den!.. 

V 
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KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Orman köylüsü, Or-Köy'süz desteklenmez.; yani, siz, her ne 

kadar orman mektebini okuyup mühendis olduysanız biz de ormanın içinde köylüyle beraber yaşa
yan insanlarız. Evet, bu gerçekleri, burada söyleyin o zaman. 

Ayrıca, bir şey daha ifade edeceğim; Sayın Nevşat Özer, iki ay evvel, sizinle burada yaptığı
mız özel konuşmada -sözlerinizin bir kısmını söylemeyeceğim; ama- sizin bir sözünüz var... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Her şeyi rahatça konuşunuz, benim adıma ne varsa rahatça konu
şunuz!.. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla)-Hayır, ben, o sırrı saklarım, iki kişinin arasını açmam... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Delikanlıcakonuşun!.. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) -Bi r dakika... Siz, bana demediniz mi "Anavatan Partisi iktidar 
olursa, ilk getirecek olduğum kanun teklifi budur" diye. Vallahi, tallahi, Allah için söylediniz; 
"söylemedim" deyiniz... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Ne dedim; ama, 64 üncü madde!.. 

KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) -.Onun için, lütfen, Anavatan Partili arkadaşlara rica ediyoruz, 
bu kânun kimse için çıkmıyor; bu kanun, 65 milyon insan için çıkıyor, hatta, çevre için çıkıyor. Ge
lin, şu kanunu bu gece çıkaralım, bitirelim, kolaylık gösterin. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Çıkar... Çıkar... Herkes burada!.. 
KADRİ GÜÇLÜ (Devamla) - Onun için, eğer, buraya ilave ettirmek istediğiniz birkısım şey

ler varsa, onları ilave edelim. 

Üçüncü bir hususu açıklamak istiyorum: Sayın Nevşat Özer olsun diğer konuşmacılar olsun, 
Gümrük Birliğinden bahsettiler. Bu tasarı, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülür
ken, bu, nazarı itibara alındı; özellikle ithalattan yüzde 2'yi benim ısrarımla koydular. Ben, ne bi
lirim ki, bu kanun bir sene sonra çıkacak. Bir sene içerisinde, bu yüzde 2'lerle orman ağaçlandır
masına çok büyük bir kaynak aktarılacağı düşüncesiyle, bu "yüzde 2"yi buraya koyduk. Biz de bi
liyorduk, Gümrük Birliğinin önümüze geleceğini; ama, biz, bir seneyi değerlendirebilir miyiz di
ye, bunun hesabını yaptık; o bakımdan koyduk. Değerli arkadaşlarımız gündeme getirdi -özellike, 
,Sayın Tunç Bilget- tabiî ki, biz? bunun, böyle olduğunu biliyorduk; Gümrük Birliğine giren bir ül
ke, bu tür fonları koyamaz; ne ihracatına koyabilir ne de ithalatına koyabilir; mümkün değil. Onun 
için, acaba, bu bir seneyi değerlendirebilir miyiz düşüncesiyle, bu ibareyi koyduk. Bu açıklamayı 
yapma zaruretini duydum. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar rica ediyorum; bu kanun, hiçbir siyasî partiye çok uzun boylu bir 
şey kazandırmaz. Ancak, bu tasarı kanunlaşırsa, ülkemiz, hatta, çevremizdeki ülkeler için, gelecek
te, bin sene sonraki geleceğimizde, özellikle sağlık ve çevre açısından ve her açıdan, sigorta olur 
düşüncesindeyim. 

Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Sayın Balyalı; buyurun. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu ak

şam, bu kürsüde, çok değerli konuşmacıların -müspet menfi- bu kanun tasarısıyla ilgili görüşlerini 
dinledik. Ben de çok kısa olmak üzere, yerdiğim bir sözü de yerine getirmek için, şahsım adına, hu
zurlarınızda söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, böyle bir kanun tasarısının, bu Yüce Meclise ge
tirilmesini sağlayan Hükümetimize, Orman Bakanlığına, kanun teklifi veren Bursa Milletvekili ar
kadaşlarıma teşekkür ederim. 
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Ne için teşekkür ederim; bu kanun tasarısının isminin birinci kelimesi "millî" olduğu için te

şekkür ederim; ikinci kelimesi "ağaçlandırma" olduğu için ve Kur'an'da ve Peygamberimizin ha-
dis-i şerifinde, ağaç önem atfeden bir kelime olduğu için teşekkür ederim; üçüncü kelimesi "sefer
berlik" olduğu için teşekkür ederim. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Neden; çünkü, 
"seferberlik" kelimesi, bir milletin, sınırları içerisinde, topyekûn bir işe katılmasını ifade eden bir 
anlam taşır. (DYP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Ekonomide de öyle oldu! 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Hepiniz, çoluğunuzla çocuğunuzla, evinizde istirahat 
ederken, bir hafta, on gündür televizyonlarda seyrediyorsunuz; çok yaşlı, konusu ormancılık olma
masına rağmen bir vakıf kuran, bu işe kendisini adayan, benim de hemşehrim olan, bundan birbu-
çuk ay önce Bandırma Kuş Cenneti Festivalinde de panel düzenleyen ve sabah akşam "Türkiye'nin 
yüzde 50'si çöldür, yüzde 50'si de çöl olacaktır" diye bar bar bağıran Sayın Karaca'ya, orada "ben, 
Hükümetim ve Yüce Parlamento bu konuya önem atfetmektedir" dedim. Burada onun da kulakla
rını çınlatmak, bu sözümde durmak ve eğer televizyon yayın yapıyorsa, bu konunun Mecliste gö
rüşüldüğünü 60 milyon Türk'e göstermek için, huzurunuzda söz aldım. (DYP sıralarından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Televizyon yayın yapmıyor. 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - İşte, bu kanun tasarısının orasını burasını gıdıklayarak, 
mıncıklayarak, şöyleymiş böyleymiş diyerek, güzel bir kanunun, bu Meclisten çıkarılmasını gönül
lerinde istedikleri halde, kafalarında doğru buldukları halde, maalesef, karar yetersayısı, yoklama, 
toplama falan diyerek, burada, şu güzel kanunun çıkmasını önleyen değerli milletvekillerimize de, 
sitemimi değil; ama, bu memleketin, bu garip memleketin, kalkınma hamlesi içerisinde olan bu 
memleketin -memleket severlilikle- şu zamanını almasamz da, şu kanun hemen çıkıvcrsc kıyamet 
mi kopar. (DYP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

En son sözüm şu: Çıkmazsa bu Meclisten bu yasa, dağlar, taşlar ormansız kalacak ve dağlar, 
taş olacak; yani, taş memleketinde, taş devrinde, çöl devrinde yaşayacaksınız. Çocuklarınızın, to
runlarınızın istikbalini düşünüyorsanız, ben, size, son söz olarak şunu söylüyorum: Zaten üç mad
de kalmış; Doğru Yol Grubu ve CHP'yle beraber burada 150 kişi var; fazla gürültü etmeyin de, 15 
dakikada bu kanun bitsin; memleket de size dua etsin. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Balyalı. 

10 uncu madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde 2 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 798 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesinin yedinci ve sekizinci 
satırındaki "bu kanun hükümlerine göre" ibaresinden sonra gelmek üzere "Konya, Ankara ve Orta 
Anadolu gibi ormanı az olan ve erozyona müsait yerler öncelikli olmak üzere" ibaresinin eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ali Günaydın Hasan Afşar Halil Demir 

Konya Konya Aksaray 

Osman Nuri Özbek Adil Aydın M. Sadık Avundukluoğlu 

Konya Antalya Kırıkkale 
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Cemal Şahin Bilal Güngör Mustafa Dursun Yangın 

Çorum Ankara Ankara 

İrfan Köksalan Baki Tuğ 

Ankara > Ankara 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) - Biz de katılıyoruz. 

MEHMET BUDAK (Ankara) - Biz de katılıyoruz. 

CENGİZ ALTINKÂYA (Aydın) - Çok isabetli... 

BAŞKAN - Katılıyorsunuz, peki... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 798 sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Basri Eler Ali Dinçer Faik Altun 

Edirne Ankara, Antalya 

M.TahirKöse Ural Köklü Evren Bulut 

Amasya Uşak Edirne 

Ali Eser Yücel Seçkiner Adnan Ekmen 

Samsun Ankara " Batman 

Oluşturulacak fon kaynaklarından Orman Bakanlığınca tespit edilecek bir yüzdenin, 

a) Kanunun eğitim, tanıtım ve propagandası için, 

b) Ormandışı ağaçlandırmalar, hızlı gelişen ağaç türleri ve ağaç tarımı için, 

c) Mera ıslahı ve amenajmanı için tahsil edilir. 

Gerekçe; 
Doğal ormanlara baskıyı azaltmak, yakacak ve yapacak üretimini artırmak, geniş bir katılıma 

imkân sağlamak ve ülkenin kalkınmasında önemli bir yeri olduğu bilinen meraları daha verimli bir 
hale getirmektir. 

BAŞKAN - Efendim, son okunan önerge aykırı önergedir; tekrar okutmuyorum. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
M. RAUFERTEKİN (Kütahya)-Efendim, yoklama talebimiz var. 
BAŞKAN - Kabuletmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: ' , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 798 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesinin yedi ve sekizinci sa
tırındaki "bu kanun hükümlerine göre" ibaresinden sonra gelmek üzere "Konya, Ankara ve Orta 
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Anadolu gibi ormanı az olan ve erozyona müsait yerler öncelikli olmak üzere" ibaresinin eklenme-
sini arz ve teklif ederiz. > 

Ali Günaydın 

' > (Konya) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Şimdi, efendim, Ali Günaydın ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyo

rum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Kabul 
edilmemiştir efendim... Olur mu Başkan?.. 

BAŞKAN - Efendim tekrar sayıyorum: Önergeyi kabul edenler... (ANAP sıralarından "Olmaz 
Sayın Başkan" sesleri) 

M.VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Olmaz efendim!.. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-İlan ettiniz!.. 
BAŞKAN - Efendim, önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Hayır efendim; ilan ettiniz... 
MEHMET BUDAK (Ankara) - Olmaz efendim; ilan ettiniz... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tereddüt hâsıl olmuştur. 
ALİ GÜNAYDIN (Konya) - Sayın Başkan, ne münasebet; İçtüzüğe aykırı. ' 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) -Sayın Başkan, öyle şey olur mu; ne demek 
yani?! 

NABİ POYRAZ (Ordu) - "Kabul edildi" diye zabıtlara geçti. 
SABRİ YAVUZ (Kırşehir) - Zabıtlara geçti Sayın Başkan. 
M.VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Olmaz efendim, ilan edildi, bitti. 
BAŞKAN - Oldu efendim; niye olmadı?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Oylayın 

efendim; biz, İçtüzüğe göre itiraz ediyoruz; oylamada tereddüt var. 
BAŞKAN- Efendim, Komisyon ve Bakan itiraz ediyorlar; önergeyi tekrar oyluyorum: Kabul 

edenler... 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Zabıtlara geçti; oylamayı da yaptınız. 
BAŞKAN — Efendim, bir kere daha oyluyorum, niye kabul etmiyorsunuz? 
AHMET SAYIN (Burdur) - İtiraz ediyorum "Konya" ismi geçiyor. 
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NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan ara verin !.. 
BAŞKAN - Sayın Ercan, itirazınız nedir? 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, 10 dakika ara verin. 

(DYP sıralarından "tekrar oylayın", ANAP sıralarından "önerge kabul edildi" sesleri, gürültü-
• l e r ) ' • . • . ' • • : . 

BAŞKAN - Efendim, yerlerinize oturun, ne dediğinizi ben duyamıyorum ki... (DYP sıraların
dan kürsü önüne yürümeler, gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkanım, itiraz ediyorum; önergede değişiklik yapsınlar, 
Burdur da buraya ilave edilsin (DYP sıralarından gürültüler) 

M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU (Kırıkkale) - Siz de başka önerge verin efendim. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Ercan, itirazınız nedir ? (DYP sıralarından gürültüler) 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Böyle ayırım olur mu canım? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Bölge ayı

rımı yapılır mı burada; olmaz öyle şey; oylanacak... Önceden kabul ettiğimiz maddeler var efen
dim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturun; Komisyon itiraz ediyor, Bakan iti
raz ediyor, oylamayı yeniden yapacağım.(DYP sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) 

M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU (Kırıkkale) - Olur mu efendim; kabul edilmiş önerge tek
rar oylanır mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Sayın Baş
kan, oylayın lütfen. (DYP sıralanndan"önergeyi geri çeksinler" sesleri, gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) - İtiraz ediyorum Sayın Başkan, ayırımcılık yapılıyor bu önergey
le. . 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Böyle ayırım olur mu?..(ANAP sıralarından 
gürültüler) 

NABİ POYRAZ (Ordu) - B u Meclisi Bakan mı idare ediyor?(DYP ve ANAP sıralarından gü
rültüler) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Sayın Baş
kan, oylayın lütfen. (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Olmaz efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Niye ol
masın? 

BAŞKAN - Önergeyi tekrar oyluyorum: Kabul edenler...(CHP sıralarından"niye oyluyorsu-
nuz" sesleri,gürültüler) 

Oyluyorum efendim; itiraz var. (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

M.SADIK AVUNDUKLUOĞLU (Kırıkkale) - Oylayamazsınız efendim; çünkü "önerge ka
bul edilmiştir" diye ilan ettiniz. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - İtiraz edemezler efendim; kabul edildi önerge. (DYP ve 
ANAP sıralarından gürültüler) 

— 66 -



T.B.M.M. B : 144 2 0 . 7 .1995 O : 4 
A. HAMDİ UÇPINARLAR (Çanakkale) - Tereddüt hâsıl olmuştur, oylamanın yenilenmesini 

istiyoruz. (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ ALTINKAY A (Aydın) -Şu Meclise bakın, kimsenin Meclise saygısı kalmadı. (DYP 
ve ANAP sıralarından gürültüler) 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Orman Bakanı mı Meclisi idare ediyor? 

BAŞKAN - Efendim, oylamayı tekrarlayacağım ama, oturmadınız ki yerinize. (DYP sırala
rından "önergeyi geri alıyor" sesleri, gürültüler) 

M.SADIK AVUNDUKLUOĞLU (Kırıkkale) -TekrarlayamazsınızLTekriri müzakere olur... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, 10 dakika ara verelim. 
BAŞKAN - Efendim, bunu oylamadan ara veremem. (DYP sıralarından "önergeyi geri çeki

yor" sesleri, gürültüler) 
Önergeyi geri mi çekiyorsunuz?.. (ANAP sıralarından "olur mu öyle şey" sesleri, gürültüler) 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) -Kimsenin Meclise saygısı kalmadı... (DYP ve ANAP sıra

larından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yerlerinize oturur musunuz... Oturmazsanız ara vereceğim... 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum 

Kapanma Saati: 21.36 

. • © - . 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 21.50 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Işılay SAYGIN (İzmir) 

• . . • • • . . . : , . v © . : ; . ' . ; 

• , ' . - ' .. . . •' . . '• . . ' . , ' . . \ . ' • • . ; • • ı 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 144 üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum. 

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

11. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11744, 211095) (S. Sayısı: 798) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Muhterem arkadaşlar, biraz evvel yaptığımız oylamada tereddüt hasıl olmuştur; beş kişi yeri

ne, pek çok kişi ayağa kalkmıştır. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Bakanın da aynı şekilde itirazı vardır. 
Sayın Bakan, bir diyeceğiniz varsa, dinleyelim; oylamayı tekrarlayıp tekrarlamama kararım 

ona göre verelim. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Sayın Başkan, zaten, yasa tasarısında belir

tildiği şekilde, öncelikle, uygulamaya, İç Anadolu gibi şiddetli erozyonu olan yerlerden başlayaca
ğız; bu bakımdan, böyle bir önergeye de gerek yok. 
. BAŞKAN - Efendim, bu durum karşısında önergenizi geri mi alıyorsunuz? 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Alamaz ki Sayın Başkan; oylaması yapıldı... 
BAŞKAN - Alır efendim... Niçin; itiraz var... 
Peki, maddeye karşısınız da, önergeye niçin dört elle sarıldınız; onu anlayamadım; yani, ille, 

Divanı müşkül duruma mı sokmak istiyorsunuz?.. -
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Konya'yı seviyoruz... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Konya'yı düşünüyoruz... 
BAŞKAN - Sayın Ali Günaydın, Sayın Bakan " ağaçlandırmaya, erozyona tabi olan yerler

den, elbette ki, Orta Anadolu'dan, yani, Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri Ankara'dan başlayaca
ğım" diyor. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Kırşehir de var Sayın Başkan. 
SABRİ YAVUZ (Kırşehir) - Kırşehir'i de sayın efendim. 
BAŞKAN-Kırşehir de var efendim; Kırşehir de var tabiî. 
Sayın Günaydın, önergenizi geri alıyor musunuz? 
ALİ GÜNAYDIN (Konya) - Sayın Başkan, bizim hazırlayıp verdiğimiz önergede, Orta Ana

dolu, Konya ve Ankara örnek olarak gösterilmiştir. Önergemiz, ülkemizde ormanı az olan ve eroz-
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yona çok maruz kalan tüm bölgelerimizi kapsamaktadır; ama, bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet ve
rilmiştir. Mademki, Sayın Bakan, sözlerinde Orta Anadolu ile Konya'yı, Kırşehir'i veya tüm Orta 
Anadolu'yu kapsayan ve erozyona müsait olan yerlere öncelik verileceğini beyan etti; o halde, ar
kadaşlarımızla beraber, önergemizi geri alıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türk kamuoyu, erozyon kelimesiyle 1970'li yıllarda ilgilen

miştir. 1970'li yıllarda Konya'mn Karapınar ve Ereğli tarafında, Türkiye'nin en şiddetli erozyonu 
olmuştur. Gidin, bakın, orada, şimdi bir orman vardır. Eğer, erozyonu burada tarif etmeye kalkar
sak, Türkiye'deki erozyonun yüzde 70'i bir taraftadır, yüzde 30'u, hatta, sadece yüzde 40'ı Orta 
Anadolu'dadır. 

Önerge geri alınmıştır. 
Maddenin oylamasına geçeceğim; yalnız... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bu safhada önergeyi geri vermeniz mümkün de

ğil; çünkü, ben zabıtları getirttim. Zabıtlarda "Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir" diyorsunuz. 

BAŞKAN - Efendim, oylamaya itiraz var; önerge geri çekilmezse, yeniden oylayacağım; o 
gitti, oylamaya itiraz var. . ' • . ' ' . 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, 10 uncu maddenin oylamasına geçmeden evvel bir 

yoklama talebi vardır; Onu yerine getireceğim. 
Önergede imzası bulunan sayın üyelerin burada bulunup bulunmadıklarım arayacağım. 
Sayın Halit Dumankaya? Burada 
Sayın Nedim Budak? Burada 
Sayın Nabi Poyraz? Burada 
Sayın Şerif Bedirhanoğlu? Burada 
Sayın Özdemir? Burada 
Sayın Cengiz Altınkaya? Burada 
Sayın M.Rauf Ertekin? Burada 
Sayın ismail Sancak? Burada 
Sayın Adem Yıldız? Burada ,' 
Sayın M.Vehbi Dinçerler? Burada 
Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Çoğunluğumuz vardır. ı 

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

11. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11744, 211095) (S. Sayısı: 798) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, efendim affedersiniz, bir cümle söylemek 

istiyorum. 

Şimdi, önergenin çekilişinden, biz, tam olarak kani olamadık, usule uygun olduğu kanaatinde 
değiliz. Maddenin, önergenin kabul edilmiş şekliyle yazılması gerektiği kanatimi zabıtlara geçirti
yorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - 11 inci maddeyi okutuyorum: 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Eğitim, Tanıtım ve Ödüllendirme 

Eğitim ve Tanıtım 
MADDE 11. - Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri ile Mil

lî Eğitim Bakanlığı, eğitim ve ders programlarında; Adalet Bakanlığı, ceza ve tevkif evlerinde 
ağaçlandırma ve erozyon konulu eğitimlere yer verirler. 

Ağaçlandırma ve erozyon kontrolünü teşvik etmek, bu amaçla kurulmuş vakıflara üye olmayı 
özendirmek için Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo-Te-
levizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü gerekli ta
nıtım çalışmalarını yaparlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, grupları adına söz talebi?.. 

Anavatan Partisi Gruba adına, Sayın Nevşat Özer; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söz

lerimin başında Muhterem Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısıyla ilgili, Tarım, Orman 

ve Köyişleri Komisyonumuzda, burada da tasarının geneli üzerinde ve 1 inci maddesinden 4 üncü 
maddesine kadar her maddesinde, Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına görüş ve düşüncelerimi 
arz ettim. 

Ancak, burada çok önemli bir olay var. Bize tarizde bulunan, bizden bu yönde yardım edilme
sini bekleyen değerli milletvekilleri, lütfen bizi iyi dinleyiniz. Türkiye yüzölçümünün yüzde 25,8 
seviyesinde, başka bir ifadeyle 20,2 milyon hektar kadar ormanımız bulunmaktadır ve bu, ülke yü-
zölçümümüzün, takriben dörtte birine tekabül etmektedir. Ancak, yine Orman Bakanlığı ve diğer 
kuruluşlarımızın araştırmalarına, bilgilerine ve tespitlerine göre, yurdumuz genelinde yüzde 87 se
viyesinde erozyona açık alan bulunmaktadır. Sayın Bakan, sayın yetkililer; herkes, her defasında, 
bu olayı kamuoyuna yanlış takdim etmektedirler. • 

Değerli arkadaşlar, Orman Bakanlığının, Orman Genel Müdürlüğünün hükmî şahsiyetini sür
dürdüğü, etkili ve yetkili olduğu alan yüzde 25,8 seviyesindeki alandır. Sayın Bakan, Sayın Hükü
met -Hükümeti tenzih ediyorum- siz, yüzde 25,8 seviyesindeki alanın dışında, arpa boyu mesafe 
alamazsınız; sizin hak ve yetkiniz yoktur. Siz, erozyon adına, ancak uyum ve akort sağlayarak, ko
ordinasyon sağlayarak belki başarılı olabilirsiniz. 

Değerli milletvekilleri, dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Amerika, Avrupa, Uzakdoğu bu ola
yı çözmüş. Diyor ki gelişmiş ülkeler, erozyonda ve ağaçlandırmada asıl olan, havzadır, havza ame-
najmanıdır. Çok kez söyledim -huzurunuzu işgal ediyorum, özür diliyorum- havzada, alpinezone 
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vardır -belki hayat yoktur- havzada hayvancılık vardır, havzada tarım vardır, havzada endüstri var
dır, havzada yaşam vardır, havzada bir hayat müşareketi vardır. Sayın Bakan geliyor "ben, vatanı 
kurtarıyorum" diyor; kurtar... Biz de yardım edelim; neyimiz varsa, sizin emrinize tahsis edelim; 
ama, Sayın Bakan, bu olayda, kamu mülküne konu olan olayda, orman rejimine tabi alanda, özel 
mülkiyete tabi alanda, buna benzer sair alanlarda nasıl koordinasyon sağladın; nasıl etkili olacak
sın; hangi bütçeyle etkili olacaksın; hangi özerkliği sağladın; hangi finansman özerkliğini sağla
dın?!. Sayın Bakan, bunu göster bana!.. Hani havza amenajmanın; hani mera ıslahın; yok... 

Bir daha ifade ediyorum: Erozyonla mücadelede temel ilke, havza amenajmanidir; havza ame-
najmanı disiplinini havzayı kombine eden, havzayı.düzenleyen ve erozyonu önleyen disiplini, bir 
yasal düzenleme içerisinde, bir finansman özerkliği içerisinde ve Orman Bakanlığında da, bu ko
ordinasyonu getiren bir disiplini sağladığınız zaman, millî ağaçlandırrna seferberliğini de, erozyo
nu da önlemeyi, Amerika gibi Avrupa devletleri gibi Uzak Doğu ülkeleri gibi başarırsınız. Ameri
ka'yı yeniden keşfetmiyoruz; bu olay meydanda. Sayın Bakan, uzmanlarına sorarsa, bunun ceva
bım, hemen, en iyi seviyede alır. 

Değerli kardeşim Bursa Milletvekilimiz Kadri Güçlü Bey, benim hususî sohbetimi yanlış ifa
de etmediler, değiştirerek ifade ettiler. Ben, diyorum ki, Sayın Bakanın kamuoyuna takdim ettiği, 
yasanın, Türkiye'nin sorunlarının çözümüyle alakası yoktur. Sayın Bakan, burada, benim iktidarı
mın 1987 yılında getirdiği Orman Kanununun 64 üncü maddesinde belirlenen Ağaçlandırma Fonu
nun kaynak bölümündeki parayı -hazineden aldığı yetmiyor, ormanların geliri yetmiyor- Ankara 
koridorlarında çarçur etmiş "ben, parasız kaldım; ben, salma yapmak istiyorum, köylümün rüsu
mundan, alışından verişinden, hakedişinderi, ondan sonra sattığından aldığından, ihraç ettiğinden 
ithal ettiğinden, Allah ne verdiyse, uçan kuştan para toplamak istiyorum" diyor!.. 

Değerli milletvekilleri, ben, Kadri Güçlü Beye bir daha hatırlatıyorum. Orman Genel Müdür
lüğünün gelirleri üzerinde yüzde 25'lere varan her nevi vergi, fon, resim vesaire vardır. Bu yük, 
fazladır; bu Kurum, bu yükü taşıyamamaktadır. Bir yanda pazar ekonomisi, bir yanda ucuz şartlar
da ormanlan olan, mekanize olmuş, dünyayla rekabet eden ülkeler, ormanları verimli ülkeler, bir 
yanda da, ormanları sınırlı ölçüde verimli olan ve pahalı çalışan bir ülke!.. Bu Kurum verimli ola
mamaktadır. Dolayısıyla, bu Kurumun alışverişi üzerindeki vergilerin düşürülmesi, kaldırılması, 
hatta buradaki vergilerin, fon ve vesairelerin, bu fona aktanlmasının doğru olduğunu birinci gün
den bugüne kadar söylüyorum. 

Değerli milletvekilleri; şimdi, Sayın Başkanın da sabrını taşırmadan tasarının maddesine de
ğinmek istiyorum. 6831 sayılı Orman Kanununun 62 nci maddesinin 5.6.1986 Tarih ve 3302 sa
yılı Kanunla değişik şeklini okuyorum : "Ağaç sevgisinin yayılmasını ve kökleşmesini teminen Or
man Genel Müdürlüğü gerekli yayın ve propagandayı yapar. Öğrencilerin ve askerlerin ağaç dikim 
ve bakımında görevlendirilmesi ve ağaçların faydaları hakkında dersler okutulmasıyla ilgili esas
lar, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Millî Sa
vunma Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenin" 

Değerli milletvekilleri, değerli hazinin; Sayın Bakan sizi burada fuzuli işgal ediyor, "64 üncü 
maddeyi düzeltiyorum, ben bu fonu düzenliyorum" deseydi, kanun bitmişti; ama, Sayın Bakan, 
millî ağaçlandırma seferberliği yaptı, erozyonu önledi, havzayı amenaje etti; Allah versin, her şeyi 
bitirdi. 

Bakın, Sayın Bakan ne diyor; acaba, Çevre Bakanlığıyla bir koordinasyon protokolü tanzim 
etseydi, nesi eksik, nesi fazla olurdu, merak ediyorum... Herhalde Çevre Bakanlığının ucu bucağı 
olmayan, sonsuz kaynağı var da, ona tamah ediyor . 
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Madde 9, yeni şekliyle 11; "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak için Türk Silahlı Kuv

vetleri -Kanunda var- ve Millî Eğitim Bakanlığı eğitim ve ders programlarında; Adalet Bakanlığı, 
ceza ve tevkifevlerine ağaçlandırma ve erozyon konulu eğitimlere yer verirler." Hizmetiçi seminer 
yapacak; Adalet Bakanı "Sayın Bakan gel bir protokol tanzim edelim, gel, bu işin kutsiyetini, 
ehemmiyetini, önemini vurgulayan bir düzenleme yapalım" diyecek; kanuna gerek yok; kaldı ki -
biraz önce arz ettiğim gibi- anakanunda bunun temeli var. Devam ediyor: "Ağaçlandırma ve eroz
yon kontrolünü teşvik etmek, bu amaçla kurulmuş vakıflara üye olmayı özendirmek için Orman 
Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Diyanet işleri Başkanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğü -zaten görevlerinin içerisinde, görevlerinin ana ruhu içerisinde; kuruluş kanunlarının 
içinde bu var- Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü gerekli tanıtım çalışmalarını yapar." 
Bu madde buraya niye geldi... 

Şimdi, diyorsunuz ki "ey Orman Genel Müdürü, otuz kırk yıl burada hizmet ettin; koca kah- •* 
bınla gelip, burada, bu işi suiistimal ediyorsun. 

ADİL AYDIN (Antalya) - Doğru, doğru... 
' NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Ben, suiistimal etmiyorum Sayın Adil Aydın, yüreğin yetiyor

sa burada konuş, gücün yetiyorsa burada konuş... 
ADİL AYDIN (Antalya) - Niye yetmiyormuş... Sen burada konuşamazsın... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, sizi fuzulî işgal ediyor, ı" 
mükerreren işgal ediyor. Ne gereği vardı da bu maddeyi getirdi; niye, benv buna gerek duyuyo

rum?!. 
ADİL AYDIN (Antalya) - Ne zararı var?!. 
BAŞKAN - Efendim, madde Komisyonun.artık; Bakanlıktan çıkmış. . 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Sayın Başkanım, özür dilerim; Komisyonun; doğrudur. Beri, 

Tarım Orman ve Köyişleri... 
ADİL AYDIN (Antalya) - Genel Müdürlüğü batırdın sen... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Maliye Bakanımız Sayın İsmet Atilla burada... Maliye Bakanı

mız yüzsüzleri ilan etti. Ben bir gazetede gördüm; İzmir Bölgesinde, Allah ne verdiyse bütün şam
piyonluğu siz almışsınız; şampiyon sizsiniz. 

I A H M E T SAYIN (Burdur) - Peki, sen ne aldın hemşerim?!. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Ben daima "number onc" ı oynadım. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET SAYIN (Burdur) - Bravo!.. 
ADİL AYDIN (Antalya)-O zaman sen bunu mühendislerin yanında söylesene... 
BAŞKAN-Sayın Özer, vaktiniz kalmadı; bağlayın lütfen... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, burada, sizlere faydalı olabilmek ama-

cındayım. Evvela, yurdum ve milletim adına, devletim adına, sonra beni bu noktalara eriştiren ve 
kendisiyle nispet etmekten gurur duyduğum Kurumuma ve değerli çalışanlarına... 

ADİL AYDIN (Antalya) - Ormanlar ne zaman zarar etti; kimin zamanında zarar etti?!. 
NEVŞAT ÖZER (Devamİa) - Sayın Adil Aydın, sen bu işi takdirden uzak bir adamsın... 
ADİL AYDIN (Antalya) - Yemez, yemez... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Burada konuş... 
BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayın; vaktiniz bittL. 
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NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Tek amacımız, faydalı olabilmektir, sizi aydınlatabilmektir; 

eğer aydınlatabildiysek, mutlu oluruz; aydınlatamadıysak, eksiğimizi tespit eder, yeniden huzuru
nuza çıkmayı arzu ederiz. 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, Yüce Heyete en derin saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özer. 

Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi, say

gıyla, hürmetle selamlıyorum.(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, sataşmayalım da, vakit kaybetmeyelim; bu kanun tasarısını 24.00'ten 
evvel bitirelim. 

SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Yüksek sesle konuşun da, hepimiz dinleyelim!.. Ya siz ko
nuşun ya ben konuşayım. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen cevap vermeyin de, bu tasarıyı bitirelim. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, eğitim ve tanıtım konusundaki maddey

le; yani, İ l inci maddeyle alakalı olarak, Refah Partisinin görüşlerini arz etmek istiyorum. 
Y. FEVZİ ARICI (İçel) - Anayasayı sen bilirsin, ormanı sen bilirsin; sen, neyi bilmezsin aca

ba?!. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Fevzi Bey, konuşacağınız bir şey varsa, lütfen buyurun, bu

rada konuşalım. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, siz devam edin lütfen; Genel Kurula hitap edin efendim. 
Buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkan, merak etmeyin, ben, konuşmamı, bana veri

len süreden önce bitireceğim; ama, arkadaşlarımızın da seviyeli konuşmalannda, mutlaka fayda 
var. Konuşmak isteyen her arkadaşın, İçtüzüğün ve kanunların verdiği ölçüler içerisinde, burada, 
konuşma hakkı vardır; isteyen istediği kadar konuşabilir; buyursun konuşsun; bizim kimseye bir 
şey dediğimiz yok, kimseye hakaret ettiğimiz de yok. 

. BAŞKAN - Efendim, gecenin ayrı bir çalımı vardır; onları hoş göreceksiniz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Lüzumsuz iddia ve lüzumsuz konuşmalara yer yok. Eğer ha

karet edilmesi gereken bir şey varsa, biz, daha güzelini yaparız. 

BAŞKAN - Hakaret filan yoleefendim; siz devam edin. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Öncelikle, bu eğitim ve tanıtım konusu, ülkemiz açısından, 

en önemli konulardan biridir. Biraz önceki konuşmalarımdan dolayı arkadaşlarımızdan serzenişde 
bulunanlar oldu. Bakınız, bu kanun maddesi, bence, üzerinde en çok durulması gereken konular
dan bir tanesidir. Ağaç ve orman konusunda, hakikaten çok küçük yaşta, eğitimin ilk seviyelerin
de bir başlangıç yapmak gerekir. Yeşili, çevreyi, ormanı ve ormancılığı onlara öğretmek, eğitmek 
ve sevdirmek için yapılan her türlü çabanın, mutlaka çok önemli bir yeri vardır. 

Onun için, bu maddede, her ne kadar "Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim ve ders programların
da..." deniliyorsa da, tabiî, Sayın Bakanın, sadece, bunu metne koyması yetmez, Bakanlıkla gerek
li diyalogu kurup, mutlaka, çevre ve ormancılık adıyla yeni bir dersin okullarımızda eğitime sokul
ması lazım. 

Bununla birlikte, yine, burada "Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
TRT ile -bu, TRT ile de kalmamalı, hatta özel kurumları da buna dahil etmeliyiz, bugün, kamu hiz-
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meti veren bütün yayın organları da buna dahil olmalıdır- Basın Yayın Enformasyon Genel Müdür
lüğü..." denilmiş, bir de vakıflar ilave edilmiş, özellikle, bu amaçla kurulmuş olan vakıflar... Sade
ce bu amaçla kurulan vakıflara böyle bir görev verilirse, yetersiz kalınır. Bugün, Türkiye'de, bir
çok alanda hizmet veren vakıflar yardır. Amaçları farklı olabilir; ama, bu amaç da; ülkenin menfa-
atına ve hayrına olan bir amaçtır. Bütün vakıfların, bu gayeye hizmet noktai nazarından katkılarını 
temin etmekte, ayrıca fayda mülahaza ediyorum. 

Bu tanıtım çalışmalarıyla ilgili yönlendirmelerin gerisinde, görevini tam olarak yerine getir
meyen veyahut da sadece, bunun, maddede yer almasının pratiğe girmemesi halinde faydalj olma
yacağını düşündüğümüz için, bir de, mümkünse, yaptırım koyarsak, faydalı olur kanaatindeyim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Sayın Develioğlu, buyurun. 
MEHMET BUDAK (Ankara) - Karar yetersayısının aranmasını isteyen yok'mu?!. 
BAŞKAN - Efendim, biraz evvel yoklama yaptık; yapmayın Allah aşkına... Yani, siz, hakkı

nızı kullanırsanız, ben de kullanacağım. )Neyi kullanacağım; benim saygı hakkımdan eksiltece
ğim... ; 

OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz 798 sıra sayılı, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının 11 inci maddesi üzerinde 
sözlerime arza başlamadan önce, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Bu tasan, gerçekten, 19 uncu Dönem milletvekilleri için -benim görüşüme göre- millî bir me
seleyi gündeme getiren, çok önemli bir taşandır. Sanıyorum, bunu savsaklamak, engellemek veya 
böyle bir yasanın çıkışını durdurmak gayesi, hiçbir arkadaşımızın gönlünde yatan bir hadise değil
dir. Yasanın mükemmel bir şekilde çıkması için grupların katkıda bulunması, kişisel katkılarının 
sağlanması, arzu ettiğimiz bir konudur. 

Ben, teklifi veren arkadaşlanma ve buraya kadar getiren, üzerinde yoğun mesai sarf eden ko
misyonlara teşekkürü borç biliyorum; ancak, 23.3.1995'ten bu yana, Türkiye Büyük Millet Mecli
si gündeminde, yanm kalmış işlerden olan bu tasarının, bugüne kadar getirilmemesini de, bir ek
siklik olarak değerlendiriyorum. Çünkü, bu kadar önemli, bu kadar millî bir konunun, bunca za
man, Meclis Genel Kurulu gündemine getirilmemiş olması, gerçekten bizler için büyük bir eksik
liktir. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, Özellikle de ormanlarımız açısından Türkiye'nin şart
larını, az çok hepimiz biliyoruz; Sayın Bakanımız da, zaman zaman bu konuyu açıklıyorlar. İşle
nebilir, kaliteli orman varlığımız, malumunuz olduğu üzere, şu anda 930 milyon metreküptür. Yıl
lık tüketimimiz göz önüne alındığında, tüketimimiz hiç artmadığı, olduğu yerde sabit kaldığı tak
dirde -ki bunun miktarı da, bilindiği gibi, 30 milyon metreküp civarındadır- 27 ilâ 30 yıl zarfında, 
Türkiye'nin, işlenebilir orman varlığı kalmayacak; dolayısıyla da, ağaçlandırma yapılmadığı tak
dirde, hızlı bir çölleşme, Türkiye'nin geleceğini karartacak millî bir mesele olacaktır. 

Biraz önce, burada, bir arkadaşımızın önergesi üzerinde, değişik ve hiç alışık olmadığımız bir 
tutum sergilendi; ben, bu tutumu gerçekten biraz garip karşıladım. Önerge, önce, oylandı kabul 
edildi; daha sonra, istenilen şekilde olmadığı mı düşünüldü, yoksa yasanın özüne aykırı diye mi dü
şünüldü ki -bana göre bir aykırılık yoktu- tekrar oylama zarureti hissedildi. 

Anlayabildiğimiz kadarıyla, önergede, ağaçlandırmanın ve millî ağaçlandırma seferberliğinin, 
Orta Anadolu, Doğu Anadolu Bölgelerimiz gibi, erozyonun çok fazla olduğu ve çölleşmenin gide-
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rek arttığı bölgelerden başlatılması gibi bir talep vardı. Değerli arkadaşlarım, bu talep, bize göre 
çok makuldü, zira, bu yasa tasarısı hem bir millî ağaçlandırma seferberliğini başlatıyor hem de Tür
kiye'nin gündeminde, hepimizin başını ağrıtan, istahdam konusunun, geçici de olsa, çözümünü 
sağlıyor. Bu cümlenin altını çiziyorum: İstihdam konusunun, geçici de olsa, çözümünü sağlayan bir 
yasa tasarısıdır. 

İşsizlik konusunu irdelediğimiz zaman da, Türkiye'de işsizliğin, özellikle açık işsizliğin, en 
yoğun olduğu bölgelerin, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinden sonra, Orta Anadolu Böl
gesi, onun yanında da Karadeniz Bölgesi olduğunu görürsünüz. Millî Ağaçlandırma Seferberlik 
Yasa Tasarısına böyle bir fıkranın veya böyle bir cümlenin eklenmesi, birçok milletvekili arkada
şımızı, dolayısıyla, Hükümeti rahatlatacak bir konudur. Belki, Ege Bölgesinde yapacağınız ağaç
landırmada, çalıştıracak vasıfsız işçi dahi bulamayacaksınız; Orta Anadolu insanının, gidip de ora- • 
da asgari ücretle çalışması, bize göre mümkün olmayacaktır. 

Burada, 11 inci maddede belirtilen eğitim ve tanıtım ve bu maksatla... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, bağlıyalım. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Devamla) - ...Silahlı Kuvvetlerimizin, Millî Eğitim Bakanlığımı

zın ve Adalet Bakanlığımızın devreye sokulmuş olması olumlu bir davranıştır. Yasa tasarısının bu 
maddesini ve tümünü, oyumla destekleyeceğimi belirtmek istiyorum. 

Yüce Heyete saygılar sunarken, yasanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Dinçerler, buyurun. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. İki dakika vaktini

zi alacağım. 
Bu maddenin içeriğiyle mutabık olmamak mümkün değil. Birkaç tane sağlam unsur var, inşal

lah, tatbikatta çok kuvvetle uygulanır diye temenni etmek için geldim. 
Birisi, Millî Eğitim Bakanlığının ve Silahlı Kuvvetlerin, koordineli bir şekilde diğer bakanlık

larla beraber bu eğitim programını yürütmesi. Biz, 1984-1985 senelerinde görevliyken, bu işlerle 
biraz uğraştık; ama, maalesef, o günkü şartlarda, bakanlıkların görev alanlarında, çok net bir şekil
de yazılmadığı için, bugüne kadar bu ihtiyaç, demek ki, devam etmiş gelmiş, bunun kuvvetlendi
rilmesinde fayda var. 

İkinci önemli unsur, vakıf unsurunun, vakıf anlayışının bu meseleye monte edilmesi ve des
teklenmesi. Onu da, bütün gücümüzle, bütün samimiyetimizle destekliyoruz. 

Yalnız, söz almışken iki cümlede şunu söylemek istiyorum: Maddenin kendisine itirazımız yok; 
aslında, tasarısının bütünü içerisinde, tasarıya da itiraz etmek mümkün değil; ancak, bundan evvel
ki 10 uncu ve 9 uncu maddeleri, hatırlarsanız, birisi gelirler maddesi, birisi harcama maddesi, Ana
yasamızın bütçeyle ilgili hükümlerine, hem lafzen hem de ruhen pek uyduğu kanaatinde değiliz. Bu
nu buraya kaydetmek istiyorum. Yarın, bu yönüyle -kanunun gerekliliği yönünden değil de- güzel 
bir amaca, doğru bir hedefe, bütün herkesin katılabileceği bir hedefe, yolları kırarak, dökerek, me
seleleri ve bütçe kavramını bozarak gitmenin bir âlemi yok. Buna daha başka formüller bulunabilir
di. Bunu, hukuk yönünden bilgilerinize sunuyorum, daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. 

Bir de, siyaseten bir cümle söyleyip, affınıza sığınıp ineceğim. 
Fon meselesi... Beni bağışlayın; çünkü, çok söz işittik. Sayın Cumhurbaşkanından da, o zaman 

çok söz işittik. Fon konusu, bizim iktidarımızın haklı haksız suçlanması için, bir büyük argüman
dı. Sekiz sene bunu kullandınız, kullandılar... 
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M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) -180 tane de fon olmaz ki... 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Devamla) -180 tane fon vardı beyefendi, sizden 60 tane devraldık, 

180'e çıkardık. Biz bunlardan gocunmuyoruz ki... 

Ben, sizin tutarlı olmanızı salık vermek için geldim; olursunuz veya olmazsınız; çünkü, bunun 
müeyyidesi burada benim elimde değil, milletin elinde; ama, söz hakkımı da, müsaade edin,.kulla-
nayım. . ,' '.'.".•••• 

Fonu tenkit ettiniz, fonu kullandık diye, sanki bütün fonlar, insanların, haksız yere boğazların
dan geçmiş gibi, bizi, hepimizi suçladınız. Hatta, soruşturmalar falan açtırdınız; haklı haksız, bir 
şey demiyorum, takdirinizdir, kullandınız; çünkü, herkes kendi takdirinin, kendi iradesinin cereme
sini çekmek, bedelini ödemek mecburiyetinde; ama, ben soruyorum, lütfen, siz cevap verin: Böy-

'.' le bir fon yaratmanın bir âlemi var mı, kendinizle tutarlı mısınız ve eğer bağışlarsanız -gecenin bu 
saatinde, engellemek için çıkmadım- zabıtlara geçsin diye soruyorum: Siz, kendi doğru yolunuzda 
mısınız?!. . •• ' •! 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, 
Sayın Köklü, maddede "uygulama" kelimesi eksik. Ormancınıriki uygulamalıdır zaten. Bu 

önergenizi geri alın da, işleme tabi tutmayalım. , 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, ben öğretmenim. Ormancılık derslerine girdiğimiz 

zamanlar şunları gördüm: Çocuklara, orman, teorik olarak anlatılır, ders anlatılır; ama, orman ko
nusunda çocukların hepsine birer, ikişer ağaç diktirmek için uygulama şeklinde zaruri yaptırdığı
mız zaman, uygulamalı olduğu zaman gerçekten ağaç sevgisi daha güzel oluyor; bakım, koruma 
daha iyi oluyor. "Uygulama" sözcüğünün oraya konmasında fayda gördüm. Biz bunu yaşadık Sa
yın Başkanım. Öbür türlü, nutuk olarak geçiyor dersler; bu bakımdan "uygulama" sözcüğünün gir
mesi lazım oraya. 

BAŞKAN - O halde, önergenizi okutayım efendim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
miştir. 

Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak için, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî Eğitim Bakan
lığı eğitim ve ders proramlannda, Adalet Bakanlığı ceza ve tevkif evleri ağaçlandırma ve erozyon 
konulu uygulamalı eğitimlere yer verir. 

Ural Köklü Mustafa Doğan Ahmet Sayın 

Uşak Gaziantep Burdur 
Adil Aydın Melih Papuççuoğlu 

Antalya Balıkesir 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTÎN KURT (Kocaeli) - Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılamıyor. 
Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 

Sayın Bakan, burada söylenen şudur: 11 inci maddenin birinci paragrafının, son satırında "ko
nulu" ile "eğitimleri" arasına "uygulamalı" kelimesi giriyor. 
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ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.i. Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Ödüllendirme 
MADDE 12. - Ağaç ve orman sevgisinin yaygınlaştırılmasına, ormancılığın geliştirilmesine 

önemli hizmetleri geçmiş, yeni ormanların kurulmasına fiilen veya maddî katkıda bulunmuş, kamu 
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere Orman Bakanlığınca plaket ve sertifika verilebilir. 

BAŞKAN - 12 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
ANAP Grubu adına, Sayın Nevşat Özer; buyurun. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Özer, eski Sayın. Orman Genel Müdürü olarak ilk 

plaketi siz alacağınız için, lehinde ve kısa konuşacağınızdan eminim. 
ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Değerli arkadaşlanm, amacım faydalı ol

maktır; faydalı olabilirsem mutlu olurum, olamazsam üzülürüm. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Muhterem Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyo

rum. 
Bu madde üzerinde, geniş bir konuşma yapmayacağım; aricak,honorable bir maddedir. Her ne 

kadar, tasarının temeli ve takdimi itibariyle olayın karşısındaysam da, böyle bir olayın, aslında, ida-
reten yapılması mümkün olmasına rağmen, suiistimal edilmemesi için, böyle bir olayın buraya ge
tiriliyor olmasını, olumlu karşılayabileceğimi ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, takriben 17 500 orman köyü vardır ve bu 17 500 köyde, takriben 9 milyon 
nüfus yaşamaktadır. Maalesef, bu 9 milyon nüfus, idareyle, kadastrol açıdan, takriben 500 bin ka
dar davayla mahkemelerdedir. Anavatan iktidarları, daha önceki iktidarlar ve bugünkü iktidar, her 
ne kadar, bu yönde önemli gayret içinde bulunsalar da, çok önemli problemlerin, burada, çözümü 
gerekmektedir. 

Ağaçlandırmada ve erozyon kontrolünde temel ilke, objenin bilinmesi, objenin tespitidir. Or
man köylüsü ile Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığımız, kendi sınırlarını bilememekte
dirler ve yıllar içerisinde gelişen kanunlarla, bu olay, her defasında, buz üstüne yazılmış yazı hali
ne gelmekte ve bir türlü, orman sınırlarımız istenilen noktaya gelememektedir. Bunda, hem siyasî 
hem idarî hem teknik noksanlıklar bulunmaktadır. 

Bu teknik noksanlıkların giderilebilmesi için, ağaçlandırmayı temel ilke edinmiş bir kanunda, 
kadastrol açıdan da olaya bakılması lazım geldiğini önemle vurgulamak istiyorum. Bugün, yurdu
muz genelinde 20,2 milyon hektar kadar ormanımızın, takriben, yüzde 50'sinde kadastro yapılmış 
bulunmaktadır. Nitekim, bu yapılan kadastronun bir bölümü, değişen ve gelişen şartlar içerisinde 
ve en son yapılan kanunlarla, yeniden gözden geçirilebilmektedir. 

Bu bakımdan, Bakanlığımızın önemli konularda görevleri vardır. Harita Genel Komutanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğümüz, kadastrol açıdan önemli ça
lışmalar yapmaktadırlar; ancak, sayısal harita üretilememesi, bu yönde kombinezonların sağlana
maması nedeniyle, önemli zaman kayıpları olmakta ve maalesef, bu tarihî problemler çözüleme-
mektedir. Burada, kadastrol açıdan gelişmelerin sağlanması, sayısal haritaların üretilmesi ve ka
dastronun süratle bitirilmesi itibariyle, Bakanlığın, ağaçlandırmadaki problemleri çok büyüktür. 
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Neredeyse, 9 milyon köylüyle, "ağaçlandırma yapacaksın, yapmayacaksın" kavgası her gün sür
mektedir. Olaya, bu açıdan da bakılarak, burada, önemli mesafenin alınması; ağaçlandırmanın, ka-
dastrol yönden ve orman-halk ilişkileri yönünden de kurtarılması lazım gelir diye düşünüyorum. . 

Değerli milletvekilleri, ben, Hükümetin, bilhassa, meslekten gelmiş olan Sayın Bakanın, Sa
yın Melih Pabuçcuoğlu ve Sayın Nevzat Ercan'ın getirdikleri kanun teklifinin arkasına dağlar gibi 
geçerek, orman köylüsüyle, bu milletle olan problemi çözmek istiyorum. Bu yönde, askerî rejimde 
getirilen 2924 sayılı Kanunu değiştiren 3763 sayılı Kanunu, Anayasa Mahkemesi, orman köylüle
rinin lehine bozmuştur. Sayın Pabuçcuoğlu ve Sayın Ercan'ın getirdikleri teklifin Hükümet olarak 
desteklenmesini ve burada, bu tasarıdan önce güncelleştirilmesini beklerdim. Niye; bugün, Orman 
Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı yüzde 50'ye kadar kadastro yaptığı alanlarda, yine takriben 
300 bin hektar kadar -bir başka ifadeyle, 3 milyon dönüm kadar- alanı, Hazine adına, rejim dışına 
çıkarmış bulunmaktadır ve bu yerler, halen daha vatandaşlarımız tarafından kullanılmaktadır. Muh
temelen, yine yüzde 50 kadar kalan kadastro alanında da, 200 bin hektar kadar -bir başka ifadeyle. 
2 milyon dönüm kadar- total 5 milyon hektar kadar alan vatandaşlarımız tarafından kullanılmakta
dır. Bizim ve askerî rejimin getirdiği kanunlarla, vatandaşımızın, tapusuna sahip olacağı, Anayasa 
Mahkememizin orman köylüleri lehine bozduğu düzenlemenin Sayın Pabuçcuoğlu ve Sayın Er
can'ın getirdiği tekliflerin arkasında, önce Hükümeti, bilhassa Sayın Bakanı görmek isterdim. Hü
kümeti ve Bakanı, teklifin hiçbir yerinde göremedim. Dolayısıyla, Sayın Bakan ve Hükümet, or
man köyleriyle ilgili konularda, maalesef, olayların yanında değildir, Demin de arz ettiğim gibi, sa
dece salma planlarıyla olay çözümlenmek istenmektedir. 

Muhterem Heyete ve Sayın Başkanıma saygılarımla teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Korkutata; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; bu tasarının 11 inci maddesine baktığımız zaman, burada, bilhassa orman içinde yaşayan 
köylüleri ilgilendiren bir mesele var. 

Bugün, doğu ve güneydoğuda, bilhassa Doğu Anadolu'da gördüğümüz, ormanların içine evi
ni yapmış ve ormanı kendi öz malı kabul etmiş insanlar, hakikaten ormanları korumuştur ve bu or
manlar ayaktadır; ama, eğer, orada, o ormanı koruyacak birileri yoksa... Burada "içinde bina yapı
lamaz" kaydı var. Halbuki, bu binayı yaptığı zaman, adam, çoluğuyla çocuğuyla bunu koruyacak
tır ve buradan ekmek de yiyecektir; ama, büyük çapta... 

BAŞKAN - Sayın Korkutata, madde numaraları değişmiştir. Şimdiki konuştuğumuz madde, 
34 üncü sayfadaki 12 numaralı madde; yani "ödüllendirme" başlıklı eski 10 uncu maddedir. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Özür dilerim, ben 12 nci madde zannettim. Ta
biî, sık sık değişiyor madde numaraları. 

Bu madde, hizmeti geçenlere onur belgesi verilmesi, bunların ödüllendirilmesi, teşvik edilme
si mahiyetinde bir maddedir. Bu madde üzerinde fazlaca söylenecek bir şey yoktur. İnşallah, öbür 
maddede de yine görüşlerimi arz edeceğim. 

Yalnız, şunu söylemek istiyorum: Doğu Anadolu'da, ormanlar, bizim doğduğumuz zamanlar
da, gerçekten, içinden geçilemeyecek kadar sıktı; ağaçlar o kadar yüksekti ki, insanın, başını kal
dırıp gökyüzünü görmesi mümkün değildi; yani, o kadar büyük, genç ve sık ormanlar vardı. Bu or
manlar, kısa zamanda kesildi, emval olarak, odun olarak her yere taşındı gitti; ama, yerine genç or
manlar yetiştirilmedi. Son zamanlarda, genç ormanların da, yine büyük bir kısmının, maalesef, tah
rip edildiğini hepimiz biliyoruz. 
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Aslında, bana göre, Orman Bakanlığı, son zamanlarda meydana gelen bu orman tahribatının 

önüne geçmek için bir müeyyide getirmeliydi veya buna rağmen ormanını ayakta tutmaya çalışan 
kişileri ödüllendirmeliydi. 

İnşallah, diğer madde üzerinde de görüşlerimi arz edeceğim. 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 
Sayın Develioğlu; buyurun efendim. 

OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz 798 sıra sayılı, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının 12 nci maddesi hakkında 
iki cümleden ibaret bir şey söylemek için söz aldım. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 

Burada, ödüllendirmeden bahsediliyor. Bana göre, plaket veya sertifika tarzında bir ödüllen
dirme, özellikle orman bölgesinde yaşayan insanımız için pek fazla bir şey ifade etmeyebilir. 

Geçmişte yaptığımız bazı uygulamalar var. Orman köylüsüne, ormanı tahrip eden canlı hay
van türlerinden keçi beslemeyi yasakladık. Bulunduğu bölgede arazi şartlan ve bölge şartları mü
sait olmadığı için diğer büyükbaş hayvanları besleyemeyen, koyun besiciliği yapamayan insanları
mız, ormanın getirdiği sınırlama nedeniyle keçi beslemekten de vazgeçtiği için tamamen işsizkal-
mıştır. 

Bize göre, ödüllendirmede... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Tavşan ve tavuk besiciliği yapsınlar. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Devamla) - Evet, sizin söylediğiniz gibi, tavuk ve tavşan besicili

ği yaptırılabilir, arıcılık yaptırılabilir; ancak, bir şeyi gündeme getirmek istiyorum.; Kayseri bölge
sinde bir uygulama olduğu için nakletmekte yarar gördüm: Üç köyden 85 kişi arıcılık kursuna tabi 
tutulmuş, müracaatlar yapılmış, kaymakamlıklardan, fonlardan yardımlar istenmiş, 85-90 kişilik 
kurs ekibine getirilen kovan adedi 90 tane; yani, kişi başına bir tek kovan verebiliyorsunuz. 

Bu yasa kapsamında bulunmadığını gördüğümüz bir husus, yasanın uygulanmasıyla ilgili bir 
yönetmelik de kapsama dahil edilebilir mi diye, Sayın Bakanımıza hatırlatmakta yarar görüyorum. 
Acaba, orman köylüsü, keçi beslemekten vazgeçmişse, ormancılığa katkı yapmış saymak suretiy
le, bu insana, iş vermede öncelik tanıyabilir miyiz?. 

Tekrar, yasanın hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Şahsım adına söz istiyorum. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Hiç çekinmiyorsun! 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Duriıankaya. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; tabiî, gecenin 

bu saatinde, değerli arkadaşlarımın canı sıkılıyor, haklılar; çünkü, saat 23.00'e gelmiş. Bazıları da, 
bazı yerlerden gelip, demin, Sayın Kapusuz arkadaşıma hoş olmayan sözler söyledi. İnanıyorum ki, 
o arkadaşım, bir yerlerden gelmeseydi o laflan söylemezdi... 

Biz, burada, bu kanun tasarısını görüşürken, elbette ki, maddeler üzerinde görüşme haklarımı
zı kullanacağız. Saat kaça kadar sürecek, ne olacak, İçtüzük bunu hazırlamıştır; İçtüzük hakkımızı 
elimizden alamazsınız; çünkü, o yetkiniz yok; bu bir. 

İkinci konu şudur: Demin, buradaki olay, gerçekten, nahoş bir olaydı. 10 uncu maddede öner
ge veriyor arkadaşlar; kabul edenler sayılıyor, kabul etmeyenler sayılıyor ve önerge kabul ediliyor. 
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AHMET SAYIN (Burdur) - İtiraz edin. 

HALÎT DUMANKAYA (Devamla) - Şimdi, bu, maddenin mütemmim cüzü oluyor. Zaman 
geçiyor, Sayın Bakan itiraz ediyor... Zaman geçtikten sonra, ara veriliyor, konuşuluyor, tartışılıyor, 
önerge sahipleriyle münakaşa ediliyor, ondan sonra, içtüzüğe uygun olmayacak bir şekilde, kabul 
edilen önerge geri çekiliyor. Bu da yanlış bir olaydır. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Ayağa kalktı arkadaşlar; oylamaya itiraz 
ettiler. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Başkanım, usul hakkında mı söz aldı? 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Üçüncü konu şudur: Değerli arkadaşlarım, bu tasarının, 

büyük seferberlik yasası adı altında, üç maddesi görüşülmüş, uzun müddet gündemin ilk sıralarını 
işgal etmiştir. 

Ne kadar güzel, ne kadar iyi yasa çıkarırsanız çıkarın, eğer uygulayıcılar doğru uygulamazsa, 
hiçbir yere varamazsınız. 

Bakın, Kastamonu'da, bir seçim öncesi, devletin 50 milyarlık ormanı partililer tarafından ke
silip satılıyor, buna göz yumuluyor ve savcılığa veriliyor. 

Yine aynı şekilde, 1992 senesinde, benim seçim çevremde, 94,5 dönüm yer bir kişiye tahsis 
ediliyor ve o kişi de, burayı, ormanı açıp mıcır ocağı yapmak için istiyor; ama, bizim mücadelemiz, 
halkm mücadelesi sonunda yetkililer bundan vazgeçiyor. 

Değerli arkadaşlarım, ödül konusuna gelince: Tabiî, ödül verilmesi güzel bir olaydır; ama, ba
kıyoruz ki, bunun bir kriteri yoktur. Buraya, en azından "bu ödül verilme şekli bir yönetmelikle tan
zim edilir" diye yazılır. Ödül neye göre verilecektir; eğer bir siyasî parti bir orman yaptıysa, buna 
altın madalya mı verilecektir, eğer bir başka partili yaptıysa, buna bronz madalya mı verilecektir? 

Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla -demin de arkadaşım söyledi- orman köylüsü işçidir, orman 
köylüsünü bu ödüllerle tatmin edemezsiniz, bu sertifikayla da tatmin edemezsiniz. Orman köylüsü 
açtır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen bağlayın efendim. 
HALÎT DUMANKAYA (Devamla) - O nedenle, ben zamanınızı almıyorum; diğer maddeler

de konuşmak üzere, Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Efendim, madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 798 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci maddesine ikinci fıkra olarak aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini, saygıyla arz ederiz. 

Eklenen fıkra: 
"Orman Bakanlığı, ağaç diken mahallî idarelere, karşılıksız fidan ve bu fidanın dikimi için de, 

ayrıca dikim masraflarının yarısını verir. 
Mehmet Elkatmış İsmail Coşar' Zeki Ünal 

Nevşehir Çankırı Karaman 

. Mustafa Ünaldı Cevat Ayhan 

Konya Sakarya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Başkanlığına 

Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Tasarısının 12 nci maddesinin, 
başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Işılay Saygın Hasan Namal Abdullah Ulutürk 

izmir Antalya Afyon 

Adil Aydın Cemal Özbilen 

Antalya Kırklareli 

Ödüllendirme ve Teşvik 
Madde 12.- Ağaç ve orman sevgisinin yaygınlaştırılmasına, ormancılığın geliştirilmesine, 

erozyonun önlenmesine, çevrenin korunmasına önemli hizmetleri geçmiş, yeni ormanların kurul
masına fiilen veya maddî katkıda bulunmuş kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilere 
Orman Bakanlığınca plaket ve sertifika verilebilir. 

Bu kanun hükümlerine göre kurulan ormanlarda, ağaçlandırma, bakım ve koruma masrafları
nın tamamıGelir ve Kurumlar Vergisi matrahından düşülür. 

Gerekçe: 
Orman tesisi uzun vadeli bir yatırımdır. Diğer ziraî yatırımlara oranla çok daha az kârlıdır. Or

man ağaçlarının yetiştirilmesini ve bu yolla ormanlar kurulmasını cazip hale getirebilmek maksa
dıyla, ağaçlandırma, tesis, bakım ve koruma masraflarımn Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tu
tulması, orman varlığının artırılmasına yardımcı olacak ve teşvik unsuru olacaktır. 

BAŞKAN - Şimdi de önergeleri aykırılık derecelerine göre işleme koyacağım. 
ikinci önerge, aykırı önergedir. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? ' 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 798 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci maddesine ikinci fıkra olarak aşa

ğıdaki fıkranın eklenmesini, saygıyla arz ederiz. 
Eklenen Fıkra: 
Orman Bakanlığı, ağaç diken mahallî idarelere, karşılıksız fidan ve bu fidanın dikimi için de 

ayrıca dikim masraflarının yarısını verir. 

Mehmet El katmış 

(Nevşehir) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN—Sayın,Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılmıyoruz. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, söz istiyorum! 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, söz istiyoruz! 
BAŞKAN - 12 nci maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Söz vermek zorundasınız Sayın Başkan. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, hem yoklama talebimizi yerine getirmiyorsu

nuz hem de söz vermiyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, siz, her maddede yoklama isterseniz, ben, yoklama yapıp 

yapmamakta serbestim; dakikada bir yoklama yapamam; ekseriyet burada, görüyorum... 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 

ALTINCI BÖLÜM 
Yasaklar, Suçların Takibi ve Cezalar 

Yasaklar 
MADDE 13. - Bu Kanun hükümlerine göre tahsis edilerek, izin verilerek veya irtifak hakkı 

tesis edilerek kurulan ormanlarda, bina ve tesis yapılamaz. Bu alanlar amaç dışında kullanılamaz, 
ipotek edilemez, üçüncü şahıslara devredilemez. Amaç dışı kullanılması veya üçüncü şahıslara 
devredilmesi, bir yıl içinde projelendirilerek uygulamaya geçilmemesi; beş yıl içinde amacın ger
çekleştirilmemesi halinde; tahsis veya izin iptal edilir. Sahaya doğrudan ve bedelsiz el konulur. 
Ayrıca izin sahibinden iptale kadar geçen süre için Orman Bakanlığınca mahallî rayice uygun ki
ra alınır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu madde, tasarıdaki gibi okunmadı; düzeltilmiş olarak okundu. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan, 
yalnız, orada, sondan ikinci kelimenin "kira" yerine "ecrimisü" olarak redakte edilmesini arz edi
yorum. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
13 üncü madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Elkatmış; buyurun. 

RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; görüşülmekte olan, 798 sıra sayılı Millî Ağaçlandırma ve Seferberlik Kanunu Tasarısı üzerin
de, Refah Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Öncelikle, Sayın Başkanın tutumunu kınıyorum. Ben, ilk defa bu kanun tasarısı üzerinde ilk 
defa söz aldım. Bir önerge hazırladım; önergernde gayet haklı nedenler vardı ve bu önergemi açık
lamak üzere de söz istemiştim; ama Sayın Başkan vermedi. 

Önergemizin gerekçesi şuydu: Mahallî idareler devreye sokulmadan, birtakım törenlerle, bü
yük masraflarla, ödül vermekle ağaçlandırma meselesi halledilmez; yasaklarla da halledilmez, ya
saklarla bir yere varılamaz. Orman Bakanlığının teşkilatı, kadrosu ise, bu iş için yetersiz; bunu he-
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pimiz biliyoruz. Kaldı ki, taşrada, özellikle ilçelerde, çok yerde, bu Bakanlığın teşkilatı dahi yok, 
özellikle beldelerde hiç yok; zaten, olması da mümkün değil. O halde, ağaçlandırma meselesinde 
samimî isek, mahallî idareleri, muhakkak surette devreye sokmamız lazım; çünkü, sadece ağacı 
dikmekle iş bitmiyor, bunun bakımı, korunması da var. En küçük yerleşim birimlerinde, bu işi Ba
kanlığın yapması, bugünkü imkânlarla mümkün değil. O halde, muhakkak surette, mahallî idarele
rin devreye sokulması gerekir. 

İşte, bundan dolayı, bu önergemizle, bundan önceki maddeye bir fıkra eklenmesini istiyorduk. 
Önergemizde, "Bakanlık, ağaç dikimini yapacak olan mahallî idarelere, fidanı ücretsiz versin ve di
kim masraflarının da yarısını karşılasın" şeklinde bir hüküm vardı. 

Bakınız, değerli arkadaşlarım, geçen sene, Nevşehir Belediyesi, 20 gün içerisinde, 20 bin fi
dan dikti. Bu sene, 200 bin fidan diktik, 200 bin... Belediye, kendi imkânlarıyla dikti; Orman Ba
kanlığının bir liralık katkısı olmadı. Eğer, Nevşehir Belediyesi, daha fazla para temin edebilseydi, 
daha fazla para bulabilseydi, bizim planımız, 500 bin fidan dikmekti. Sayın Bakanımızın da, biraz 
evvel, özel görüşmemizde söylediği gibi, bir fidanın maliyeti çok pahalıdır; ama, mahallî idarele
rin de bunun altından kalkması mümkün değildir; mahalliî idareler olmadan, bu işin Bakanlıkça ya
pılması da mümkün değildir. İstediğiniz kadar ödül verin; ödül vermekle bir şey olmuyor ki, sade
ce, tantanalı törenler yapılıyor, yeniliyor, içiliyor; ama, netice?.. Hatta ve hatta, çoğu zaman da, hiç 
hakkı olmayan, hatta hiç ağaç sevgisi olmayan, ağaç dahi dikmeyen kişilere haksız olarak ödüller 
veriliyor; bunu hepimiz biliyoruz, bunu saklamaya gerek yok. 

Nevşehir Belediyesi bu 200 bin fidanı dikince, çevredeki birçok belçdiye, muhtarlık, okul gel
di, şahsen benden de belediyeden de fidan istedi. Biz, 200 bin fidanı diktiğimiz gibi, çevredeki bü
tün okullara, çok sayıda belediyeye, köy muhtarlığına, başka birimlere, derneklere, hayır kurumla
rına, vakıflara, parasıyla aldığımız fidanları ücretsiz verdik. 

Sayın Bakanımızı, huzurlarınızda, davet ediyorum; gelsin, Nevşehir Belediyesinin -geçen se
ne, sadece 20 gün içerisinde dikilen 20 bin fidan, bu yıl da 200 bin fidan olmak üzere- dikmiş bu
lunduğu 220 bin fidanı görsün. 

Allah'a şükür ki, mevsimin de yağışlı geçmesi dolayısıyla, bu fidanların, aşağı yukarı yüzde 
90'ından fazlası tutmuş vaziyette; inşallah, bundan sonra da, bir kaza bela olmaz. Biz, Belediye ola
rak, bunları titizlikle koruyoruz, herhangi bir zarar vukuunda da en şiddetli cezayı veriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, işte, bunu, bizzat, biz, yaşadığımız için, faydasını gördüğümüz için, ül
ke ormancılığının gelişmesine, bu katkıyı, kendimiz, bizzat sağladığımız için bu önergeyi vermiş
tik. İnşallah, önümüzdeki sene yüzbinlercc fidan daha dikeceğiz; ama -hepinizce malum- beledi
yelerin, bu kıt imkânlarla bunun altından kalkması mümkün değil. Hiç değilse, Orman Bakanlığı -
biraz evvel, başka bir maddede büyük bir fon oluşturuldu ve itirazla da karşılaşıldı; bu fondan- be
lediyelere fidan yardımı yapsın, bir kısım masrafları yapsın, böylelikle de, ülkede, ormancılık, 
ağaçlandırma seferberliği, belediyelerin de öncülüğünde, Orman Bakanlığımızın projeleri doğrul
tusunda gelişsin istiyoruz; bizim gayemiz bu. Bunun başka türlü izahı da yok; başka türlü bu işin 
altından kalkmak da mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanımız, bizim Önergemizi okudu; bu kadar bir izahatı vermek 
üzere söz istediğim halde ve bu tasarı görüşülürken ilk defa söz istememe rağmen, maalesef, hiç 
bakmadan, bizim söz hakkımızı engelledi. Bu konuşmamı yapsaydım, bütün arkadaşlarımızın, he
pimizin -şu anda bu Mecliste bulunan bütün arkadaşlarımızın- bu önergemizi destekleyeceğini ümit 
ediyordum; bundan emindim. Üzüntülerimi belirtiyorum; Sayın Başkanın bu tutumunu kınıyo
rum... 
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BAŞKAN - Yapmayın efendim!.. "Bakmadı" diyorsunuz zaten siz... 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - ... Her ne kadar önergemiz geçtiyse de, Meclisçe, yeni 

bir düzenlemeyle, bu konunun, acilen halledilmesi lazım. Madem işin başında "Millî Ağaçlandır
ma ve Seferberlik Kanunu Tasarısı" deniliyor; o halde, bu işi yapabilecek, yapma imkânı olan ma
hallî idarelerin bu işin dışında tutulması doğru değil, mümkün de değil. Onun için -Sayın Bakanı
mızdan da özellikle istirham ediyorum- bu yönde bir değişiklik getirilmesini veya buraya bir ekle
me yapılmasını Yüce Meclisten diliyor; saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
ANAP Grubu adına, Sayın Özer; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Özer, siz de ormancısınız, bu tasarıyı saat 24.00'den önce bitirelim, lütfen... 
ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Muhterem Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 
Değerli Başkanım, Anamuhalefet Partisi,olarak ve Anamuhalefet Partisinin sözcüsü olarak, 

eğer uygun görürseniz, katılımcı demokraside katkılarımızı arz etmek istiyoruz. O itibarla, yasanın 
çıkarılmasında ve içeriğinde katkılarımız olursa, Grup adına ve şahsım adına, kendimizi mutlu ad
dederiz. ' •" ." ; • 

Kendisini değişimin temsilcisi ilan edenler, değişim bir yana, gerilemeyi tercih ediyorlar. 
SAMİ SÖZAT (Balıkesir)-Teşekkür ederiz Sayın Özer.(!) 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Ben, bu maddeyi okuduktan sonra, size bazı çağrışımlar yaptır

mak istiyorum. Öncelikle, cari mevzuat içerisindeki maddeyi okuyup; burada, müstakbel gelişme
leri takdirlerinize arz edeceğim; beğenirsiniz, beğenmezsiniz, biz vazifemizi yapıyoruz; görev bize 
nasip olursa düzeltiriz, değilse takdir sizindir. Madde 52... Bu maddede, Cafer Tayyar Sadıklar'in 
katkısı vardır -yıllar öncesinden bahsediyorum- bu maddede, o günün SHP'sinin katkıları vardır; 
bu maddede, o günün şartlarında DSP'nin katkısı vardır. Dolayısıyla, bu madde, Büyük Meclisten, 
özene bezene geçmiş, Büyük Meclisin arzusuyla çıkarılmıştır; ancak, kötü örneklerin örnek olma
ması lazım gelir; zira, kötü örneği ben yaşadım, kötü örneğin hesabını size ben verdim; ancak, al
tında, malum olan değerli arkadaşlarımız veyahut da ilgililer ve yetkililer vardı. 

"Madde 52: (22.5.1987 tarih ve 3373 sayılı Kanunla Kanuna değişik) Ekim ve dikim suretiy
le meydana getirilen hususî ormanlar, hariç hususî ormanlar 500 hektardan küçük parçalar teşkil 
edecek şekilde, parçalanıp başkalarına temlik ve mirasçılar arasında ifrazen taksim edilemez." Or
manları, parçalayıp küçültmeyin, tahrip etmeyin, bir blok içinde tutun demiş. Devam ediyor: "An
cak, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki hususî orman alanlarında, 
bu Kanunun 17 nci maddesine göre izin almak ve yatay alanın yüzde 6'sini -yani, orman alanının, 
yatay alanının yüzde 6'sını- geçmemek üzere, imar planlamasına uygun inşaat yapılabilir. İnşaat
ların yapılmasında, orman alanlarının tabiî vasıflarının korunmasına özen gösterilir. Hususi orman
lar, orman ideresince mahalli tapu idaresine bildirilir." 

Değerli arkadaşlar, maddenin özü şu: 52 nci maddeyle, ilk defa, Türkiyemizde, özel ormanlar
da yüzde 6 yapılanma getirilmiştir ve ilk uygulama, bizim iktidarımız döneminde olmuştur. Bura
da, yüzde 6 seviyesinde izin veriliyor olmasına rağmen -meşhur Saip Molla olayı- bu olay maale
sef, yıllarca, aylarca kamunun, basının gündeminde kalmış; ancak, takdiri ilahidir ki, burada, veri
len yüzde 6 seviyesinde yapılanmaya geçilmemiş, olaya bir yerde müdahil olunmuş; her ne kadar, 
istanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beykoz Belediyesi yüzde 6'nm üzerinde yapılanmaya izin veri
yor olmalarına rağmen, yapılan imar planları buna uygun olmasına rağmen, uygulama yüzde 2:3 
seviyesinde kalmış, bir yerinde olay yakalanabilmiştir; ancak, benim ifade etmek istediğim olay şu-
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dur: Saip Molla iyi oldu kötü oldu;o başka; ama, tarih içinde yerini alacaktır; onun takdiri, sizin 
ruhlarınızda ve vicdanlarınızda kalacaktır; o başka; ama, siz, burada, değişen ve gelişen dünyada, 
Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 72 seviyesinde, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 60-65 se
viyesinde özel ormanın olduğu, İskandinav ülkelerinde de buna benzer olayların olduğunu ve özel
leştirme disiplininin çok önemli olduğunu, devletin verimsiz olduğunu, hantallaşmanın olduğunu; 
dolayısıyla, verimsiz çalışmalarla devlet işletmeciliğinin iyi olmadığını iddia ederken, bir yandan 
da, ormanların da köylülerimiz tarafından -içinde yaşayanlar tarafından- sahiplenilmesinin lazım 
geldiği çağımızda, hem özel ağaçlandırmayı ve ormancılığı teşvik edeceksiniz hem de, özel ağaç
landırma ve ormancılığı teşvik ederken, hiçbir teşvik unsuru getirmeyeceksiniz; bu özel ağaçlan
dırma alanı içerisine, o ormanı koruma maksatlı bekçi kulübesine dahi izin vermeyeceksiniz. 

Değerli milletvekilleri, Saip Molla olayında yüzde 6 kavgası oldu diye; o, kötü örnek oldu di
ye, müstakbel Türkiye düşüncelerini, müstakbel gelişmeleri bir kenara atamazsınız. Bu bakımdan, 
bu madde esas itibariyle yanlıştır. Siz, geleceğe muzaf Türkiye düşünürken, değişimin temsilcisi 
benim derken, hiç durmadan geriye giden olaylarla haşır neşirsiniz. 

Bu bakımdan, bu maddenin boydan boya yanlış olduğunu ifade ediyorum. Bu maddeyi de, huzur
larınızda, bendeki şekliyle okuyorum; Sayın Başkanım düzeltirse memnum olurum; zira, bende yok. 

"Madde 11. - Bu Kanun hükümlerine göre tahsis edilerek, izin verilerek -yani... 

BAŞKAN - Efendim, madde numaralan değişmiştir; madde 13... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - . . . ormanlaştınlmak, ağaçlandırılmak maksadıyla yer veriyorsu
nuz- veya irtifak hakkı -hak tesis ediyorsunuz, tapu kaydı bile veriyorsunuz- tesis edilerek kurulan 
ormanlarda, bina ve tesis yapılamaz..." Peşinen koymuşsunuz. 

Değerli milletvekilleri, devamını da okumak ve zamanınızı almak istemiyorum; sonunda da 
"ecrimisil alınır" denilmiş. Aslında, Batılılar, orman işletmeciliğini rantabl bulmuyorlar, ekonomik 
bulmuyorlar. O itibarla, bu olaylarda, sadece hibenin geçerli olabileceğini iddia ediyorlar; hatta, 
Almanlar "vereceğimiz kredinin faizini hesaplayacak kadar uzun zamanımız yok" diyorlar. Bu ka
dar önemli olan -millî müdafaamız maksatlı, ülkemizin erozyonla mücadelesi maksatlı, her mak
satlı- bir olayda, siz, bu denli bir konuyu önümüze getiriyorsunuz ve maalesef, olayı, cazip olmak
tan çıkarıyorsunuz. Olayı hibelerle donatacakken -ki, böyle bir mevzuatımız da vardır, bu yönde 
yayımlanmış Bakanlar Kurulu karan vardır- bunları bir kenara atarak, bu olayı, getirdiğimiz kanu
nun dışına çıkararak, bir yandan da ecrimisilden bahsediyorsunuz. 

Arkadaşlar, ecrimisilin Türkçe karşılığı, Maliyenin tespit edeceği kira karşılığı demektir; kira 
karşılığı alınır diyeceksiniz; bunun doğru tabiri, işletme giderleri, ağaçlandırma giderleri, kira gi
derleri alınarak yapılan hesaplardır. 

Efendim, illâ da "bundan ecrimisil alınır" diyorsunuz; ama, sizin, rejim dışına çıkardığınız, 
Hazineye ait arazileri kulanıyor vatandaşlanmız, kanun "ecrimisil alınmaz" diyor, siz vatandaştan 
halen daha ecrimisil almaya uğraşıyorsunuz. 

Heyhat, benim Maliye Bakanlığım nerede! Halen, daha, bu kadar basit bir kanun olayını çö
zememişsiniz. Siz, özel ormancılığı teşvik edeceksiniz, Hazine arazilerinden, orman alanlarından 
orman maksatlı yer tahsis edeceksiniz, buradan ecrimisil isteyeceksiniz... 

Değerli arkadaşlar, bu olayda idare müddeti, minimum seviyede kırk elli yıldır; bu işin, üçyüz 
yıla varan işletme gayeleri de vardır. O itibarla, bu olayı bütün boyutlarıyla düşündüğünüz zaman, 
getirdiğiniz disiplin keenlemyekûn yanlıştır. 

Ben, burada, bir daha düşünmeniz lazım geldiğini önemle vurguluyorum; zira, bu konuda, bu 
sektördeki geleceği bugünden baltalıyorsunuz. 
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Değerli milletvekilleri, önemli bir konuyu da tebarüz ettirmeden geçemeyeceğim. Ağaçlandır

ma olayları emek-yoğun olaylardır; ancak, bu iktidar, 1991 öncesinde, işsize iş, aça iş, herkese ye
tecek kadar ekmek vaat ederken, maalesef, bilhassa bu sektörde, iş sahiplerini işlerinden etti, ez
kaza iş sahibi ettiklerini de sosyal güvenlikten yoksun etti. 

Siz, bu Bakanlığa, bu imtiyazı, bu yetkiyi, bu gücü verecekseniz; evvela, bu Bakanlık, çağdaş 
olmayı, sosyal güvenlik sağlamayı, işçilerimizin hastalıklarını tedavi ettirebilmeyi, işçilerimizin 
sosyal güvenliğini, emekliliğini sağlayabilmeyi kendisine ilke edinmeli; hatta, orman iş kanunu gi
bi bir kanunla kendini haşır neşir etmeli. 

Heyhat, nerede bu bakanlığımız! Maalesef, acıyla ifade ediyorum ki, hukukta yeri zor bulu
nan, istisna akdi olarak tavsif edilen vahidi fiyatla orman işçileri çalıştırılabilmektedir. Hizmet ak
diyle çalıştırılan insanlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ' . ' • • ' , 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Sayın Başkanım, izin verin, toparlıyorum... 

...rotasyonla dönüştürülerek, benim, sendikadan aldığım bilgilere göre, maalesef, tüm orman 
' işyerlerinde çalışan işçilerin -buraya yoldan ve hazırlıksız geldim, yoksa; bunu, bütün detayıyla si
ze takdim edebilirdim- tamamına yakını, belki bugünlerde -yangın maksadıyla alınan işçiler deği
şik olabilir-istisna akdi olan vahidi fiyatla, yani sosyal güvenlikten yoksun, bir nevi götürü siste
miyle çalıştırılmaktadırlar. 

Bu işyerinde terör vardır, bu işyerinde anarşi vardır, bu işyerinde haksızlık vardır, bu işyerin
de, maalesef, toplusözleşme kanununa aykırı, toplusözleşmeden doğan haklara aykırı, iş kanununa 
aykırı uygulamalar vardır. Ben, Doğru Yol Partisinin değerli milletvekillerinden ve Hükümetten, 
bu konuda duyarlı davranmalarını rica ediyor; bu yönde işin üzerine gitmeleri lazım geldiğini 
önemle vurguluyor; sayın Başkana ve sizlere, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor; saygı
lar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Dumankaya, vaz mı geçtiniz? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Vazgeçtim Sayın Başkan; ama, karar yetersayısının 

aranmasını istedim; artık bunu yazıyla istiyorum. 
CEV AT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
Sayın Dumankaya, sizi bütün ormancılara şikâyet ederler. 
CEV AT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; memleketimiz için fayda

lı, milletimiz için hayırlı bir kanunun müzakeresinin sonuna gelmiş bulunuyoruz; ben, bu geç saat
te fazla vaktinizi almayacağım; sadece bir hususu arz etmek istiyorum. 

Bundan önceki maddede bir önerge kabul edildi; ancak, bu önergeyi veren arkadaşların -kabul 
edilen önergeyle- niyetlerinin gerçekleşme imkânı yoktur; eğer bu istikamette kararlılık varsa, ka
nunun müteakip maddelerine ayrı maddeler ilave etmek gerekir; bunu arz edeceğim. 

Bahsettiğim husus şudur: 12 nci maddeye bir fıkra ilave edildi ve "bu kanun hükümlerine gö
re kurulan ormanlarda, ağaçlandırma, bakım ve koruma masraflarının tamamı, Gelir ve Kurumlar 
Vergisi matrahından düşülür" dendi. ' 

Bir kere, bu, kanun tekniği bakımından yanlıştır; zira, aslında, yani vergi kanunlarında bulun
mayan bir hükmün uygulanması mümkün değildir; bu bir. 
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ikincisi, eğer Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahından düşülmek isteniyorsa; yani, ormanlarla 

ilgili masraflar o kanunlardaki istisna ve muafiyet hükümlerine dahil edilmek isteniyorsa, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun, muafiyet ve istisnalarla ilgili maddesine bir fıkra ilave etmek gere
kir, 5424 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun, yine, muafiyet ve istisnalarla ilgili maddesine bir 
fıkra ilave etmek gerekir. Müteakip maddelerde, iki madde halinde bu ilavenin yapılması gerekir; 
yani, bu maksadın hâsıl olması, bu şekilde yapılmasına bağlıdır. İçinizde, vergici arkadaşlar vardır; 
bilirler; ben hatırlatmak istedim. 

Hepinize hürmetler ederim.(RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oya tabidir. Tasarının son iki maddesine geldik; lüt

fen dışarıya çıkmayın. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, yazılı olarak karar yetersayısının aranma

sını istemiştim. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, ben fikrimi belli ettim mi; yazınız önümde... 
Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; 13 üncü madde kabul edilmiştir. 
Dışarı çıkarsanız, ben de kalkıp gideceğim! 
Madde 14'ü okutuyorum: 
Suçların Takibi ve Cezalar 
MADDE 14. - Bu Kanun hükümlerine göre tesis edilen ormanlarda işlenen suçlar, 6831 sayı

lı Orman Kanunu hükümlerine göre takip edilir ve cezalandırılır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. N 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz istiyorum... 
BAŞKAN - Madde üzerinde önerge yok. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 15'i okutuyorum... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, yoklama yapılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Yapmıyorum!.. Burada ekseriyet vardır. Rica ederim... Bir Meclisle bu kadar oy

nayamazsınız! Ayıptır be! Oturun yerinize! (RP sıralarından gürültüler) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, konuşma hakkımızı nasıl engellersiniz!.. 
BAŞKAN - Maddeyi okuyun... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır efendim, okutamazsınız... 
BAŞKAN - Maddeyi okuyun... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hem yoklama yapacaksınız hem de söz vereceksiniz! 
BAŞKAN-Hayır!.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Burası babanızın çiftliği değil! 
Hayır efendim, söz istiyorum... 

"BAŞKAN - Efendim, söz istemediniz ki... Fotoğrafınızı mı çekeyim! Birbirinize "kürsüye sen 
çık, sen çık" diye bakıp duruyorsunuz... Yani, oylamanın da bir haddi vardır. Biz, bunu yıllarca 
yaptık; ama, böylesini yapmadık... 
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Sayın milletvekilleri, bir yere gitmeyin! Ekseriyet buradadır; yoklama da yapmıyorum! 

Oturun!.. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 

: ' ; v YEDİNCİBÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kaldırılan ve Değiştirilen Hükümler 
MADDE 15.-Kaldırılan ve değiştirilen hükümler : 
a) 7336 sayılı "Devlet Orman İşletmelerinden ve Kereste Fabrikalarından Satılan Orman Mal

larından Vilayet Hususi idareleri İçin Hisse Alınması Hakkında Kanun" yürürlükten kaldırılmıştır. 
b) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 18 inci maddesinin 

(k) bendinde parantez içinde yer alan "Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "ve Orman Genel Müdürlüğü'ne" ibaresi eklenmiştir. 

c) 29.5.1986 tarihli 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 4 ün
cü maddesi (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (e) fıkrasına, "Ge
lir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri" ibaresinden sonra gelmek üzere (Orman Genel Müdürlüğü 
hariç) ibaresi eklenmiştir. 

d) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 32 nci maddesi ikinci fıkrasının (e) ben
dine, "Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri" ibaresinden sonra gelmek ve parantez içinde yer al
mak üzere (Orman Genel Müdürlüğü hariç) ibaresi eklenmiştir. 

e) Bu Kanun hükmüne göre tahsis edilen sahada halen madencilik faaliyeti yapılmakta ise; 
madencilik faaliyetinin izin süresinin bitimine kadar ormansız alan statüsü uygulanır. 

BA'ŞKAN - Efendim, madde üzerinde şu ana kadar söz talebi yok. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özer. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, arkadaşlar, buraya gelip bi

ze neden müdahale ediyorlar? İdare Amirlerinize söyleyin, bunları, lütfen, buradan çeksinler. Mec
lisin içinde tehdit olmaz. Lütfen, buradan çekilsinler. Lütfen efendim... Lütfen... 

BAŞKAN - Efendim, yerlerimize oturalım. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Bakınız efendim, bakınız, Sayın Hoşver 

itiyor beni. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, yerlerimize oturalım. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bu Meclisi bu hale siz ge

tirdiniz. 
BAŞKAN - Ne yapıyor efendim? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) -Sayın Başkan, bakınız, gözünüzün önün

de... Bu kadar olmaz... Buna siz sebep oluyorsunuz. 
BAŞKAN - Niçin?.. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın!.. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, yerlerinize oturunuz. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Bir defa, muhalefet ne diyor, dinleyin!.. 
BAŞKAN-Sayın Hoşver... Sayın Hoşver... Sayın Hoşver... 

Sayın Özer, vaktinizi sonra ayarlayacağım. / 
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Sayın Hoşver... Sayın Hoşver... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bakınız, bugün idare ettiği
niz Mecliste zorla kanun çıkarıyorsunuz... 

BAŞKAN - Efendim, zorla nasıl kanun çıkar! 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Bütün bunlara sebep oluyorsunuz. Siz, 

Meclis Başkanlığına aday bir arkadaşsınız "1961'den beri bu Meclisteyim" diyorsunuz. Bu Mecli
si muhafaza etmekle mükellefsiniz. Ben, burada sizin adamlarınızın tazyikine maruz kalmak duru
munda değilim. 

BAŞKAN - Efendim, yapılan, bir ricadır herhalde; aranızda ne geçiyor, bilmiyorum ben. 
Sayın Özer, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri; tekrar, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Her defa arz ettiğim gibi, çok geniş görüşmelere vesile olacak bir kanunun çok süratli şekilde 
geçirilmek isteniyor olmasını doğru bulmadığımı bir kez daha söylemek istiyorum. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Nasıl geçecek! Her defasında kalkıp, istediğiniz 
gibi konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN - Ne olur yani; rica ediyorum... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bir defa daha ifade etmek istiyorum ki, 

ülkemizde, 17 500 orman köyü, 9 milyon orman köylüsü bulunmaktadır ve maalesef, fert başlna 2 
700 dolar civarında olan millî gelirimiz, 1994 yılı istatistiklerine göre, 49 ve 50 nci Hükümetlerin 
sayesinde 2 200 dolara düşmüştür ve orman köylülerimizin millî gelirden aldığı pay -ortalama 2 
200 dolar olmasına karşın- 500 ilâ 1 000 dolar civarında gezmektedir. Bu denli zor şartlar içerisin
de olan orman köylümüzün ıstırapları çok büyüktür; ancak, geliniz görünüz ki, 49 uncu ve 50 nci 
Cumhuriyet Hükümetleri, orman köylüsüne, hiçbir zaman, hiçbir yıl, vahidî fiyatla yaptıkları işin 
karşılığında, enflasyonun üzerinde fiyat verememiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, burada yaşayan 
nüfusumuzun çok ağır şartlar içerisinde bulunduğunu düşünmekteyim ve sağlanan kaynakların sü
ratle köylümüze aktarılmasının yanında olduğumu ifade ediyorum; ancak, bazı siyasî tercihlerin de 
hükümetler tarafından yapılması lazım geldiğine inanmaktayım. 

Anavatan Partisi İktidarları, sosyal dayanışma fonlarıyla, çevre fonlarıyla, silahlı kuvvetleri
mizin değişik fonlarıyla ve buna benzer birçok fonla, ülkemizin kalkınmasına önemli katkılarda bu
lunmuştur ve bu fonlar da, bu kabil kaynaklardan sağlanmıştır. 

Geliniz, burada, bakalım; bu Koalisyon Hükümeti, dünün şartlarında Orman Genel Müdürlü
ğü gelirlerinden almakta olduğu fon ve vergileri ne yapmak istemektedir: Bunun önemli bir bölü
mü, fon kurulmasını sağlayan 64 üncü maddenin kaynaklar bölümünde sıralanmıştır; ancak, bura
da, yine, 64 üncü maddeyle kurulan Ağaçlandırma Fonuna kaynak sağlayan hükümlere iptaller ge
tirilmektedir. Dolayısıyla, İktidar, siyasî tercih yapmaktadır. Bu siyasî tercihi, özel idare fonuyla -
bunu da sizlere arz etmek istiyorum- ülkemizde, evvela, demonstrasyon maksatlı kurulan, sonra, 
KİT haline gelen ORÜS kurumumuzun fabrikalarının gelirlerinden elde edilen özel idare hakkı kal
dırılmaktadır. Dolayısıyla, bu orman bölgelerindeki belediyelerin ve özel idarelerin, bu hakları, 
bunlardan alınarak, bir siyasî tercih yapılarak, Ağaçlandırma Fonuna aktarılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yine, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanu
nuyla kurulan fona da, Orman Genel Müdürlüğü gelirlerinden kaynak aktarılmaktadır. Burada da, 
Orman Genel Müdürlüğünün alışverişinden doğan ve fon karşılığı olarak Sosyal Hizmetler ve Ço-
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cuk Esirgeme Kurumuna aktarılan miktar, yine, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumun
dan alınarak, Ağaçlandırma Fonuna aktarılmaktadır. Nitekim, bu da bir siyasî tercihdir; ancak, dün 
yapılan siyasî tercih, kendisine göre, kendi içinde değerli; bugünkü yapılan siyasî tercihse, yine, 
kendisine göre, kendi değerini bulmaktadır. 

Yine, 29.5.1986 tarihli ye 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuy
la kurulan fondan -nitekim, ben, bugün, Senirkent'ten geldim- 10 milyar liranın, Hükümetimiz ta
rafından Senirkent'e gönderilmiş olmasından ayrıca büyük mutluluk ve haz duydum. Yine, bu fo
nu kuran Anavatan Partisi İktidarlarını da şükranla, saygıyla yâd ettim; ama, siz, yine, siyasî terci
hinizi yapmışsınız -saygı duyarız- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan bu raka
mı alıyor, buraya koyuyoruz diyorsunuz, hayırlı olsun diyoruz. 

MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Oraya sömürüye mi gittiniz, bunları mı anlattınız... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Size hastalıktır o, bize değil. Sayın Yavuz, o hastalık sizindir, 
bize yakışmaz. 

Değerli milletvekilleri, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunun 32 nci maddesiyle 
göre kurulan fona, Orman Genel Müdürlüğü satışlarından gelir aktarılmaktaydı; bu da kaldırıl
maktadır. 

Yine, burada "Bu Kanun hükmüne göre tahsis edilen sahada halen madencilik faaliyeti yapıl
makta ise; madencilik faaliyetinin izin süresinin bitimine kadar ormansız alan statüsü uygulanır" 
denilerek, madenciliğimiz, Maden Kanununda olduğu gibi, bu kanunla da teşvik edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, kaç günden ve kaç aydan beri çıkarmayı arzu ettiğimiz bu kanun, sa
dece ve sadece, Anavatan iktidarlarının getirdiği Ağaçlandırma Fonunun kaynaklan beş fıkrada sa
yılmış ise, bunu onbeş fıkraya çıkaran bir madde maksatlıdır ye amacı da kaynak sağlamaktır. 

Geliniz görünüz ki, devlet tecrübesi noksan, kanun yapma kabiliyeti olmayan bu Hükümet, bu 
Bakanlık, maalesef, amacım 18 maddeyle size takdim edebilmiştir. Kaybedilen zaman için benim 
de üzüntüm büyüktür. İsterdim ki, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Refah Partisi, Anayasamızın 169 ve 170 inci maddelerindeki ormanlarımızla ilgili tasarrufu, bir kez 
daha, orman köylülerimiz adına gözden geçirsin; bu yolda yapılabilecek ıslahata hep beraber kat
kıda bulunalım; ancak, daha, anlaşılabilen konular da anlaşılamadığına göre, o yönde bir şey deme 
hakkını kendimde görmüyorum. 

Muhterem Heyete saygıyla arz ediyor, teşekkür ediyorum. (ANAP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitimine 15 dakika var; maddenin oylamasına geçme

den önce de bir yoklama talebi var. 
Sayın Dumankaya, zaten bu 15 dakikalık süreyi yoklama alacaktır; oturumu kapatmak is

tiyorum. 

HALİL DEMİR (Aksaray)-Maddeyi oyla da öyle kapat 
BAŞKAN - Maddenin oylanmasından önce yoklama istenmektedir. 

Yoklama yapacağım, Adanalılar gidecek, Zonguldaklılar ise saat 24.00'e kadar burada 
bekleyecek; münasibi, kapatmaktır. Vakit bir hayli gecikmiştir ve bir hayli de yorulma ol
muştur. 
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ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, yoklamayı kimlerin istediğini öğrenmek 

istiyorum. 
BAŞKAN - Yoklama isteyenler buradadır efendim; isimlerini okuyorum: 

Sayın Halit Dumankaya, Sayın İsmail Sancak, Sayın Faruk Saydam, Sayın Mehmet Budak, 
Sayın Nevşat Özer, Sayın Şaban Bayrak, Saym Mustafa Ünaldı, Sayın Salih Kapusuz, Sayın Meh
met Elkatmış, Sayın Ahmet Arıkan, Sayın Hüsamettin Korkutata. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince Anayasanın 175 inci Maddesinin Değiştirilmesi
ne İlişkin Kanun Teklifi ile kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 21 Temmuz 1995 Cuma gü
nü saat 10.30'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.43 

m 
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IX. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1.- Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, sosyal güvenlik kuruluşlarının aynı çatı altında top

lanması çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Ha
lis'in yazılı cevabı (7/6669) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından, Anayasa ve içtüzüğün ilgili 

maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılması için, 
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 6.4.1995 

ismet Gür 
. ' . . , . ' • ' Aksaray 

"Bilindiği gibi ülkemizde, üç adet Sosyal Güvenlik Kuruluşu vardır; 
Kamu görevlileri için Emekli Sandığı, İşçilerimiz için Sosyal Sigortalar Kurumu, esnaflarımız 

için Bağ-Kur. 
Bu üç sosyal güvenlik sisteminin açığı yılda 47 trilyon, çalışanlar sosyal güvenlik kurumları

na ödediklerinden daha fazlasını geri almak istiyorlar. Yani 9 milyon kişi prim ödüyor (!), bu ku
ruluşlar ise 47 milyon kişiye maddî ve sağlık hizmetlerini vermeye çalışıyor. 

Bu çarpık tablo, Türkiye'nin gündeminde olan Özelleştirmeden daha önemli ve ülkemize ma
liyeti çok yüksek olan KİT'lerden daha fazlaya mal olmakta ve sosyal devlet ilkesinden uzaklaşıl-
masma neden olmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının 3 ayrı birimde olması ve kuruluş kanunlarının günümüz ihti
yaçlarına cevap vermemesi bu kuruluşların çalışmalarını aksatır olmuştur. 

Artık ülkemizde de medeni ülkelerde olduğu gibi tüm çalışanların (memur-işçi-esnaf) aynı 
sosyal güvenlik çatısı altında toplanması gerekmektedir. , 

Bu konuda yapılacağı söylenen yasa hazırlığı ne aşamadadır, diğer konular gibi bir başka ba
hara mı kalmıştır. 

Tek çatı altında toplanarak devletin kısmen kontrolünde ve tek bir Bakanlığa bağlı (Sosyal Gü
venlik Bakanlığı) olması gereken Sosyal Güvenlik Kurumu ve sistemi, peşinden işsizlik sigortası
nı da getirebilecektir. .̂ , 

Zaten ülkemizde bu konuda İLO (Uluslar Arası Çalışma Örgütü')nün 158 sayılı sözleşmesini 
kabul etmiştir ve gereklilik halini almıştır. 

Hükümetinizin bu konuda hazırladığını söylediği yasa tasarısının hazırlanmasında partimiz 
gerekli işbirliğine hazırdır. Ancak hükümet iyi niyetini göstererek, hazırlık çalışmalarının ne aşa
mada olduğunu Kamu Oyuna açıklamalıdır. 

Bütün bunların ışığında; 
1. Hükümetinizin bu konudaki çalışmaları hangi aşamadadır? 
2. Bu üç Sosyal Güvenlik Kuruluşunu tekliflerimiz doğrultusunda düzeltmeyi uygun buluyor 

musunuz? • " ' ' 
3. Bunun akabinde işsizlik sigortası ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? 
4. Bu çalışmaları yaparken, partimizin ve diğer partilerin fikirlerinden istifade etmeyi düşünü

yor musunuz? 
5. Bu konuyla ilgili yeni bir komisyon teşekkül ettirilecek midir? 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.13.0.SGK-0-13-00-01/6506-20974 20.7.1995 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: 1.5.1995 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7/6669-13797/50057 sayılı yazınız. 

Aksaray Milletvekili İsmet Gür tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Bakanlığımca 
yanıtlanması uygun görülen, Ülkemizde mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarının birleştirilmesi ve 
işsizlik sigortası uygulamasının başlatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

I 

Bilindiği üzere, Ülkemizde çalışanlar ile bunların aile bireylerinin sosyal güvenlikleri; 
- Kamu işyerlerinde çalışan daimî kadrolu memur ve hizmetliler bakımından 8.6.1949 tarihli 

ve 5434 sayılı Kanun hükümleri dairesinde T.C. Emekli Sandığınca, 

- Kamu ya da özel sektör işyerlerinde hizmet akdi ile çalışanlar yönünden 17.7.1964 tarihli ve 
506 sayılı Kanun hükümlerine göre Sosyal Sigortalar Kurumunca, 

- Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlar bakımından 
2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bağ-Kur, 

- Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar için 17.10.1983 tarih ve 2926 sayılı Kanunla be
lirlenen esaslar çerçevesinde Bağ-Kur, 

- Tarım işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışan tarım işçileri yönünden 17.10.1983 tarih ve 
2925 sayılı Kanun hükümleri dairesinde Sosyal Sigortalar Kurumunca, 

yürütülmektedir. 

Bu kuruluşlarca uygulanan sigorta programlarında, üyelerin aylığa hak kazanma koşullan, 
emekli aylıklarının alt ve üst sınırları, prim oranlan, sigorta kollanndan sağlanan yardımlar gibi te
mel sosyal sigorta hak ve yükümlülüklerinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Bugün, Ülkemizin sosyal sigorta hizmeti veren kuruluşlarının tümü, önemli ölçüde malî sı
kıntı içindedirler. Gelirleri ile giderlerini karşılayamamakta ve Devlet yardımı almaktadırlar. 
1994 yılında toplam olarak 38,2 trilyon TL. finansman açıklan olmuştur. Bu açığın 26,5 trilyon 
TL.'si Sosyal Sigortalar Kurumunun, 6,3 trilyon TL.'si T.C. Emekli Sandığının, 5,4 trilyon 
TL.'si Bağ-Kur Genel Müdürlüğünündür..Önlem alınmaması halinde bu açıkların giderek büyü
yeceği kuşkusuzdur. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarımızda malî sıkıntı yaşanmasının başta gelen nedenlerinden birisi, 
giderek kolaylaştırılan emekli olma koşullannın getirdiği erken emeklilikle, pasif sigortalı sayısı
nın artmasına karşılık sisteme katılışın aynı ölçüde artmamasıdın 

Aktif-pasif sigortalı dengesi bütün sosyal güvenlik kurumlanmızda bozulmuş ve uluslararası 
minimum seviyelerin altına düşmüştür. Sosyal Sigortalar Kurumu ve T.C. Emekli Sandığında 1.8 
çalışana karşılık 1 emekli isabet ederken, Bağ-Kur Genel Müdürlüğünde 3 çalışana 1 emekli isabet 
etmektedir. 

Ülkemizin genç nüfus yapısına karşılık istihdam olanaklarının sınırlı kalması, bağımlı nüfus 
(bakmakla yükümlü olunan eş, çocuk ve ana-baba) sayısını artırmakta, bu durum sigorta program
larının gücünü azaltmaktadır. 
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Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'da prim karşılığı alınmadan yapılan sosyal yardım 

zammı ödemeleri, bu kurumlan finansman sıkıntısı ile karşı karşıya getiren diğer önemli bir neden
dir. Sosyal Sigortalar Kurumunda sosyal yardım zammı ödemeleri, yapılan toplam aylık ödemele
rinin % 60 'im oluşturmaktadır. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarımızın mevcut durumları ve çözüm önerileri; VII. Beş Yıllık Kal
kınma Planı Temel Yapısal Değişim Projeleri çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde 
oluşturulan ve Bakanlığım, sosyal güvenlik kuruluşları, işçi, işveren ve emekli temsilcilerinin de 
katıldığı bir çalışma grubunca değerlendirilmiştir. "Sosyal Güvenlik Reformu" konusunda alınma
sı gerekli görülen bir dizi önlemin, sonuçta bütün sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çati altında 
toplanması amacına yönelik olması konusunda görüş birliğine varılmıştır. 

Ayrıca, 5 Nisan 1994 tarihinde açıklanan İstikrar Programının desteklenmesi amacıyla, Dün
ya Bankası ile işbirliği halinde "Özelleştirme Programı" uygulanması çalışmaları başlatılmıştır. Bu 
çerçevede, Dünya Bankasından sağlanan "Özelleştirme Teknik Yardım Kredisi" kapsamında, 
"Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortası Projesi" de bulunmaktadır. Proje, Hazine Müsteşarlığının ko
ordinasyonu ile yürütülmektedir. Bu proje ile sosyal güvenlik kuruluşlarının yeniden yapılandırıl
ması amaçlanmaktadır. 

"Özelleştirme Uygulaması Teknik Yardım ve Sosyal Güvenlik Ağı Projesi" kapsamında, 
"Özelleştirme Programı" uygulamalan sırasında ortaya çıkabilecek işgücü yapısındaki muhtemel 
değişikliklerin getireceği ek yük de dikkate alınarak Ülkemizde sosyal güvenlik sistemini oluştu
ran üç temel kurumun finansman darboğazlarının giderilmesi ve organizasyon, verimlilik analizle
rinin yapılması, bunun yanında sosyal sigorta ve sağlık sigortası işlevlerinin ayrı sistemler olarak 
örgütlenmeleri de dahil olmak üzere, politika seçeneklerinin karşılaştırmalı maliyetleri ile birlikte 
oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Bu Proje ile ilgili olarak Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) uzmanları, şu anda sosyal gü
venlik kurumlarındaki sorunlar ve çözüm önerilerini Bakanlığım Ve ilgili kurumların yetkilileriyle 
görüşerek saptamaya çalışmaktadırlar. 

Belirtilen bu'çalışmalar sonucunda elde edilecek bilgiler ışığında, sosyal güvenlik sistemimi
zin içinde bulunduğu dağınıklıktan kurtarılması yönünde yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 
aşamasına geçilecektir. 

Diğer taraftan; işsizlik sigortası, bir iş ya da işyerinde çalışmakta iken, çalışma istek, yetenek 
ve yeterliliğinde olmasına karşın, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden çalışanlara bir yân
dan yeni bir iş bulunmasına gayret edilirken, diğer yandan da bunların işsiz kalmaları nedeniyle uğ
radıkları gelir kaybını kısmen de olsa karşılayarak, kendisinin ve ailesinin zor duruma düşmesini 
önlemek amacı ile belli süre ve ölçüde ödemeyi kapsayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, 
Devlet güvencesinde zorunlu bir sigorta koludur. 

Ülkemizde işsizlik sigortası, 1959 yılından beri gündemde bulunmasına, kalkınma planların
da değişik biçimlerde yer almasına rağmen bugüne kadar uygulamaya konulabilmiş değildir. 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamında işsizlik sigortası bulunmasına karşılık Türkiye'de 
bu sigorta kolunun bulunmayışı, adıgeçen Topluluğa sosyal açıdan yakınlaşmamızı güçleştiren ne
denlerden birini oluşturmaktadır. 

Ayrıca, işsiz kalanlara verilecek meslek edindirme, meslek geliştirme ve yetiştirme eğitimleri 
ile nitelikli işgücünün artması sağlanacak, dolayısıyla üretim olumlu etkilenecektir. Aynı zamanda 
işgücü ve işsizlik hakkında kesin veriler elde edileceğinden, ekonomik ve sosyal yaşamın akışını 
doğru ölçülerle izlemek ve düzenlemek bakımından daha uygun ve somut kararlar alınabilecektir. 
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Bu özelliği dolayısıyla işsizlik sigortası, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda sosyal 
güvenlik sistemi içinde yer almış ve onun vazgeçilmez bir kolu olarak kabul edilmiştir. 

Getirilecek işsizlik sigortası uygulaması ile sosyal güvenlik sistemimiz bütünlüğe kavuşa
caktır. 

Sonuç olarak; çalışanlara işsiz kaldıkları dönemde gelir güvencesi sağlayan, işverenlere de 
teknolojik değişmelere bağlı yapısal bazı değişiklikleri gerçekleştirme olanağı verecek olan işsiz
lik sigortasının çalışma yaşamımıza getirilmesi hem sosyal devlet ilkesinin hem de çağdaş ve de
mokratik dünya ile bütünleşme hedefimizin gereği olarak düşünülmüş, bu amaçla Bakanlığımca 
hazırlanan "İşsizlik Sigortası Kanunu Tasarısı", Başbakanlığın 14.4.1995 tarih ve KKG-101-
594/1860 sayılı yazısı ile Başkanlığınıza sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ziya Halis 

. ' s Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 
2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, aşı kampanyası ile ilgili bazı iddialara ilişkin so

rusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/6745) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı delaletlerinize arz ederim. , 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular: 
Aşı kampanyasında Çocuk Felci aşısı hakkında asılsız olduğu kanaatinde olduğum bir takım 

iddialar halk arasında yayılmış ve kampanyayı zaafa uğratmıştır. 
Bu iddiaların halk tarafından kabul görmesinin asıl sebebi Siyonist düşünce ve eylemleri tem

sil eden Lions ve Rotary klüplerinin bu kampanyaya bulaştırılmasıdır. 
1. Resmen Sağlık Bakanlığının görevi olan aşı kampanyası ile halk kitlesinin benimsemediği 

bu klüplerin ne alakası vardır? 
2. Aleyhteki kampanyalar için ne tedbirler aldınız? 
3. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bu klüplerle çalışmalar sürdürülecek midir? 

4. Bu klüpleri bu işe bulaştıran görevliler hakkında her hangi bir işlem yaptınız mı? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 20.7.1995 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1675 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15.5.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6745-14089/51072 sayılı yazıları. 
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Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı tarafından, aşı kampanyası hakkındaki bazı iddialar 

ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır, 
Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Aşı Kampanyası hakkındaki bazı iddialar ile 
alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Sorular: 

"Aşı kampanyasında Çocuk Felci aşısı hakkında asılsız olduğu kanaatinde olduğum bir takım 
iddalar halk arasında yayılmış ve kampanyayı zaafa uğratmıştır. 

"Bu iddiaların halk tarafından kabul görmesinin asıl sebebi Siyonist düşünce ve eylemleri tem
sil eden Lions ve Rotary klüplerinin bu kampanyaya bulaştırılmışıdır." 

Soru : "İ . Resmen Sağlık Bakanlığının görevi olan aşı kampanyası ile halk kitlesinin benim
semediği bu klüplerin ne alakası vardır?" 

Cevap: 1. Bakanlığımız tarafından "Ulusal Aşı Günleri" adı altında yürütülen çocuk felci aşı
sı kampanyası, ülkemizde (5) yaşın altındaki bütün çocukların aşılanması suretiyle çocuk felci has
talığının ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir çalışmadır ve aralarında ülkemizin de bulunduğu 17 
ülkede eşzamanlı olarak yürütülmüştür. 

Bu kampanyada kullanılan aşılar, Uluslararası Rotary teşkilatı tarafından, Dünya Sağlık Teş
kilatı ve ÜNICEF aracılığı ile temin edilmiş olup; Dünya Sağlık Teşkilatı ve UNICEF ise, üyesi ol
duğumuz uluslararası kuruluşlardandır. Rotary klübünün aşı kampanyası ile alakası, sadece aşı te
minine katkıda bulunmaktan ibarettir. 

Yalnızca aşılama hadisesinde değil ve fakat sağlık tesisleri kurarak Devlet'e devretme, okul 
inşası ve benzeri hususlarda da gönüllü şahıs ve kuruluşların Devlete katkıları olmakta ve bunlar 
hüsn-ü kabul görmektedir, 

Soru "2. Aleyhteki kampanyalar için ne tedbirler aldınız?" 

Cevap : 2. Aşı kampanyasına karşı alenî bir karşı kampanya söz konusu olmamıştır. Sorunun 
giriş kısmında da belirtildiği üzere, sadece bazı "İddialar" sözkonusudur ve bunlar "söylenti"den 
öteye pek geçmemiştir. Söylenti seviyesindeki bu iddiaların kampanyayı zaafa uğratmaması için 
Bakanlığımızca çeşitli basın organları yolu ile halkı aydınlatıcı, iddiaların asılsızlığını ilmî olarak 
ortaya koyarak şüpheleri giderici birçok açıklamalar yapılmıştır. 

Bu arada, bu nevi asılsız iddialar yaydıkları tespit olunan bazı yayın organları hakkında ilgili 
makamlar nezdinde gerekli girişimlerde de bulunulmuştur. 

Soru : "3. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bu klüplerle çalışmalar sürdürülecek midir?" 

Soru : "4. Bu klüpleri bu işe bulaştıran görevliler hakkında her hangi bir işlem yaptınız mı?" 
Cevap : 3 ve 4. Birinci sorusunun cevabında da açıklandığı üzere, ammeye faydalı işler için 

Devlet'e katkı ve yardımda bulunan gönüllü şahıs ve kuruluşların engellenmesi -takdir buyurula-
cağı üzere- doğru olmayacaktır. Bunun yerine, insanlarımızın kafalarındaki şüphe ve .istifhamların' 
izalesi yolunun tercihi, gayeye daha uygun olacaktır. • 

Rotary Klübünün aşı kampanyası ile alakası doğrudan ülkemizde değil, fakat uluslararası se
viyede ve işin kaynağında başlamaktadır. Dolayısrile, bu hususta ve aşı kampanyasında hizmet 
alan kamu görevlileri hakkında yapılacak bir işlem de sözkonusu değildir. 
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3. - Tokat Milletvekili'Ahmet Feyzi İnceöz'üny çocuk felci aşısı kampanyasına ilişkin sorusu 

ve Sağlık Bakanı Doğan Baran 'in yazılı cevabı (7/6760) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı Dr. Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını delaletlerinize arz ederim. , 

Dr. Ahmet Feyzi Inceöz 
' Tokat 

Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Rotary Vakfı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yar
dım Örgütünün işbirliği ile gerçekleştirilen kampanya ile ilgili olarak; 

1. Kampanyanın başarılı olması gerçekten istenilen bir husustur. "Çocuk Felci Aşısı yaptırma
yın kısırlık yapıyor" propagandasını kimler yapmaktadır? Bu olumsuz propaganda yapan kişiler 
varsa haklarında yasal olarak ne yapılmıştır? 

2. Çocuk felci aşısı kampanyasında Rotary Merin katkısına Türkiyenin ihtiyacı var mıdır? 

3. BM'in ve UNICEF'in Bosna, Çeçenistan ve Ruanda'da onbinlerce çocuk katledilirken, or
ganları satılırken sürgün edilirken anne ve babaları BM askerleri önünde öldürülüp dövülürken, en 
basit temel ilaçları bile bulamazken bu bölgelerde ne yapmaktadır? 

4. Tarafıma gelen fax ve telefonlarda, vatandaşımızın bir kısmı böyle faydalı ve ulvi olayda, 
Rotary'ler ve Amerikan kuruluşlarının isimlerinin bulunmasından rahatsız olmuşlardır. Yukarıda 
açıkladığım üzere Dünya'da itibarı kaybolan BM, UNICEF vb. gibi kuruluşlar Dünya üzerinde 
mazlumlann ezilmelerine ses çıkarmayıp, böyle bir olayda ön plana çıkıp reklamlarını yaptırmak 
istemeleri, vatandaşın bu kuruluşların iyi niyetlerinden emin olmadıkları için bir şüphe ve tepki do
ğurmuştur. Bu durumda; 

- Niçin Bakanlığınızca bu tepkileri yok edici ve önleyici önlemleri almadınız? 
- Sağlık Eğitiminden sadece Ebe, Hemşire Sağlık Memuru gibi sağlık personeli yetiştirmek 

mi anlıyorsunuz? Vatandaşı hastalık, enfeksiyon, basit sağlık uyarıları vb. gibi konularda uyarıcı 
ne önlemler alıyorsunuz? Bunlarla ilgili birim var mıdır? Varsa bu birim 1994-1995 yıllarındaki ça
lışmaları nelerdir? -

- Vatandaşımızın en az bir kısmının Rotary ve BM ve kuruluşlarına Amerikan kuruluşlarına 
tepkisi olduğunu bilmiyor muydunuz? Böyle gerekli ve faydalı bir çalışma ve uygulamadan önce 
niçin halkı aydınlatmadınız? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı:B.lO.O.HKM.O.O0.00.OO-9239/1676 20.7.1995 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 31.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.Ö2-7/6760-14122/51152 sayılı yazıları. 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi înceöz tarafından, çocuk felci aşı kampanyası ile ilgili 

olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 
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Tokat Milletvekili Sayın Feyzi înceöz'ün çocuk felci aşısı kampanyası ile alakalı yazılı soru 

önergesinin cevabıdır: 

Sorular : "Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Rotary Vakfı ile Birleşmiş Milletler Ço
cuklara Yardım Örgütünün işbirliği ile gerçekleştirilen kampanya ile ilgili olarak; 

Soru : 1. "Kampanyanın başarılı olması gerçekten istenilen bir hususutur. "Çocuk Felci Aşısı 
yaptırmayın kısırlık yapıyor" propagandasını kimler yapmaktadır? Bu olumsuz propoganda yapan 
kişiler varsa haklarında yasal olarak ne yapılmıştır?" 

Cevap : 1. Sözkonusu aşı kampanyasına karşı alenî bir karşı kampanya söz konusu olmamış
tır. Sadece bazı "İddialar" sözkonusudur ve bunlar "söylenti"den öteye pek geçmemiştir. Söylenti 
seviyesindeki bu iddiaların kampanyayı zaafa uğratmaması için Bakanlığımızca çeşitli basın organ
ları yolu ile halkı aydınlatıcı, iddiaların asılsızlığını ilmî olarak ortaya koyarak şüpheleri giderici 
birçok açıklamalar yapılmıştır. Bu arada, bu nev'i asılsız iddialar yaydıkları tespit olunan bazı ya
yın organları hakkında ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde de bulunulmuştur. 

Soru: 2. "Çocuk felci aşısı kampanyasında Rotary'lerin katkısına Türkiye'nin ihtiyacı var mı
dır?" 

Cevap: 2. Bakanlığımız tarafından "Ulusal Aşı Günleri" adı altında yürütülen çocuk felci aşı
sı kampanyası, ülkemizde (5) yaşın altındaki bütün çocukların aşılanması suretiyle çocuk felci has-
talığnın ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir çalışmadır ve aralarında ülkemizin de bulunduğu 17 
ülkede eşzamanlı olarak yürütülmüştür. 

Bu kampanyada kullanılan aşılar, Uluslararası Rotary teşkilatı tarafından, Dünya Sağlık Teş
kilatı ve UNICEF aracılığı ile temin edilmiş olup; Dünya Sağlık Teşkilatı ve UNICEF ise, üyesi ol
duğumuz uluslararası kuruluşlardandır. Rotary Klübünün aşı kampanyası ile alakası, sadece aşı te
minine katkıda bulunmaktan ibarettir. 

Soru : 3. BM'in ve UNICEF'in Bosna, Çeçenistan ve Ruanda'da onbinlerce çocuk katledilir
ken, organları satılırken sürgün edilirken anne ve babalan BM askerleri önünde öldürülüp dövülür
ken, en basit temel ilaçlan bile bulamazken bu bölgelerde ne yapmaktadır? 

Cevap: 3. Bosna, Çeçenistan ve Ruanda'daki elim hadiseler asla kabul edilemez olmakla bir
likte, aşı kampanyası ile bu hadiseler arasında doğrudan alaka kurmanın ve bu hidaseler sebebi ile 
aşı kampanyasını sorgulamanın doğru olmadığını düşünmekteyim. 

4. Tarafıma gelen fax ve telefonlarda, vatandaşımızın bir kısmı böyle faydalı ve ulvi olayda, 
Rotary'ler ve Amerikan kuruluşlannın isimlerinin bulunmasından rahatsız olmuşlardır. Yukarıda 
açıkladığım üzere Dünya'da itibarı kaybolan BM, UNICEF vb. gibi kuruluşlar Dünya üzerinde 
mazlumların ezilmelerine ses çıkannayıp, böyle bir olayda ön plana çıkıp reklamlarını yaptırmak 
istemeleri, vatandaşın bu kuruluşların iyi niyetlerinden emin olmadıkları için bir şüphe ve tepki do
ğurmuştur. Bu durumda; 

•-> Niçin Bakanlığınızca bu tepkileri yok edici ye önleyici önlemleri almadınız? 

- Sağlık Eğitiminden sadece Ebe, Hemşire Sağlık Memuru gibi sağlık personeli yetiştirmek 
mi anlıyorsunuz? Vatandaşı hastalık, enfeksiyon, basit sağlık uyarıları vb. gibi konularda uyarıcı 
ne önlemler alıyorsunuz? Bunlarla ilgili birim var mıdır? Varsa bu birim 1994-1995 yıllarındaki ça
lışmaları nelerdir? 

- Vatandaşımızın en az bir kısmının Rotary ve BM ve kuruluşlarına Amerikan kuruluşlanna 
tepkisi olduğunu bilmiyor muydunuz? Böyle gerekli ve faydalı bir çalışma ve uygulamadan önce 
niçin halkı aydınlatmadınız? 
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Cevap: 4. Ammeye faydalı işler için Devlet'e katkı ve yardımda bulunan gönüllü şahıs ve ku

ruluşların engellenmesi -takdir buyurulacağı üzerer doğru olmayacaktır. Bunun yerine, insanları
mızın kafalarındaki şüphe ve istifhamların izalesi yolunun tercihi gayeye daha uygun olacaktır. 
Yalnızca aşılama hadisesinde değil ve fakat sağlık tesisleri kurarak Devlet'e devretme, okul inşası 
ve benzeri hususlarda da gönüllü şahıs ve kuruluşların Devlet'e katkıları olmakta ve bunlar hüsn-
ü kabul görmektedir. 

Rotary Klübünün aşı kampanyası ile alakası doğrudan ülkemizde değil, fakat uluslararası se
viyede ve işin kaynağında başlamaktadır. Birinci sorunun cevabında da belirtildiği üzere, vatandaş
larımızın kafalarında oluşan veya oluşturulan istifhamların kampanyayı zaafa uğratmaması için Ba
kanlığımızca çeşitli basın organları yolu ile halkı aydınlatıcı, iddiaların asılsızlığını ilmî olarak or
taya koyarak şüpheleri giderici birçok açıklamalar yapılmıştır. Sağlık eğitiminin sadece sağlık per
soneli yetiştirmekle sınırlı olmadığının şuurunda olan Sağlık Bakanlığı, sadece aşılama hadisesin
de değil ve fakat sağlığı alakadar eden bütün diğer hususlarda vatandaşlarımızı aydınlatma görevi
ni de yerine getirmektedir. 

Bu gaye ile ihdas olunan hususi gün ve haftalarda, uyuşturucu ve keyif verici maddelerle ve 
verem, kanser, aids, sıtma gibi hastalıklarla mücadele, aile planlaması ve aşılama gibi umumî sağ
lığı koruyucu ve idame ettirici uygulamalar konularında, televizyon, radyo ve gazeteler ve ayrıca 
toplantılar, çeşitli afiş ve posterler ve broşürler vasıtasıyla ve Bakanlığımızın ilgili hizmet birimle
ri marifetiyle vatandaşlarımıza da sağlık eğitimi tatbik olunmaktadır. 

© 
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9/16 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Raporuna Göre Devlet Eski Bakanı Mehmet 

Çevik ile İlgili Açık Oylama Sonucu : 

ADANA 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
Timurçin Savaş 
ADIYAMAN 
Abuzer Tanrı verdi 
AFYON 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
AKSARAY 
Halil Demir 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
AYDIN 
Tunç Bilget 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Mehmet Cemal Oztaylan 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
DENİZLİ 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut. 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
ERZURUM 
İsmail Köse 

450 
245 
107 
124 

12 
2 

183 
22 

Kabul edilmemiştir. 

• ' • ' . ' 

GAZİANTEP /.' 
, Abdülkadir Ateş 
Mustafa Doğan 
Mehmet Özkaya 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 

Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Asım Kaleli 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Ercan Karakaş 

Mehmet Sevigen 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
ErkutŞenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin. Karademir 
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KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Gilner 
Atilla Hun 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Seyfı Şahin 
KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ömer Şeker 
Mehmet Ali Yavuz 

ADANA 
UğurAksöz 
Bekir Sami Daçe 
Mustafa Küpeli 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
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KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
ismail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
îrfettin Akar 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Osman Seyfı 
ORDU 
Hasan Kılıç 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
llyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp . 

(Reddedenler) 

Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Muharrem Şemsek 
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Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy , 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı ( 

Hasan Korkmazcan 
Nabi Sabuncu 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZURUM 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Ayvaz Gökdemir 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan AkyUrek 
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İmren Aykut 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas v 

Salih Ergün 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
SabriÖztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
ismet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 

1 Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
H. Uluç Gürkan 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 

DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
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Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Recep Kırış 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekih 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Gazi Barut 
Münir Doğan Olmeztoprak 
MANİSA 
Tevfık Diker 
Akın Gönen. 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
NevşatÖzer 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

(Çekinserler) 

İÇEL 
M. Istemihan Talay 
İSTANBUL 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 
Hasan Hüsamettin Özkan 

(Geçersiz Oylar) 

. 7 .1995 0 : 5 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Adem Yıldız 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gül pınar 
TOKAT 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Şinasi"Altıner. 
Necdet Yazıcı 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar (Kabul) 
Durmuş Fikri Sağlar (Ret) 

7 

İZMİR 
Atilla Mutman 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
SİVAS 
Abdullatif Şener 
UŞAK 
Ender Karagül 
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ADANA 
M. Halit Dağlı 
M. Selahattin Kılıç 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
AFYON 
İsmet Attila (B.) 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
AKSARAY 
İsmet Gür 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
Mehmet Kerimoğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
ARTVİN 
Hasan Ekinci (B.) 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe (B.) 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç (B.) 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Abdülkerim Zilan 

B:144 20.7.1995 
(Oya Katılmayanlar) 

0 : 5 

BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
BOLU 
Necmi Hoşver 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem (B.) 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
İbrahim Gürdal 
Turhan Tayan 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz (B.) 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 

Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz (B.) 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen (B.) 
Onur Kumbaracıbaşı 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan (B.) 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli ' 
Aydın Güven Gürkan 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
İsmail Cem 
Tansu Çiller (Başbakan) 
Bedrettin Dalan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Cem Kozlu 
Hasan Mezarcı 
Mehmet Moğultay (B.) 
Ali Oğuz 
Gürol Soylu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu (B.) 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Kös tepen (B.) 
Mehmet Özkan 
Cemal Tercan 
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KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Ökkeş Şendiller 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Zeki Naci tarhan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak - • • 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
KIRKLARELİ 
irfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ali Günaydın 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Mustafa (İnaldı 

B : 144 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
MALATYA 
Öğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Rıza Akçalı (B.) ' 
ÜmitCanuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen , 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Erman Şahin 
MUŞ' \ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran (B.) 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mehmet Gölhan (B.) 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
NafizKurt (B.) 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 

20.7.1995 0 : 5 
Yaşar Topçu 
SİVAS ' 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu (B.) 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver 
TOKAT 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 

(Açık Üyelikler) 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 

: 1 
: 2 
: 1 
: 1 

BURSA :1 
DİYARBAKIR : 4 
İSPARTA :1 
İSTANBUL : 2 

MARDİN 
MUŞ' 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 
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9/16 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Raporuna Göre Devlet Eski Bakanı Recep Er

cüment 

-

\ 

ADANA 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
ADIYAMAN 
Abu zer Tanrı verdi 
AFYON 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
AYDIN 
Tunç Bilget 
İsmet Sezgin 

Konukman ile İlgili Açık Oylama Sonucu : 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 

450 
226 

98 
118 

9 
1 

202 
22 

Mehmet Cemal Oztaylan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Edif Safder Gaydalı 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Tevfık Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Yılmaz Ovalı 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 

Kabul edilmemiştir. 

Mustafa Doğan 
Mehmet Özkaya 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
İÇEL 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
İbrahim Gürsoy 

Ercan Karakaş 
Mehmet Sevigen 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
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T.B.M.M. 
KARS 
Mehmet Alp 
M.SabriGüner 
Atilla Hım 
Zeki Naci tarhan 
KASTAMONU 
Refik Arsİan 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
KONYA 
Ömer Şeker 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 

ADANA 
UğurAksöz 
Bekir Sami Daçe 
M.HalitDağlı 
Mustafa Küpeli 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
H. UluçGürkan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 

B : 144 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MARDİN 
Muzaffer Ankân 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettinAkar 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Osman Seyfı 
ORDU 
Hasan Kılıç 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 

(Reddedenler) 

20.7.1995 0 : 5 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
ŞANLIURFA 
ibrahim Halil Çelik 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Güneş Müftüoğlu 

; Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas Inceayan 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Muharrem Şemsek , 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
Nabi Sabuncu 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 

ERZURUM 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Özttlrk 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Ayvaz Gökdemir 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Rasim Zaimoğlu 
HATAY 
Bestami Teke 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ali Er 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Osman Ceylan 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Salih Ergün 
Engin Güner 
Coşkun Kırca 
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T.B.M.M. 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
SabriÖztürk 
İsmail Sancak 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
ismet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Recep Kırış 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 
İÇEL 
M. İstemihan Talay 

B:144 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Musa Erartcı 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Servet Turgut 
Mehmet Âli Yavuz 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Gazi Barut 
Münir Doğan Olmeztoprak 
MANİSA 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Faruk Saydam 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 

(Çekinserler) 

İSTANBUL 
Nami Çağan 
Hasan Hüsamettin Özkan 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Atilla Mutman 

(Geçersiz Oy) 

DİYARBAKIR 

Mahmut Uyanık 

.7.1995 0 : 5 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Adem Yıldız 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Necdet Yazıcı 

KAYSERİ 

Salih Kapusuz 

UŞAK 

Ender Karagül 
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T.B.M.M. 

ADANA 
M. Selafıattin Kılıç 
Ali Yalçın Öğütcan 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
AFYON 
İsmet Attila (B.) 
Gaffar Yakın , 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmetGür 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Ömer Faruk Ekinci 
Mehmet Kerimöğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe (B.) 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Hüseyin Bal yalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer.Lütfi Coşkun 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 

B:144 20 .7 .1995 

(Oya Katılmayanlar) 

0 : 5 

Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
BOLU 
Necmi Hoşver 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem (B.) 
Buytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Turhan Tayan 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz (B.) 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Âksoy 

Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindöruk (Başkan) 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
ErgunÖzdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Onur Kumbaracıbaşı 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan (B.) 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Tansu Çiller (Başbakan) 
Bedrettin Dalan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Mehmet Moğultay (B.) 
Ali Oğuz 
Yusuf Pamuk 
Gürol Soylu 
İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
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7.1995 0 : 5 T.B.M.M. 
Halil Çulhaoğlu (B.) 
Ersin Faralyalı 
Erdal inönü 
Mehmet Köstepen (B.) 
Mehmet Özkan 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 

, Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Ökkeş Şendiller 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Abdülkadir Doğru 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 

' Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Necmettin Erbakan 
Ali Günaydın 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 

ADANA : 1 
ADIYAMAN : 2 
ANKARA : 1 
BATMAN : 1 

B : 144 2 0 . 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Mustafa Ünaldı , 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Rıza Akçalı (B.) 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Nevşatözer 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran (B.) 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mehmet Gölhan (B.) 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Ali şan 
Nafiz Kurt (B.) 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

(Açık Üyelikler) 

BURSA :1 
DİYARBAKIR : 4 
İSPARTA : 1 
İSTANBUL : 2 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Abdüllatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver 
TOKAT 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Alparslan Jürkeş 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Ali Uzun 

MARDİN 
MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 

: 3 
:1 
: 2 
: 2 
:1 

7. 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI GÜNDEMI 
144 ÜNCÜ BİRLEŞİM 2 0 . 7 . 1 9 9 5 PERŞEMBE Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI. 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK: İŞLER 

.1. — Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in Yüce Divana şevkine dair açık oylaması. 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
" YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
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SÖZLÜ SORULAR 
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1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

. ' . - .• ' KOMİSYONLARDAN GELEN- DİĞER İŞLER 

IV— Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin' 470 Sayılı Kanun rlükrnünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2, — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik* 
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı ; 111) (Dağıtma tarihi : 6.7*1992) 

3..— Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 

"6,7.1992); 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.T992) 

5<;— ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S.. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) \ • 

6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve PJan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgm Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 

. — 2 — • ' 



7 
v KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLEM 

ÎHÜŞkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hülonünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

10. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma- . 
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve fçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

12. —- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 13. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

14. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde Ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

15. :— Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 16. — İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

17. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayüı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 18. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının^ Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alpitemoçin ile Devlet Eski Ba-
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kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : İ3A995) 

X 19.— Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 20. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

21. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta* 
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

22. — Çorum -Milletvekili- Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2,1992) 

23 .— Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

24.'r—.11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

25. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 26. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku-
nırnu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 27. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekiİi Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekiİi Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
Özelleştirme. Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı: 699) (Dağıtma tarihi: 27; 7.1994) 

28. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu 'Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandirma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişlerî ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 
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X 29. — 7,11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1007, 
2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861 ve 861'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.6.1995; 
3.7.1995) 

(Birinci Görüşme 29.6.1995 Perşembe günü tamamlanmıştır.) 
30. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet

vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de. Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

31. —İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile Gaziantep Milletvekili Hikmet Çe
tin ve 228 Arkadaşının, Anayasanın 175 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1468) (S. Sayısı : 878) (Dağıtma tari
hi : 14.7.1995) (Birinci görüşme 19.7.1995 Çarşamba günü tamamlanmıştır.) 

X 32. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekili eri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize Endeksli 
Konut Kredisi Alan Kişilerin ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri 
ve Plan ve Bütçe'Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 866) (Da
ğıtma tarihi : 20.6.1995) 

33. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sun
gurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 
ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

- 34. — Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'ın; 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğltı'nun, . Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 
4 Arkadaşının, 30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
liklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Ka
nun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkın
da Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1104, 
2/1127, 2/1479) (S. Sayısı: 876) (Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 
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35. — İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/888) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma ta
rihi : 11.7.1995) 

36. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvckilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108 
Sayıh Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1457) (S. Sayısı : 874) (Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 

37. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

38. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

39. .— Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647» 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 40. —2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili 
Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

41. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

42. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş-
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kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve* Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

43.. — Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

44. — Kadın ye Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

45. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, .Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1 /364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

46. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

47. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

48. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

.49..'— 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

50, — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plân ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 
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5 2 . - 2 8 8 6 Sayılı Devlet ihale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5/1993) 

53. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

54. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güne§ 
Müftüoğlu," Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvefcili İçel Milletvekili Aydm Güven Güfkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kânununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanuni Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7,1992) 

55. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun. Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

56. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ya Mas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet -Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek-, 
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

57. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kânun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

58. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di* 
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4J930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

59. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde' Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve/Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (Si Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 
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60. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı ': 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

61. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teskin 
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı :. 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

62.'— Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge.Kalkınma İdaresi Teşkilatının' 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge 'Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı ' 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 63. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
vo Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
İ6.2.1993) 

64i —- Milletlerarası Finansman Kurumuna'Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 65. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/419) .(Sj Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

66. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin Â/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

67. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı: 105) (Dağıtma tarihi.': 15.6.1992) 

68. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun. Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

69. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl 
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

70. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunim 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S; Sayısı : 10)'(Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

711 — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
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72. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
''1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992) 

73. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Ba&ri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149; 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

74. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

759 ~ Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan'in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

76.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

77. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanuri Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

78. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi .• 21,9.1992) 

80. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-
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nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı :. 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

81. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (Sj Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

82. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

83. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Etkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9B1992) 

84. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

86. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.İ972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

87. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

88. .—- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

89. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.101992) ' 
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90. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'uh, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

91. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi.: 2.11.1992) 

92. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

93. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

94. — Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Sahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

95. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

96. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Haki 
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

98. ~ Balıkesir Milletvekili Melih Pabueçuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
imar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmes'ine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) ' 

99. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
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100. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

101. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

102. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetküerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi ; 
26.1,1993) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

107, —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

108, — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayüı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler-Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

109. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, ,1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/1O0) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

llö. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 üncü Maddesinin (f) Bendinin De-
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ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

111. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen*in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
Haç 'Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ye Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

112. — Afyon Milletvekili Baki Durmazın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S,-Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) . 

113. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

114. —- Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

115. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318). (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

116. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

117. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu. Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 

118. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hr/kkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

119. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

120. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) Pağıtma tarihi : 13.4.1993) 
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121,, — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

122 — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5,1993) 

123. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun. Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

124. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

125. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'ih, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
tik Defa Memur, İşçi, Geçici îşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

126. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

127. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

128. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

129. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

130. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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131. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : .389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) • 

132.— Seyfettin Uzundiz Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
X 133. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'iri, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

134. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

135, — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarilıi: 8.2,1994) 

136.- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hcâkimier ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

137. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis- ' 
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) ; 

138. —• Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı tş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S; Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) • 

139. — Şırnak MilletveMli Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

140. -—Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

141.— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564). 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
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İ42, — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

143. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

144. _ 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına' Dair Kanun Tasarısı ile. Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S, Sayısı : 596) (Dağıtma tark 
hi : 23.3.1994) -

145. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) ' - ' • 

146. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

147. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

149. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :, 
23.3.1994) 

150. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

15U — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi •: 23.3.1994) 

152. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

153. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
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Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

154.—Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut .Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

155. —Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin S itiş, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonlan raporları {1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /539) (S. Sayısj : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

157.,— Erzurum Milletvekili İsmail Köse'riİn, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teldifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

158. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş-
bakanlıV. Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

159. — $ırnak Milletvekili Mhhmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

160. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) , 

161. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Daü 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu .Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

162. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S.'Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

163. — Ticaret ve Sanayii Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
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ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) -
X 164. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilrriiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi ; 
28.3.1994) 

165. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

166. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 167. — İsparta Milletvekili Ertekin Dunıtürk'ün, Ayasofya Camimin ibadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

168. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

169. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayıh Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

170. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

171. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf . ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

172. — Edime Milletvekili Hasan Basri Elerdin, 926 Sayılı Türk Silahlı- Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarîhi: 3.6.1994) 

173. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 
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174. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6,1994) 

175. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

176. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

177. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı-: 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

178. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

179. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve. Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 
X 180. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

181. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

182. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı: 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

183. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 
X 184. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-

de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi : 19,10.1994) 

X 185. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

. . '—.20 — 
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186. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi: 21.10.1994) 

X 188. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili" 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 189. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ,ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1.994) 
X 191. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 192. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti ' Arasında. Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 194. — Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi: 3.11.1994) 
X 195. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim.ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı: 730) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

X197, — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta-
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sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 198. —•Türkiye'Cumhuriyeti' ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında işbirliğine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
XI 199. — Türkiye"Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ala

sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğılma tarihi : 14.11.1994) 

200.; — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar-' 
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 201E — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi: 18.11.1994) 

X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 Û00 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi.: 22.11.1994) 

203. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta^ 
rihi : 28.11,1994). 
X 204. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara-

sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri vo Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 
X 205.— Türkiye Cumhuriyeti "Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 206. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi: 26.12.1994) 

20,7. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
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Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 3S inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

208. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ye Sosyal İğler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

209 — istanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İdaresi 
Kanununda' Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendinneyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 

.Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları" (t/787) (S. Sayısı : 764)'(Dağıtma,tarihi : 10.2.1995) 

X 211. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (t/672) (S! Sayısı ; 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 212. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması. Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı: 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S,'Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

214. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

215. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

216 — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nm Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 
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217. — İller Banhası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

218. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri -Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 219. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö

rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

220. —- Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 
, X 221. - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 
X 222. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Diskin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 163.1995) 

223. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı ICanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 
X 224.— Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 225. —Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasıniin'Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ye 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 227. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Qımhuriyeti Arasında Dostluk ve 

işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair.Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

228. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal-
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dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

229. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) -

230. -— Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

231. -r- Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
vj İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı : 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

232. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S; Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

233. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

X234. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi : 24.3.1995) 

235. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) 

236. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

237. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 
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238. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) •• 

239. -•-• Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve 'Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 

240. •— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Ancadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşınım, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal gahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

241. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995) 
X 242. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi

lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

243. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 
X 244. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasımn Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 245. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1 /826) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

246. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi.': 26.4.1995) 
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247. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'ınun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi.: 26.4.1995) 

248. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) ! ' 

249. —. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı: 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

251. — Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

252. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

253. '-r- Kütahya Mületvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

254. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

255. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi :, 
26.4.1995) 
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256. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşchir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

257. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, . 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

258. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'rn; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

259. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı :. 843) (Dağıtma tarihi :• 1.6.1995) 

260. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705)_ (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) -: • 

261.— İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1,6.1995) 

262. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 nci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) . , 

263. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

264. —- Bursa Milletvekili Yılmaz Övah'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

265. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayıh ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 846) 
(Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

266. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nm 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5A1995) 
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267. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'm 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun-Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

268. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarih ve 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S. Sa
yısı : 853) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

X 269. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) -

X 270. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması 
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıtma tari
hi : 8.6.1995) 

271. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün. 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 272. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayısı : 856) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

X 273. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/810) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 
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274. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı : 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995). 

275. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuvvetleri 
îçhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ye Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 
22.6.1995) 

276.— Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sa
yısı : 863) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

277. ~~ Tütün ve Tütün MamullerininZararlarının Önlenmesine Dair 9.1.1991 Ta
rih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Milletvekili Ahmet 
Feyzi Inceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

278. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1344) (S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi: 11.7.1995) 

279. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve (Plan vo Bütçe Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı : 
870) (Dağıtma tarihi : 13.7,1995) 

280. —•Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarıları ile Bolu 'Milletvekili Necmi Hoşver ve 69 Arkadaşının Terörle Mücadele Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ye İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/515, 2/521, 1/559) ı(S. Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 18.7.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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