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3. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, (6/1272, 1305,1308) esas numa
ralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/419)
4. - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, (6/1344) esas numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/421)
5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, (6/1353,1360,1361) esas numa
ralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/422)
6. - Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, (6/1351, 1466) esas numaralı
sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/423)
7. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, (6/1413, 1457) esas numa
ralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/424)
8. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, (6/1398) esas numara
lı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/425)
V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1. - Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Veysel Atasoy'un, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Veysel Atasoy'un, şahsına sataşması nedeniyle konuşmasıVI.-ÖNERİLER
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1. - Başkanlık Divanı ile Meclis komisyonlarında CHP Grubuna düşen üye
likler için aday gösterilmesine ve Genel Kurulda oylanmasına ilişkin ANAP
Grubu önerisi
2. - Başkanlık Divanı ile Meclis komisyonlarında GHP Grubuna düşen üye
likler için aday gösterilmesine ve Genel Kurulda oylanmasına ilişkin RP Grubu
Önerisi
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER
1. - Bütçe Kanununda 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 Hakları Bakanlığının Teşkilat ye Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı :
139)
4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/324) (S. Sayısı : 134)
5. - 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)
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6. - İ l 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)
7. - 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)
8. - 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)
9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin
Belirlenmesine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/720) (S. Sayısı: 691)
10. - 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)
1İ. - 18.1.1954Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994Tarihli ve 4046
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sayısı: 763)
12. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve
58'e 1 inci Ek)
13. - Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı 111)
14. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112)
15. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik 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 Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137,
.1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116)
16. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180)
17. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve-Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193)
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18. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322)
19. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız
ve Keyfî İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337)
20. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375)
21. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/576) (S. Sayısı: 394)
22. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı :
395)
23. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404)
24. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde
Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve
Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı 373)
25. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554)
26. - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı'.: 606)
.-•...••.'
27. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609)
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28. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624)
29. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması,
206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690)
30. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İd
dialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikle
ri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıricı Maddesine Uyduğu İddi
asıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye
ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile
Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sa
yısı •: 779)
31. - 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)
VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR
'

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, müteahhitlik karnesi bulunan mil
letvekillerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil.
Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/5927)
2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Bağ-Kur İl Müdürlüğünde
görev yapmaktayken vefat eden bir şoföre ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'ın yazılı cevabı (7/6058)
IX. - KOMİSYONLAR BÜLTENİ
1. - 2.8.1994 tarihinde komisyonlarda bulunan işler ile bu tarihten 30.1.1995
tarihine kadar komisyonlara gelen, neticelenen ve kalan işler
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I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı.
Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları ile tıp fakülte
lerinin, hekimlerin ve hastanelerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Sağlık Bakanı
Doğan Baran cevap verdi.
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı, Hükümet icraatına yetkili olup olmadıkları tartışılan bazı
kişilerce antidemokratik müdahaleler yapıldığı;
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder, bazı çevrelerce, medya organlarına sızılarak millet
vekili onurunu hedef alan" haksız suçlamalarda bulunulduğu;
İddialarına ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.
15.3.1995 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 798 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, gündemin
"Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 31 inci sırasında, ye
niden görüşülecek 4073 Sayılı Kanunun 32 nci sırasında, 48 saat geçmeden alınmasına; gündemin
120 nci sırasında yer alan 412 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 33 üncü sırasına, 107 nci sırasında yer
alan 350 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 34 üncü sırasına, 123 üncü sırasında yer alan 543 Sıra Sa
yılı Kanun Tasarısının 35 inci sırasına, 97 nci sırasında yer alan 325 Sıra Sayılı Kanun Tasansının
36 ncı sırasına alınmasına ve Genel Kurulun 15.3.1995 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soru
ların görüşülmesine ilişkin DYP Grubu önerisi kabul edildi.
Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen üyeliğe, İstan
bul Milletvekili Güneş Taner seçildi.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının :
21 inci sırasında bulunan 71,
22 nci sırasında bulunan 82,
23 üncü sırasında bulunan 139,
24 üncü sırasında bulunan 134,
25 inci sırasında bulunan 283,
26 ncı sırasında bulunan 391,
27 nci sırasında bulunan 66,
28 inci sırasında bulunan 201,

-

18 inci sırasında bulunan 691,
29 uncu sırasında bulunan 699,
30 uncu sırasında bulunan 763,
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,
6 ncı sırasında bulunan 193,
7 nci sırasında bulunan 322,
9 uncu sırasında bulunan 375,
10 uncu sırasında bulunan 394,
- 6 -

T.B.M.M.

B:87

16.3.1995

0:1

11 inci sırasında bulunan 395,
12 nci sırasında bulunan 404,
14 üncü sırasında bulunan 554,
15 inci sırasında bulunan 606,
16 ncı sırasında bulunan 609,
17 nci sırasında bulunan 624,
19 uncu sırasında bulunan 690,
S. Sayılı, kanun tasarı ve teklifleriyle kanun hükmünde kararnamelere ilişkin kanun
taşanlarının;
8 inci sırasında bulunan 337,
13 üncü sırasında bulunan 373,
20 nci sırasında bulunan 779,
S. Sayılı, soruşturma komisyonları raporları ile;
Gelen Kâğıtlarda yayımlanan :
Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 16.2.1995 tarih ve 4073 Sayılı
Kanunun (1/834, 3/1757);
'
Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 180. S.
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Kanun Tasarısının görüşmeleri ise, tasarının mad
deleri daha önce Komisyonca geri alındığından;
Ertelendi.
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifinin (2/647, 2/691) (S. Sayısı: 412) müzakerelerine, başlanacağı sırada
istem üzerine yapılan yoklama neticesinde toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından;
16 Mart 1995 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 17.13'te Birleşime son verildi.
Mustafa Kalemli
Başkanvekili
1

İlhan Kaya

Kadir Bozkurt

İzmir

Sinop

Kâtipliye

Kâtip Üye

'

@ ———
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II. - GELEN KÂĞITLAR
16 . 3 .1995 PERŞEMBE
Tasanlar
1. - Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırılma
sı ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/839)
(Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.1995; Komisyona havale tari
hi: 15.3.1995)
2. - 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
(1/840) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ve Komisyona havale tarihi: 15.3.1995)
Yazılı Soru Önergeleri
• 1. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un; Kayseri-Yeşilhisar-Kayadibi Köyünün imam loj
manı ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6402) (Başkanlığa geliş tarihi :.
103.1995)
2. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Kuşçu Köyü camii kubbesi ve
imam-hatip lojmanı inşaasma ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6403) (Başkanlığa
geliş tarihi: 10.3.1995)
3. -Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Güzelce Köyünün su deposu ih
tiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6404) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.1995)
4. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Kömür Köyünün yol ve su soru
nuna ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6405) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.1995)
5. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Şirnaz Köyünün içme suyu so
rununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6406) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.1995)
6. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Ekinli Köyü yolu ve içme suyu
şebekesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6407) (Başkanlığa geliş tarihi :
10.3.1995)
7. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Kayadibi Köyünün yol, su,
elektrik ve kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6408) (Başkan
lığa geliş tarihi: 10.3.1995)
8. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Kuşcu Köyünün kanalizasyon
sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6409) (Başkanlığa geliş tarihi .:-.
10.3.1995)
9. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Kovalı Köyünün yol ve su so
rununa ilişkin, Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6410) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.1995)
10. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Gülbayır Köyü yolunun asfalt
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soni önergesi (7/6411) (Başkanlığa geliş tarihi :
10.3.1995)
11. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Kale Köyünün yol ve su soru
nuna ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6412) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.1995)
12. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Güzelköy Köyünün yol, su ve
kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6413) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 10.3.1995)
13.-Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Kızılhan Köyünün yol sorunu
na ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6414) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.1995)
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14. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Güzelce Köyünün köy konağı
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6415) (Başkanlığa geliş tarihi :
10.3.1995)
15. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Kömür Köyünün köy konağı
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı'soru önergesi (7/6416) (Başkanlığa geliş tarihi :
10.3.1995)
16. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri Yeşilhisar-Kovalı-Köyünün köy konağı
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6417) (Başkanlığa geliş tarihi :
10.3.1995)
17. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri Yeşilhisar-Güzelköy Köyünün köy kona
ğı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6418) (Başkanlığa geliş tarihi :
10.3.1995)
18. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Soğanlı Köyünün yerleşim so
rununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6419) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.1995)
19. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Kömür Köyünün öğretmen loj
manı ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6420) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 10.34995)
20. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Şiraz Köyü ilkokulunun onarım
ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6421) (Başkanlığa geliş tarihi :
10.3.1995)
, 2 1 . - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Ekinli Köyünün öğretmen ihti-.
yacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6422) (Başkanlığa geliş tarihi :
10.3.1995)
22. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Güzelce Köyünün öğretmen
lojmanı ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6423) (Başkanlığa geliş
tarihi: 10.3.1995)
23. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Kayadibi Köyünün ilkokul ve
öğretmen lojmanı ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6424) (Başkan
lığa geliş tarihi: 10.3.1995)
24. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Gülbayır Köyünün ilkokul ve
lojman ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6425) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10.3.1995)
25. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Savunma Sanayiinin zayıflatıldığı iddiasına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6426) (Başkanlığa geliş tarihi; 10.3.1995)
. 26. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Moda Deniz Kulübünün Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünce satılmasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6427) (Başkanlığa
geliş tarihi: 10.3.1995)
27. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Savunma Sanayiinin zayıflatıldığı iddiasına
ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi'(7/6428) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.1995)
28. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya'nın acil destek programına alınmasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6429) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.1995)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN: Başkanycküi Mustafa KALEMLİ
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum.
III-YOKLAMA
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
(Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'e kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekili arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
I.- Antalya Milletvekili Faik Ahun'un, Antalya'da kurutan çimento tesislerine ilişkin gündem
dışı konuşması ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın cevabı
BAŞKAN - Birinci sırada, Antalya'da kurulan çimento tesisleriyle ilgili olarak, Antalya Mil
letvekili Sayın Faik Altun söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Altun. (CHP sıralarından alkışlar)
•FAİK ALTUN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; doğal, kültürel ve tarihî de
ğerleriyle, turizm açısından büyük potansiyele sahip olan Antalya İlimizde akıl almaz bir şekilde
kurulan çimento silolarına, Yüce Meclisin ve kamuoyunun dikkatini çekmek için söz almış bulu
nuyorum.
Yeryüzü cenneti kabul edilen bir bölgede çimento tesisleri kurulmasını aklın ve mantığın al
ması mümkün değildir.
Değerli milletvekilleri, bu tesislerin kurulmasındaki hukukdışılığı açıklamak için, gelişmeleri
kısaca bilgilerinize sunmakta büyük yarar görüyorum. Planlama aşamasında Çevre İl Müdürlüğü
nün hazırladığı raporda, tesislerin, çevre ve görüntü kirliliği yaratacağı, Antalya'nın turizmine bü
yük darbe vuracağı ve ortaya çıkacak zararların giderilmesinin olanaksız olacağı belirtilmiştir.
Sorun, sadece bölgesel olmayıp, tüm Türkiye'yi ilgilendirdiğinden, Yüce Meclis de konuya el
atmış ve inşaat aşamasında bulunan tesislerin kaçak olduğunu, bu inşaatın ivedilikle durdurulma
sını istemiş, konuya, Antalya'nın bir turizm kenti olması açısından yaklaşılması gerektiğini ilgili
bakanlıklara bildirmiştir.
Değerli arkadaşlar, bu uyarıların hiçbiri dikkate alınmamış ve yapım sürdürülmüştür. Her şe
ye rağmen, mavi deniz ve yeşil orman arasında 54 metrelik kuleler yükselerek, doğal ve estetik
dengeyi altüst etmiş, Akçimentonun bu tesislerinden çıkan zararlı maddeler hava kirliliği yaratır
ken, insan ve bitki yaşamını da tehdit etmiştir.
Antalya Konyaaltı mevkiinde inşa edilen çimento siloları kaçak yapılmıştır. Bu tesis için hiç
bir ruhsat alınmamıştır, alınması da mümkün değildir; çünkü, İmar Kanunu gereği, bu tür inşaatlar
için ruhsat alınması zorunludur. Çevre Yasası gereği, çevresel etki değerlendirme raporu yoktur.
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Kıyı Kanunu gereği, bu tür inşaatların kıyıda yapılması yasaktır. Turizmi Teşvik Yasası gereği, bu
yerlerde sadece turizm tesislerinin inşaatı mümkündür. Nitekim, bu konu, duyarlı Antalyalı hemşerilerimizin, Türkiye Tabiatını Koruma Derneğinin görevli mensuplarının haklı ve övgüye değer
mücadeleleri sonucu yargıya intikal etmiş ve yargı tarafından da hukuka aykırılık tespit edilmiştir.
Köhyaaltı Belediyesi, tesislerin yıkımına karar vermiş; fakat, bu kararı uygulayamamıştır. Hu
kuka aykırı oldubittilerle inşa edilen tesislerin yıkımı, yine hukuka aykırı olarak, özellikle de An
talya Büyükşehir Belediyesinin anlaşılmaz tutumu nedeniyle engellenmektedir.
Sormak gerekir, bütün bu süreçte devlet nerededir? Çevre Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Ba
yındırlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı nerededir? Sayın Başbakan, geçtiğimiz günlerde Antalya'nın
turizm şehri yapılacağını açıklamıştır. Antalya, çimento silolanyla mı turizm şehri yapılacaktır?
1995 yılı için beklenen 5'milyar dolarlık turizm geliri, çimento tesisleriyle zora sokulmayacak mı
dır? Avrupa Birliğine girme sürecinin hızlandığı şu günlerde, Avrupa Topluluğu standartları çerçe
vesinde yürütülen mavi bayrak uygulaması sonucu, Antalya kıyıları, en çok mavi bayrak verilen
bölge olmuştur.
Değerli milletvekilleri, mavi bayrak demek, temiz su, düzenli kıyı, kaliteli turizm demektir.
Çimento siloları ise, kirlilik demektir, çirkinlik demektir.
Değerli milletvekilleri, Akçimento silolarının Antalya'ya .yapacağı hiçbir olumlu katkı yoktur.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Devam edecek misiniz efendim?
FAİK ALTUN (Devamla) - Evet efendim.

.

BAŞKAN-Lütfen toparlayın...
FAİK ALTUN (Devamla) - Geçiminin büyük kısmını turizmden, denizcilikten ve tarımdan
sağlayan Antalyalılara bu tesislerin vereceği zarar büyüktür. Türkiye'ye en çok döviz girişini sağ
layan turizmin, doğal güzelliklerinin tahrip edilmesine göz yumulmasını asla hoşgöremeyiz. Bura
dan açıkça ifade ediyorum ki, çevre dostu bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisinin Antalya Mil
letvekili olarak, bu hukukdışılığa son verilmesi için, her türlü girişimde bulunacağımdan kimsenin
kuşkusu olmasın.
Sayın Bakanlarımıza Antalyalılar adına sesleniyorum: Yetkilerinizi kullanarak, bu hukukdışı
lığa son veriniz. Böylece, Yüce Meclisin, daha önce göstermiş olduğu duyarlılığa da sahip çıkılmış
olunacaktır.
'
Konuşmama son verirken, konuya gösterdiği ilgi nedeniyle, Yüce Meclise şükranlarımı sunar,
hepinizi, saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) ' •
BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Altun.
Sayın Hükümet, cevap ihtiyacını hissetmedi.
2. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, sağlık hizmetlerinde özelleştirme uygulamalarına iliş
kin gündem dışı konuşması
BAŞKAN -Gündem dışı, ikinci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın; sağlıkta özel
leştirme uygulamaları konusunda, Yüce Mecliste konuşma yapmak istemişlerdir.
Buyurun Sayın Gaffar Yakın.
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin en önemli so
runlarından birisi olan sağlık sorununa, gerçekten ciddî manada yararlı olabilecek, sağlık hizmet
lerinin özelleştirilmesi konusunda düşüncelerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum. Bu konuda söz verdiği için de Sayın Başkana, özellikle teşekkür ederim.
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Doktor orijinli olduğum için, her gün, devlet hastanelerinde film çektirmek ve muayene olmak
için yardım isteyen, o kadar çok sayıda hasta geliyor ki...
Hastanelerimizdeki kuyrukların, geç randevu ve muayenelerin olması; bunun haricinde, insan
larımızın SSK veya Emekli Sandığına bağlı olmasına rağmen, cebinden para harcama mecburiyet
lerinin olması... Yani, hastalarımız, durumdan memnun değil; ama, doktorlarımız bugünkü durum
dan memnun mu; onlar da hiç memnun değiller. Çok az maaşla, saat 16.00'ya kadar çalışma mec
buriyetleri var; 16.00'dan sonra da, hizmetlerini, özel hastanelerde ve muayenehanelerde devam et
tirerek, çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak mecburiyeti içindeler.
Ayrıca, hastayla doktor arasındaki parasal ilişkilerden hiçbir sağlık mensubu da memnun de
ğildir, bu halden, mutlu da değildir.
Peki, sağlık tesislerimizin durumu ne vaziyettedir; şu anda, aslında, Türkiye'de yeterli sayıda
sağlık altyapısı mevcuttur; ama, hastanelerimiz yüzde 50 oranında yatak kapasitesi doluluğunda ça
lışmaktadır. Bozuk aletlerimiz, CT'lerimiZj röntgenlerimiz ve EKO'larımız bir türlü tamir edilme
mekte; fakat, her nedense, özel teşebbüsün elindeki tıbbî cihazlar harıl harıl çalışmakta, onları kul
lananlar da, maalesef, yine, devlet hastanelerinde çalışan doktorlarımızdır. Öğleden sonra, hafta
sonlan ve geceleri, hastanelerimizde muazzam bir atıl kapasite vardır, boş bir kapasite vardır ve
tüm özel hastaneler de, öğleden sonra, geceleri ve hafta sonları çalışmaktadır.
Bürokratik engeller, yönetim engelleri Ve merkeziyetçi yönetim de sağlıkta en büyük engeller
den birisidir. Az ödenek vardır; bugün, siz, en güzel gelişmiş cihazı, hiçbir peşin ödeme yapmadan
alabilme imkânına sahipsinizdir; ama, devlet hastanelerinde, bürokratik engellerden dolayı alamaz
sınız, alırsanız da karşınıza müfettişler, binbir türlü soruşturmalar çıkar.
Siyasî atamalara da engel olamazsınız, 2 cerrahın gerektiği yere 8-10 cerrah atanmış durum
dadır.
Sonuçta, bugün, ilgili hiçbir kesim, sağlık sisteminin bugünkü işleyişinden memnun değildir.
Peki, ne yapılabilir: Bugünkü imkânlarla, yani, bugünkü finansman kaynaklarıyla -devletin harca
dıkları ve şahısların harcadıklarıyla- bugünkü sağlık.altyapısıyla, bugünkü doktorlarımız ve insan
larımızla çok daha çağdaş, seviyeli ve tarafların memnun olabilecekleri bir sağlık hizmetini insan
larımıza sunabilmemiz mümkündür; ama, nasıl; büyük bir zihniyet değişikliğiyle, büyük bir anla
yış ve yönetim değişikliğini gerçekleştirerek. Tıpkı, özelleştirilen KİT'lerde olduğu gibi, verimlili
ği artırabilmek için, mutlaka sağlık sektöründe de yönetim anlayışının değişmesi şarttır. Bununla
ilgili olarak, şu anda, Hükümetin elinde gerekli enstrümanlar da vardır ve bu konuda Bakanlar Ku
rulu, 3 Şubat 1995 tarihinde, Yüksek İhtisas Hastanesini sağlık işletmesine dönüştürerek ilk hayır
lı adımı atmıştır. Hangi enstrümanı kullanmıştır diye hiç merak ettiniz mi bilmiyorum. Son zaman
larda çıkan özelleştirmeye ilişkin kanunda, tedavi kurumlarının özelleştirilebilme imkânı vardır;
ama, Bakanlar Kurulunun kullanmış olduğu enstrüman, kanun, 7 Mayıs 1987 yılında, şu anda Mec
lise riyaset etmekte olan Sağlık eski Bakanımız Sayın Kalemli'nin, sağlık camiasına kazandırmış
olduğu 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunuyla gerçekleştirilmiştir; bu özelleştirme, o ka
nuna atfen yapılmıştır.
Bu kanun, o zamana kadar hiç konuşulmayan konulan, bir devrim niteliğinde, Türk sağlık po
litikalarının gündemine getirmişti. Sağlık kurumlarının işletilmesinde kaynak israfı, atıl kapasite
nin kullanılması, hizmet satın alınması, kaliteli hizmetin ucuza temin edilmesi ve verimliliğin sağ
lanması; hekim seçme özgürlüğünün kısıtlanmadan sağlık hizmetinin oluşturulması; sağlık hizmet
lerinde ofokontrolün geliştirilmesi; sağlık kurumları arasındaki rekabetin gerçekleştirilmesi; çağ
daş, tıbbi teknik imkânların...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
-
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GAFFAR YAKIN (Devamla) - ...kazandırılması ve sağlık işletmeciliği fikri; idarî ve malî
özerklik anlayışı; özel teşhis ve tedavi imkânları; hep, sözleşmeli personel -Türk veya yabancı- ça
lıştırma; genel sağlık sigortasının, ilk adım olarak başlatılması, bu ilk kanunla ortaya getirilmiş un
surlardı.
Sonuç olarak; 1987 yılında, Türk sağlık camiasına, verimlilik; kaliteli sağlık hizmetini ucuza
mal etme; sağlık personelinin, çalışmasıyla doğru orantılı olarak daha fazla gelir elde etmesinin
sağlanması; sağlık işletmeciliği fikri, hep bu kanunla kazandırılmıştı; ama, niye olmadı...
Değerli milletvekilleri, maalesef, tıpkı özelleştirmede olduğu gibi, Anayasa Mahkemesine gi
dilerek, bu kanun, o zaman kullanılamaz hale getirilmiş ve birtakım ihmallerin sonucu da bugün
lere kadar gelinmiştir.
Bugünkü Hükümet, Yüksek ihtisas Hastanesini sağlık hizmetlerine dönüştürerek çok hayırlı
bir adımı atmıştır. Artık, 24 saat hizmet verilecektir ve Yüksek İhtisas Hastanesine giden hastala
rımızın, Emekli Sandığına bağlı olan hastalarımızın, öğleden sonra özel hastanelere gidip de anjiyografi çektirme zorunluluğu kalmayacak; orada çalışan doktorlarımız da öğleden sonra başka has
tanelerde çalışma mecburiyetini duymayacak ve daha fazla para kazanacaklardır. Hastalarımıza da
ha samimi, daha güler yüzle sağlık hizmeti verilecek ve devletimiz de, toplam olarak daha az ma
liyetle bu hizmeti satın alacaktır.
••••-•
Sakınca olarak kısaca bahsetmek istediklerim: Yönetim kurulunun oluşturulmasında, halkın
temsilcilerine daha fazla yer verilmesi gerekir. Hâkim ve savcı aynı şahıs olursa, o zaman, orada
ki hizmetin kontrolü imkânsız hale gelecektir; bu bakımdan, yönetim kurulunda, halkın temsilcile
rine; ticaret odasına, esnaf derneklerine ve diğer il genel meclisi üyelerine daha fazla yer verilme
si, yetki tanınması; siyasetin, yönetim kurulundan tamamen elini çekmesi ve başhekimlerin de, ora
da çalışan doktorlar tarafından, bir kereliğine, dört veya beş yıllığına seçimle işbaşına getirilmele
rinin daha doğru olacağı kanısındayım.
Ayrıca, bugünkü uygulamada, işletmeye çevrilmiş olmasına rağmen, doktorların, orada çalı
şan sağlık personelinin maaşlarını hâlâ devlet karşılayacaktır; bu, işletmecilik anlayışıyla doğru
orantılı değildir. Bugün için gerek Yüksek İhtisas gerek Koşuyolu gerekse Haydarpaşa Göğüs Cer
rahisi gibi kardiyovasküler cerrahi yapan hastaneler, şu anda kendi imkânlarıyla ve kazançlarıyla
kendi ayakları üzerinde durabilme imkânına sahiptirler; diğer hastanelerden ayrı bir özellikleri var
dır. Burada, mesai sonrası hizmet verme imkânı getirilmiştir ki, bence bu yanlıştır. Eğer, sağlık per
soneline, 24 saat aynı özveride çalışma imkânı sağlanırsa, daha doğru bir adımdır. Çalışan sağlık
personeli 24 saat -tıpkı özel hastanelerde olduğu gibi- çalışmalarıyla, ürettikleriyle doğru orantılı
olarak kazançlarını sağlamak zorundadırlar; eğer, onlara, sadece belirli saatten sonra özel mesai
imkânı sağlanacak olursa, hastaların büyük bir kesiminde, -tıpkı şu anda üniversite hastanelerimiz
de olduğu gibi- öğleden sonra, saat 16.00'dan sonra gelin sizi muayene edeyim, demek zihniyeti
yerleşir ki, bu da işletmecilikle bağdaşmaz.
Bu kurumların devlet bütçesine yük olmak yerine, kendi ayakları üzerinde kalmalarını sağla
mak daha doğru bir adımdır; fakat, bütün bunlara rağmen böyle bir adımı gerçekleştiren ve bu ka
nunu bize kazandıran başta eski Sağlık Bakanımız Sayın Kalemli olmak üzere bütün emeği geçen
lere buradan teşekkürlerimi arz eder, Türk sağlığına ve Türk insanlarımıza hayırlı, uğurlu olması
nı dilerim.
.
'
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
.

••
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3. -Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Afşin-Elbistan Termik Santralının özel
leştirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un
cevabı
BAŞKAN - Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş, Afşin-Elbistan Termik Sant
ralının özelleştirilmesi hakkında Yüce Meclise bilgi arz edecekler.
Buyurun Sayın Topaktaş.
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, Türki
ye'nin elektrik üretim merkezlerinden biri olan Afşin-Elbistan Termik Santralının özelleştirilmesiy
le ilgili olarak söz almış bulunmaktayım; bu münasebetle, en içten saygılarımı sunuyorum.
Kıymetli arkadaşlarım, sözlerimin başında, özelleştirmeye kesinlikle karşı olmadığımızı özen
le belirtiyorum ve fakat, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklara karşı olduğumuzun özellikle bi
linmesini istiyorum.
Ramazan Bayramı münasebetiyle bölgede bulunduğumuz süre içerisinde, bölge halkı ve ter
mik santral çalışanları, sanki, santral biz satıyoruz veya santral biz özelleştiriyormuşuz gibi bizler
den hesap sormaya kalkışmışlardır. Bölge insanı ve çalışanları infial halindedir. Toplumumuzun
hassaslaştığı günümüzde, insanlarımız, bilmediği, açık olmayan hiçbir yolu kabullenmek durumun
da olmamalıdır. Bu konuda, hiçbir yetkili, bize, bu santralın satışı veya devriyle ilgili olarak şeffaf
davrandığı söylenemez. İlan edilmeden, şartlar kamuoyuna duyurulmadan davetiye usulüyle üç
konsorsiyumla pazarlık yapılmasını yanlış bulmaktayız. Hani, bu Hükümet, her şeyi şeffaf yapa
caktı?
Bugün Türkiye'nin en büyük termik santralı olan Afşin-Elbistan Termik Santralı, bize göre,
stratejik önemi olan bir müessese konumundadır. Yanlış insanların elinde olması veya işletmenin
devre dışı bırakılacak bir konuma getirilmesi, Türkiye'nin günde üç saat karanlıkta kalması demek
tir. Zira, bu santral, Türkiye elektrik üretiminin 1/10'unü karşılamaktadır.
Bu santralın devri hususundaki hassasiyetimiz üzerine bizleri bilgilendirmek maksadıyla Sa
yın Bakanımızın gönderdiği bilgiye teşekkür ediyorum. Yalnız, santralın yıllık faaliyet raporuna
göre, aylık, hatta günlük verilere göre, yanlış tespitlerin olduğu kanaati bizde hâsıl olmuştur. Sant
ralın üretime başladığı ve dört ünitenin çalıştığı dönemlerde hiçbir zaman üretim yüzde 70'den aşa
ğıya düşmemiştir. Özellikle, satışa esas olarak 3,6 milyar kilovatlık 1993 üretimini, yani en düşük
ürettiği yılı ele almasını, samimiyetle bağdaştıramıyoruz. En kötü yılı 1993 yılı olmuştur. Hemen
arkasından gelen 1994 yılı 5,2 milyar kilovattır. TEAŞ'ın yıllık faaliyet raporunda ve santrallarla
ilgili verilerin değerlendirilmesinde dört ünitenin yıllık üretimi 8,1 milyar kilovattır. 1994 yılında
5,2 milyar kilovat ile enerji üretimi yüzde 65 olarak belirtilmesi gerekirken, açıklamada bu oran
yüzde 45'e düşürülmüştür. Bu rakamlar, TEAŞ'ın yıllık faaliyet raporlarında vardır. Sayın Bakana
bu rakamları kim veriyorsa ya rapor yanlış ya da bu rakamları Sayın Bakana veren yanlıştır.
Yine bir yanlış da her ünitenin üretim kapasitesi 344 kilovat olduğu halde, Sayın Bakan bunu
340 kilovat olarak bildirmiştir.
Bir yanlış bilgi de, birim fiyatlarının değerlendirilmesinde görülüyor. 5 centlik konsorsiyum
teklifinde, 1 ve 4 üncü ünitelerin rehabilitasyonuyla 5 ve 6 ncı ünitelerle ilgili yatırımların fiyatı
1.25 cent olarak belirtilmiştir. Halbuki, 2, 3 ve 4 üncü ünitelerin rehabilitasyonu şu anda bitmiştir.
1 inci ünitenin rehabilitasyonuysa ikibuçuk ay sonra tamamlanacaktır; dolayısıyla, maliyete yansı
tılan ve firmanın vermiş olduğu 5 centlik tekliften, bu miktarın çıkarılması gerekir. Enerji maliye
ti, iddia edildiği gibi, santralda 11.2 cent olmayıp, TEAŞ verilerine göre, 2.16 ccnttir. Hesaplama
larda, kur farkları, artı kredi faizleri ve üretilmeyen enerji de fiyatlara yansıtılmaktadır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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BAŞKAN - Lütfen tamamlayın efendim...
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) - Halbuki, firma, kur farkı, kredi faizleri ve üretil
meyen enerji kaybını üstlcnmemektedir. Bu maliyet, yıl içerisinde, üç ünitenin çalışması neticesin
de oluşmaktadır. 2 nci ünitenin devreye girmesiyle, maliyet daha da düşecektir.
Bizim anlamadığımız, daha doğrusu, hiç kimsenin kabul etmediği bir hususu da burada belirt
meden geçemeyeceğim. Benim malım kusurlu, benim malım kötü, benim malım iyi değil mantı
ğıyla pazarlık yapmanın, hangi akla hizmet ettiğini anlamıyoruz. Böyle bir satıcılık, iflası getirir.
16 ünite çalıştıracak kömür havzasına, neden yeni santrallar yapılması düşünülmüyor? 1993
yılında temeli atılacağı, zamanın başbakanı tarafından ifade edilen 5 ve 6 ncı üniteler bugün satış
yoluyla yapılmak isteniyor. Bu, devlet yönetimine güvenin sarsılmasına sebep olmaktadır. Bugün
kü mantıksa, dört verip iki almanın mantığıdır. Kamu malının, bu şekilde peşkeş çekilmesini kabul
etmediğimizi bildiriyoruz. Çalışan insanların ve yöre halkının huzurunu kaçırmaya, hiç kimsenin
hakkı yoktur. Bölücü terörün tutunamadığı bölgemizde, huzurun bozulmasını istemiyoruz. Bu se
beple de, bölge halkının ve çalışanların infialinin giderilmesi gerekir; devlete bağlılıkları ve güve
ni sarsılmamalıdır.
Diğer bir konu da, müessese müdürünün bizlere bilgi aktardığı gerekçesiyle soruşturmaya tâ
bi tutulmasıdır. Bizim aldığımız bilgiler, TEAŞ'ın raporlarında, yıllık faaliyet raporlarında mevcut
tur. Yani, devlet sırrı değildir. Bir parlamenterin bu tür bilgi alması da -sanıyorum- soruşturmayı
gerektirmez; kamuoyu ve medya da bu bilgilere sahiptir. İyimser düşüncelerle, 20-25 yıl ömrü olan
bu santral devlete işlemez vaziyette devredilmesin diyoruz. 4 verip 2 almayalım da, bunun yerine
4 artı 2 eşittir 6 üniteyi, 25 yıl sonra, çalışır vaziyette alalım diyoruz. Bizim hassasiyetimiz bundan
dır.
,
Saygılarımı sunuyorum. (BBP ve RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Topaktaş.
Gündem dışı konuşmaya cevap arz etmek üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Vey
sel Atasoy; buyurun.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; aynı konuda, aynı mealde -Afşin-Elbistan Santralı konusunda- onbeş gün
içinde yapılan iki gündem dışı konuşmayı cevaplamak üzere ikinci defa huzurlarınızdayım.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Üçüncüsü de gelecek.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Sayın Dumankaya, yazılı sorunuza da cevap verdik.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Gelmedi daha.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Meclis Baş
kanlığına gönderdim.
Dördüncüsü de gelir, beşincisi de gelir; biz her zaman cevap vermeye hazırız.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Biz mücadeleciyiz. Ne yapalım; bütün denetim yollarını
kullanacağız.
.
"
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Sayın millet
vekilleri, Afşin-Elbistan projesi konuşunda, daha önce, projenin ne olduğunu izah etmiştik; bir yapişlet-devret projesidir. Şu safhaya kadar da tasarrufî hiçbir muamele yapılmamıştır. Sayın Dumankaya'nın yazılı soru önergesinde ifade ettiği gibi, ne devlet peşkeş çekilmiştir ne santral peşkeş çe
kilmiştir. Yapılan iş, bir yap-işlet-devret projesidir. Özelleştirme Kanunu görüşülürken de, özelleştir
meyle ilgili bir uygulama görüşülürken de, bu kürsüye her gelen, söze başlarken "biz, özelleştirmeye
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karşı değiliz" diye başlamaktadır; ama, özelleştirmeye karşı olmak da bir fazilettir. Ben, daha ön
ce de ifade ettim; bir görüştür, bir misyondur; insan, özelleştirmeye karşı olabilir; doğru olan, kar
şı olduğunu da-diğer birçok arkadaşımız da,'onu, buradan ifade etmiştir-ifad6 etmelidir.
• .'. Afşin-Elbistan Projesinde, neler yapılacaktır; mevcut santral, 2 defa rehabilite olacaktır. Bun
dan evvelki konuşmacı da, diğer konuşmacı arkadaşımız da, bu rehabilitasyon işinin bittiğini ifade
etmektedir. Peki, 20 sene içinde, bu santral, hiç arıza yapmadan, hiçbir rehabilitasyona ihtiyaç gös
termeden, çalışmaya devam edecek midir; var mıböyle bir mantık? Acaba, içinizde, aldığı araba
yı, hiç, bakıma, servise götürmeden ömrübillah kullanan, bir sayın milletvekili var mı? Acaba, bu
iddialarda bulunan değerli arkadaşlarımız, termik santralların, hangi şartlarda, nasıl çalıştığını, na
sıl arızalarla karşı karşıya kaldığını, yakından tetkik etmişler midir?
Burada, tek tepki, sendikadan gelmektedir. Bakanlar Kurulu bir izin vermiştir: Bu 4 ünite re
habilite olacak. 3.44'lük -veya kısaca 3.40 dedik. Tek buldukları eksik o- 2 ünite daha ilave olacak.
Yapılacak olan yatırım, birinci rehabilitasyon, 110 milyon Amerikan Doları. Tekrarlıyorum -arka
daşlar, rehabilitasyonun bittiğini, sadece, 1 ünitenin kaldığını söylüyorlar- ilk etapta yapılacak bi
rinci rehabilitasyon, 110 milyon Amerikan Dolarıdır.
HALlT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Bakan, bunu, Amerikan firması yapmak zorunda
değil mi?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Rehabilitas
yondan bahsediyorum Sayın Dumankaya... Hatalarının hepsini yaptırdık, yaptırıyoruz, tazmin etti
riyoruz; yani, devletin hakkını, siz, hiç merak etmeyin. Her.zaman savcısınız, hâkimsiniz. Yalnız,
bilirkişiliği de eklemeyin, savcılığınıza ye hâkimliğinize; yani, milletvekili olmak, bu sıfatları, si
ze kazandırmaz.
. HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Onu da, mahkeme kararıyla yaptırıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Dumankaya...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Efendim, bilirkişiliği mahkeme kararıyla yaptırıyor.
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, lütfen, sözünü kesmeyelim sayın hatibin.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Şimdi, 5 ve
6 nci ünitelerin yapımı 1,2 milyar Amerikan Doları; bundan sonra 2 nci faz rehabilitasyon için, bu
da 880 milyon Amerikan Dolarıdır; yani, bu yap-işlet-devret projesi yaklaşık, 2,2 milyar dolarlık
bir yatırımı öngörmektedir Yap-İşlet-devret projeleri, benim icadım değil, bu projenin sahibi, ben
den önceki bakanın da icadı değil, Sayın Dumankaya, mensubu bulunduğunuz parti tarafından yü
rürlüğe konmuş bir uygulamadır.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Eskiden siz de o partinin mensubu idiniz.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Ben de o uy
gulamanın içinde varım. Onun nedenini söyleyeyim; çünkü, enerji yatırımları önemlidir devletin
gelirleri sınırlıdır. Bu yatırımlarda özel sektörün yer almasını o günkü ANAP İktidarı istemiştir ve
ilk defa böyle bir uygulamayı o getirmiştir.
Şimdi, burada tartışılan konu, santral bedava veriliyor. Peki, acaba bu 2,2 milyar Amerikan
Doları geçerli bir para değil mi; 2,2 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak, elbette bunu kimse baba
sının hayrına yapmayacak,ondan para da kazanacak, serbest piyasa ekonomisinin gereği bu.
ESAT.'BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Yapın, çalıştırın.
BAŞKAN- Sayın Atasoy, siz, Genel Kurula hitaben devam edin.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Şimdi, Sayın
Başkan "kapalı kapılar ardında" bilmem ne gibi sözler sarf ediliyor...
-
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BAŞKAN - Siz devam edin, kendi görüşlerinizi Genel Kurula arz edin efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Ben de cevap
veriyorum, devam ediyorum Sayın Başkan.
Kapalı kapılar ardında cereyan eden hiçbir şey yok. Daha doğrusu, ortada bitmiş bir şey yok.
Üç firmaya teklif verilmiş; 3096 sayılı Kanuna göre, üç firmaya teklif verme mecburiyeti de yok.
Yani, Sayın Dumankaya lütfen dinler misin; burada işi bilen Sayın Başkan da o tarihte bakan
dı. 3096 sayılı Kanuna göre, ben elektrik üretmek istiyorum diyen özel sektör bakanlığa müracaat.
eder; bakanlık o talebi inceler, isterse doğrudan doğruya bir niyet mektubu vererek, getir teklifini
kardeşim der; isterse bakar, böyle bir mecburiyeti olmamasına rağmen, benzer işleri yapan firma
lara da niyet mektubu verilir. Burada da benden önceki bakan arkadaşımız bu teklif karşısında iki
ayrı firmaya daha teklif vermiş, niyet mektubu vermiş* böyle bir teklif var, siz de getirin demiş. Bu
rada bir değerlendirme yapılmış. Şimdi, çıkıp, Alarko Firmasının adı veya biraz evvel telaffuz et
tiğiniz ABB Firmasının adı burada geçmezken "bunlar arasında bir haksız uygulama yapılmıştır,
yapılmamıştır" denilmezken, doğrudan doğruya "bu işlem yanlıştır, devletin santralı peşkeş çekili
yor" diyoruz. Niye çekiliyor, niçin çekiliyor; 2 milyar 200 milyon dolarlik yatırım bir bedavanın
mı karşılığıdır...
HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Teminat ne alıyorsunuz Sayın Bakan; onu da açıklar mı
sınız, zabıtlara geçsin.
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bakan...
Sayın milletvekilleri...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Teminat al
ma mecburiyeti yok.
BAŞKAN - Bir dakika, Sayın Bakan... Bir dakika efendim..
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Teminat al
ma mecburiyeti olmamasına rağmen binde 5 teminat alıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Atasoy, bir dakika efendim...
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalarda sayın milletvekilleri görüşlerini bildirirler;
Sayin Hükümet de, kendi bakış çerçevesi içerisinde görüşünü arz eder. Lütfen, sayın hatibe konuş
ma imkânını verelim efendim.
Sayın Atasoy, siz de, lütfen, Genel Kurula hitap edin efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Genel Kuru
la hitap ediyorum.
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Kendi iktidarları da yaptı efendim; Anavatan dönemine karışma
sın. .
"...
. ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Şimdi "kapa
lı kapılar ardında bir şey yok" deniliyor; benim cevap yazdığımı da kürsüden söylüyor sayın mil
letvekili. Ayrıca, hepsini davet ettik. Sayın milletvekilleri Bakanlığa gelip, ilgili dosyalar getirtilip,
ilgili görevlilerle görüşmüş müdür görüşmemiş midir, başta Sayin Bütün olmak üzere.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Görüştük, görüştük efendim.
SAFFETTOPAKTAŞ (Kahramanmaraş)-Görüştük.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Aynı sözleri
burada da söylemişlerdir; kapalı kapılar ardında açıklanmıyor, bilgi verilmiyor. Ben, ikinci defa bu
-
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kürsüden konuşuyorum. Yazılı, sözlü soru önergesini cevaplandırdım, basını da cevaplandırdım.
Kaldı ki, benim bu işlemde tasarrufî bir işlemim söz konusu değildir. Sözleşme tamamlanacaktır,
benim önüme gelecektir. Varsa bildikleriniz, varsa eğri olan, varsa yanlış olan, varsa kanunun dı
şında olan, varsa mevzuatın dışında olan, gelin beraber çözelim; ben daha sözleşmeyi imzalama
dım. Benim imzalamamla sözleşme bitmiyor. Ben sözleşmeyi imzalayacağım Bakanlık adına, on
dan sonra Hazineye gidecek. Hazine tetkik edecek, varsa orada yanlışlar... Özellikle kredi gelecek
tir; 2,2 milyar dolarlık yatırım için yabancı kredi gelecektir. Kredi şartları, bizim verdiğimiz garan
tiler, mevcut mevzuata uygunsa Hazine bunu tasdik edecektir. Şimdi, Bakanlık imza atmamış, da
ha ortada sözleşme yok, Hazineden geçmemiş, ortada Hazine tarafından kabul edilmiş bir sözleş
me yok; kıyameti koparıyoruz...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Sayın Bakan...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Bir dakika,
Sayın Dumankaya; işlem bitmedi...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İyi bir görev yapıyoruz, uyarıyoruz sizi.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Varsa yanlış,
uyarın, afakî rakamlar söylemekle meseleyi halledemeyiz. "Peşkeş çekiyoruz, devleti boş mu bul
dunuz" gibi laflarla bir yere gidemeyiz. Peşkeş çekiliyorsa, ne çekiliyor? Diyorsunuz ki -zatınız da
olmak üzere- "kira alınmıyor." Kira almıyoruz; sembolik alıyoruz. Aktaş olayında alındı mı; Çu
kurova olayında alındı mı...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Aktaş olayı iyi bir olay mıdır?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Gündeme ge
lecek daha Çukurovalar var. Çukurova sözleşmeleri hepsi bekliyor; kalan işler... ANAP İktidarı dö
neminde 6 tane daha sözleşme yapıldı, hepsi askıda, bunlardan kira sözleşmeleri alındı mı; İstan
bul'daki trilyonluk tesisler Aktaş'a verildi; bunun için kaç lira kira alıyoruz. Sayın Hacaloğlu arka
daşınız da buradan tenkit etti ve cevap verdim.
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Siz hesap sorarsınız onlara.
ENERJİ VETABİî KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Bunların hep
si kira aldığınız zaman, elektrik maliyetine intikal eder.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Bakan, mukavelede 27 inci madde var, Aktaş'ı fes
hedersiniz. İsterseniz mukaveleyi getireyim size; tek taraflı fesih yetkiniz vardır. Rica ederim...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Hukuk dev
letini kaldıralım; çok moda oldu; herkes kendi hakkını kendi aramaya başladı.
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Efendim, siz ne yapıyorsunuz? Önemli olan sizin ne yaptığınız.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Şimdi, bura
da şeffaflığın dışında, gizli saklı kapılar ardında hiçbir konu yoktur. Bir gazetemizde "Resmî Ga
zetede karar yayımlanmadı" deniliyor. Karar sadece bu işlemlerin yapılmasına izin vermektedir;
yani, 3096 sayılı Kanunun 3 üncü, 5 inci ve 9 uncu maddelerine göre, gerekli yetki Bakanlığımıza
verilmektedir. Bütün bu işler bittikten sonra, Hazine görüşü de geldikten sonra, konu Danıştaya gi
decektir. Bunlar hukuk sistemimizde imtiyaz sözleşmesi olarak kabul edilmektedir ve bu tartışma
lar da bu noktaya gelmiştir. Danıştayın görüşünden sonra kesin mukavele imzalanacaktır; dolayı
sıyla ortada hiçbir hukukî sonuç, hiçbir işlem yokken, sadece, işin özüne karşı çıkılmaktadır. Sayın
konuşmacı arkadaşımız, burada, sendikanın, Bakanlığımıza gönderdiği -ki Başkanın kendisiyle de
görüştüm- işçiler konusunda belirli endişeleri vardı. Hiçbir endişesinin olmaması gerektiğini, hiçbir
işçi çıkarılmasına izin vermeyeceğimizi, istemeyen işçinin de orada çalışmayacağını ve istediği işye
rinde görev vereceğimizi söyledik. Bu 2 milyar 200 milyon do arlık yatırıma devletin ihtiyacı vardır;
-
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yap-işlet-devret modelleri de bunun için gereklidir. Devletin 2 milyar 200 milyonluk yatırımı red
detme lüksü yoktur; bunda Maraş halkının da menfaati yoktur. 2 milyar 200 milyonluk yatırım, ge
rek rehabilitasyon olarak gerek 4 üncü ve 5 inci ünite olarak, Maraş'a yapılacaktır. Hükümet ola
rak, Bakanlık olarak bu lükse katılmamız mümkün değildir; yanlış buradadır.
B ünitesi neden yapılmıyor deniliyor. Onun da ilanına çıktık, ilan mecburiyeti olmadığı halde,
Afşin-Elbistan-B Santralını da, yâp-işlet-devretle -yaklaşık 2-3 milyar dolar da bu tutacaktır- ilana
çıktık; ama, siz bu tutum içinde olursanız, sendikalar bu tutum içinde olursa, hiçbir yatırımcı Kah
ramanmaraş'a gelmez, Kahramanmaraş'ın vebalini de omuzlarınızda taşırsınız.
Şimdi, katılmadığım ibareler var. Ben, sendika başkanlarını bizzat dinliyorum, onların haklı
haksız eleştirilerine cevap verip ikna etmeye çalışıyorum.
Şimdi, sizi, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Afşin-Elbistan TESS-İŞ Şubesinin, Madenİş Şubesinin seçimleri yakından ilgilendirebilir; sendika seçimleri sizi çok yakından ilgilendirebilir...
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Ne ilgisi var.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Bu seçimler
de taraf da olabilirsiniz, ona karışmıyorum; yalnız, burada sayın milletvekili -zabıtlardan da tek
rarlayabiliriz- şu sözleri tekrarlıyor: "Bölgemiz halkı ve çalışanlar, tam birinfial halindedir..." Ni
çin; yatırım geliyor diye mi halkımız infial halindedir... Miting bizim alanımızda yapıldı, şantralla
kömür alanı arasında yapıldı, halktan kaç bin kişi katıldı; zatınız oradaydınız...
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Orada halk var mıydı ki?!
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Siz halkı ka
rı siniyorsunuz. Elbette çalışanlar da halktır da, halkı zorla işin içine sokmayın Sayın Bütün.
Devlete olan güvenin sarsılması, bölge halkı ve çalışanların devletle karşı karşıya getirilme
mesi için çok dikkatli olunmasını önermekteyiz.
/.
#
Evet, bu dikkati sizlerin de sarf etrriesini, birliğe ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bu gün
lerde, gereksiz açıklamalarla gereksiz çıkışlarla işçilerimizi kışkırtmamanızı, halkımızı kışkırtma
manızı; özellikle daha sorumlu davranmanızı, başta sendika ve sizlerden rica ediyorum.
Genel Kurula saygılar sunuyorum (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1. - Kahramanmaraş Milletvekili EsatBütün'ün, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel
:
Atasoy 'un, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
'
,
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan bir konuyu açıklamak istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmasının en sonunda, bi
zim halkı kışkırttığımızı söyledi hem de Kahramanmaraş'a gelecek yatırımları karşı çıktığımızı
söyledi. Bu konunun açıklanmasını istiyorum.
BAŞKAN - Sataşma nedeniyle söz mü istiyorsunuz?
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Evet efendim.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım,
biz...
t
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BAŞKAN - Genel Kurula efendim, lütfen...
ESAT BÜTÜN (Devamla) - ...kesinlikle, sendika kongresi, A şirketinin, B şirketinin ihaleyi
aldığı bizi ilgilendirmiyor. Bakın, bize gönderdiğiniz belgede diyorsunuz ki: "Yatırımlar hariç, 3,75
cente mat oluyor." Bu, sizin gönderdiğiniz en son belge.
- Santraldan elektiriği kaça alıyorsunuz; 5 cente. Hangi fiyatlara göre bu; 1993 yılının fiyatları
na göre. Neden cevap vermiyorsunuz?!. 1993 yılında üretim 3,6; 1994 yılında hiçbir girdi fiyatı ol
mamış, yatırım olmamış 5,2'ye çıkmış, yüzde 50 üretim artmış. Bu ne demektir; bu, fiyatın yüzde
50 daha aşağıya düşmesi demektir, bu 2,5 cent demektir. 2,5 centlik bir üretimi siz, 5 cente satın
alıcaksınız, bu da yılda 200 milyon dolar eder.
Bu yatırımı, bu şirket bununla yapacak; devletin malıyla yapacak. Hangi ülkede yap-işlet-devret 4 santralı, üniteyi verip 2 tane alıyor?!. O da 20 yıllığına -santralın ömrü 25 yıl- bunlara cevap
.Verin.
. / ' ' . ' • ' ' . ' '
Diyorsunuz ki: "Sizin arabanız bozulduğunda tamir yaptırmıyor musunuz?" Hangi milletveki
li arabası bozulduğunda "al, bu tamir için araba senin"-diyor; var mı böyle bir şey?!.
Şimdi, burada birtakım kişilerin çıkıp "yatırıma karşı çıkıyorsunuz" şeklinde -zan altına alıcıaçıklamaları yanlıştır.
Bakın, elimdeki, sizin verdiğiniz şu belgedeki üretim rakamlarında da yanlışlık var; ne demiş
siniz : "8,2 milyar kilovat elektrik üretmesi gereken santral, 1994 yılında 5,2 milyar kilovat üret
miş, bu da yüzde 45 ediyor "8,2 milyar kilovatın yüzde 50'si 4,1 yapar...
ENERJÎ VE TABlî KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Orada gereken
cevabı verdim, olayı saptırıyor Sayın Başkan.
ESAT BÜTÜN (Devamla) - Burada verdiğiniz cevabı Genel Kurul üyeleri dinledi; fiyat bu
rada, ücret burada...
Şimdi, diyorsunuz ki " 2 milyar dolarlık yatırım gelecek " Buyurun, 2 üniteyi verin, 4 üniteyi
verin biz de destekleyelim; mevcudu verip, bunları çalıştırın, para kazanın, yapın diyorsunuz. Pe
ki, bunlar için ne teminat alıyorsunuz; yüzde 1; nedir karşılığı; 48 milyon dolar; yani, santralın bir
yıllık üretiminin onda biri. İki yıl sonra yapmadan gittiği zaman ne alacaksınız; 40 milyon dolar...
Hani, bu yaptığınız yatırımların teminatı nerede?
Diyorsunuz ki: "Efendim, biz hiçbir işlem yapmadık. " Yapmadıysanız, o zaman, bu şirketin
tercih edilmesi nereden çıkıyor, öbür şirketleri neden tercih etmiyorsunuz?..
Biz, Kahramanmaraş'a gelecek yatırıma karşı değiliz; halkı kışkırtmıyoruz. Bize davetiye bile
göndermediniz; davetinizi almadık; mektup gönderdiniz aldık; gelin beraber gidelim; işçimiz, her
türlü fedakârlığa hazır.
"Efendim, devletin üstündeki yükü atıyoruz" diyorsunuz; ama, bakın buradaki 57,2 centlik kur
farkını devlete alıyorsunuz, fazla istihdamı devlete alıyorsunuz.
Gene, biraz önceki konuşmanız sırasında " isteyen işçiyi biz devlete alacağız " dediniz.
BAŞKAN - Efendim, lütfen bitirin.
ESAT BÜTÜN (Devamla) - Bunları, ayıklanmış balık halinde şirkete sunuyorsunuz; biz, bu
na karşıyız. İhaleler, açık, şeffaf ve net bir şekilde yapılsın.
.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, izin verir misiniz...
BAŞKAN - Bir dakika efendim; lütfen oturur musunuz...
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IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam)
1.- Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın, Antalya Milletvekili FaikAltun'un, Antalya'da kurulan çi
mento tesislerine ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı (Devam)
BAŞKAN - Efendim, Devlet Bakanı Sayın Rıza Akçalı'nın yazılı bir müracaatı var. Kendile
ri, biraz önce konuşan Antalya Milletvekili Sayın Faik Altun'un konuşmasına, Hükümet adına ce
vap vermek istiyorlar; doğrudur, tabiî haklarıdır.
Yalnız, bir noktada endişem var, o sırada burada yoktunuz, zabıtları tetkik etme fırsatınız ol
du mu efendim?
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa) - Sayın Başkan, Sayın Altun'un konuşma metni
ni okudum ve onun üzerine sizden konuşma talebinde bulundum efendim.
BAŞKAN - Buyurunuz efendim. (DYP sıralarından alkışlar)
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Fa
ik Altun'un Antalya'da kurulmakta olan çimento tesisleriyle ilgili gündem dışı konuşmasına^ Hükü
met adına cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. Sayın milletvekiline bu konudaki duyarlı
ğından dolayı teşekkür ediyorum.
Çok kısa bilgi vereceğim. Konu yargıya intikal etmiştir ve. mahkeme, şu anda, bahse konu te
sisin ruhsatıyla ilgili Tip İmar Yönetmeliğinin 59 uncu maddesi gereğince muamele yapılmasının
uygun olmadığına karar vermiştir. Ayrıca, ruhsat alınması gereğini ifade ederek, yürütmeyi durdur
ma kararı vermiştir. Bunun üzerine, Könyaaltı Belediyesi de bu kararı uygulamak üzere encümen
kararıyla yıkım noktasında bir karar oluşturmuştur. Bunu ilgili firmaya vermiştir. İlgili firma da bu
yıkım kararına, yine, mahkeme nezdinde itirazda bulunmuştur. Şu anda konu, bu itirazın değerlen
dirilmesi safhasındadır. Ayrıca, şu anda bu tesisin herhangi bir faaliyeti de söz konusu değildir.
Yargının neticesine göre, işlem, ilgili bakanlıklar nezdinde de devam edecektir.
Hepinize saygılar sunuyorum.
Arz ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
V.-SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankâya'nın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel
Atasoy'un, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, bir arzınız mı var efendim?
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Peşkeş çekme olayından bahsederken ismimden söz edil
di; 70 inci maddeye göre söz hakkı istiyorum,
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sataşma var efendim.
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurur musunuz.
Peşkeş çekme olayı, gündem dışı konuşmayı yapan Sayın konuşmacının konuşmasında geçti.
Sayın Bakan, sanıyorum, o cümleye cevap verdi; Eğer, Sayın Bakan, sizin yazılı soru önergenizdeki cümleyi de kastediyorsa, size konuşma hakkı doğar.
Öyle,bir kastınız var mı Sayın Bakan? (ANAP sıralarından "var var" sesleri)
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Var; ona da
söyledim; çıksın.
'••''..'
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Dumankaya.
ENERJÎ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Usulde böyle
bir uygulama var mı?.
, BAŞKAN — Sayın Bakan, siz usulleri benim kadar biliyorsunuz. Sataşmadan söz almak; an
cak, bir sataşma vuku bulduğunda olur. Zatı âlinize bir sataşma olursa, zaten ben söz veririm efen
dim. Bu saate kadar, hiçbir konuşmacı, şahsınızla ilgili bir şey söylemedi; dikkat ediniz, çok dik- '
katli takip ediyorum; olursa, sizin hakkınızı korumak benim görevimdir, hiç endişe buyurmayın
efendim.
Sayın Dumankaya, yeni bir sataşmaya meydan vermeyecek şekliyle, lütfen, çok kısa efendim.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; söz almamın
nedeni; Afşin - Elbistan Santralı ile ilgilidir. Afşin - Elbistan Santralı kapalı kapılar ardında ihale
edilmeden verilmek üzeredir. Şimdi, bu konuda, yazılı soruma gerekli cevabı alamadım; ama, ben
de bir dosya dolusu bilgi vardır. Eğer burada konuşulacağını bilsem, o bilgileri buraya getirirdim.
Değerli milletvekilleri, elbette özelleştirme lafını ANAP telaffuz etmiştir. Özelleştirmeyi biz
başlatmışız; ama, özelleştirmenin açık ve şeffaf olması lazım diyoruz ve özelleştirme konusunda
hiç kimsenin tereddütü olmaması lazım. Bu milletin, dedelerimizin, babalarımızın verdikleri vergi
lerle yapılan bu yerlerin, bazılarına peşkeş çekilmemesi lazımdır. O nedenle şunu söylemek istiyo
rum: Şimdi, Sayın Bakan diyor ki, "2 ünitenin yapılması için 2 milyar dolar lazımdır" Doğrudur,
peki 4 ünite yapılmış, demek ki, 8 milyar dolar harcanmıştır. Bu 8 milyar dolarlık tesisi birilerine
veriyorsunuz. Peki, teminat olarak ne alıyorsunuz; bunu sormak istiyorum. Efendim, 2 milyar do
larlık yatırım yapmaz ise, cezası ne olacak, teminatı ne olacak; bu soruların cevaplarını istiyoruz.
Burada...
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, bir dakika efendim...
Bu sorulan, zaten bir soru önergesiyle Sayın Bakana sormuşsunuz, Sayın Bakan bunların ce
vaplarını veriyor. Siz, sadece Sayın Bakanın "peşkeş" kelimesi üzerinde benden söz istediniz. Lüt
fen, bu konuda söyleyeceğinizi tamamlayıp, sözünüzü bitiriniz efendim.
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Şimdi, biz bu peşkeş kelimesiyle, bu milletin hakkını
verdiniz, bu konuda, milletvekili olarak, milletin vekili olarak, yetimin hakkını korumak için elbet
te ki, uyarı görevimizi yapacağız.
Aktaş konusuna gelince de...
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Aktaş da nereden çıktı?..
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...şunu belirtmek istiyorum: Aktaş'm mukavelesi, Ana
vatan Partisi döneminde yapılmıştır. Aktaş da, iyi bir özelleştirme değildir; ama, mukavelesinde
madde vardır; 27 nci maddede "tek taraflı olarak idare, bu mukaveleyi fesheder" diyor. Eğer, doğ
ru yürümüyorsa, Hükümetsiniz, bu mukaveleyi feshediniz ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu
gündemde olduğu için de, bu kanundan, buranın özelleştirilmesini kaçırmayınız.
Yüce Meclise, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN—Teşekkür ederim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Sayın Baş
kan...
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun, bir şey mi var efendim?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Sataşma var
efendim...
'
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BAŞKAN - Efendim, bir sataşma yok.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Sayın Dumankaya diyor ki...
BAŞKAN - Sayın Bakan, bakınız, şahsınıza bir sataşma yok efendim.
Bir gündem dışı konuşmaya cevap verdiniz. Ben, biraz önce zatı âlinize sordum; Sayın Dumankaya'ya söz vermemek için sordum; ama, siz "Ona da söyledim; çıksın" dediniz; onun üzeri
ne söz verdim. Sayın Dumankaya'yı da dikkatle takip ettim...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Şimdi, Sayın
Başkan...
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir sataşma yok efendim; ama, zabıtlara geçirmek istediğiniz bir söz
varsa, buyurun, söyleyin.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - "Sayın Dumankaya, yazılı soru önergesinde de aynıtabiri kullanmıştır" dedim. Yani, kanuna göre yapılan bir
işlem peşkeş çekmek midir? Şu anda, yapılan işlem bitmemiştir.
BAŞKAN - Zabıtlara geçti efendim sözünüz.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Burada, son
derece müfteri bir ifade kullanmaktadır,
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - "Teminat alın
mıyor" diyor. Kanunda, teminat alma mecburiyeti yok ki. Binde 5 teminat almışız...
BAŞKAN - Efendim, bunları söylediniz zatı âliniz zaten. ,
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Tamam; ama,
tekrarlatıyorsunuz...
BAŞKAN - Ben tekrarlatmıyorum efendim...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Sözleşme fesholmazsa ne olacak...
BAŞKAN - Siz, o imkânı verdiniz; ben, tekrarlatmıyorum Sayın Bakan. Siz, kendiniz, o im
kânı verdiniz.
' ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Hayır efen
dim; Sayın Başkan, biz, konuşurken kimseye atıfta bulunmuyoruz.
BAŞKAN - Ben, sordum zatı âlinize... Eğer, siz, deseydiniz ki "ben, sadece, konuşmacının
konuşmasına cevap verdim" o zaman, ben, Sayın Dumankaya'ya söz vermeyecektim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Şunu da söy
leyeyim: Eğer, şirket çekip giderse, yapmış olduğu yatırımlar devlete kalacak; sözleştiğinde bu ka
rarı alacak.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır.
Yalnız, gündeme geçmeden önce, bir konuda, Yüce meclise bilgi arz etmek istiyorum: Bugün,
pek çok milletvekili arkadaşım, pek çok konuda, Yüce Meclise bilgi arz etmek için gündem dışı
söz talebinde bulundular. İmkânlarımız, üç arkadaşımıza müsait olduğu için, üç arkadaşımız görüş
lerini bildirebildiler. Yalnız, bu milletvekili arkadaşlarımız arasında Sayın Süleyman Ayhan, bu
gün, öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü nedeniyle konuşma yapmak istediklerini, oturum
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açıldığında baha bildirdiler. Oturum açıldıktan sonra böyle bir imkânımız olmadığı için, kendileri
ne söz veremedim. Ümit ediyorum, önümüzdeki hafta içerisinde, bugün çok önem verdikleri bu ko
nudaki eksikliği giderme imkânını bulurlar.
Teşekkür ederim.
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Nevşat Bey de istemişti...
BAŞKAN - Efendim, tek tek isimlerini saymağa kalkarsam, 15 arkadaşımı söylemem lazım.
Onu arz ettim; pek çok milletvekili arkadaşım, pek çok konuda diye, altını çizdim; eğer, Yüce Ge
nel Kurul emir buyuruyorsa, tek tek isimlerini sayayım.
CENGİZ BULUT (İzmir) - îyi olur efendim...
BAŞKAN - Öyle bir usulümüz yok efendim. İstirham ediyorum...
CENGİZ BULUT (İzmir) - Yani, yeni usuller icat olsa, iyi olur efendim.
BAŞKAN - Bu, yeni bir usul değil.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. - Brezilya Parlamento Başkanının vaki daveti üzerine Brezilya gidecek olan parlamento
heyetinde yer alacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (311776)
BAŞKAN. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgile
rinize sunacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Brezilya Parlamentosunun vaki davetine istinaden, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen,
5 kişilik bir Parlamento Heyetinin 21-29 Mart 1995 tarihleri arasında söz konusu davete icabet et
mesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun, 6 ncı maddesi uyarınca, Genel Kurulun 23 Şubat 1995 tarihindeki 79 uncu Birleşiminde ka
bul edilmiştir.
Heyeti oluşturmak üzere, siyasî parti gruplarının bildirmiş olduğu isimler, adı geçen Kanunun
2 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine sunulur.
Mustafa Kalemli
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Vekili
Adı Soyadı:

Seçim İli:

Vefa Tanır

Konya

Haydar Oymak

Amasya

Hasan Korkmazcan

Denizli

Nurettin Tokdemir

Hatay

Ahmet Arıkan

Sivas

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur.
2. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'hin, (6/1267,1269,1417) esas numaralı sözlü soru
larını geri aldığına ilişkin önergesi (4/420)
BAŞKAN - Sözlü soruların geri verilmesine dair, 7 adet önerge vardır; okutuyorum:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin Sözlü Sorular kısmının 451, 453 ve 611 inci sırasında yer alan (6/1267, 1269 ve
1417) esas numaralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan, soru önergelerimi geri alı
yorum^
Gereğini saygılarımla arz ederim.

\
Bülent Akarcalı
İstanbul

BAŞKAN-Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir.
3.-Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, (6/1272,1305,1308) esas numaralı sözlü sorularını
geri aldığına ilişkin önergesi (4/419)
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına.
Gündemin Sözlü Sorular kısmının 458, 493 ve 497 nci sırasında yer alan (6/1272, 1305 ve
1308) esas numaralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
İbrahim Özdiş
Adana
BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir.
4:-İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, (6/1344) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına
ilişkin önergesi (4/421)
.
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin Sözlü Sorular kısmının 528 inci sırasında yer alan (6/1344) esas numaralı sözlü so
ru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Engin Güner
İstanbul
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.
5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, (611353, 1360,1361) esas numaralı sözlü sorularını
geri aldığına ilişkin önergesi (41422)
_.

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: /
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin Sözlü Sorular kısmının 539, 545 ve 546 ncı sırasında yer alan (6/1353, 1360 ve
1361) esas numaralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan, soru önergelerimi geri alı/
yorum.
—
Gereğini saygılarımla arz ederim,
Mehmet Seven . Bilecik
BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir.
"
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6. - Kütahya Milletvekili M Rauf'Ertekin'in, (611351 < 1466) esas numaralı sözlü sorularını
geri aldığına ilişkin önergesi (4/423)
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin Sözlü Sorular kısmının 537 ve 690 inci sırasında yer alan (6/1351 ve 1466) esas nu
maralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan, soru önergelerimi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Mehmet Rauf Ertekin
Kütahya
BAŞKAN-Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir.
7. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, (6/1413, 1457) esas numaralı sözlü sorularını
geri aldığına ilişkin önergesi (4/424)
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin Sözlü Sorular kısmının 605 ve 6B0 inci sırasında yer alan (6/1413 ve 1457) esas nu
maralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan, soru önergelerimi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Ahmet Feyzi Inceöz
.. Tokat.

:

BAŞKAN-Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir.
8. -KahramanmaraşMilletvekili Ökkeş Şendiller'in, (6/1398) esas numaralı sözlü sorusunu
geri aldığına ilişkin önergesi (4/425)
BAŞKAN-Diğer Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin Sözlü Sorular kısmının 567 nci sırasında yer alan (6/1398) esas numaralı sözlü so
ru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Ökkeş Şendiller
Kahramanmaraş
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.
VI.-ÖNERİLER
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1. — Başkanlık Divanı ile Meclis komisyonlarında CHP Grubuna düşen üyelikler için aday
gösterilmesine ve Genel Kurulda oylanmasına ilişkin ANAP Grubu önerisi
BAŞKAN - Anavatan Partisi ve Refah Partisi Grubu Başkanlıklarının İçtüzüğün 19 uncu
maddesi uyarınca verilmiş grup önerileri vardır; önerileri ayrı ayrı okutacağım; aynı mealde olduk
ları için birlikte işleme alacağım:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun, 16 Mart 1995 Perşembe günü yaptığı toplantıda çoğunluk sağlanamadı
ğından; aşağıdaki önerimizin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunul
masını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla

,
Eyüp Aşık
ANAP Grup Başkanvekili

Öneri:
18 Şubat 1995 tarihinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Kurultayı, partinin hukukî şahsiyetini
sona erdirerek Cumhuriyet Halk Partisine katılma kararı almıştır. İçtüzüğün 12 ve 22 nci maddele
ri gereğince, SHP'nin Başkanlık Divanı ile komisyonlardaki üyelerinin görevleri sona ermiş bulun
maktadır.
Bu itibarla, İçtüzüğün 11 ye 21 inci maddeleri gereğince, Başkanlık Divanı ile Meclis komis
yonlarında, siyasî parti gruplarının yüzde oranlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisine düşen üyelik
ler için Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca aday gösterilmesi ve Genel Kurulca oylanması hususu
nun Genel Kurulun onayına sunulması Önerilmiştir.
2. - Başkanlık Divanı ile Meclis komisyonlarında CHP Grubuna düşen üyelikler için aday
gösterilmesine ve Genel Kurulda oylanmasına ilişkin RP Grubu önerisi
BAŞKAN - Diğer öneriyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun, 16 Mart 1995 Perşembe günü yaptığı toplantıda çoğunluk sağlanamadı
ğından; aşağıdaki önerimizin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunul
masını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla
Doç. Dr. Abdullatif Şener
RP Grup Başkanvekili
Öneri:
18 Şubat 1995 tarihinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Kurultayı, partinin hukukî şahsiyetini
sona erdirerek Cumhuriyet Halk Partisine katılma kararı almıştır. İçtüzüğün 12 ve 22 nci maddele
ri gereğince, SHP'nin Başkanlık Divanı ile komisyonlardaki üyelerinin görevleri sona ermiş bulun
maktadır.
Bu itibarla, İçtüzüğün 11 ve 21 inci maddeleri gereğince, Başkanlık Divanı ile Meclis komisyonlarında-siyasî parti gruplarının yüzde oranlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisine düşen üyelik
ler için Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca aday gösterilmesi ve Genel Kurulca oylanması hususu
nun Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergelerin lehinde, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili
Eyüp Aşık ve Refah Partisi Grup Başkanvekili Şevket Kazan olmak üzere, 2 kişi söz istemiştir.
Önergelerin aleyhinde söz isteyen var mı efendim?
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Kamer Genç, alehyte söz talebinde bulundular.
Aleyhte başka söz talebi var mı efendim? Yok.
-
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Söz taleplerini kayıt işlemi bitmiştir.
Lehinde, buyurun Sayın Eyüp Aşık.
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz evvel okunan Anavatan
Partisi Grubu önerisinin lehinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 18 Şubatta Sosyaldemokrat Halkçı Parti kendi iradesiy
le, parti kongresi kararıyla hukukî varlığına son vermiş ve aynı gün, alınan bir kararla, Cumhuriyet
Halk Partisine katılmıştır.
" ' Evvela,, sözlerimin başında şunu hassasiyetle söylemek istiyorum, altını çizerek söylemek is
tiyorum: Bizim, bugün, buradaki tartışma konumuz, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin kendi yetki
sinde olan, kendi iç hukukî düzenlemesiyle ilgili bir konuyu tartışmak değildir. Sosyaldemokrat
Halkçı Parti veya Cumhuriyet Halk Partisi, istediği kişiyi Meclis Başkanvekili seçebilir veya Di
vana seçebilir veya komisyonlara seçebilir; ancak, bildiğiniz gibi, İçtüzük hükümlerine göre, bu se
çimler Parlamentonun onayından geçer.
Şimdi, geçen hafta perşembe günü, bizim bulunmadığımız bir oturumda -velev ki bulunsak da
fark etmez- Meclis Başkanlığınca bir önerge okunmuştur. Sayın Hikmet Çetin imzalı önergeyle il
gili aynen şöyle deniliyor: "Şimdi de, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazdığı bir yazıyı okutuyorum." Arkadaşlar,
Meclis İçtüzüğünde, geleneğinde böyle bir şey yoktur; yani, bir siyasî partinin genel başkanı, Mec
lise hitaben bir yazı yazacak, Meclis Başkanlığı bunun üzerinde hiçbir işlem yapmadan, buna iliş
kin hiçbir karar almadan,.hiçbir şey yapmadan gelip burada bilgi mahiyetinde okutacak ve bunu ge
çerli sayacak... Eğer, buraya bilgi mahiyetinde bir şey sunulacaksa bunu Meclis Başkanlığı yapar.
Kaldı ki, Danışma Kurulu bu konuyu tam 4 keredir konuşuyor, Meclis Başkanlık Divanı konuşu
yor ve henüz buna bir karar verilemedi.
'
;".••..
Şimdi, evvela, ben, kendi görüşümü söyleyeyim: Sosyaldemokrat Halkçı Parti ile Cumhuriyet
Halk Partisi aynı parti değildir. Nitekim, Sayın Adnan Keskin, Meclis Başkanlığına yazdığı bir ya
zıyla, demiştir ki: "Sosyaldemokrat Halkçı Parti Olağanüstü Kurultayı 18 Şubat 1995 Cumartesi
günü toplanmış ve kendini feshetmiştir :bu yazıyı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri yazmış
tır- ve milletvekilleri bizim partiye katılmıştır; dolayısıyla, şu andaki milletvekili sayımız şu kadar
dır ve isimleri şunlardır."
Bu durumda, gayet tabiîdir ki, Meclis Başkanlığının yapacağı şey, yerti durumda Cumhuriyet
Halk Partisine tahsis edilen -hatta sayılan da artmıştır- Başkanlık Divanındaki üyeleri getirip ona
yınıza sunmaktır. Hayır, böyle yapılmamaktadır; bunun yerine "efendim, bunlar zaten geçerlidir,
daha evvel aldığı onay veyahut da daha evvel burada oylanması geçerlidir" denilmektedir.
Sayın milletvekilleri, ben bu konuda bir iki örnek aradım, acaba, geçmişte nasıl yapılmıştır di
ye, arz edeyim: Daha evvel buna benzer 2 tane olay olmuş; bir tanesinde, Milliyetçi Demokrasi Par
tisi aynı şekilde kendisini feshetmiş ve ö zaman Milliyetçi Demokrasi Partisi adına burada Meclis
Başkanvekili olan Sayın Sabahattin Eryurt, bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra Hür Demokrat
Partiye iltihak etmiş ve istifa etmiş; Hür Demokrat Partinin kontenjanından gelmiş, burada yeniden
seçilmiştir.
Yine, benzer bir şekilde, Anavatan Partisinin Meclis Başkanlık Divanı üyesi olan Sayın Işılay
Saygın Anavatan Partisinden istifa etmiştir, onbeş gün sonra, Doğru Yol Partisinin kontenjanından
yeniden aday gösterilmiş ve burada onaylanmıştır; yani...
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Ayrı o... O başka parti.
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EYÜP AŞIK (Devamla) - Hayır, ayrı değildir; parti değiştirmiştir, başka bir partinin konten
janına geçmiştir. Şu anda, Parlamentoda, Sosyaldemokrat Halkçı Parti yoktur; şu anda, Parlamen
toda, Cumhuriyet Halk Partisi vardır, Cumhuriyet Halk Partisinin hukukî varlığı vardır.
Ben, merak ediyorum; kaçırılmak istenen ne, değerli arkadaşlar?
CENGİZ BULUT (İzmir) - Korkuyorlar, korkuyorlar...
EYÜP AŞIK (Devamla) - Sayın milletvekilleri-velev ki İçtüzüğe göre veya velev ki kanunen
bu sizin hakkınız olsun- demokrasileri yaşatan sadece kanunlar ve tüzükler değildir; demokrasile- \
ri yaşatan bir de gelenekler Vardır. Yani, seçileceğini bildiğiniz halde -çünkü, bu Meclisin bir ge
leneği var; şimdiye kadar, daima, herhangi bir parti birisini önerdi mi, bir centilmenlik anlaşması
gereği, bütün parlamenterler ona evet der- niçin, Parlamentonun onayından bunu geçirmiyorsunuz
da, böyle tartışmalı bir şekilde devam etmek istiyorsunuz?
Ben, Sayın Kamer Genc'in demokrat bir kişiliği olduğunu biliyorum ve kendisi çıkıp "eğer bu
Parlamento beni Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından baskanvekili kabul etmiyorsa, ben de bu
işi yapmıyorum" demelidir diye düşünüyorum.
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Diyemez diyemez; demokrasiye inanmıyor çünkü.
EYÜP AŞIK (Devamla) - Bu geleneği, bu güzel geleneği, demokrasiye niye çok görüyorsu
nuz... (ANAP sıralarından alkışlar)
CENGİZ BULUT (İzmir) - Demokrasiyi katlettiler!..
• EYÜP AŞIK (Devamla) - Sayın milletvekilleri, şimdi, geriye bir soru kalıyor; acaba, bunun- .
la Hükümet arasında bir irtibat kurulabilir mi?
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Var, var...
EYÜP AŞIK (Devamla) - Tabiî, kafalarda bir soru var; yani, Hükümetin tartışmalı durumunu
meşru hale getirmek için hiç değilse Parlamentoyu alet etmeyelim. Hükümetin durumu tartışmalı
dır; Hükümetin durumu bundan sonra da tartışılacaktır; yaptıkları yanlıştır, yapılan yanlıştır; ama,
. siz biliyorsunuz ki...
•..',••
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - 12 bakan yok.
BAŞKAN - Efendim, lütfen...
EYÜP AŞIK (Devamla) - Konuşacağız onu; dur...
ADİL AYDIN (Antalya)-Bulun 226'yı, indirin Hükümeti.
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim...
EYÜP AŞIK (Devamla) - "Bulun 226'yı" sözlerinin ne kadar yanlış olduğunu, daha sonra her
kes kabul etti. Lütfen, bunu tekrarlamayın...
ADİL AYDIN (Antalya) - Olur mu?!. (ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN - Sayın Aydın, lütfen...
CENGİZ BULUT (İzmir)-SHP kapanmış, görevi bitmiştir.
-BAŞKAN - Sayın Bulut, lütfen... Efendim, lütfen... İstirham ediyorum...
MEHMET GEDİK (Bursa) - 226'yı buluruz; rahat olun...
BAŞKAN - İstirham ediyorum, Sayın Gedik.
MEHMET GEDİK (Bursa) - Rahat olun siz...
BAŞKAN - Sayın Gedik... Sayın Gedik...
MEHMET GEDİK (Bursa)-O koltuklarda oturmak...
.' .'•
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BAŞKAN - Sayın Mehmet Gedik, lütfen efendim... İstirham ediyorum...
EYÜP AŞIK (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bu konuyla Hükümetin durumu arasında bir
irtibat kurulabilir; ama, ben, size şunu arz ediyorum: Bu konu, içtüzükle düzenlenmiş bir konudur.
Zannediyorum, biraz sonra arkadaşlar da açıklayacak, ben detaya girmiyorum; İçtüzüğün 12 nci
maddesinde, bir siyasî parti, grup kurma hakkını kaybederse veya kapanırsa, onunla ilgili milletve
killerinin irtibatı kesilir; dolayısıyla, otomatikman, Başkanlık Divanmdaki veya komisyonlardaki
görevleri sona erer şeklinde hüküm vardır.
Aşağı yukarı bir aydır, Parlamentoda, tartışmalı bir durum var; Danışma Kurulu 4 kere toplan
mış karar verememiş, Başkanlık Divanı toplanmış karar verememiş. Komisyonların bazılanna
ŞHP'li milletvekilleri katılıyor, bazılarına katılmıyor; bazılarında oylamaya giriyor, bazılarında hiç
girmiyor. Niye bu kadar basit bir işi bu kadar tartışmalı hale getiririz ve demokrasiye, güzel olma
yan, şık olmayan bir gelenek oluştururuz?.. Unutmayınız ki, bunu, yarın, herkes örnek alacaktır.
Şimdi, tekrar, deminki söze geliyorum. Acaba, Hükümetle bir bağlantı kurulabilir mi? Bu, İç
tüzük meselesidir. Komisyonların görevleri, komisyonlardaki üye adetleri, Başkanlık Divanmdaki
üye adetleri Meclis İçtüzüğüyle düzenlenmiştir, hükümetin kurulması ise Anayasayla düzenlenmiş
tir; o ayrıdır, bu ayrıdır. Biz, burada, evvela, hiç değilse doğrusunu yapalım; Hükümeti, tartışma
lı durumdan çıkarmak, meşru kılmak için Parlamentoyu alet etmeyelim; biz, işin doğrusunu yapalım.
;-'
Hükümete gelince; sayın milletvekilleri...
BAŞKAN - Sayın Aşık, konumuz o değil efendim; konumuz, Meclisin iç işi. Siz, lütfen, o sı
nırlar içerisinde kalınız efendim.
EYÜP AŞIK (Devamla) - Bir cümleyle bağlantısını arz edeceğim.
Sayın milletvekilleri, belli ki -51 inci mi, 50,5'uncu mu ne- hükümet kurulacak, bir anlaşma
yapılmış; ama ben, şunu söyleyeyim...
MUSTAFA DURSUN YANGIN (Ankara) - Buçuk olmaz; o sizde, bizde buçuk yok.
EYÜP AŞIK (Devamla) - Efendim, ne 50 ne 51...
BAŞKAN - Sayın Aşık, rica ettim... Lütfen... Bizim kendi iç işimiz efendim; onunla sınırlı ka
lınız...
EYÜP AŞIK (Devamla) - Şimdi, ben, bu vesileyle bir hususu sormak ve içinize sindirip sin
dirmediğinizi öğrenmek istiyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Evet, bitirin efendim lütfen.
EYÜP AŞIK (Devamla) - Son cümleyi söylüyorum.
BAŞKAN - Evet bitirin lütfen.
EYÜP AŞIK (Devamla) - 12 sayın bakanın istifaları, bir hafta Sayın Karayalçın'm cebinde, o
devrediyor, bir hafta Sayın Hikmet Çetin'in cebinde, o devrediyor, bir hafta Sayın Başbakanın çan
tasında... Yani, bunu içinize sindirebiliyor musunuz?
BAŞKAN-Sayın Aşık, lütfen...
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Ne yapacaksınız?..
EYÜP AŞIK (Devamla)-Bu, doğru bir şey mi?
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Sizden öğrendik!
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EYÜP AŞIK (Devamla) - Yani, velev ki, bununla bağlantı kurun...
Bakınız, ülke, Türkiye, yangın yerine dönmüşken... (CHP sıralarından "istifalar açıklanmadı"
sesleri)
Kamuoyuna açıklanmamış istifalar ayrı; bunlar kamuoyuna açıklanmıştır. Efendim, Turgut
Özal'da da istifa vardı; kamuoyuna açıklanmamış, kendi aralarındaki bir iş. Bu, kamuoyuna dekla
re edilmiştir...
BAŞKAN - Sayın Aşık, sözünüzü keseceğim efendim.
EYÜP AŞIK (Devamla) - Bakanlar istifa etmiştir, kamuoyuna deklare edilmiştir. Karayalçın
demiştir ki: "Cebimdedir..."
BAŞKAN - Sayın Aşık!..

^

EYÜP AŞIK (Devamla) -Efendim, bitireyim...
BAŞKAN - Ama, efendim, bakın, istirham ettim kaç defa... Lütfen...
EYÜP AŞIK (Devamla) - Son cümlem...
Sayın milletvekilleri, bu iş, Parlamentonun işidir, İçtüzükle uygulanan bir iştir. Parlamento
nun, Hükümetle ilgili tartışmaya katılmadan, bunu kendi bünyesinde, şık bir gelenekle düzenleme
si lazımdır.
Hükümetle ilgili şeye gelince, bize göre o da yanlıştır. Bakınız, ülke yangın yerine dönmüş,
memur sokakta, işçi sokakta, olaylar her tarafta; İstanbul'da olağanüstü hal ilan ediliyor; ama, bu
duruma rağmen, Türkiye'de bir aydır Hükümet yok... İstifa etmiş, bakanları istifa etmiş bir Hükü
met sorumluluk yükleniyor... Böyle şey olmaz... Bu işe bir son verilmesi lazım.
Bakınız, eğer, 18 Şubatta, Sayın Başbakan kendisini düşünmeyip, ülkeyi düşünse, istifasını
verseydi, 25 Şubata kadar yeni hükümet kurulur, şimdi yeni hükümetle devam ederdik. Tam bir ay
geçti... Bugün de gerekçe, eğer istifa eder...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Efendim, çok rica ettim ama...
EYÜP AŞIK (Devamla) - ...yeni Hükümet kurarsak, vakit geçer; ama, bugün bir ay geçti... Bir
ay geçti... Boşuna geçmiştir,..
BAŞKAN - Evet, efendim lütfen...

'

Yüce Heyetinizden, Parlamentonun bu işe alet edilmeden, İçtüzüğe uygun, doğru, demokratik
geleneklere uygun bir tavırla, bu CHP'li arkadaşlarımızın isimlerinin burada aday gösterilip, onay
lanarak göreve başlamalarını rica ediyorum.
Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Aleyhte, Sayın Genç; buyurun. (ANAP sıralarından gürültüler)
MEHMET GEDİK (Bursa) - Kendisini savunacak Sayın Başkan; başkası gelsin...
BAŞKAN - Efendim, lütfen... İstirham ediyorum... Bu, Meclisin bir iç işidir... Bu sınırlar içe
risinde kalalım lütfen...
MEHMET GEDİK (Bursa) - Kendisini savunuyor!..
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç.
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Refah Partisi Grup Başkanvekilinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre, Grubumuz
la ilgili olarak getirdiği bir öneriye cevap vermek üzere karşınızda bulunuyorum; hepinizi saygıy
la selamlıyorum.
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MEHMET GEDlK (Bursa)-Öneri senin hakkında; başkası cevap versin, başkası!..
BURHAN KARA (Giresun)-Başkası versin cevabı!
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, esas olan şudur... (ANAP sıralarından gü
rültüler)
•".
Sayın Başkan, lütfen, zamanımı tutun.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... Niye itiraz ediyorsunuz?!.
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - "Cevap vereceğim" diyor, Sayın Başkan.
MEHMET GEDİK (Bursa) - Sayın Başkan, kendisini savunuyor, kendisini.
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, malumunuz olduğu üzere... (ANAP sıra
larından gürültüler)
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Hangi sıfatla konuşuyor Sayın Genç?
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... Ben müdahale ederim... Siz, müsaade buyurun
efendim... Lütfen.-

- '.' .'

BURHAN KARA(Giresun) - Siz niye çıktınız kürsüye?!.
BAŞKAN-Lütfen efendim... Müsaade buyurun...
KAMER GENÇ (Devamla) - Sizin dinlemeye tahammülünüz yok; dinleyin bakalım, ne söy
leyeceğim... (ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN - Sayın Genç, devam edin...
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bakın, 1 dakikam gitti.
BAŞKAN - Ben ilaye ederim efendim, siz devam edin.
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, 18 Şubatta, Sosyaldemokrat Halkçı Parti,
belki hiçbir partinin gösteremeyeceği bir demokrasi örneği vermiştir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde 51 milletvekili olan, 1 milyonun üzerinde üyesi bulunan bir parti, 12 Eylül 1980 tarihinden
-sanki, siyasî faaliyetler, Türkiye'de 1980 tarihinden sonra başlamış gibi- önceki bütün partileri fes
heden askerî yönetime bir ders vererek, 1923 yılında kurulan Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altın
da, Cumhuriyet Halk Partisiyle birleşmiştir; çok şık bir davranıştır, demokraside, her partinin ör
nek alması gereken bir davranıştır ve diğer partilere de bunu tavsiye ediyorum. (CHP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) Türkiye'de siyasî faaliyetler 12 Eylülden
sonra başlamamıştır; bunun başlangıcı cumhuriyetin kuruluşudur. Sizlere tavsiyem, Cumhuriyet
Halk Partisinin ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin gösterdiği bu şık tavra siz de uyun ve buna da
karşı çıkmayın.
Değerli arkadaşlarım, şimdi, olay nasıl olmuştur: Cumhuriyet Halk Partisi, bizim özümüz,
cumhuriyetin özü ve Yüce Atatürk'ün kurduğu bir parti olduğundan, biz, bunu yaşatmak için her
- türlü özveride bulunduk ve iki parti birleşti.
BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Başkan, adam kendi kendini müdafaa ediyor; başkası
müdafaa etsin... Bu savunması bile şık değil...
KAMER GENÇ (Devamla) - İki partinin birleşmesi demek... Bakın, şimdi, biz, burada Mec
lisiz; evvela, neye göre hareket edeceğiz; İçtüzüğe göre hareket edeceğiz. İçtüzüğün 11 inci mad
desi burada işlemez; neden işlemez; İçtüzüğün 11 inci maddesi "Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı, partilerin milletvekili sayısına göre Başkanlık Divanı üyeleri ve komisyon üyelerini Da
nışma Kuruluna sunar" der.
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BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Kamer Genç, CMUK size bir avukat versin, o müdafaa
etsin sizi. .
..'•'•''
BAŞKAN - Sayın Kara, lütfen... Müdahale etmeyin efendim... İstirham ediyorum efendim...
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Cumhuriyet Halk Partisiy
le birleşmiştir. 50 milletvekili Sosyaldemokrat Halkçı Partide vardır, 15 milletvekili de Cumhuri-yet Halk Partisinde vardır; bir birleşme olmuştur, 65 kişilik yeni bir grup oluşmuştur. 65 kişilik bu
grubun genel başkanı, durumu kendi grubunda müzakere etmiştir; İçtüzüğün 12 nci ve 22 nci mad
delerini de tartışmıştır. 22 nci madde diyor ki: "Mensubu olduğu siyasî parti ile üyelik bağı sona
eren..." Benim mensup olduğum siyasî parti ile üyelik bağım sona ermemiştir; ben, CHP ile birleş
mişim.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hayır, yeni bir grup oluşmadı, Cumhuriyet Halk Partisine iltihak
ettiniz.
KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, bazı şeyleri iyi anlamak lazım. (ANAP sıralarından
gürültüler)
Yine "mensubu olduğu siyasî parti... Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kurma hakkını
kaybeden o partinin, hem daha önceki Başkanlık Divanı üyeliği ve hem de komisyon üyelikleri
kendiliğinden sona erer" diyor.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Siz kaybettiniz...
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Güven tazele; sizin için daha iyi. Güven tazelemeni istiyoruz.
BAŞKAN-Sayın Köymen, lütfen...
•'•'• KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, burada...
Efendim, arkadaşlarımız...
BAŞKAN - Sayın Genç, siz devam edin efendim. Ben ikaz ediyorum...
Sayın Köymen, lütfen efendim...
KAMER GENÇ (Devamla) - "Üyelikleri kendiliğinden sona erer." Bu, üyeliklerin kendiliğin
den sona ermesi kavramı jçok önemli bir kavram. Eğer, bizim üyeliğimiz kendiliğinden sona ersey
di, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bize bir yazı yazardı... Nitekim, bu birleşmeden dolayı,
aynı gün, Refah Partisi Grubunun Başkanlık Divanındaki 1 kâtip üyeliği düşmüş ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı, Refah Partisi Kâtibi Sayın İbrahim Halil Çelik'e yazı yazmış ve demiş
tir ki: "Başkanlık Divanındaki sıfatınız sona ermiştir, istifa etmeniz, ayrılmanız gerekir."
Şimdi, 12 nci ve 22 nci maddeleri bir arada incelediğimiz zaman, burada gözetilen amaç şu:
Burada, tabiî, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çeşitli gruplar var.
FARUK SAYDAM (Manisa) - Başka arkadaşınız yok mu Sayın Kamer Genç?!.
KAMER GENÇ.(Devamla) - Önemli olan, Anayasa Mahkemesinin de verdiği kararlarda,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanındaki ve komisyonlarındaki temsilde aranan, o
grubun Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üye sayısıdır. Eğer, üye sayısının gerektirdiği, gerek
Başkanlık Divanı üyesinde ve gerekse komisyon üyesinde bir hata varsa, o komisyon, o grup, za
ten Türkiye Büyük Millet Meclisine itirazda bulunur. Türkiye Büyük Millet Meclisi de getirir, onu,
Danışma Kurulunda halleder; Danışma Kurulunda hallolmazsa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
hakemliğine başvurulur. Burada, böyle bir şey yok.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hikmet Çetin niye yeni hükümet istiyor?!.
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KAMER GENÇ (Devamla) - Biz, ne mensubu olduğumuz siyasî partiden istifa ettik ne de
mensup olduğumuz siyasî parti Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grubunu kaybetti. 12 nci ve 22
nci maddelerin amacı...
CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz fesholdunuz,.. Siz partiyi kapattınız...
KAMER GENÇ (Devamla) - ...burada, herhangi birisi -işte, biraz önce Sayın Aşık söyledimesela, Sayın Işılay Saygın Anavatan Partisinden istifa etti, Doğru Yol Partisine geçti; Anavatan
Partisinden Başkanlık Divanı üyesiyken, o kontenjan Anavatan Partisine aitti; ama, Doğru Yol Par
tisine geçti, oradaki sıfatının sona ermesi lazım; çünkü...
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sizin de SHP kontenjanınız vardı; siz de SHP kontenjanından gir
diniz; SHP fesholdu...
KAMER GENÇ (Devamla) - ...oradaki sıfatını orada devam ettiremez. İçtüzük, burada yetki
yi tamamen Meclis Başkanına veriyor ve burada, herhangi bir partinin hakkının diğer bir parti ta
rafından kullanılmasını da engelliyor.
Şimdi, olayımızı, anayasa hukuku...
CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz SHP'den mi CHP'den mi girdiniz?!.
KAMER GENÇ (Devamla)-... profesörlerine de sordum. Bakın...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Grubunuzda sizi savunacak hiç kimse yok mu Sayın Genç?!.
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, istirham ediyorum...
KAMER GENÇ (Devamla) — ...Ergun Özbudun, anayasa profesörüdür, Ben, bu birleşme ol
duktan sonra kendisine telefon açtım ve Sayın Hocam, İçtüzüğün 12 nci ve 22 nci maddelerini oku
dum, benim düşüncem şudur; acaba, bizim istifa etmemiz gerekiyor mu dedim "yok, siz birleşmiş
siniz; sizin grubunuzj Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çoğunluğunu da kaybetmemiştir" dedi;
Sayın Meclis Başkanına yazılı mütalaada da bulunmuştur.
Şimdi, değerli arkadaşlarım...
CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz kongrede partiyi feshettiniz mi...
BAŞKAN - Cengiz bey... Lütfen efendim...
KAMER GENÇ (Devamla) - Kaldı ki...
CENGİZ BULUT (İzmir) - SHP'yi kongrede feshettiniz. •

•

BAŞKAN - Sayın Bulut, biraz önce, Grup Başkanvekiliniz burada düşüncelerini ifade etti.
Şimdi, aleyhte Sayın Kamer Genç ifade ediyor... Lütfen...
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, burada, Cumhuriyet Halk Partisi bir gruptur. Bu grubun
Meclis başkanvekili kim olur, Başkanlık Divanı üyesi kim olur, komisyon üyesi kim olur, bu, bu
grubu ilgilendirir.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Hayır, hayır...
KAMER GENÇ (Devamla) - Bu grup ne yapmıştır...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Neyi oyladı kongrede?..
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Genel Başkanımız, Grup Başkanımız, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına yazdığı yazıda diyor ki: "Bizim, başkanlık divanındaki üyelerimizin ve
komisyondaki üyelerimizin bu görevleri devam ediyor."
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Olur mu öyle şey?..
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KAMER GENÇ (Devamla) - Bu, gelmiş... Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen bu yazıyı,
o zaman Başkanlık Divanında Başkanlık yapan Sayın Başkam/ekili arkadaşımız Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kuruluna sunmuştur; bunu bir sunuş olarak göstermiştir.
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Öyle sunuş olur mu!.. Öyle sunuş olur mu?!.
KAMER GENÇ (Devamla) - Burada, Anavatan Partisinden herhangi bir itiraz gelmemiştir;
yalnız, Refah Partili arkadaşlar yerinden kalkarak itiraz etmişlerdir; ama, bakın, bunun arkasından
da Türkiye Büyük Millet Meclisi bir takım işlemler yapmıştır. Ne yapmıştır...
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Genel başkanın Genel Kurula sunuşu olur mu?!.
KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika efendim... Bir dakika... Anlatayım size. ,
Bakın...
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bir genel başkanın Genel Kurula sunuşu olur mu?!.
KAMER GENÇ (Devamla) - Olur efendim, niye olmasın... Herhangi bir grubun burada sunu
şu olmaz; mı olur.
BAŞKAN - Sayın Genç, siz, Genel Kurula hitap edin efendim. Siz, Genel Kurula hitap edin...
Sayın Aşık, lütfen...
KAMER GENÇ (Devamla) - 18 Şubattan sonra, Plan ve Bütçe Komisyonu, 793 sıra numara
lı bir kanun teklifini müzakere etmiştir...
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Bakanlar bile istifa ettiler, siz niye istifa etmiyorsunuz?!.
KAMER GENÇ (Devamla) - ...ve bu kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde eskiden
SHP kontenjanından seçilip de yine CHP milletvekili olan ve halen Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonuna CHP milletvekili sıfatıyla katılan komisyon üyelerimizin, bu komis
yondaki katkılarıyla komisyondan geçmiş ve 9.3.1995 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de, yani, geçen perşembe günü...
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bu da yanlış...
KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika...
CENGİZ BULUT (İzmir) - Yanlış... Yanlış, Sayın Başkan.
KAMER GENÇ-(Devamla) - Olur mu efendim....
...geçen perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere edilmiş ve hiçbir itiraz ol
madan, bu kanun teklifi buradan geçerek kanunlaşmıştır. Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, artık, burada iradesini de beyan etmiştir. Eğer, sizler "efendim, bunlar, Cumhuriyet Halk Par
tisinin komisyon üyeleri değildi" derseniz, o zaman, bu kanun, yok hükmünde sayılır; ama, Türki
ye Büyük Millet Meclisi de karar vermiş. Bu itibarla, burada önemli olan, yetki, tamamen Türkiye
Büyük Millet Meclisinindir. Yani, bu, İçtüzük kapsamına giren bir konudur. İçtüzüğün kapsamına
giren bir konuda... Çünkü, Anayasamızın 94 üncü maddesinde deniliyor ki: "Başkanlık Divanı ve
komisyon üyelerinin seçimi, İçtüzükte belirtilen usullerle yapılır." İçtüzükte de, nedir; Anayasanın
12 nci ve 22 nci maddelerinin yorumlanmasında...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Tamamlar mısınız Sayın Genç...
KAMER GENÇ (Devamla) - ...burada, bizim de, üniversitelerdeki anayasa profesörlerinin be
nimsediği gibi...
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sen de inanmıyorsun!..
-
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CENGİZ BULUT (İzmir) - Profesörler mi karar verecek biz mi karar vereceğiz?!.
KAMER GENÇ (Devamla) - Burada, içtüzüğün bu maddesindeki yorumundan şu anlaşılıyor:
Yeni bir seçim yapılmasına gerek yoktur.
Ben şunu da söyleyeyim size: Ben, SHP Grubunda yapılan seçimde, Meclis Başkanvekilliğine -o zaman 55 üyemiz vardı- 41 kişinin oyunu alarak seçildim. Bu Meclis beni seçti; yoksa ben
seçimden korkan birisi değilim. Efendim, bu yiğitlik...
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Tekrar seçil.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Seçimden kaçıyorsun; biliyorsun seni seçmeyeceklerini.
BAŞKAN - Sayın Bulut...
KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, benim gördüğüm olay şu: Şimdi, Sayın Anavatan Parti
sinden, Sayın Refah Partisinden çok değerli bazı arkadaşlarımız, aslında, benim Başkanvekilliğimden rahatsız olabilirler; ben de, aslında, onların bazılarının bazı görevlerde bulunmasından rahatsız
olabilirim; ama, ben, centilmenlik gereği, bunları getirip burada söylemiyorum. Ö, kendi grupları
nın işi. Yani, bir grup isterse (A) milletvekiline bir görev verir, (B) milletvekiline bir görev verir...
Bu, bizim Grubumuzun iç meselesidir. Grubumuzun Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin, Türkiye
Büyük Millet Meclisine bir yazı yazmıştır ve "biz yeni bir seçime gerek görmüyoruz. Grubumuzun
Başkanlık Divanındaki üyeleriyle komisyonlardaki üyelerinin üyelikleri devam eder "demiştir. Ak
si takdirde...
,
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Böyle demokrasi mi olurmuş!..
KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, aksi takdirde, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi ye
niden bir seçim kararı alırsa; Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında bugüne kadar alınan
bütün kararlar keenlemyekûn farz edilir... (ANAP sıralarından gürültüler)
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Korkma, ne korkuyorsun!..
KAMER GENÇ (Devamla) - ...Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği bütün kanunlar
hükümsüz olur, Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonlarında ve Başkanlık Divanında
alınan bütün kararlar hükümsüz olur.
Bence, Yüce Meclisin bu Tüzük hükmünü bu şekilde yorumlayarak, ülkede yeni birtakım han
dikaplar yaratmasına gerek yok. Sayın Eyüp Aşık burada belirtti; aslında amaç biz değiliz; amaç,
Hükümet konusunda yeni. bir handikap yaratmaktır. (ANAP sıralarından gürültüler)
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hükümetin arkasına saklanmayın,
KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer, biz burada Başkanlık Divanı üyeliği seçimini ye komis
yon üyeliği seçimini yenilersek; o zaman sayın muhalefet partisi sözcüleri diyecek ki "ey Hükümet,
işte, Meclis, komisyon üyeleriyle Başkanlık Divanı üyeleri seçimini yenilediğine göre, sen de gü
venoyuna başvurup yeni bir hükümet kurmak zorundasın."
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Kamer Genç, Hükümetin arkasına saklanmayın.
KAMER GENÇ (Devamla)-Asıl amacınız, birincisi bu. İkincisi de...
BAŞKAN - Sayın Genç, sizden de aynı şeyi rica ediyorum efendim.
KAMER GENÇ (Devamla) - Tamam efendim.
BAŞKAN - Bu konunun onunla hiç ilgisi yok. Bu, bizim iç işimiz.
KAMER GENÇ (Devamla) - İkincisi de, benim Başkanvekilliğimden rahatsızlık duyan arka
daşlarımız var...
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KAMER GENÇ (Devamla) - Ama, korkmayın canım; ben tüzüğü en güzel şekilde uyguluyo
rum, bu Meclisi çalıştırmak için gayret sarf ediyorum.
CENGİZ BULUT (İzmir)-Demokratça olsun o iş.
KAMER GENÇ (Devamla) - Meclisi çalıştırmak için bu kadar gayret sarf eden bir arkadaşı
nız olarak, benim buradaki varlığımdan niye rahatsız oluyorsunuz?!.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Estağfurullah!..
KAMER GENÇ (Devamla) - Meclise, İçtüzüğün çalıştırılmasına yeni yeni bir dinamizim ge
tiriyorum. Bu kadar da endişelenmenize gerek yok. Ben, bazıları gibi, gidip de, insanları yakan in
sanların avukatlığına da soyunmuyorum...
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Sayın Başkan, mevzuun dışında konuşuyor.
KAMER GENÇ (Devamla) - ...ama, burada, hak ve adaletin tecellisi için elimden gelen gay
reti gösteriyorum.
Son cümle olarak şunu söyleyeyim: Türkiye Büyük Millet Meclisi, daha Önce bizleri seçmiş-,
tir. Bu seçim hükmü geçerlidir.
!
CENGİZ BULUT (İzmir) - SHP'den seçti, CHP'den seçmedi...

I

KAMER GENÇ (Devamla) — Olayda bir parti feshi yoktur, parti birleşmesi vardır. (ANAP sı
ralarından gürültüler)
CENGİZ BULUT (İzmir)-Siz, feshettiniz SHP'yi; birleşmediniz...

"

KAMER GENÇ (Devamla) - "Misyon" denilen bir kavram vardır. Cumhuriyet Halk Partisi
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti birleşmiştir; büyük bir grup oluşmuştur. Türkiye Büyük Millet
Meclisinin şu anda Cumhuriyet Halk Partisine isabet eden gerek Başkanlık Divanındaki gerekse
komisyonlardaki üyelikleri bu birleşmeyle azalmamıştır, artmıştır. Dolayısıyla, Genel Başkanımı
zın yazdığı yazıda da "eksik üyeleri, en kısa zamanda, Grubumuz seçecek, Türkiye Büyük Millet
Meclisine bildirecektir" denilmektedir.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Kendi Grubunuza güvenmiyorsunuz!
KAMER GENÇ (Devamla) - Benim, Yüce Meclisten isteğim, memlekette yeni bir kargaşa
yaratmamak için, burada seçimin yenilenmesine gerek yoktur. (ANAP ve RP sıralarından gürültü
ler) . . . . • '
• • -r. .' ' •
v ,
BAŞKAN-Bir dakika efendim...Bitiyor...
KAMER GENÇ (Devamla) - Grubumuzun bu yazısına itibar etmek lazım. (ANAP sıraların
dan gürültüler)
Aslında, ben size çok gülüyorum, biliyor musunuz!.. Çok gülüyorum*..
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen...Efendim, lütfen... Bir dakika...
KAMER GENÇ (Devamla) - Gelip de bana "Kamer. Bey, senden rica ediyorum, şu Meclis
Başkanvekilliğinden istifa et" deseydiniz, belki; arkadaşlık icabı, ricanızı kabul ederdim; ama, şim
di, benim Grubum beni seçmiş, ben, Grubumun bana gösterdiği güveni bir tarafa itip de, sizin ri
calarınızı kabul etmem, kusura bakmayın.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan....
.
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BAŞKAN - Bir dakika efendim...
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, bir hususu açıklamak istiyorum.
BAŞKAN - Nedir efendim?
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, Sayın Kamer Genç, burada, CHP nin bir icraatını, Ge
nel Başkanın bir yazısını, çıktı, savundu. Malumlarınız olduğu üzere, Meclis Başkanvekili, parti fa
aliyetlerine katılamaz, parti adına konuşamaz. Şimdi, kendisi, bu icraatıyla, Başkanvekili olmadı
ğını herhalde kabul ediyor. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, ayrıca, bundan sonra çıkacak kanunlarda bu iş mahkemede dava konusu olacak.
Bakınız, Sayın İbrahim Gürsoy, Meclis adına ödemelere imza atıyor. Bunlar, zimmet meselesi ola
cak, dava konusu olacak. Bu konuyu da, bu değerlendirmeyi de tutanaklara geçmesi bakımından
arz ediyorum.
Bir de, Sayın Genç, acaba kimin adına konuştuğunu açıklarlar mı?
BAŞKAN-Peki efendim. Teşekkür ederim.
SÜHA TANIK (İzmir) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz efendim.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Tanık.
SÜHA TANIK (İzmir) - Konuşmacı, konuşması sırasında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Sayın Hikmet Çetin Beyin geçen hafta perşembe günü bu konuyla ilgili Meclis Başkanlı
ğında okunan yazısına yalnız Refah Partisi Grubu tarafından reaksiyon geldiğini; fakat, Anavatan
Partisi Grubundan ses gelmediğini beyan etti.
BAŞKAN - Yoktunuz efendim.
SÜHA TANIK (İzmir) - O gün, Anavatan Partisi Grubu yoktu, toplantı halindeydi.
BAŞKAN - Evet, Meclis Başkanının bilgisi tahtında bir toplantıdaydı.
Efendim, bakınız, Sayın Kazan'ı ayakta tutuyoruz, konuşacaklar; müsaade buyurun da çağıra
yım.
Sayın Genç, milletvekili olarak konuştular burada
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, buna, bir cümle ilave etmek istiyorum. İçtüzükte
diyor ki "Başkanvekili, oyurtun rengini açıklamak üzere konuşma yapabilir."
BAŞKAN - Efendim, ben, milletvekili olarak konuştuğunuzu söyledim zaten.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Başkanvekili olarak değil...
BAŞKAN - Başkanvekili olarak değil, milletvekili olarak konuştu efendim.
Buyurun Sayın Kazan.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumunuz olan bir öne
ri üzerinde, şahsen söz almış bulunuyorum.
BAŞKAN - Lehte efendim...
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Lehte söz almış bulunuyorum.
Değerli arkadaşlar, hepinizce malumdur ki, kanunlar uyulmak için ve uygulanmak için yapı
lır. Bu Parlamentoda çalışan kişiler olarak da, bizim çalışma düzenimizi tanzim eden kanun, İçtüzüğümüzdür. Bu İçtüzük hükümlerine uyulması ve bu İçtüzük hükümlerinin uygulanması gerekir.
Biraz önce, gündem dışı bir konuşmaya cevap vermek üzere kürsüye gelen Sayın Veysel Atasoy "hukuk devletini kaldıralım o halde" diye esprili ifade kullandılar, bir sataşma üzerine. İşte, biz,
bugün, burada, hukuk devletini kaldırmamak için bir mücadele veriyoruz. Hukuku korumak için,
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hukuku hâkim kılmak için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken de, sataşmalar veya
şöyle ya da böyle birtakım polemikler yapmaktan ziyade, sağduyuya hitap edilmesi lazım geldiği
düşünce ve kanaatindeyim. Sağduyuya hitap ederek, eğer, konuya bakacak olursak, o takdirde, ve
rilen bu önerinin haklılığı anlaşılır.
Şöyle ki: 18 Şubat öncesine gidelim: 18 Şubat öncesinde, bu Parlamentoda SHP ve CHP diye
iki parti vardı. SHPnin grubu vardı; ancak, CHP'nin grubu yoktu.
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Vardı canım!..
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Daha önceden vardı; ayrılmalar dolayısıyla grup hakkını kay
betti.
Bunu söylemeniz ve hatırlatmanız da isabetli oldu.
18 Şubatta, Sosyaldemokrat Halkçı Parti kendisini feshetti. Feshettiğine dair kararı Meclis
Başkanlığına takdim edilmiştir ve böylece, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu diye bir grup kal
madı...
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Zeval... zail oldu...
ŞEVKET KAZAN (Devamla)-...Ortadan kalktı. Yok... Keenlemyekûn...
Şimdi, tabiî, partilerinin feshedilmiş olması dolayısıyla, partisiz kalan arkadaşlar, Cumhuriyet
Halk Partisine katıldılar ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu yokken, grup kurma hakkını kazandı.
Grup kurma hakkını kazandı; ama, daha, hâlâ grup başkanvekillerini tespit edip de, Meclis Başkan
lığına bildirmiş değiller. Tabiî, bu, kendilerinin iç işidir, bizi ilgilendirmez.
Grup kurma hakkı kazanılınca ne oluyor; İçtüzüğe göre, Başkanlık Divanı ve komisyonlarda
her grubun bir kontenjanı olması lazım. Grup kurma hakkını kazanan Cumhuriyet Halk Partisinin
de, gerek Başkanlık Divanında ve gerekse komisyonlarda, kontenjanına ne isabet ediyorsa, bu kon
tenjanına isabet eder sayıda üyelerini, Grupta tespit etmesi lazım. Nasıl tespit etmesi lazım; biraz
dan arz edeceğim Siyasî Partiler Kanununun hükümlerine göre, gizli oyla tespit etmesi lazım. On
ları gizli oyla tespit ettikten sonra, bu defa, Meclis Başkanlığına takdim etmesi, Genel Kurulda bu
listelerin oylanması ve Genel Kurulca onaylanması, tasvip edilmesi lazım. İşte, İçtüzüğe göre, böy
le hareket edilmesi lazım.
Bunun, İçtüzüğe göre böyle olması lazım geldiği, malumlarınız olan İçtüzüğün 12 nci madde
sinden çıkıyor. İçtüzüğün 12 nci maddesinde "...Millet Meclisinde grup kurma hakkını kaybeden
bir siyasî parti mensubu üyenin, Başkanlık Divanındaki..." diyor; 22 nci maddede de "...komisyon
üyeliği kendiliğinden sona erer" diyor. Son derece açık; kendiliğinden sona erer...
Bu memlekette, bu konuşmayı dinleyen, az çok hukuk bilgisine sahip ne kadar insan varsa
"kendiliğinden sona erme"nin manasını anlar. Bunu, artık, yeniden canlandırmak mümkün değil
dir. Ha, bunu, yeniden canlandırabilmek için de, 12 nci maddede bir hüküm var "...Genel Kurulda
siyasî parti gruplarının oranlarında değişiklik olması sonucunda..." denilmektedir. Cumhuriyet
Halk Partisi, bu katılımlarla, grubu yokken, yeniden grup kurma hakkını kazanmış. Bu durumda ne
olacak; 11 inci maddeye göre Parlamentoda işlem yapılacak. 12 nci maddenin sonunda "...11 inci
madde uyarınca gereken işlem yapılır" diyor. 11 inci madde nedir; "...siyasî parti grupları kendile
rine düşen yerler için adaylarını gösterir. Bu adayları gösteren listenin Genel Kurulca işaret oyuy
la oylanması suretiyle seçim tamamlanmış olur."
Şimdi, bu kadar açık İçtüzük hükümlerine rağmen, şu davranışın manasını anlamak mümkün
değildir; anlıyoruz da, anlamazlıktan geliyoruz...
Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum: Bakınız, Siyasî Partiler Kanununun 22 nci maddesin
de "Bir siyasî partinin grup kurduğu, o partinin genel başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet
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Meclisi Başkanlığına yazıyla bildirilir" deniliyor. Biz, Cumhuriyet Halk Partisinin grup kurduğu
nu, yine, Genel Başkanları Sayın Çetin'in Türkiye Büyük Millet Meclisine bildiriminden ve o bil
dirim ekindeki milletvekili listelerinden anlıyoruz. Grubu o zaman kurmuş; mademki, grubu ö za
man kurmuş, o takdirde, yine, Siyasî Partiler Kanununun 27 nci maddesinde "Grup Genel Kuru
lunda seçimlere ait oylamalar ile milletvekillerini bağlayıcı nitelikteki konulara ilişkin kararların
oylamaları gizli oyla yapılır." denilmektedir. Şimdi, kimi seçerlerse seçerler, biz, buna karışanla
yız; ama, bu işlemi, parti grubunda, hem de gizli oylamayla yapmak mecburiyetindedirler. İçtüzük
hükümleri ve Siyasî Partiler Kanunu hükümleri bu kadar açık olduğu halde ve hepimizin buna uy
ması ve bunu uygulaması gerektiği halde, Cumhuriyet Halk Partisinin, ille de "SHP'den mirasen,
veraseten birtakım üyeliklerini burada, ben, size kabul ettireceğim... Kabul ettireceğim... Kabul et
tireceğim" diye dayatmasının hukukta manası yoktur. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri,
alkışlar)
O nedenledir ki, her şeyden önce, hepimiz, DYP'lisiyle, SHP'lisiyle, ANAP'lısiyla, Refah'lısıyla, Önce, İçtüzüğe...
CENGİZ BULUT (İzmir)-SHP yok...
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Affedersiniz... Daha bir süre, bu SHP-CHP karışıklığı olacak;
affedin, mazur görün...
...uymak ve onu uygulamak mecburiyetindeyiz.
Sayın Genç, söz aldılar, bu konuşmalarında, birleşmeyle, örnek davranış sergilediklerini be
lirttiler. Tabiatıyla, tebrik ediyoruz, hayırlı olsun diyoruz."... ne de parti grubunu kaybettik" diyor
lar. Nasıl olur! SHP Grubu diye bir grup var mı burada; yok.
CENGİZ BULUT (İzmir) - "Var" diyemiyorlar.
ŞEVKET KAZAN (Devamla)-... O zaman, parti grubu gitmiş, yok olmuş.
Sayın Işılay Saygın'ı örnek gösterdiler. Sayın Işılay Saygın, ANAP'ta Divan üyesiydi^ ayrıldı,
DYP'ye katıldı, DYP'den yeniden aday gösterildi, burada oylandı ve yeniden üyeliği kabul edildi.
Yapılan işlemlerden örnek verdiler. Plan ve Bütçe Komisyonunda, efendim, katılmışlar karar
almışlar... Katılabilirler, karar alınabilir; çünkü, bu, bütçe. Arkadaşlarımızın, son alınan kararlarla
ilgili olarak muhalefet şerhleri vardır; ancak, üç beş tane üyenin Plan ve Bütçe Komisyonuna ka
tılması, neticeye müessir olmaması bakımından belki ehemmiyeti haiz değildir.
Bu arada, kendilerinin, Meclis Başkanvekili olarak seçilmeden burada görev yapmaları, ka
nunların iptalinin sebebidir. Bunu şimdiden hatırlatıyorum. Onun için, Doğru Yol Partili arkadaş
larıma ve CHP'li arkadaşlarıma da bilhassa hatırlatıyorum: Anayasa Mahkemesine gidilerek kanun
ların iptal edilmesine neden olur. O nedenledir ki, lütfen sağduyuyla hareket edelim diyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Tamamlayın efendim.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) -Tabiî, kendileri, kendi tezlerini savunurken "kargaşalıklar ya
ratmamak için" diye bir tabir kullandılar.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Esas kargaşa o.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) -Eğer bu öneri reddedilirse, bundan sonra, Parlamentoda de
vamlı kargaşa olacaktır; çünkü, bu kanunlarla ilgili olarak, elbette, bir yandan Anayasa Mahkeme
sine gidilecek, bir yandan da burada devamlı itirazlar olacaktır. Buna yol açmak istemiyorsak* o
takdirde, Grup, Sayın Genc'i yeniden aday göstersin, gelsin, burada oylansın ve yeniden Meclis
Başkanvekili olarak seçilsin; diğer arkadaşlar, gelsin seçilsin. Bizim buna; bir itirazımız olamaz.
Aksi halde, esas o zaman kargaşa olacağını tahmin ediyorum.
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Değerli Başkanım, değerli arkadaşlar; Sayın Kamer Genç, buradaki konuşması esnasında, ba
na, gerçekten sataşarak, imalı bir ifade kullandılar; ama, ben, bu ifadeye cevap vermeyeceğim.
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ver... Ver...
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - ...Cevap vermeyeceğim; çünkü, cevap verdiğim takdirde, şu
konuşmayla hâsıl etmeye çalıştığımız sağduyu ortadan kalkacak. Ben, sağduyunun ortadan kalk
maması için buna cevap vermeyeceğim; ama, bir gün gerçekten onun cevabını vereceğim; o zaman,
herhalde diyecek bir şey bulamayacaksınız.
Sayın Başkan, söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Öneriler üzerindeki görüşmeler, tamamlanmıştır.
İkisi de aynı doğrultuda olduğu için, ilk öneriyi tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Öneriyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 16 Mart 1995 Perşembe günkü yaptığı toplantıda çoğunluk sağlanamadı
ğından, aşağıdaki önerimizin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunul
masını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Eyüp Aşık
ANAP Grup Başkanvekili
Öneri:
18 Şubat 1995 tarihinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Kurultayı, partinin hukukî şahsiyetini
sona erdirerek, Cumhuriyet Halk Partisine katılma kararı almıştır. İçtüzüğün 12 ve 22 nci madde
leri gereğince, SHP'nin, Başkanlık Divanı ile komisyonlardaki üyelerinin görevleri sona ermiş bu
lunmaktadır.
Bu itibarla, İçtüzüğün 11 ve 21 inci maddeleri gereğince, Başkanlık Divanı ile Meclis komis
yonlarında siyasî parti gruplarının yüzde oranlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisine düşen üyelik
ler için, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca aday gösterilmesi ve Genel Kurulca oylanması hususu
nun, Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir.
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, iki öneri var; niçin birisini okutuyorsu
nuz.
BAŞKAN - Sayın Asiltürk, biraz önce, iki öneriyi ayrı ayrı okuttum; ikisinin de aynı mahi
yette olduğunu ifade ettim, "birleştirerek işleme koyacağım" dedim ve o şekilde işleme koydum.
İlk gelen öneri Sayın Eyüp Aşık'ın önerisi olduğu için, onu tekrar okuttum. İstiyorsanız sizin öne
rinizi de okuturum.
,
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) -Okutun Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, ben, biraz önce bunu zabıtlara geçirdim; zatı âliniz yoktunuz.
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hayır, ben buradaydım.
BAŞKAN - Refah Partisinin önerisini de okutuyorum:
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Öneri:
18 Şubat 1995 tarihinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Kurultayı, partinin hukukî şahsiyetini
sona erdirerek Cumhuriyet Halk Partisine katılma kararı almıştır. İçtüzüğün 12 ve 22 nci maddele
ri gereğince, SHP'nin Başkanlık Divanı ile komisyonlardaki üyelerinin görevleri sona ermiş bulunmaktadır;
Bu itibarla, İçtüzüğün 11 ve 21 inci maddeleri gereğince Başkanlık Divanı ile Meclis komis
yonlarında siyasî parti gruplarının yüzde oranlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisine düşen üyelik
ler için, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca aday gösterilmesi ve Genel Kurulca oylanması hususu
nun Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir.
Doç. Dr.Abdüllatif Şener
Refah Partisi Grubu Başkanvekili
BAŞKAN - Her iki öneriyi de takrar okuttum.
Bir itiraz var mı efendim? Yok.
Oylarınıza arz ediyorum : Önerileri kabul edenler...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Karar yetersayısının aranmasını istemiştik.
BAŞKAN-...Kabul etmeyenler...
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Müstafi bakanlar çift oy kullanamazlar.
EYÜP AŞIK (Trabzon) - İstifa eden bakanlar çift oy kullanamazlar, sadece milletvekili ola
rak oy kullanabilirler.
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika...
...İki Kâtip Üye arasında mutabakat yok, tekrar saydırıyorum.
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ayağa kalksınlar efendim.
BAŞKAN - Gerekirse onu da yaparız efendim.
Efendim, lütfen ayağa kalkar mısınız...
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Onlar da kalksın efendim.
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Karar yetarsayısı 114, burada 114 kişi yok mu Sa
yın Başkan?
BAŞKAN - Efendim, bakın, buranın oyu, şu anda oradan fazla; ama, karar yetersayısını arı
yorum. Lütfen...
Karar yetersayısı bulunamamıştır.
10 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 16.53
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İKİNCİOTURUM
Açılma Saati: 17.05
BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa KALEMLİ
KÂTİP ÜYELER : Kadir BOZKURT (Sinop), İlhan KAYA (İzmir)

,

©

_ _

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum.
VI. - ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
1. - Başkanlık Divanı ile Meclis komisyonlarında CHP Grubuna düşen üyelikler için aday
gösterilmesine ve Genel Kurulda oylanmasına ilikin ANAP Grubu önerisi (Devam)
2. - Başkanlık Divanı ile Meclis komisyonlarında CHP Grubuna düşen üyelikler için aday
gösterilmesine ve Genel Kurulda oylanmasına ilikin RP Grubu önerisi (Devam)
BAŞKAN - Bir önceki oturumda, Anavatan Partisi ve Refah Partisi Grup Başkanlıklarının, İç
tüzüğün 19 uncu maddesine göre vermiş oldukları önerilerin oylanması sırasında karar yetersayısı
istenmişti. Karar yetersayısı bulunamadığı için birleşime ara vermiştik.
Şimdi, her iki öneriyi, birlikte, bir kere daha oylarınıza arz edip, karar yetersayısı arayacağım.
Önerileri oylarınıza arz ediyorum: Önerileri kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneriler ka
bul edilmemiştir; karar yetersayısı vardır.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer
İşler" kısmına geçiyoruz.
Sırasıyla, yarım kalan işlerden başlayacağım.
Komisyonların sayın başkanları, başkanvekilleri ve sözcüleri, beni dikkatle takip ederlerse, za
mandan kazanırız efendim.
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
L- Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11343) (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)
BAŞKAN - 71, 82 ve 139 sıra sayılı kanun tasarılarının müzakerelerine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
4. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 134)
BAŞKAN - Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
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5. -Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğluve 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)
6 -İl İdaresi 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)
BAŞKAN-283 ve 391 sıra sayılı kanun tasarılarının müzakerelerine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
7. -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 - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız,
Komisyon?.. Yok.

•'-."..

Ertelenmiştir.
• • 8. - 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)
BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının
müzakeresine başlayacağız.
Komisyon ?.. Yok.
Ertelenmiştir.

, '. '

9: — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki
Kanunu Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691)
BAŞKAN - insan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair
Yetki Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap 'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (211142) (S. Sayısı : 699)
BAŞKAN - Özelleştirme Kanunu Teklifinin müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.

~

Ertelenmiştir.
11. - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sa
yısı : 763)
BAŞKAN- 18.1.1954Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994Tarihli ve 4046 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı geri çekilmiştir.
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12. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201,
11319)(S. Sayısı: 58 ve 58'e linçi Ek)
13,- Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/160) (S. Sayısı 111)
14.- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14,
1/155)(S. Sayısı: 112)
BAŞKAN - 58 ve 58'e 1 inci ek, 111 ve 112 sıra sayılı, kanun hükmünde kararnamelele ilgi
li kanun tasarılarının müzakerelerine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
15. —Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 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 Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/137,1/181, 1/52, 1/62)
(S. Sayısı: 116)
BAŞKAN -Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün-.
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir
16. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet
ve Plan ve, Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180)
BAŞKAN- Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle il
gili tasarı Komisyon tarafından daha önce geri alınmıştır.
.•;._,•'.'.
17. -Tarım ve KÖyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/199) (S. Sayısı: 193)
18-, - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı': 322)
BAŞKAN — 193 ve 322 sıra sayılı tasarılarla ilgili komisyon yetkilileri burada mı? Yok.
Ertelenmiştir. .

'

,

19. - Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfî İşlemle
riyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337)
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.BAŞKAN-(9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine
başlayacağız.
Komisyon?. .Yok.
Ertelenmiştir.
20.- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu
Raporu (1/577) (S. Sayısı:375)
BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükümünde Kararnameyle ilgili kanun ta :
sarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon ?..Yok.
Ertelenmiştir.
21. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394)
22.- Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (11594) (S. Sayısı: 395)
23. -Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404)
BAŞKAN - 394, 395 ve 404 sıra sayılı, kararnamelerle ilgili tasarıların komisyon yetkilileri
burada mı? Yok.
Ertelenmiştir.
24. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları İşın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köy iş
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı 373)
BAŞKAN - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine
başlayacağız.
İlgili Komisyon ?..Yok.
Ertelenmiştir.

-

25. -926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S.
s
Sayısı: 554)
.
26. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606)
27. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609)
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28. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/579) (S. Sayısı: 624)
29.- Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Dışişleri ye
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690)
BAŞKAN - 554, 606, 609, 624 ve 690 sıra sayılı, kararnamelerle ilgili tasarıların komisyon
yetkilileri burada mı ? Yok.
Ertelenmiştir.
30.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İddialarının Üzeri
ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrçm Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin
Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sayısı: 779)
BAŞKAN - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine
başlayacağız.
İlgili Komisyon ?..Yok.
Ertelenmiştir.
31.- 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 Arkadaşımn Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Teklifinin müzakeresine başlı
yoruz.
.
İlgili Komisyon ?.. Yerinde.
Sayın Hükümet?.. Yerinde.
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim...
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.
BAŞKAN - Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur.
Birleşime 10 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 17.12

©

(1) 798 S.Sayıh basmayazı Tutanağa eklidir.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.22
BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa KALEMLİ
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop)

rum.

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
.•..'..':•'.••;''...•.'
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

31. - 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 - Bundan önceki oturumda, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ve
Plân ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine başlamıştık. Raporun okunup okunmaması hu
susunu Genel Kurulun oyuna sunduğumuzda, karar yetersayısının aranması istenmişti; karar yeter
sayısı bulunamadığı için birleşime ara vermiştik.
Komisyon ve Hükümet hazır.
Şimdi, raporun okunup okunmaması hususunu tekrar oylarınıza arz edip, karar yetersayısını
arayacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler...
Sayın Grup Başkanvekilleri, her iki kâtibin tespit ettiği sayı 92; karar yetersayısı' yine yok...
Sizin arzunuz üzerine, birleşime 10 dakika daha ara veriyorum.
Kapanma Saati: 17.25
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.35
BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa KALEMLİ
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop)
,,

• •,

'
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BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum.
VII - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
31. - 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 - Bundan önceki oturumda basılı gündemin 31 inci sırasında yer alan Millî Ağaç- .
landırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun okunup
okunmaması hususunun oylanmasında kalmıştık; karar yetersayısı istendiği için birleşime ara ver
miştik.
Hükümet ve Komisyon hazır.
Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun okunup okunmaması hususunu tekrar oylarınıza
arz edeceğim ve karar yetersayısını arayacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunması kabul edilmemiştir; karar yetersayısı vardır.
Sayın milletvekilleri, lütfen, yerlerinize oturun efendim.
Sayın grup başkanvekilleri, istirham ediyorum... Biraz sonra yine karar yetersayısı isteyecek
ler, yine ara vereceğiz, sonra da "Başkanlık müsamaha göstermiyor" diyeceksiniz.
Grupları adına; Refah Partisi Grubu adına Sayın Musa Demirci, Anavatan Partisi Grubu adı
na Sayın Nevşat Özer; şahısları adına, Sayın Mustâfa Ünaldı konuşacaklardır.
Başka söz talebi?.. Yok.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Musa Demirci; buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Refah
Partisi Grubu adına, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı hakkındaki görüşlerimizi arz
etmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, ülkemizin orman varlığı 20,2 milyon hektardır. Bu sahanın 9 milyon
hektara yakını iyi vasıflı, geriye kalan sahalar verimsizdir ve örtü durumu kaybolmuştur. Bu duru
mu, her vesileyle de gündeme getiriyoruz.
Devletin yılda ağaçlandırdığı saha miktarı, tüketilen ye yok edilen sahaların çok altındadır.
1991 yılına kadar ağaçlandırılan aşağı yukarı 2,2 milyon hektarın 1,2 milyon hektarı yok olmuş;
bunlar, çeşitli sebeplerle, daha çok da yangınlarla yok olmuş durumdadır.
Oysaki, ülkemizde yakacak olarak ve endüstride kullanılan orman mamulleri miktarı, yıllara
göre artış kaydetmektedir; buna rağmen, açık da her yıl biraz daha artmaktadır. 1995 yılında -yine
tespitlere göre- 14 milyon metreküp açık olacağı tahmin edilmektedir. Öyleyse, hem ağaçlandırma
çalışmalarına hız vermek hem de erozyonla mücadele etmek, erozyonun kontrolünü mutlaka ger
çekleştirmek ve bu konuda projeler üretmek, zaruret halindedir.
-49-.
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Kanun, isim olarak "Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu" olarak getirilmiştir. Fevkalade
yerinde bir kanundur; ama, şunu ifade etmek istiyorum ki, geç kalmış bir kanundur; ama, zararın
neresinden dönülürse kâr olarak kabul ediyoruz ve kanunun tümüne Refah Partisi olarak iyi baktı
ğımızı, Refah Partisi olarak kanunun lehinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
Kanun tasarısı, önemli iki hususu hedef almaktadır: Bunlardan birisi, yeni orman sahaları ih
das etmek, ağaçlandırma yapmak. İkincisi de, erozyonun önlenmesi ve erozyonun kontrol altına
alınması.
Sayın milletvekilleri, erozyon, bugün, millî bir felaket halini almıştır. Nasıl ki -biraz önce arz
ettiğim gibi- ülkemizdeki orman varlığımızın yüzde 50'si vasıflı, geriye kalanı vasıfsız ormanlarsa
ve bu, nasıl ki, bir millî felaketse, erozyonun da millî bir felaket olduğunu ifade etmek istiyorum.
Konunun ağırlığını vurgulamak bakımından birkaç örnek arz etmek istiyorum:
Mesela, Çubuk Çayı, Çubuk Barajına yılda 40 milyon 761 bin ton toprak taşımaktadır. Yine,
Sarıyar Baraj Gölüne 6 milyon 800 bin ton, Kızılırmak vasıtasıyla Karadenize 36 milyon ton ve
Seyhan Nehri vasıtasıyla da Akdenize 26 milyon 500 bin ton toprak taşınmaktadır. Tabiî, bu top
rakların bir daha geri gelmesi ve bu topraklardan bir daha istifade etmemiz de mümkün değildir.
Ayrıca, bunun yanı sıra, İç Anadolu'da, rüzgâr erozyonuyla, bir yılda, çok fazla toprak kaybı
olmaktadır. Yine bu, rakam olarak ifade edilirse, 1 santimetre kalınlığında 29 milyon 700 bin ton
toprak kaybı demektir; bu da aşağı yukarı 175 bin hektara tekabül etmektedir; yani, yılda 175 bin
hektarlık arazimiz-1 santimetre kalınlığında-kaybolmaktadır.
Bundan bir süre önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı,
yani TEMA Vakfı tarafından bir toplantı yapıldı, bir konferans tertip edildi. Buradan aldığımız, bil
gilere göre, Amerika Birleşik Devletlerindeki NASA Araştırma Merkezi, 1985 yılında bir rapor ya
yımlamıştır ve bu raporda, Türkiye'nin ellibeş sene sonra çöl olacağı vurgulanmaktadır.
Gene, geçen yıl akdedilen Rio zirvesinde, ülkemizin çölleştiği özellikle teyit edilmiş ve özel
likle vurgulanmıştır.
Yine, bu Vakfın dokümanlarına göre, aşağı yukarı 500 milyon ton civarında, 150 bin kamyon
dolusu toprak, ülkemizden kaybolmaktadır. Bunu bir benzetmeyle ifade edersek, kocaeli ve Bursa
İllerini 10 santimetre kalınlığında kaplayacak miktarda toprağımızın kaybolduğu ifade edilmekte
dir.
Yine, diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde, Türkiye'deki erozyonun, Avrupa'dan 17 kat, Ku
zey Amerika'dan da 6 kat daha fazla olduğu ifade edilmektedir.
Şimdi, elbette, bu felaket karşısında, millî bir ağaçlandırma seferberliğini ülkemizde yapmak
mecburiyeti vardır. Bunu memnuniyetle ifade ediyorum ki, Hükümetin yeni getirdiği kanun tasarı
larından birisi mera kanunu, birisi de bu kanundur. Bu kanunlar, bilhassa, erozyonu önleyici ve
erozyona mani olucu kanunlardır. Geç kalmış olmasına rağmen, cumhuriyet tarihinden bugüne ilk
defa, Türkiye'de bir mera kanunu ve bu vasıfta bir kanun çıkacaktır. O bakımdan, ben, bu kanun
teklifini getiren arkadaşlarımızı da kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum.
Ancak, Sayın Bakanımızdan, özellikle bir konunun altını çizerek, şunu istirham ediyoruz:
Şimdi, Orman Bakanlığı yeniden teşkilatlandı ve Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ve bunun uzan
tısı olarak da illerde ağaçlandırma bölge müdürlükleri veya başka şeflikler falan kuruldu. Şimdi,
bakınız, öyle yerler var ki, bir mühendisle bu yerler -ağaçlandırma mühendisi olarak- temsil edil
mektedir. Bununla, ülkenin, ne ağaçlandırma seferberliğini ne de erozyon kontrolünü yapmamız
mümkün değildir.
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Bakın, özellikle söylüyorum; işte, bundan bir süre önce, kendi vilayetimiz Sivas'ta -Türki
ye'nin saha olarak ikinci büyük vilayeti olmasına rağmen- köylülerin talebini ilettiğim zaman, kar
şımıza bir orman mühendisi çıktı. Peki, sizin burada teşkilatınız yok mu, diye sorduğumuzda "biz
Tokat'a bağlıyız" dedi. Bu anlayış içerisinde, tahmin ediyorum ki, bu millî davanın halledilmesi
mümkün değil.
Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımız yine bu TEMA'nın -yani, Türkiye Erozyonla Mücadele Vak
fının- tertip ettiği toplantıda erozyonla ilgili konuşmasında aynen şöyle buyuruyor: "Türkiyelin
her toprağı ve ağacı korunacaktır. Bu ülkenin bir çakılını, bir karış kel tepesini kimseye vermeyiz"
diyor. Doğrudur; elbette kimseye vermemiz mümkün değil. Kimseye vermiyoruz; ama, binlerce
ton toprağın da aşınmasına ve denize taşınmasına, maalesef, göz yumuyoruz; erozyon sonucu, yi
ne binlerce ton toprağımızın gitmesine göz yumuyoruz ve araştırma kurumlarının işaret ettiği gibi
de, Türkiyemizin çölleşmesi bu şekliyle temin edilmiş oluyor.
Yine "ülkenin çölleşmesine devlet müsaade etmez. Türkiye'nin toprağını ve yeşilini korumak
için herkesi seferberliğe çağırıyorum" diyor. Bu ikaz, fevkalade yerinde ve fevkalade önemlidir;
ama, gelin görün ki, Türkiye'de bir gerçek var. Bu gerçek de Türkiye'nin şu anda hızla çölleşme
ye gitmesidir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, buna çözüm bulacak kanunu mutlaka çıkarmalıdır.
Bu kanunun da yürütülebilmesi bakımından, her şeyden önce, bir kaynağa ihtiyaç var.
Orman Bakanlığının tespitlerine göre, bugüne kadar yılda 300 bin hektarlık sahanın ağaçlan
dırılması lazımdır. Bu neyle olur; elbette kaynak tefrikiyle olur, elbette kaynak aktarımıyla olur.
Bunu yapmadığımız takdirde; yani, bu Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu buradan belki ge
çecektir; ama, buna rağmen, kaynak bulunamadığı takdirde; bu, Millî Ağaçlandırma ve Seferberlik
Kanunu rafta kalacak ve rafta tozlanacaktır. O bakımdan, ben, hem devlet imkânlarından hem baş
ka imkânlardan buraya mutlaka kaynak aktarılması gerektiğini de vurguluyorum ve Refah Partisi
olarak kanuna olumlu baktığımızı tekrar teyit ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sağ olun. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKANc - Teşekkür ederim efendim.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Nevşat Özer; buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar)
ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
sözlerimin hemen başında, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum; ancak, CHP Gru
bundan Meclis Başkanvekili Sayın Kamer Genc'in kurtarılması için bir araya gelebilen Doğru Yol
Partisi ve CHP Gruplarının, ormancılığımızla ilgili bir kanunun görüşülmesi sırasında Büyük Mec
lisimizden kaybolmasını büyük bir teessürle karşılıyorum. Bu konunun da takdirini yüce milletimi
ze bırakıyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; profesörler yürüyor; işçiler sokakta; memurlar maaşları
nı alamıyor, tamamı sokakta; orman köylüsü, orman işçisi, çiftçisi ücretini alamıyor. Maalesef, İstanbulumuz olağanüstü hali yaşamakta; pazar akşamından bu yana, İstanbul'da, masum vatandaş
larımız ölmekte; vatandaşlarımız sokağa dökülmüş; emniyet güçlerimiz, olanca güçleriyle, huzuru
sağlayabilmek için bütün gayretlerini sarf etmekteler. Kadere bakınız ki, 50 nci Hükümetin Türki
ye Büyük Millet Meclisindeki gündemi, ülkemiz için önemli olan, ancak, gündemde yerini alma
yan millî ağaçlandırma seferberliğiyle alakalı bir kanun. Maalesef, Cumhuriyet Hükümeti, Gazios
manpaşa Emniyet Müdürünü kusurlu bulmuş ve maalesef, onu görevden almıştır. "Provokatörler
sokakta, provokatörler turda" denilebiliyor; provokatör her zaman var; ama, olmayan, maaalesef,
cumhuriyet hükümetlerimizdir. Bunun için de, Anavatan Partimizin ve şahsımın teessürü çok bü
yüktür. Meclisimizin de gündemi, benim için önemli olmasına rağmen, maalesef, bu olmaması la
zım gelirdi. Bunları önemle ifade ettikten sonra, millî ağaçlandırma seferberliği hakkında konuş
malar yapmak istiyorum değerli milletvekilleri.
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Değerli.arkadaşlar, dünyada orman varlığı 5,3 milyar hektar kadardır. Bu orman varlığının, ül
kemizdeki orman varlığına nispeti yapıldığı zaman, ülkemizde bulunan orman varlığı, bunun bin
de 4'ü kadardır. Bunu, Avrupa Birliğiyle kıyasladığımız zaman, yine, ülkemizdeki orman varlığı,
Avrupa Birliğinin de yüzde 1 l'r kadardır. Ülkemizdeki detaya girildiği zaman, orman varlığımızın
yüzde 60 kadarının verimsiz olduğu gözlenecektir. 20,2 milyon hektar orman varlığının yüzde
60'ının verimsiz olması, ağaçlandırma olayının ne kadar önemli olduğunu, ülkemiz için ne kadar
fevkalade değere sahip olduğunu vurgulamak için yeterlidir kanaatindeyim.
Ancak, kadere bakınız ki, 49 uncu ve 50 nci Hükümetlerin :büyük iddialarla gelmelerine rağ
men- 1992'de, 1993'te, 1994'te yaptığı ağaçlandırma miktarı, üç yıl içerisinde 30-40 bin hektarı
geçmemektedir; ancak, yetmişiki yıldan beri Türkiye'de yapılan ağaçlandırma 2 milyon hektar ol
masına rağmen, bu 2 milyon hektar ağaçlandırmanın 1 milyon hektarını, sekiz yıllık zaman içeri
sinde, Anavatan İktidarı yapmış bulunmaktadır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Kadere bakınız.ki, müflis tacir, iflas eden tüccar, eski defterleri karıştırır. Sayın Bakanın, her
halde, üç yıl sonra, dört yıl sonra, aklına gelmiş olmalı ki, bir şey yapması lazım gelir, benim hik
meti vücudumun bir anlamı var diye düşünmüş olması lazım gelir; anlaşılıyor ki, üç yıldan beri
gösteremedikleri performansı, değişik şekillerde göstermeye gayret etmektedirler.
Burada, çok önemli gördüğüm, Büyük Meclisimizin zamanı için çok önemli gördüğüm konu
yu izah etmeden geçemeyeceğim. Eğer, zamanı geldikçe, fırsat oldukça, Genel Kurula arz etme im
kânını bulabilirsem, bu kanunun yerine kaim 6831 sayılı Kanunda, 50 nci maddeden başlayarak 67
nci maddeye kadar, bütün bu maddeler vardır. Bu kanunun bir anlamı vardır. Bu Kanunun anlamı,
Orman Bakanlığı, Anavatan İktidarları döneminde yapılan ağaçlandırmanın onda biri, yirmide bi
ri kadar ağaçlandırma yapamamaktadır. Dolayısıyla, Orman Genel Müdürlüğü olarak yapılan hiz
metlerin onda birini, yirmide birini bu Bakanlık yapamamaktadır. Bir başka ifadeyle, bu Bakanlık,
Hazineden aldığı imkânları, Ankara'nın koridorlarında çarçur etmektedir. Yine, bu iddiamı, mad
deleri geldikçe sırasıyla sizlere arz edeceğim.
"Bu kanunla getirilen -ki, 8 inci maddedir; 8 inci maddeyle getirilen- kaynaklar, 6831 sayılı
Orman Kanunuyla kurulan fona aktarılır" denilmektedir ve bu fonun kaynakları biraz daha güçlen
dirilmektedir. Bunun dışındaki 15 maddenin 14'ünü içeren tüm maddeleri bu kanunun içinde bu
lunmaktadır. Daha değişik ifadeyle, bu kanunla, kamuoyu yanıltılmaktadır. Bu kanunla, zaman is
rafı vardır. Bu kanunla, fuzulî işgal vardır; ama, bu kanunla yapılmak istenen doğru bir olay var.
Değerli milletvekilleri, bu olaya hayatını vermiş bir insan olarak ifade ediyorum; bu kanunla yapıl
mak istenen doğru bir olay var; onu da arz edeceğim.
6831 sayılı Orman Kanununun 64 üncü maddesiyle kurulan fonun kaynakları yetersizdir; bu
kaynakları, biz, biraz daha canlandırmak; çanağı büyütmek; performans göstermek için kaynak ya
ratmak istiyoruz; şunları ilave edelim denilseydi, bu kanun, belki hiç tartışılmaksızın komisyonlar
dan ve Genel Kurulumuzdan geçerdi. Maalesef, getirilen 15 maddelik kanunla, zaman israf edil
mektedir; ilgili kuruluşun performansı düşmektedir. Dolayısıyla, kaynak yaratılması konusunda da
ciddî endişeler bulunmaktadır.
Size, kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum: 22.5.1.987, tarihli ve 3373 sayılı kanunla değiştiri
len 6831 sayılı Orman Kanununun 64 üncü maddesini size okuyorum:
'—
"Bu Kanunun 57 ve 63 üncü maddelerine göre, gerçek ve tüzelkişiler ile kamu kurum ve ku
ruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi ve işletmesi amacıyla Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığı emrinde Ağaçlandırma Fonu kurulur.
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A) Fon aşağıdaki gelirlerden teşekkül eder:
a) Genel bütçeden aktarılacak miktar,
b) Orman Genel Müdürlüğünün yıllık satış gelirlerinden yüzde beşe (%5) kadar Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanlığının tespit edeceği miktar,
c) 6831 sayılı Orman Kanunun 16,17, 18 ve 115 inci maddelerine göre verilen izin ve muva
fakat, intifa ve irtifak hakkı gelirleri,
d) Bağışlar,
e) Diğer gelirler..,"
Değerli, arkadaşlar, yine, bu kanunun 8 inci maddesinin 13 tane fıkrası var. Bu 13 fıkranın da
7,8 ve 9'uncu fıkralarında belirtilen giderleri bu fon karşılamaktadır; ancak, bir iki yeni disiplin ge
tirilmek istenmiştir; o yönde de ciddî endişelerim vardır. İlgili bakanlıkların konuya duyarlı olma
sını arzu etmekteyim. DSİ gibi, Karayolları gibi, Köy Hizmetleri gibi bazı kuruluşlarımızın yapı
lan ve yapılmakta olan projelerine müeyyideler getirilmektedir; bu yönde de gelişmeler sağlanmış
tır. Dolayısıyla, ülkemiz orman alanlarının yüzde 60 seviyesinde -ki, bunun gerçek rakam karşılı
ğı 11,4 milyon hektardır- olan bölümü, verimsiz orman alanı ve ağaçlandırılacak alandır. Ekono
mik anlamda ağaçlandırılacak alan, 6 milyon hektar kadardır. Dolayısıyla, ülkemiz, öncelikle bu 6
milyon hektar alanı ağaçlandırmak mecburiyetindedir ve yine, devlet arazilerinde, devlet ormanla
rında, Hazine arazilerinde, kamu ve ticarî tüzelkişilerin arazilerinde ağaçlandırma yapma maksatlı
ve bu işi teşvik maksatlı cari mevzuat yeterlidir ve cari mevzuat içerisine konulan fon kaynağı da
yeterlidir; ancak, fonun, kaynak sağlamada bazı sıkıntıları vardır. Bu sıkıntıların giderilmesi için,
açık açığa biz bu işi böyle yapmak istiyoruz denilseydi, daha kısa zaman içerisinde bu konuya çö
züm gelirdi; Meclisimiz zaman israf etmezdi, kamuoyu yanıltılmazdı, ümit ederim.
Dolayısıyla, kanun hakkında kanaatimi maddeler içerisinde, ileride sıralayacağım. Şimdilik,
sözlerime son veriyor, Yüce Heyete saygılar sunuyorum; teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından
alkışlar) .
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özer.
Şahısları adına, Sayın Mustafa Ünaldı, Sayın Halit Dumankaya söz istemişlerdir.
Sayın Ünaldı, buyurun.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarı hakkında gö
rüşlerimizi Grup sözcümüz ifade ettiler; ancak, Plan ve Bütçe Komisyonunda muhalefet şerhimiz
olduğu için, bunu izah etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yeterince dağıtım yapılmadığı ve mil
letvekilleri yeterince bilgilenmediği kanaatiyle durumu arz etmek istiyorum. Önce, saygılar suna
rım.
İşte muhalefet şerhimiz: "Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanun Tasarı
sının gündemimize gelmesi ve bu konuda bir atılım yapılması sevinç verici bir olaydır. Sonuna ka
dar destek olacağımız bu konuda, aşağıdaki üç hususta muhalif olduğumuzu bildirir, muhalefet şerhimizdir.
1. Her zaman olduğu gibi, tasarı üzerinde araştırma yapma ve düşünce geliştirme, gelişen dü
şünceleri önergeye çevirme için zaman verilmemiştir. 20 sayfalık metin bir gün evvel mesai sonun
da elimize geçmiş, üstelik, yalnız bu tasarı değil, yanında da iki tasarıyla birlikte görüşmeye katıl
mamız istenmiştir. Anayasada yeri olan böylesine önemli bir konunun bu kadar dar bir zamanda
değerlendirmeye tabi tutulmasının yanlış olduğu kanaatindeyiz.
•
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2. Aynı oturumda gündeme alınmış olan 5434 sayılı Kanunda değişiklik yapan tasarı hakkın
da ANAP'lı üyelerin erteleme taleplerindeki gerekçe bu tasarı için de geçerlidir; ertelemenin, bu ta
sarı için de gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz."
Üçüncüsü ve bugün vurgulamak istediğim en önemli husus da, şudur:
"Komisyonumuzun iktidar kanadında SHP'li üyeler bulunmaktadır. İçtüzüğe göre, kapanmış
bir partinin üyelerinin üyelik sıfatı düşer ve yeni bir seçim yapılması gerekir. Bu işlem yapılmadan,
yeni grup oluşturan CHP adına oturumlara katılmaları İçtüzüğün 22 nci maddesine ve diğer hü
kümlerine aykırıdır. Dolayısıyla, katıldıkları oylamalar muattal ve muallel olur. Sonuç olarak, ko
misyonun görüştüğü tasarı ve teklifler usulsüz olur. Bu konunun bir an evvel çözüme kavuşturul
ması gerektiği kanaatindeyiz."
Bu muhalefet şerhi, Mustafa Ünaldı, Zeki Ergezen, Abdullah Gül imzalarını taşıyor.
Biraz evvel burada oylama yapıldı; ama, o yapılan oylama bir önergenin kabulü veya reddi
hakkındadır, konu çözülmüş sayılmaz, bu kanun tasarısı buraya gelmiştir, biraz evvel ifade ettiğim
muallellik ve muattallık hükmü geçerlidir, bunu tutanaklara geçmesi için ifade ediyorum ve bir şey
daha ifade etmek istiyorum; İçtüzük hükmü açıktır, hem de dünyanın dönmesi kadar açıktır. Öy
leyse, Galileo nasıl "dünya dönüyor" dediyse, bir kere daha bu İçtüzük hükümlerini burada ifade
etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki, Galileo engizisyon mahkemelerinin zorlamaları karşısında "dün
ya dönmüyor" demiş; ama, merdivenlerden inerken de yine "dünya dönüyor" demişti. İşte, ben, o
"dünya dönüyor" manasında, İçtüzüğün ilgili hükmünü, bir kere daha, bü konuyla ilgili olarak, tu
tanaklara geçmesi bakımından tekrarlıyorum: "Mensubu olduğu siyasî parti ile üyelik bağı sona
eren ve Millet Meclisinde grup kurma hakkını kaybeden bir siyasî parti mensubu olan milletveki^
linin komisyon üyeliği kendiliğinden sona erer." Bu, 22 nci madde. 21 inci madde de, usulün uy
gulanmasıyla ilgili olduğuna göre: "Siyasî parti grupları, adaylarını, belli edilecek bir süre içerisin
de Başkanlığa bildirirler. Bütün komisyonlar için, siyasî parti gruplarınca bildirilen adayların isim
lerini gösterir listelerin, Genel Kurulca, işaret oyuyla oylanması suretiyle seçim tamamlanmış
olur." Onun için, biraz evvel, önerge hakkındaki oylama, bu hükmü, elbette buradan kaldıracak de
ğildir; bunu, özellikle ifade etmek istiyorum.
"Dünya dönüyor" sözü kadar gerçek olan bu ifadeleri bir kere daha tekrarlayarak, muhalefeti
mi bu yönden tekrarlıyor; Heyetinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
AHMET SAYIN (Burdur) - İçtüzüğe göre mi konuştu şimdi?
BAŞKAN - Efendim, itiraz gerekçesini izah ettiler; İçtüzüğe uygun efendim. Kanunun gene
li üzerinde görüştüler "geneli üzerine itirazlarım var" dediler; Grubunun lehte olmasına rağmen, sa
yın üye itiraz gerekçelerini izah ettiler; onun için, sözünü kesmedim. Yaptığımız işlemle ilgili de
ğil, itiraz gerekçelerini izah ettiler.
Sayın Halit Dumankaya; buyurun.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi, saygıyla
selamlıyorum.
Burada, yine bir durum değerlendirmesi yapmak durumundayım. İktidar Partisinin bulunduğu
sıralara bakıyorum; Cumhuriyet Halk Partisinden 1 kişi vardı ve 1 kişi daha geldi 2 kişi; DYP'den
10-15 kişi, Bakanlar Kurulu sıralarında da, sadece 1 kişi...
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Sayı saymayı bilmiyorsun, beraber sayalım Halit.
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bu durumun tespiti şudur: Buradan kanun çıkması için,
İktidar partilerinden, en az 114 kişi olması lazım. Biraz sonra yoklama isteyeceğiz; o zaman, 150
kişi olması lazım.
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Buradan geçen kanunlar, nasıl geçmiştir; buradan geçen kanunlar, Anavatan Partisinin yar
dımlarıyla, Anavatan Partisinin katkılarıyla ve diğer muhalefet partilerinin yardımlarıyla geçmiştir
ve buradan geçen kanunların hiçbirine sizin katkınız yoktur. Bunu söylemek istiyorum; bunu, tuta
naklara geçirmek istiyorum.
ADİL AYDIN (Antalya) - Bu kadar yalancı olur mu insan?!..
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Eğer, demin, burada toplandığınız gibi, kanunsuz...
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, bir dakika...
Sayın milletvekilleri, içtüzüğümüz, karşılıklı konuşmalarımızda dahi olsa, birbirimizi yarala
yıcı sözler söylemekten bizleri meneder. O bakımdan, biraz önce sarf edilen sözü "yalan" değil
"yanlış beyan" olarak düzeltiyorum.
Devam edin efendim.
AHMET SAYIN (Burdur) - Konu üzerinde konuşsun.
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli milletvekilleri, biraz önce, burada çoğunluğu
sağladınız ve kanunsuz bir işlem yaptınız. Şu anda, bu kanun tasarısına, biz, şekil olarak karşı de
ğiliz. Bu tasarı, bizim hazırladığımız bir tasarıdır; ama, bu tasarı, buradan geçerse, bunu, Anayasa
Mahkemesi bozar. Niçin bozar biliyor musunuz; bir grup "ben yokum, feshedildim" diyor; bir baş
ka grup, CHP Grubu teşekkül ediyor. Öyleyse, üyelerini Grubunda gizli oyla seçecek ve buraya ge
lecek.
İçinizde hukukçular vardır. Üzülerek ifade ediyorum ve üzülüyorum, o hukukçular da, bu ka
nunsuz işleme parmak kaldırdılar.
.
Değerli arkadaşlarım, müesseseleri tahrif ediyorsunuz. Dünyanın en güzel kanununu çıkartın,
en iyi kanununu çıkartın, en mükemmel kanununu çıkartın, eğer, tatbik edenler doğru tatbik etmez
se, ülke bu hale gelir.
Bakınız değerli arkadaşlarım, sekiz senede, ANAP döneminde...
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Biz koalisyon kurduk.
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...Türkiye'ye kardeşlik gelmişti, barış gelmişti, hoşgörü
gelmişti, en uçtaki sağdakiyle, en uçtaki soldaki, bir masa üzerinde tartışabiliyordu. Ne Alevî ola
yı vardı, ne Sünnî olayı vardı,
ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - İşi karıştırma şimdi.
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakınız, değerli arkadaşlarım, ülke barut fıçısı gibidir.
Bizim, Alevî vatandaşlarımızla, Müslüman Alevî vatandaşlarımızla hiçbir zorumuz yoktur; bizim,
Sünnî vatandaşlarımızla hiçbir zorumuz yoktur; ama, sıkıntı vardır. Ekonomik yönden millet, pat
layacak duruma gelmiştir. O nedenle, bakınız...
AHMET SAYIN (Burdur) - Kanuna gel, kanuna!

,

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Kanuna geliyorum. Şimdi, ağaçları dikerken mevcudu
nu koruyarmyorsunuz.
Seçim bölgemden misal vereceğim size. Maltepe'de, Başıbüyük köyünde, etrafı yemyeşil çam
larla çevrili bir yerimiz vardır; Orman Bakanlığınındır. Orman Bakanlığı burayı tutuyor, bir mucur
ocağı için, "Ersen" adlı büyük bir şirkete, Erdoğan Şenay'a burayı veriyor. Şimdi, ne olacak, bura
dan mucur çıkacak. Hemen bitişiğinde, Sosyal Sigortalar Hastanesi vardır -Göğüs Hastanesi- ya
nında, onun göleti vardır; onun yanında Marmara Üniversitesi Hastanesinin temeli atılmıştır; onun
yanında füze üssü vardır; etraf çamlarla doludur ve yeşil alandır. Yerleşim bölgesi tamamen o böl
genin içindedir.
- 5 5 -

T.B.M.M.

B:87

16.3.1995

0:4

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burası o kişiye -peşkeş çekildi demeyeyim, kızıyorsunuz- bağış
lanıyor. Halk, elektrik direklerini diktirmemiştir. Şimdi, ne olacak biliyor musunuz; orada da bir
sosyal patlama olacaktır. Halk, o mucur ocağını çalıştırmayacaktır; çünkü, çalıştığı zaman ne ola
cak; o köydeki insanlar, toza boğulacak; o güzelim çamlar -İstanbul'da nefes alamıyoruz, hava kir
liliği, artık, had safhaya çıkmıştır- heba olacaktır, kuruyacaktır.
Dünyanın en güzel kanununu getirdin; sen, yenisini dikeceğim diyorsun, ama, dikilmişini he
ba ediyorsun!
Değerli arkadaşlarım, sadece, orası mı?.. Bakınız, Gebze orman yangınında, oradaydım. Saba
ha kadar, o yangında, elimden geldiği kadar mücadele verdim. Yangın başlamış, bir araç gelmiyor;
orman bölge müdürünü buldum, kaymakam vekili var, bir yüzbaşı, ona gittim "ne duruyorsunuz"
diye sordum. Elindeki haritaya,bakıyor. "Kardeşim burada belediyeler vardır. Gebze Belediyesi
vardır, Pendik Belediyesi vardır. Ülke yanıyor, bir mücadele edin, bir heyecan duyun..." Tam bir
keşmekeş içerisinde... 5 saat sonra bir tek dozer geldi. Sabaha kadar, o mevcut, o canım ormanlar
yandı.
;
Şimdi, bu Hükümet, sadece ormanları mı yaktı; hayır; ülkenin dört bir tarafı yanmaktadır. De
ğerli arkadaşlarım, bu yangın, öyle bir yangın ki hemen çıkmaz; altı ay sonra çıkar, bir sene sonra
çıkar. Bakınız, yine bir başka yer hakkında, Sayın Bakana sözlü soru önergesi yermiştim; bütün il
çe başkanları -DYP ilçe başkanı hariç -bir şikâyet dilekçesi verdiler bulundu. "Devletin ormanı ba
zı kişilere peşkeş çekiliyor" dediler. Soru önergeme Sayın Bakan "tahkikat devam ediyor" diye ce
vap verdiler. Tahkikatın sonunda inşallah bize bilgi verirler.
Değerli arkadaşlarım, onun için, bu kanun tasarısına biz karşı değiliz; ancak, yarın Anayasa
Mahkemesince bozulacağı için, bu kanun tasarılarını engelleyeceğiz, engellememizin nedeni içtü
züğe ve Anayasaya uygun bir şekilde çıkmasını temindir.. Biraz sonra yoklama isteyeceğiz. Bu
yoklamada göreceğiz ki, eğer, burada, çoğunluğunuz varsa, o zaman siz çıkardınız bu kanunu; eğer
çoğunluğunuz yoksa, bu halka verilecek hesabın altından kalkamayacaksınız.
Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN -r Teşekkür ederim Sayın Dumankaya.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Bu aşamada, Sayın Bakan, Hükümet adına söz istemiştir; buyurun efendim.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce
Meclisin önüne çok önemli bir yasa tasarısı gelmiştir. Bu yasa tasarısının siyasî yanı yoktur, millî
dir ve hepimizin meselesidir; (a) partisinin, (b) partisinin, (c) partisinin meselesi değildir. Her gün
500 milyon ton toprak denizlere, göllere akıyor diyoruz, ülkenin geleceği çölleşmeyle karşı karşı
ya diyoruz ve cumhuriyet tarihinde 16 milyon hektarlık ağaçlandırılması gereken orman varlığı ve
tarımdan çıkan, erozyona müstehak yerler varken, 2 milyona' yakın bir ağaçlandırma yapmışsak,
bugünkü tempoyla bu yerler 160 yılda ağaçlandırılabilecektir; ama, toprağı bulabilirsek. Evet, eroz
yon millî bir felakettir. Millî bir felaketi önlemenin tek yolu, ağaçlandırmadır. Biz, Ağaçlandırma
Yasa Tasarısını Yüce Meclisin önüne getirdik. Bu yasa tasarısı ne getiriyor onu arz edeyim:
Ağaçlandırmanın az olmasının tek sebebi, bütçemizden yeterli kaynağın her zaman ayrılama
mış olmasıdır. 1 hektarlık sahanın ağaçlandırılması 20 ilâ 30 milyon Türk Lirasına mal olmaktadır.
100 bin hektar ağaçlandırma yapabilmemiz için, 2 trilyon gibi bir ödeneğe ihtiyacımız vardır. Bu
rakamlar giderek büyümektedir. Yüce Meclisimizden ve bütçemizden bu tahsisin yapılması müm
kün olmamaktadır. Biz, millî bütçeden pay ayıramıyoruz diye, bu millî felaketi önlememe gibi bir
durumumuz, bir lüksümüz artık kalmamıştır. Bunun için, bir Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Ya
sa Tasarısı hazırlandı. Her şeyden önce, bu yasa tasarısı iki şeyi ortaya koyuyor:
.
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1. Bu ağaçlandırmayı yapmak için kaynak gerekiyor; tasarı bu kaynağı temin ediyor. Nedir bu
kaynak; rakamlarla size söyleyeceğim. Orman ürünlerinin üzerinde yaklaşık yüzde 22'ye varan
fonlar var. Bu fonlar, orman ürünleri üzerinden kesiliyor, orman köylüsünden kesiliyor ve Millî Sa
vunma Fonuna, Fakir Fukara Fonuna, Çıraklık Fonuna aktarılıyor; orman köylüsünden, ormandan
almıyor ye başka yerlere veriliyor. Bu Anayasaya da aykırıdır. Ormandan aldığınızı ormana ver
mek gerekiyor. Bizim görevimiz, Anayasanın emri, ormanları geliştirmektir. Bunun için, orman
ürünleri üzerindeki bu fonları, bu yasa tasarısıyla ağaçlandırma fonuna, aktarıyoruz. Bu rakam 1,52 trilyon arasındadır -rakamları aynen söylüyorum- orman ürünleri üzerinden alınan fonların top
lamı 1,5-2 trilyon liradır. Biz, bu fonları, orman içi veya dışı köylerin ağaçlandırılması için aktarı
yoruz.
Bu ne getiriyor: Bu seneki 2 trilyon, gelecek seneki rakamlara göre 2,5 trilyon, bir sonraki ra
kama göre 3,5 trilyon; her sene, bu fonlar artarak, sabit bir kaynak olarak bu ağaçlandırmaya akta
rılacaktır. 2 trilyon para demek, sene de 100 bin bin hektar ağaçlandırma demektir. 100 hektar
ağaçlandırma demek, daha önce her yıl 100 bin hektar yapıyor isek, yılda 200 bin hektara çıkıyo
ruz demektir.
İşte, birinci önemli husus, orman ürünlerinden alınan fonları, orman köylüsünden alman fon
ların orman ağaçlandırmasına aktarılmasıdır. Böylece ne getiriyor: Orman köylüsünün göçünü ön
lemeyi de getiriyor; eğer, 100 bin hektar ağaçlandırma yaparsanız, 150 bin işçi çalışacak demektir,
orman köylüsü göç etmeyecek demektir,
Onun ötesinde, çevre sorunlarının giderek çoğalması nedeniyle, çevre sorunlarının anası, ba
bası ağaçsızlıktır, ormansızlıktır. Çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasının tek yolu, ağaçlandır
ma seferberliğine girmektir. Milletimiz -üzüntüyle ifade edeyim- bizden daha öndedir ve Türki
ye'de, öylesine bir seferberlik başlamıştır ki, kamu kuruluşları,'özel sektör ve kişi ve kuruluşlar, bi
zim yaptığımız ağaçlandırma kadar ağaçlandırma yapmaya başladılar. Bunu da ilave" ettiğiniz za
man, Türkiye'de yılda 300 bin hektar alanın ağaçlandırılması sağlanmış olacak.
İşte, Türkiye'deki erozyonu frenleyecek yasa bu; işte, göçü önleyecek yasa, bu. Bu yasa tasa
rısıyla okullara* öğrencilere, kışlaya, yatılı okullara ve diğer okullara fidan dikme zorunluluğu ge
tiriliyor. 60 milyonu, millî ağaçlandırma gibi, böylesine önemli bir konunun içerisine sokmaktadır.
Bu yasa, ülkemiz için, son derece önemli bir yasadır ve Türkiye'nin geleceği için son derece önem
li bir yasadır; sağlam da dayanakları vardır, geliri vardır ve bir de, en önemlisi şu: Türkiye, yıllar
dır yatırımlar yapar, barajlar yapar, yollar yapar; ama, barajların etrafının ağaçlandırılması için,
erozyonun önlenmesi için hiçbir ödenek ayırmaz. Bu yasa, doğayı bozana, doğayı tamir etme gibi
bir görevi de beraberinde getirecektir. Eğer, bir baraj yapılıyorsa, bu barajın maliyet bedelleri içe
risinde, buradaki havza ve ağaçlandırma çalışmalarına belli bir ödenek tahsisi söz konusudur. Ya
ni, bu yasayla, doğayı bozana ve her ne sebeple olursa olsun tahrip edene onarma gibi bir görev
yüklenmektedir.
Değerli Musa Demirci arkadaşıma burada, teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir vukufla, bü
yük bir bilgiyle, rakamları da ortaya koyarak meseleyi dile getirdi.
Yasa tasarısının bir siyasî yanı yok. Demin ifade ettiğim gibi tamamen millîdir ve hem istih
dam getiriyor hem göçü önlüyor hem erozyonu önlüyor. Bu yasa tasarısının, arkadaşlarımızın ifa
de ettiği gibi gecikmiş dahi olsa, buraya, yüksek huzurlarınıza getirilmiş olması önemli bir olaydır.
Genel Kurulumuz da, Millî Ağaçlandırma Yasa Tasarısı hakkında eğer, kaynak tahsisi konusunda
başkaca öneri olursa; elbette ki onlara da açığız; çünkü, bu, adı üstünde, Millî Ağaçlandırma ve
Erozyonu Önleme Yasa Tasarısıdır.
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Onun ötesinde, değerli arkadaşlarımız "iyi kullanılmıyor, şu oluyor..." dediler. Biz bütçe gö
rüşmelerinde, bu kürsüde, konuştuğumuz zaman rakamlarla herşeyi ortaya koyduk. 1994 yılında,
ilk defa, Orman Genel Müdürlüğü bütçesini borçsuz ve kârla kapatmış bulunuyoruz ve geçen sene
ormancılık hizmetleri son derece iyi gitti. Borçsuz diyorum; ne işçinin istihkakı ne de üretimden
gelen istihkak, borç olarak devredilmemiştir ve bu sene bu yasa çıktıktan sonra, inşallah planladı
ğımız 100 bin hektar şimdiden 200 bin hektara çıkacaktır ve kaynaklar sağlamdır. Sadece bir.kaynağı ifade etmek istiyorum; bu sene, özel idare hissesi olarak, 250 milyar lira ödemişiz. Bu, gele
cek sene 350 milyar lira olacak. Fakir-Fukara Fonuna.,. Orman köylüsünden fakiri mi var?
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) ~ Var tabiî.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Orman köylüsü, gelir kaynakları içerisin
de ülkenin gayri safî millî hâsıladan en az pay alan insandır. Bu para bunlara gidecek; başka yerle
re gitmeyecek.
Yine, 1995 yılında orman köylümüze, orman üreticilerine, geçen sene verdiğimiz üretim, nak
liyat fiyatlarına yüzde 105 ilave yaptık. Bu ne demektir : Orman köylüsünün orman ürünleri gelir
lerindeki payını bir kat daha arttırmış olduk.
Bu yasa çıktığı zaman- inşallah- Türkiye'de gelecekte daha az erozyon, daha az toprak taşın
ması olacak; daha çok istihdam sağlayacak ve orman köylüsünün de göçünü önleyecektir. Bu ya
sanın, ülke için çok hayırlı, çok yararlı, bütün siyasî endişelerden uzak bir yasa olduğunu ifade edi
yor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Bakan, hoşgörünüze güvenerek, zabıtlara bir yanlış intikal olmaması bakımından, bir
küçük düzeltme yapmak istiyorum.
. Şöyle bir ifadeniz oldu: "Millet, :üzüntüyle ifade edeyim- bizden öndedir." gibi... .
ALİ ESER (Samsun) ~ Ağaç dikme konusunda...
BAŞKAN - Efendim müsaade buyurun; Sayın Bakanın ben bu konuda ne kadar dirayetli ol
duğunu biliyorum.
Bunu teşkilat ve imkânlar açısından sarf ettiniz, değil mi efendim?
Önde olmayı?..
Yoksa, milletin önümüzde olmasından, biz, zaten hepimiz gurur duyarız.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Evet Sayın Başkan.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Bakan.
Değerli milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza arz edeceğim; yalnız bundan önce bir önerge var
efendim. (DYP sıralarından "Yoklama mı?" sesleri)
Evet, efendim.
Önce imza sahiplerini arayacağım. (DYP sıralarından "Devam edelim" sesleri, gürültüler) Mü
saade buyurun... (DYP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun, sözümü bitireyim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına •
Müzakereye devam için, yeter toplantı sayısı bulunmadığı kanaatiyle -ki öyle, ben de görüyo
rum-yoklama yapılmasını arz ederiz.
İmza sahiplerini arayacağım efendim :
.•
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Emin Kul ?..Burada.
Mehmet Seven ?..

,

Kim tekabbül ediyor ?..
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Tekabbül ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Keçeciler tekabbül ediyor.
Hamdi Eriş?..Burada.
Ahmet Kabil?.. Burada.
Refik Arslan?..Burada.
Rauf Ertekin?..Burada.
...

V

Bahri Kibar?..
Kim tekabbül ediyor?
MUSTAFA KUL (Erzincan) - Olur mu Sayın Başkan!..
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Ben tekabbül ediyorum efendim.
BAŞKAN - Sayın Cengiz Altınkaya tekabbül ediyor.
MUSTAFA KUL (Erzincan) - Olur mu Sayın Başkan, kendilerinden bir telep gelmedikten
sonra...
BAŞKAN - Efendim, bu Mecliste uzun süredir bulunuyorsunuz, bunun bir usul olduğunu bil
meniz lazım.
Halit Dumankaya?.. Burada.
İsmail Sancak?..Burada.

>

Selçuk Maruflu ?.. Burada.
» İmza sahipleri tamam.
Sayın milletvekilleri, bu önergeyi işleme koysam, yoklama yapsam, çalışma süremiz dolacak.
Bu nedenle... (DYP sıralarından "Yapılsın" sesleri)
Efendim, arzu ediyorsanız ben yoklama yaparım; benim için problem değil.
ADİL AYDIN (Antalya) - Yapalım, yapalım... Kimin olup, kimin olmadığı belli olsun bura
da.
BAŞKAN r-Peki efendim.
TURHAN TAYAN (Bursa) - Yoklama yapalım; milletle alay edenler ortaya çıksın.
ADİL AYDIN (Antalya) - İstiyoruz. Yapalım, yapalım...
BAŞKAN - Efen'dim, bir karar verin de...
TURHAN TAYAN (Bursa) - Yapalım Başkan, yapalım...
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kul.
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, yoklama önergesini, kanun tasarısına karşı olduğumuz
için değil, Sayın Bakanın izah buyurdukları gibi, böylesine önemli bir kanun tasarısı görüşülürken,
İktidar çoğunluğunun tasarıyı geçirecek sayıda Mecliste bulunmadığını tespit ve tescil için verdik.
Bu tescil yapılmıştır; o bakımdan, önergeyi geri alıyoruz ve karar yetersayısı istiyoruz. (ANAP
sıralarından gürültüler)
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TURHAN TAYAN (Bursa) - Hem karşı değilim diyorsun hem de engelliyorsun...
BAŞKAN - Efendim, önergenizi geri mi alıyorsunuz?
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Evet, karar yetersayısı istiyoruz.
TURHAN TAYAN (Bursa) -Sayın Başkan, yoklama istenmiştir; yoklama yapın efendim.
ADİL AYDIN (Antalya) - Yoklama istenmiştir, engellenmiştir, yoklama istiyoruz.
BAŞKAN - Önergenizi geri alıp...
Sayın Grup Başkanvekili, ne diyorsunuz efendim?
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Takdir edersiniz ki, Önerge sahibi milletvekilleri arzu ederlerse, alır
lar efendim.
BAŞKAN - Sayın Emin Kul onu söylüyor. Bir işaretiniz mi oldu, o manada sordu.
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Kendileri diyor ki, önergemizi geri' almak istiyoruz; yerine karar
yetersayısı istiyoruz.
.
BAŞKAN - Tamam efendim, önerge geri verilmiştir; karar yetersayısı arayacağım efendim.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edeni er...Etmeyenler...
ADİL AYDIN (Antalya) - Olmaz Başkanım.
BAŞKAN - Olmayan ne efendim?
ADİL AYDIN (Antalya) - Önerge vermişler, yoklama istiyorlar, yoklama yapın.
BAŞKAN - Önerge sahibi imzasını geri çektiği zaman, önerge düşer; bu da bir İçtüzük hük
mü.
Tasarının maddelerine geçilmesini tekrar oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler....Karâr yetersayısı bulunamamıştır.
Yeni bir ara verme halinde dahi, bulunmasına imkân olmayacağr kanaatim vardır, Genel
Kuruldan aldığım işar da o yöndedir.
Bu nedenle, denetim konularını sırasıyla^görüşmek için, 21 Mart 1995 Salı günü saat 15.00'te
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 18.34
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE
1 - Rize Milletvekili
Başbakandan

CEVAPLARİ

Ahmet Kabil'in, müteahhitlik

karnesi bulunan milletvekillerine

sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun

yazılı cevabı

ilişkin

(7/5927)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereği
ni saygılarımla arz ederim. .

••>.'.
18.1.1995 . . :
Ahmet Kabil
Rize

Bakanlarımızdan Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu, Milletvekillerimizin
müteahitlik karnesi kullanmalarının sakıncalı olduğunu basına açıklamıştı. Karne yönetmeliğine
göre karnesini devreden fiilen şirkette çalışmayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Ancak;
Sayın Bakanlarımızdan bazılarının müteahhitlik karnelerini piyasadaki, şirketlere verdikleri,
Bakanlık nüfusunu dolayısıyla Devlet nüfusunu kullanarak menfaat sağladıkları zaman zaman ba
sında yer almaktadır.
Soru:
1. Basında zaman zaman yeralan Kabinenizde Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu ve Orman baka
nı Hasan Ekinci, karnelerini müteahhitlik şirketlerine verdikleri ve bu şirketlerin işlerini takip et
tikleri doğru mudur?
2. Kabinenizde müteahhitlik karnesini kiraya veren kaç Sayın Bakan vardır?
3. Bu Sayın Bakanların son üç yılda karneleri hangi şirketlere verilmiştir? Bu şirketlerin Dev
letten aldığı işler hangileridir?
4. Bu şirketler davetiydi ihalelerden son üç yılda hangilerine davet edilmişlerdir?
5. Bu şirketlere hakediş ödemelerinde ve ödenek verilmesinde bir öncelik tanınıyor mu?
6. Devlet nüfusunu kullanarak karneleri vasıtasıyla menfaat temin eden bu Bakanlara herhan
gi bir müdahale düşünüyor musunuz?
T.C. . . .
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı-:B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/880

16.3.1995
s

Konu : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in
Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: a) T.B:M.M.'nin 1.2.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5927/12791/46837 sayılı ya
kısı. •

-

":

' • •

b) Başbakanlığın 9.2.1995 gün ve B.02.0.KKG/106-8253/612 sayılı yazısı.
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c) Devlet Bakanlığının (Sn. Bekir Sami Daçe) 21.2.1995 gün ve B.02.0.006.0/1 -00470 sayılı
yazısı.
İlgi (a) ve (b) yazılar gereğince; ilgi (e) yazı ilişiğinde alınan Rize Milletvekili Ahmet Ka
bil'in, bazı Bakanların müteahhitlik karneleri hakkında Başbakan'a yöneltmiş olduğu yazılı soru
önergesi incelenmiştir. Buna göre;
Soru 1. Basında zaman zaman yeralan Kabinenizde Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu ve Orman
bakanı Hasan Ekinci, karnelerini müteahhitlik şirketlerine verdikleri ve bu şirketlerin işlerini takip
ettikleri doğru mudur?
Cevap 1. Kabinede görevli Bakanlardan Esat Kıratlıoğlu'nun Dağ Yapı İnş. San. Tic. Ltd.
Şti'ne devirli Müteahhitlik Karnesi ilgili birimimizce iade edilmiş olup, Hasan Ekinci'nin ise kar
nesinin geçerlilik süresi bitmiştir.
Soru 2. Kabinenizde müteahhitlik karnesini kiraya veren kaç Sayın Bakan vardır?
Cevap 2. Şu anda sadece Azimet Köylüoğlu'nun karnesi devirli bulunmaktadır.
Soru 3. Bu Sayın Bakanların son üç yılda karneleri hangi şirketlere verilmiştir? Bu şirketlerin
Devletten aldığı işler hangileridir?
Soru 4. Bu şirketler davetiydi ihalelerden son üç yılda hangilerine davet edilmişlerdir?
Soru 5. Bu şirketlere hakediş ödemelerinde ve ödenek verilmesinde bir öncelik tanınıyor mu?
Cevap 3-4-5. Azimet Köylüoğlu - Timurlenk İnş. Tic. San. Ltd. Şt., Esat Kıratlıoğlu - Dağ
Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Ştî. (Karnesi İade)
Son üç yıl içerisinde, müteahhitlik karnesi sahibi olup; karnelerini devrettikleri şirketler aracı
lığı ile ihale alan ve ihalelere davet edilen Bakan bulunmamaktadır.
Soru 6. Devlet nüfusunu kullanarak karneleri vasıtasıyla menfaat temin eden bu Bakanlara
herhangi bir müdahale düşünüyor musunuz?
Cevap 6. Açıklandığı gibi, mevcut durum itibariyle şu aşamada yapılabilecek işlem bulunma
makta olup; bundan sonrası için de bu hususta gereken duyarlık gösterilecektir.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Halil Çulhaoğlu
Bayındırlık ve İskân Bakanı
2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Bağ-Kur İl Müdürlüğünde görev yapmak
tayken vefat eden bir şoföre ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'in
yazılı cevabı (7/6058)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nihat Matkap tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
:

26.1.1995
Zeki Ünal
,
-.
Karaman
Karaman Bağ-Kur İl Müdürlüğünde şoför olarak çalışmakta iken 12.1.1995 günü bir kalp sektesiyle ölen Selahattin Dikkaya'nın ölümüne, kardeşi Alaaddin Dikkaya'nın Başbakanlığa, İnsan
Haklarından sorumlu Devlet Bakanlığına ve Bakanlığınıza gönderdiği şikâyet dilekçesinin muhte
vasından anlaşıldığına göre, Bağ-Kur İl Müdürü Ünal Özgen'in sebep olduğu iddia edilmektedir.
.'•-62- '
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Soru:
İddianın açıklığa kavuşturulması konusunda Bakanlığınızda bugüne kadar herhangi bir işlem
yapılmış mıdır?
T.C

•

".-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kuruluşları
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01/2844

'

-j

'

16.3.1995

'i

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 8.3.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.Ö2-7/6058-12991-47333 sayılı yazınız.
Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından hazırlanan "Bağ-Kur Karaman İl Müdürlüğünde
görev yapmakta iken vefat eden makam şoförüne ilişkin" yazılı soru önergesi Bakanlığımca ince
lenmiştir.
Bağ-Kur Karaman İl Müdürlüğü şoförü Selahattin Dikkaya'nın vefatı ile sonuçlanan olayın
soruşturulması konusunda müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülün soruşturma neticesinde; BağKur Karaman İl Müdürü Ünal Özgen'in 4.1.1995 günü saat 9.00 sularında müteveffa şoför Sela
hattin Dikkaya'nın yönetimindeki Kurum aracı ile, Karaman Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlı
ğı binasındaki toplantıya gittiği,
Adı geçenin, toplantıdan çıktığında, Kurum aracının kapılarının açık, kontak anahtarının üze
rinde olduğunu görmesi ve şoför Selahattin Dikkaya'yı bulamaması üzerine, çevrede kimseye ha
ber vermeden aracı İl Müdürlüğüne getirdiği,
I
Şoför Selahattin Dikkaya'nın, aracı parkettiği yerde bulamaması üzerine İl Müdürlüğüne gel
diği, İl Müdürü ile görüşme yapmadan rahatsızlanması ile hastaneye kaldırıldığı ve vefat ettiği,
tespit edilmiştir.
Ünal Özgen hakkındaki soruşturma raporu hazırlık aşamasında bulunmaktadır. Bu rapor neti
cesine göre gerekli işlem yapılacaktır. Bilgilerinize arz ederim.
Nihat Matkap
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı

IX. - KOMİSYONLAR BÜLTENİ
1. - 2.8.1994 tarihinde komisyonlarda bulunan işler ile bu tarihten 30.1.1995 tarihine kadar
komisyonlara gelen, neticelenen ve kalan işler.
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — 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 Hükmünde 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)
'•>"'.
2JJ — 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 ye 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 4M 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: 6.7.1992)
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 Plan 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 Medldelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına
—. 2 —
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İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337)
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993)
9. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) (Dağıtma tarihi: 30.11.1993)
10. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576)
(S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
11. — 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)
12. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
X 13. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski
Başbakan Yıldırım Ak'bulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994)
14. — 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 15.— 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)
16. — 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)
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17. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
X 18. — İnsan Hakları 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)
19. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı
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 tarilıi : 22.6.1994)
X 20. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 meı Maddesine Uyduğu İddiasıyla,
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yaırdımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kam 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 : 1,3,1995)
X 21. — 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 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı vo İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi :
14.5.1992)
23,1 — İnsan Hakları 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)
. "• .
24< — 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)
2 5 , — 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)
26. —- İl 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)

?
...'•.••..
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27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun îki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992)
X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu 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 29. — 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. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994)
30. — 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/815) (S. Sayısı: 763) (Dağıtma tarihi : 24.1.1995)
X 31. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve
Tarım, Orman ve Köyişlerii ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095)
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995)
32. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.2.1995 Tarihli ve
4073. Sayılı Kanun ile Anayasanın. 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/834, 3/1757) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) .. •
33. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kfinununun Bazı Maddelerinde Değişildik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve Edime 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)
34. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993)
X 35.— Çiftçi Mallarının Korunması' Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı": 543) (Dağıtma
tarihi : 10.2.1994)
36. — Giilhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/513)
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
•37. —• Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat
Ercan'ın 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde
—5 —
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Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Tarım i Orman ve Köyişlcri komis
yonları raporları (2/1099) (S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
X 38.— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güne.1? Müftüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydm Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlü'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet vo 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)
39. — 2886 Sayılı Devlet İhale 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)
40. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerİ Zonguldak MSlletvekili Güneş
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı: 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
41. — 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)
42. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Eikatmış 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)
43. —'• Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında
Kanıma Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi ••: 8.10.1992)
44. —- Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin. Kanun ile
Gülhano 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)
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45. — 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, 3.4.1930 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)
46. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Dikcr'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) (S« Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
47. — 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)
48. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993)
49. —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,T/152) (S. Sayısı :
151) {Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 50. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi :
16.2.1993)
51.—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 52. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S.j Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 nci Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993)
54, — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kamın ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (11/400) (S. Sayısı: 105) (Dağıtma tarihi: 15.6.1992)
— 7 —
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55. — Türküye 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)
56.— 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)
57. — Tanıtma Fonu Teşkili ite 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Üiş'kin Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi ; 15.1.1992)
58. — tzmir Milletvekili îşılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
59. — 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)
(Dağıtaa tarihi : 25,2.1992)
60. — Manisa MiUetveklili 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 Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kamın Teklifi ve Mîllî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149)
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992)
61. — Adıyaman Milletvekili Celâl KürfcoğhVnun 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) (Dağıttım tarihi : 25.5.1992)
62. — 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
Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi :
25.5.1992)
63. — 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 Rapora (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992)
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64. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin
Kanım Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarM : 1.6.1992)
65. — Kars Milletvekili Zeki Macitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197)
'(St Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
66. — 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)
67. -—Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
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)
68. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, 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) (S/Sayısı : 137) (Dağıtma
tarihi : 21.9.1992)
69. —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)
70. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 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 : 21.9,1992)
71. — 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 : 16İ) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992)
72. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Da'ir Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173)
Dağıtma tarihî : 1.10.1992)
73. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula—
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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)
74. — 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 Kamın Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi :'.
5.10.1992)
75s — 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)
76. — 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 : 23.10.1992)
77. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 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)
78i — 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)
79, — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/456) (S;; Sayısı: 189) .(Dağıtma tarihi: 5.11.1992)
80. — 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)
81, — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'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)
82. — Elazığ Müflletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992)
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83.— 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)
84. —- Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S, Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi: 19.11.1992)
85. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı
tmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapcru
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)
86. — 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)
87. •— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek idare
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
88. — 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)
89. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993)
"
90. — 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)
91. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi :
26.1.1993)
92. — 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)
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93. — §ıroak 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)
94. — 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)
95. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı 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)
96. — 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 (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993)
,'•
97. — Aydm 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 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
98. —Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993)
99. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 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)
100. — 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)
101. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhön 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)
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102. — iki t! ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4,3.1993)
103. — 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)
104. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinİi'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)
105. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (i/512) (S. Sayısı : 329) {Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
106. — Samsun Milletvekili İlyas 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)
107, —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) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993)
108^ — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)
109, ~~ 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)
110. — 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)
•İli1. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl 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)
112. — Yabancıların Türkiye'de İkamet 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)
113. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'm, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanım Teklifi ve Sanayi
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ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi :
22.9.1993)
114.— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
tik Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi 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)
115. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 3$ inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi :
9.11.1993)
116. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernelderi 'Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993)
117. — 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)
118a — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ye Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993)
.
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119. — 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) •
120. —;.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)
. 121^— 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 122. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
123. — Eskişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Kelekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Haîdcında
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'm, 4.11.1981 Tarihli ve 2547
';'.
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s 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)
:
'
124. — 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 tarihi: 8.2.1994)
X 125. — Çorum Milletvekili Cemal Şalıin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
126.— Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı: 553) (Dağıtma tarihi: 10.2.1994)
127. — Bursa Milletvekili Fethi. Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve
1475 Sayılı İş 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 : İ4.2.1994)
128. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Saydı
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)
129. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 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)
130. — 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)
131. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (î/664)
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
132. — 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)
133. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hâmillerinin 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 tari
hi : 23.3.1994)
-
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134. — 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)
135. — 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)
136. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair. Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
137. — 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)
138.—- iş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü "Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
139. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkeme]eriri 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)
140. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
141.— Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili
Hasan Djkici'rıin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994) .
.
..
142. -— Şanlıurfa'Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir
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.İ994)
143ü — 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)
144. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt 'İç/i 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
komisyonları raporları {1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
'—.16 —
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145. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayış: : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
146. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi 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)
147. — Sımak'; Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
148. ~~ Şırnak Milletvekili Mahmut. Almak 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)
149. — 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)
150. —• Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994)
151/— Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
152. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı
ve Adalet ve Sanayi ye Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
X 153. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :
28.3.1994)
154. —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)
155. — 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 156. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile
_ •
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ilgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994)
157. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994)
158. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı 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)
159. — 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)
160. — istanbul Milletvekili Ercan Karafcaş'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
ra (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi: 16.5.1994)
161. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 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 tarihi: 3.6.1994)
162. — 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)
163.— 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)
X 164. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/585) (S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi :10.6.1994)
165. — 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)
166. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S., Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994)
•
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167. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köy işleri
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi :
20.6.1994)
168. — Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri
komisyonları raporları (1/684) (S..Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994)
169. — 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.İ0.1994)
X 170. — 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 İlave 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)
171. — 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)
172. — 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)
173. — Yükseköğretim Kurumlan 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 : J08) (Dağıtma
tarihi : 13.10.1994)
174. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Halckında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/707) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994)
X 175. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanınde 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 176. — 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)
177. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile E şenlendirme (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)
- 19 —
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X 178. — 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)
179. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski MilletvekiliZübeyir Aydar'ıh; Askerî Ce?a 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 180. — Türkiye Cumhuriyeti iio Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun '«Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayıst: 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994)
X 181. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cı[ıirnhuriycti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : fil) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
• .
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X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 183. — 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 184. — Türkiye Cum'huriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının .Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 185. — Samsun Milletvekili İhsan 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 186. — 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 187. — 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)
X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11,1994)
. — 2 0

—

•"

7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin 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)
190. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356)
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11;1994)
X 191. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994)
192. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994)
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanım Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994)
X 194. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994)
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kızgızistan Cumhuriyeti Hükümetine
10 000 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)
196. —.Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994)
X197. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı: 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994)
X 198. — 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 199. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık,
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İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753)
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
200. — İstanbul Milletvekili Safari öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
201.— Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995)
202. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumları 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)
203. — İstanbul 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 204. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergiilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaması ve Eki Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi': 10.2.1995)
X 205. — 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 (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi :
10.2.1995)
X 206. — 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 207 — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatınmların
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)
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X 208. — 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)
209 — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/772) (S. Sa
yısı : 771) (Dağıtma tarihi -.10.2.1995)
210. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkufcata 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)
211. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa»
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325)
(S. Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
212. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995)
213. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi ;
10.2.1995)
214. — Kadın ve Sosyal. Hizmetler Müsteşarlığının Teşküat ve Görevleri Hakkında
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995)
X 215. -— 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)
216 — 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)
(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
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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)
T.C,
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKGI101-564103202

28.6.1994

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Orman Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 5.5.1994
tarihinde kararlaştırılan "Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ili
şikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Prof. Dr. Tansu Çiller
Başbakan
GENEL GEREKÇE
Yurdumuz ormanlarının tamamına yakını, Devletin hüküm ve tasarrufundadır. Ormancılık ça
lışmaları Devlet tarafından yürütülmektedir.
Memleketimizin orman varlığı 20.2 milyon hektardır. Uzun yıllar devam eden düzensiz kul
lanmalar ve çeşitli tahripler yüzünden, bu 20.2 hektar orman sahasının, ancak 8.8. milyon hektarı
iyi vasıflı ormanlarla kaplıdır. Geriye kalan 11.4 milyon hektar saha, orman örtüsü çeşitli sebepler
le yok olmuş veya seyrelmiş, ekonomik değerini kaybetmiş, verimsiz veya çok düşük verimli bo
zuk ormanlardır. Ormanlarımızın toplam ağaç serveti 927 milyon metreküp, yıllık üretim potansi
yeli 28 milyon metreküp endüstriyel ve yakacak odundur.
Ormanlık alan yönünden Avrupa'da üçüncü sırayı alan ülkemiz, orman ürünleri üretimi açı
sından çok gerilerde kalmaktadır. Nitekim, 7.2 milyon hektar ormanı bulunan Federal Almanya'nın
yıllık endüstriyel odun üretimi 26.2 milyon metreküp, 6.2 milyon hektar ormanı olan Romanya'nın
17.4 milyon metreküp, 13 milyon hektar ormanı olan Fransa'nın 31.3 milyon metreküptür. 20.2
milyon hektar ormanı bulunan Türkiye'nin 1990 yılı üretimi 6.6. milyon metreküp, 1991 yılı üre
timi 6.4 milyon metreküp endüstriyel odundur.
Orman sahası ülkemiz ile eşit sayılabilecek Finlandiya'nın yıllık üretim miktarı 55-60 milyon
metreküptür.
Ormanlarımızda yıllık hacim artımı da çok düşük olup, hektarda 1 metreküp civarındadır. Yu
nanistan'da 2.1 metreküp, Finlandiya'da 2.9 metreküp, Fransa'da 3.7 metreküp, Almanya'da 3.9
metreküptür.
Orman sahaları genellikle Türkiye'den az olmasına karşılık, yıllık artım ve üretim bakımından
böylesine ilerde olan bu ülkeler, bir taraftan verimsiz orman sahalarını ağaçlandırarak üretime sok
makta, verimli hale getirmekte, diğer taraftan ormansız kıraç arazilerini ağaçlandırarak yeni orman
lar tesis etmekte, orman sahalarını çoğaltmaktadırlar.

Bütün dünya memleketleri ağaçlandırma tempolarını, yükselen hayat seviyelerine ve dolayı
sıyla artan ihtiyaçlarına göre hızlandırmaktadırlar. Mesela Bulgaristan İkinci Dünya Savaşından
sonra 1 milyon hektar yeni orman tesis etmiştir. İspanya'da ağaçlandırılan saha 5 milyon hektarı
geçmiştir. Finlandiya'nın, yıllık 250 000 hektar civarında yeni orman kurma çalışmalarını gerçek
leştirdiği görülmektedir. Japonya'da mevcut 25 milyon hektar ormanın, % 30'u suni yolla tesis.
edilmiştir. Ülkemizde ise; orman varlığımızın yetersiz ve ormanlarımızın bozuk olması sonucu üre
tim düşüklüğüne karşılık, ekonomik kalkınmamız, ülkenin değişmez ve istikrarlı bir şekilde orman
ürünleri ihtiyacının karşılanması meselesini bütün ağırlığı ile hissettirmektedir. Gelişmiş birçok ül
kedeki gibi Türkiye'de de, çeşitli yakacak odun tüketimi yanında selüloz kâğıt, lif-yonga ve ben
zeri malzemelerin yapımı için gereken endüstri odunu ihtiyacı hızla yükselmektedir. Üretim tüke
timi karşılayamamaktadır.
Ormancılık ana planı verilerine göre, ülkemizde odun hammaddesi açığı 1995 yılında 14.5
milyon metreküp olacaktır.
5 yıllık planlara ve ormancılık ana planına göre, 1995 yılında toplam odun talebi 30-31 mil
yon metreküp, kişi başına tüketilen odun miktarına dayanılarak yapılan hesaplara göre 24 milyon
metreküp olacaktır. 2020 yılında ise talep, 44-59 milyon metreküpe ulaşacaktır..
Ormanlarımızın arz potansiyeli 1995 yılında 17,5 milyon metreküp, 2020 yılında 19.9 milyon
metreküp endüstriyel odun olarak hesaplanmaktadır.
Görüldüğü gibi, yurdumuzun yakın gelecekte büyük bir odun hammaddesi açığı bulunmakta
dır. Aynı dönemde Avrupa ve Amerika'nın da yıllık 100 milyon metreküp arz açığı olacağı hesap
lanmaktadır. Yani Türkiye'nin odun hammaddesi açığını ithal yoluyla karşılayabilmesi imkânsız
denecek kadar güç ve pahalı olacaktır.
Başka bir çalışmayla; ülkemizde 1995-2020 yılları arasındaki odun hammaddesi arz açığını
karşılayabilmek için, yıllar itibariyle yapılması gereken ağaçlandırma miktarları ve bu ağaçlandır
malar yoluyla kazanılan ormanlardan elde edilecek ürünler belirlenmiştir. Bu çalışmanın ortaya
koyduğuna göre Türkiye, 1990 yılından itibaren 200 000 hektar, 1994 yılından itibaren 300 000
hektar ağaçlandırma yaparak 2010 yılına kadar toplam 7.5 milyon hektar yeni orman tesis ettiği
takdirde orman ürünleri arz açığını kapatabilecek ve ihtiyacını ülke ormanlarının üretimi ile karşı
layabilecektir.
Buna karşılık 1991 yılına kadar yurdumuzda ağaçlandırılan saha miktarının erozyon kontrolü
çalışmaları dahil 2 221 744 hektar olduğu görülmektedir/Ağaçlandırma miktarı ülke gerçeklerine
uygun seviyeye gelememiştir. Öyleki; ağaçlandırılan 1 221 000 hektar sahaya karşılık, aynı dönem
de sadece orman yangınlarıyla 1 398 189 hektar orman kaybedilmiştir. Yurdumuzun gelecekteki
büyük orman ürünleri ihtiyacına karşılık bugünkü düşük ağaçlandırma trendi ile arz açığını kapat
manın mümkün olamayacağı, açığın gittikçe büyüyerek millî bir felakete dönüşeceği görülmekte
dir. Halbuki 1968 yılında başlayıp, 1985 yılında tamamlanan envanter ve etüt-proje çalışmaları ile,
11.4 milyon hektarlık bozuk ve verimsiz orman alanlarının ağaçlandırma potansiyeli, Türkiye ge
nelinde tespit edilmiştir. Bu tespitlere göre; 11.4 milyon hektar bozuk orman alanının öncelikle 5.4
milyon hektarında, yani yaklaşık % 47'sinde ekonomik ağaçlandırma yapılabileceği belirtilmiştir.
Orman ürünleri açığı millî bir felakete dönüşmeden, öncelikle bu 5.4 milyon hektar bozuk orman
sahasını azamî 20 yıl içinde milli bir seferberlikle ağaçlandırmak gerekmektedir.
Fakat, bugüne kadar endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları hemen hemen sadece Orman Ba
kanlığı olarak yürütülmüştür. Çünkü şimdiye kadar, mevcut kanunlar ve diğer mevzuat ormancılık
çalışmalarınrdaha ziyade Orman Genel Müdürlüğünün tekeline bırakmıştır. Orman Bakanlığı an
cak kendi imkânları ölçüsünde ağaçlandırma yapabilmektedir.
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Yurtta orman sahasını çoğaltmak ve toprak, su ve bitki arasında bozulan tabii dengeyi yeniden
tesis ve muhafaza için olduğu kadar orman ürünleri üretimini artırmak için de olağanüstü tedbirler
ve tedbirleri alabilecek kuruluşlara ihtiyaç vardır.
Olağanüstü tedbirlerle ve teşviklerle 11.4 milyon hektar ekonomik manada verimden düşmüş
orman alanının, öncelikle 5.4 milyon hektarlık en verimli orman tesis edilebilecek sahalardan baş
lanarak ağaçlandırılması halinde orman üretimine ve Türk ekonomisine büyük bir katkı sağlana
caktır.
'
Çünkü bu orman sahasından bir hektarda ve yılda en az 3 metreküp odun verimi alındığını ka
bul edersek dahi 34.2 milyon metreküp odun hammaddesi üretimi gerçekleşecektir. Bugünkü para
değeri, metreküp ortalama fiyatı 250 000 TL. kabul edersek 25.6 trilyon TL. dir.
Bu sahaların millî ekonomiye maddî katkısının yanısıra bozulan tabii dengeyi yeniden tesis
ederek, erozyonu ve siltasyonu önleme yönünden olan fonksiyonu maddî katkısından da çok daha
önemli olacaktır.
Gerçekten tabii dengenin bozulduğu, ormanların fonksiyonlarını yapamaz hale geldiği ülke
mizde erozyon millî bir felaket haline gelmiştir. Yurdumuz Avrupa'nın onüçte biri kadardır. Fakat
yurdumuzda her yıl Avrupa'nın 1.5 misli toprak denizlere sürüklenmektedir. Toprak taşınmaları
dolayısıyla, verimli tarım arazileri molozlarla kaplanmakta, barajlar dolmaktadır. Orta Avrupada
bir barajın ortalama ömrü 10 000 yıl, Türkiye'de ise 100 yıldır.
Tarım arazilerinin sellerden zarar görmemesi, toprağın erozyonla taşınmaması iklim ve su re
jiminin bozulmaması, günümüzde önemli bir sorun haline gelen hava ve çevre kirliliğinin olmama
sı için, ormanların ülke sathında dengeli olarak dağılmış bulunması da gerekmektedir. Ormanca fa
kir olan veya hiç ormanı bulunmayan doğu, güneydoğu ve iç anadolu bölgelerinde hem üretim
amaçlı, hem de ziraatı ve hayvancılığı'destekleyici ağaçlandırmaların teşvik edilmesi ve bu yönde
mevzuatında düzenlenerek ağaçlandırma çalışmalarına katkısının sağlanması gerekmektedir.
Türkiye'de toprak sınıflanmasına göre orman alanının 25 378 716 hektara çıkarılması gerek
mekte olup, bu durum dikkate alınırsa ağaçlandırma probleminin boyutları daha da büyümektedir.
Gelişmiş ülkelerde orman ürünlerini kullanan kuruluşlar bilhassa kâğıt selüloz ve diğer orman
sanayi kompleksleri genellikle kendi ormanlarını kendileri yetiştirip; işletmektedirler. Hatta kendi
ülkeleri dışında orman yetiştirip, ürününden yararlanma yoluna gitmektedirler. Türkiye'de ise bu
sektör, hammaddeyi sadece devlet ormanlarından beklemektedir. Finansman konusu halledilerek,
bu müesseselerin kendi ormanlarını kurmalarında, hem ülkenin, fakat daha çokta kendilerinin ya
rarları vardır.
Ayrıca, ülkemiz kalkınma sürecinin oldukça ilerlemiş bir aşamasında bulunduğundan vatan
daşlarımız yurdumuzun ağaçsızlık ve çıplaklığının çirkin bir kültür mirası olarak devam etmesini
istememektedirler. Özellikle münevver insan potansiyelimizi oluşturan ordu, üniversiteler, okullar,
vakıflar, din görevlileri ve benzerleri fiilen yurdun ağaçlandırılmasına katkıda bulunmayı istemek
te, hatta bu yönde ilgili kuruluşları zorlamaktadırlar. Bu büyük davanın hallinde bu potansiyel güç
lere ihtiyaç vardır.
Yukarıda kısaca belirlenen bu durumlar dikkate alınarak, yurdumuzun hiçbir üretim yapma
dan boş duran topraklarını süratle üretime sokmak, özel ve tüzel kişilerle kurum ve kuruluşlara özel
orman kurma imkânı sağlayarak, millî bir felaket halindeki ormansızlıktan yurdumuzu süratle kur
tarmaya yardımcı olmak amacıyla bu kanun tasarısı hazırlanmıştır.
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_4MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİK KANUN TASARISI
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. - Yurdumuz ormanlarının büyük bir kısmı bozuk, çok bozuk, açık sahalar olup, en
kısa sürede ağaçlandırılması gereken verimsiz ormanlar durumundadır.
Bu maksatla, gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarının, belli usûl ve esaslar da
hilinde Devlet ormanı açıklıklarını, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazileri, akarsu boyla
rını ağaçlandırmalanna imkân vermek ve kendi arazilerinde ağaçlandırma yapacakları teşvik etmek
suretiyle orman ve ağaç varlığımızı çoğaltmak esas alınmıştır.
Madde 2. - Devlet ormanları, Anayasamızın 169 uncu maddesi hükmüne göre Devlet tarafın
dan yönetilmekte ve işletilmektedir.
Ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesinde Devletle, hem kamu kurum ve kuruluş
larının hem de gerçek ve tüzel kişilerinin işbirliği yapması suretiyle orman sınırları içerisindeki çıp
lak ve verimsiz orman sahalarının verimli ormanlar haline getirilmesi mümkün olacaktır.
Ayrıca 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendi uygulaması ile orman sınır
ları dışına çıkarılan yerlerinde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapmak isteyenlere
verilmesi imkânı sağlanmaktadır.
Madde 3. - Devletin hüküm ve tasarrufundaki ağaçlandırılması mümkün sahalardan uygun
görülenlerin Orman Bakanlığına tahsis edilmesi; plan ve proje bütünlüğünün yanısıra, çalışmalar
da çabukluk ve ağaçlandırma izni verilecek olanlara devrinde kolaylık sağlayacaktır.
Madde 4. - Orman azalmasının önlenebilmesi ve orman varlığımızın çoğalması seferberliğin
de, yurdumuzdaki güç ve kaynakların en yüksek düzeye çıkarılması gerektiğinden, yurdumuzdaki
zinde güçlerin mükellefiyetleri bu maddede hükme bağlanmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi tasarruflanndaki sahalardan ve kendi hizmet konuların
dan başlamaları, özel sektöre örnek ve öncü olmalarını sağlayacaktır.
Mahallî idareler ve gönüllü kuruluşlar teşvik edilecek ve desteklenecektir. Köylerin yakın çev
resindeki verimsiz sahaların ağaçlandırılması ve bu sahalardan yararlanma haklarının köy tüzel ki
şiliklerine verilmesi suretiyle çalışmalar hızlandırılacağı gibi, köylerin kalkınmasına da yardımcı
olunacaktır.
Odunu hammadde olarak kullanan kamu kurumları kendi çalışma konuları dolayısıyla tüket
tikleri orman varlığının yerine ağaçlandırma yapmak suretiyle yeni ormanlar kurmak zorundadır
lar.
Madde 5. - Hayırsever yurttaşlarla, kuruluşların, hem hatıralarını yaşatmak hem de orman
kurma çalışmalanna katkısını sağlamak için getirilmiş bir maddedir. Hatıra ormanı kurma hem yurt
ormanlarını artıracak, hem de şehirleşme oranının çoğaldığı ülkemizde, isteyipte imkân bulamayan
vatandaşlarımızın ağaç dikilmesine ve yeni ormanlar kurulmasına katkısını mümkün kılacaktır.
Hatıra ormanlarının devamlılığı esastır. Yardım yapan kişi ve kuruluşların ismi hatıra orman
ları ile devamlı yaşayacaktır.
Madde 6. - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü özel ihtisas isteyen güç bir iştir. Bütün çalış
malar proje esasına dayandırılmalıdır. Emek ve masrafların boşa gitmemesi için kontrol ve göze
tim Orman Bakanlığınca yapılmalıdır.
Ağaçlandırma projeleri; yetişme muhiti faktörlerini, teknik, idarî ve hukukî faktörleri değer
lendirerek hazırlanacaktır. Uygulama bu projelere göre yapılacaktır.
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Çoğunlukla kârlı ve çekici olmayan projeleri özenilir hale getirmek için meyveli orman
ağaçlarıyla tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine de yer ve imkân verilmektedir.
Madde 7. - Ağaçlandırılarak orman haline gelen sahaların işletme ve üretim planlaması bu
madde ile düzenlenmektedir.
Madde 8. - Bu Kanun hükümlerine göre kurulan ormanlardan üretim ve faydalanma işleri bu
madde ile düzenlenmektedir.
Madde 9. - Orman ve ağaç sevgisi daha küçük yaşta başlar. Ağaç ve ormanı sevmek bir kültür
birikimidir. Bu köklü kültürün verilmesi ve imkânı olan kuruluşlarca devamlı işlenmesi amaç
olmalıdır.
Madde 10. - Orman varlığının artırılmasına yardımcı olacakların takdir ve taltif edilmesi de,
teşvik unsuru olacaktır.
Madde 11. - Bu Kanun hükümlerine göre orman tesis edilmesi maksadıyla ayrılan sahaların
başka amaçlarla kullanılmasını engellemek amacına uygun kullanımı düzenlemek gerekmektedir.
Madde 12. - Suç ve cezaların takibi bu madde ile düzenlenmektedir.
Madde 13. - Kanun uygulamasıyla ilgili olarak yönetmelik hazırlanmasını amir bir maddedir.
Madde 14. - Yürürlük maddesidir.
Madde 15. - Yürütme maddesidir.
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BURSA MİLLETVEKİLİ TURHAN TAYAN VE 29 ARKADAŞININ KANUN TEKLİFİ
Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Teklifi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç ve Kapsam
. MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Devlet ormanlarında, Devletin hüküm ve tasarrufu altında
ki arazilerde, göl ve akarsu kenarlarında, tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufundaki arazilerde, or
man sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi kurmak, ge
liştirmek ve çevre değerlerini korumak maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ait esas ve usulleri dü
zenlemektir.
İKİNCİ BÖLÜM
Tespit, Tahsis, İzin ve Uygulama
Devlet Ormanlarında Tespit ve İzin
MADDE 2. - Orman sınırları içindeki; yangın hariç çeşitli sebeplerle meydana gelmiş olan
açıklıklarda, amenajman planlarının ağaçlandırmaya ayırdığı sahalarda, Orman Bakanlığınca belir
lenecek esaslar ve önceliklere göre ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılmak üzere,
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz izin verilebilir.
6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hükmüne göre or
man sınırları dışına çıkarılan yerlerden, orman içindeki köylerde yerleşik kişilerin iskânı için kul
lanılmasına ihtiyaç bulunmayan ve yeniden orman niteliği kazandınlması mümkün olan araziler
üzerinde, bu Kanun hükümlerine göre ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapmak amacıyla kullan
mak isteyenlere izin verilir. Bir yıl içinde projelendirilerek uygulamaya geçirilmemesi ve 5 yıl için
de izin amacının gerçekleştirilmemesi halinde verilen izin iptal edilir. Ayrıca, izin sahibinden ara
ziyi kullandığı bu süre için ecrimisil alınır.
Devlet ormanlarında izin verilmesi, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabidir.
Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Arazilerde Tespit Tahsis ve İzin
MADDE 3. - Turizm bölgesi, alanı ve merkezleri dışında Devletin hüküm ve tasarrufu altın
da olup da, ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları yapılmak üzere, genel, katma ve özel büt
çeli kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilere izin verilecek sahalar, Turizm Bakanlığının da görüşü alı
narak Orman Bakanlığının talebi üzerine ye Maliye Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde bu Ba
kanlığa tahsis edilebilir. Bu sahalar; Orman Bakanlığınca belirlenecek esaslar ve önceliklere göre
kullandırılır.
Uygulama
MADDE 4. - Kendilerine ait arazilerde veya tahsis yapılan, izin verilen, irtifak hakkı tesis edi
len sahalarda; bu Kanun kapsamında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliğine katılacak ka
mu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler ve yapacakları işler aşağıda sayılmıştır.
a) Başbakanlık, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, sulama göletlerinin su toplama
havzalarındaki tarım arazilerinde gerekli havza ıslahı tedbirlerini alır. Toprak erozyonunu önleyici,
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ları kenarlarında ağaçlandırma yapar veya yaptırır. Bu sahaların bakım ve korumasını Orman Ba
kanlığının teknik işbirliği ile sağlar.
b) Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleirne tahsis edilmiş Hazine arazileri üzerin
de "ordu ormanları" kurar. Bu ormanların bakım ve korunması askerî birliklerce yapılır. Orman
Bakanlığınca teknik yardım sağlanır.
c) Millî Eğitim Bakanlığı, okul bahçelerini ağaçlandırır. Orman Bakanlığınca, valiliklerce ve
belediyelerce tahsis edilen uygun yerlerde "okul ormanları" kurar. Saha hazırığı bakım ve koruma
işleri, araziyi tahsis eden kuruluşlarca yapılır.
d) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tarım arazilerinde rüzgar erozyonunun önlenmesi için ağaç
landırma çalışmaları yapar. Rüzgâr perdeleri oluşturur. Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya
Özel mülkiyetinde bulunan yabanî fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, makilik, çayır ve meraların geliş
tirilmesinde alt yapı çalışmalarını yapar veya yaptırır.
e) Turizm Bakanlığı, turizm bölge, alan ve merkezlerinde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü
çalışmaları yapar veya yaptırır. Bu yerlerin bakım ve koruması Orman Bakanlığının teknik işbirliği
ile sağlanır.
1

f) Çevre Bakanlığı, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapılmasını gerekli gördüğü yerlerde
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını yapar veya yaptırır. Bu yerlerin bakım ve koruması
Orman Bakanlığı ile işbirliği içerisinde sağlanır.
g) Üniversiteler, kampüsleri içinde veya kendilerine ait arazilerle tahsis edilen, izin verilen
veya irtifak hakkı tesis edilen arazilerde "Üniversite ormanları" kurarlar. Bakımını, korumasını
yaparlar ve işletirler. Teknik bilgi ve fidan yardımı Orman Bakanlığınca sağlanır.
h) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı, orman
ve ağaç sevgisini yaygınlaştırıcı programlar hazırlar ve yayımlar.
Diyanet İşleri Başkanlığı, il ve ilçe müftülüklerinin önderliğinde, tahsis edilen Hazine arazi
lerinde ve izin verilen bozuk orman alanlarında "diyanet ormanları" kurar. Bu ormanların bakım ve
koruması Orman Bakanlığının teknik işbirliği ile sağlanır.
ı) Türkiye Elektrik Üretim-İletim Genel Müdürlüğü, elektrik santralları çevresinde ağaçlan
dırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını ve bu sahaların bakım, koruma işlerini yapar veya yaptı
rır.
j) Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolları güzergâhında yeşillendirme ve ağaçlandırma ya
par. Karayolunu tehdit eden havzalarda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları, bu sahala
rın bakım ve koruma işlerini yapar veya yaptırır.
k) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, barajların koruma alanlarını ağaçlandırır, barajları
tehdit eden diğer alanlarda da ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları . yapabilir, bu
sahaların bakım ve koruma işlerini yapar veya yaptırır.
1) Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayi Kurumu
Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlü
ğü, Etibank Genel Müdürlüğü, kendi arazileriyle, tahsis edilen, izin verilen, irtifak hakkı tesis edi
len sahalarda üretim amaçlı ağaçlandırmalar yaparlar. Sahaların bakım, koruma ve işletilmesi bu
kuruluşlarca yapılır veya yaptırılır.
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m) İl özel idareleri ve belediyeler, il ve belediye sınırlan içerisinde kendilerine ait veya tah
sis edilen yerlerde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını yaparlar. Bu sahaların bakım,
koruma ve işletmesini yapar veya yaptırırlar. Teknik yardım Orman Bakanlığınca sağlanır.
n) Köy tüzel kişilikleri, köy hudutları içerisindeki kendilerine ait veya tahsis edilen, izin ver
ilen, irtifak hakkı tesis edilen arazilerde, ağaçlandırma yaparlar. Bu Kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerine göre verilecek izin ve yapılacak tahsislerde köy tüzel kişiliklerine öncelik tanınır.
Ağaçlandırılan bu sahaların bakım, koruma ve işletmesi köy tüzel kişiliklerince yapılır.
o) Vakıflar, dernekler, gönüllü kuruluşlar, kendi arazilerinde, tahsis edilen veya izin verilen
veya irtifak hakkı tesis edilen sahalarda yeşillendirme ve ağaçlandırma yapabilirler. 6831 sayılı
Orman Kanunu hükümlerine göre teknik ve malî yardım Orman Bakanlığınca sağlanır.
Yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşları, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları
için, bünyelerinde uygun kapasiteli ormancılık birimleri oluştururlar. Bu çalışmalar için gerekli
malî kaynağı kendi bütçelerinden karşılarlar.
Yukarıda sayılanlar dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler de bu Kanun kap
samında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapabilirler.
Hatıra ormanları
MADDE 5. - Orman Bakanlığınca, gerçek ve tüzel kişilerin talebi halinde, 2 ve 3 üncü mad
delerde sayılan yerlerde giderleri kendilerine ait olmak üzere "hatıra ormanı" kurulur. Hatıra
ormanlarının ismi değiştirilemez. Hatıra ormanlarının tesisine ait esaslar ve usuller Orman
Bakanlığınca belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planlama, Üretim ve Faydalanma
Projelendirme
MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü
çalışmaları, Orman Bakanlığınca hazırlanacak tip uygulama projelerine göre yürütülür.
İdare ve amenajman
MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerine göre kurulan ormanlar 6831 sayılı Orman Kanunu
hükümlerine göre işletilir ve idare olunur.
Faydalanma
MADDE 8. - Bu Kanunla kurulan ormanlardan elde edilen aslî ve talî ürünler, hak sahipleri
tarafandan 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine uygun olarak serbestçe değerlendirilir.
DÖRDÜNCÜ BOLÜ
Eğitim, Tanıtım ve Ödüllendirme
Eğitim ve tanıtım
MADDE 9. - Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî
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 RadyoTelevizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü gerekli
tanıtım çalışmalarını yaparlar.
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Ödüllendirme
MADDE 10. - Ağaç ve orman sevgisinin yaygınlaştırılmasına, ormancılığın geliştirilmesine
önemli hizmetleri geçmiş, yeni ormanlann kurulmasına fiilen veya maddî katkıda bulunmuş, kamu
kurum ve kuruluşlan ile gerçek ve tüzel kişilere Orman Bakanlığınca plaket ve sertifika verilebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yasaklar, Suçların Takibi ve Cezalar
Yasaklar
MADDE 11. - B u 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 dev
redilmesi, bir yıl içinde projelendirilerek uygulamaya geçilmemesi, beş yıl içinde amacın gerçek
leştirilmemesi halinde; tahsis veya izin iptal edilir. Sahaya doğrudan ve bedelsiz el konulur. Ayrı
ca izin sahibinden iptale kadar geçen süre için Orman Bakanlığınca mahallî rayice uygun kira alı
nır.
Suçların takibi ve cezalar
MADDE 12. - Bu Kanun hükümlerine göre tesis edilen ormanlarda işlenen suçlar, 6831 sayılı
Orman Kanunu hükümlerine göre takip edilir ve cezalandırılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yönetmelik
MADDE 13. - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Orman Bakanlığınca bir yıl
içinde hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Yürürlük
MADDE 14. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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GENEL GEREKÇE
Yurdumuz ormanlarının tamamına yakını, Devletin hüküm ve tasarrufundadır. Ormancılık ça
lışmaları Devlet tarafından yürütülmektedir.
Memleketimizin orman varlığı 20.2 milyon hektardır. Uzun yıllar devam eden düzensiz kul
lanmalar ve çeşitli tahripler yüzünden, bu 20.2 hektar orman sahasının, ancak 8.8 milyon hektarı
iyi vasıflı ormanlarla kaplıdır. Geriye kalan 11.4. milyon hektar saha, orman örtüsü çeşitli sebep
lerle yok olmuş veya seyrelmiş, ekonomik değerini kaybetmiş, verimsiz veya çok düşük verimli
bozuk ormanlardır. Ormanlarımızın toplam ağaç serveti 927 milyon metreküp, yıllık üretim potan
siyeli 28 milyon metreküp endüstriyel ve yakacak odundur.
Ormanlık alan yönünden Avrupa'da üçüncü sırayı alan ülkemiz, orman ürünleri üretimi açı
sından çok gerilerde kalmaktadır. Nitekim, 7.2 milyon hektar ormanı bulunan Federal Almanya'nın
yıllık endüstriyel odun üretimi 26.2 milyon metreküp, 6.2 milyon hektar ormanı olan Romanya'nın
17.4 milyon metreküp, 13 milyon hektar ormanı olan Fransa'nın 31.3 milyon metreküptür. 20.2
milyon hektar ormanı bulunan Türkiye'nin 1990 yılı üretimi 6.6 milyon metreküp, 1991 yılı üreti
mi 6.4 milyon metreküp endüstriyel odundur.
Orman sahası ülkemiz ile eşit sayılabilecek Finlandiya'nın yıllık üretim miktarı 55-60 milyon
metreküptür.
Ormanlarımızda yıllık hacim artımı da çok düşük olup, hektarda 1 metreküp civarındadır. Yu
nanistan'da 2.1 metreküp, Finlandiya'da 2.9 metreküp, Fransa'da 3.7 metreküp, Almanya'da 3.9
metreküptür.
Ormanlık sahaları genellikle Türkiye'den az olmasına karşılık, yıllık artım ve üretim bakımın
dan böylesine ilerde olan bu ülkeler, bir taraftan verimsiz orman sahalarını ağaçlandırarak üretime
sokmakta, verimli hale getirmekte, diğer taraftan ormansız kıraç arazilerini ağaçlandırarak yeni or
manlar tesis etmekte, orman sahalarını çoğaltmaktadırlar.
Bütün dünya memleketleri ağaçlandırma tempolarını, yükselen hayat seviyelerine ve dolayı
sıyla artan ihtiyaçlarına göre hızlandırmaktadırlar. Mesela Bulgaristan İkinci Dünya Savaşından
sonra 1 milyon hektar yeni orman tesis etmiştir. İspanya'da ağaçlandırılan saha 5 milyon hektarı
geçmiştir. Finlandiya'nın, yıllık 250 000 hektar civarında yeni orman kurma çalışmalarını gerçek
leştirdiği görülmektedir. Japonya'da mevcut 25 milyon hektar ormanın, % 30'u sunî yolla tesis
edilmiştir. Ülkemizde ise; orman varlığımızın yetersiz ve ormanlarımızın bozuk olması sonucu üre
tim düşüklüğüne karşılık, ekonomik kalkınmamız, ülkenin değişmez ve istikrarlı bir şekilde orman
ürünleri ihtiyacının karşılanması meselesini bütün ağırlığı ile hissettirmektedir. Gelişmiş birçok ül
kedeki gibi Türkiye'de de, çeşitli yakacak odun tüketimi yanında selüloz kâğıt, lif-yonga ve ben
zeri malzemelerin yapımı için gereken endüstri odunu ihtiyacı hızla yükselmektedir. Üretim tüke
timi karşılayamamaktadır.
Ormancılık ana planı verilerine göre, ülkemizde odun hammaddesi açığı 1995 yılında 14.5
milyon metreküp olacaktır.
5 yıllık planlara ve ormancılık ana planına göre, 1995 yılında toplam odun talebi 30-31 mil
yon metreküp, kişi başına tüketilen odun miktarına dayanılarak yapılan hesaplara göre 24 milyon
metreküp olacaktır. 2020 yılında ise talep, 44-59 milyon metreküpe ulaşacaktır.
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Ormanlarımızm arz potansiyeli 1995 yılında 17,5 milyon metreküp, 2020 yılında 19.9 milyon
metreküp endüstriyel odun olarak hesaplanmaktadır.
Görüldüğü gibi, yurdumuzun yakın gelecekte büyük bir odun hammaddesi açığı bulunmakta
dır. Aynı dönemde Avrupa ve Amerika'nın da yıllık 100 milyon metreküp arz açığı olacağı hesap
lanmaktadır. Yani Türkiye'nin odun hammaddesi açığını ithal yoluyla karşılayabilmesi imkânsız
denecek kadar güç ve pahalı olacaktır.
Başka bir çalışmayla; ülkemizde 1995-2020 yılları arasındaki odun hammaddesi arz açığını
karşılayabilmek için, yıllar itibariyle yapılması gereken ağaçlandırma miktarları ve bu ağaçlandır
malar yoluyla kazamlan ormanlardan elde edilecek ürünler belirlenmiştir. Bu çalışmanın ortaya
koyduğuna göre Türkiye, 1990 yılından itibaren 200 000 hektar, 1994 yılından itibaren 300 000
hektar ağaçlandırma yaparak 2010 yılına kadar toplam 7.5 milyon hektar yeni orman tesis ettiği
takdirde orman ürünleri arz açığını kapatabilecek ve ihtiyacını ülke ormanlarının üretimi ile karşı
layabilecektir.
Buna karşılık 1991 yılına kadar yurdumuzda ağaçlandırılan saha miktarının erozyon kontrolü
çalışmaları dahil 2 221 744 hektar olduğu görülmektedir. Ağaçlandırma miktarı ülke gerçeklerine
uygun seviyeye gelememiştir. Öyleki; ağaçlandırılan 1 221 000 hektar sahaya karşılık, aynı dönem
de sadece orman yangınlarıyla 1 398 189 hektar orman kaybedilmiştir. Yurdumuzun gelecekteki
büyük orman ürünleri ihtiyacına karşılık bugünkü düşük ağaçlandırma trendi ile arz açığını kapat
manın mümkün olamayacağı, açığın gittikçe büyüyerek millî bir felakete dönüşeceği görülmekte
dir. Halbuki 1968 yılında başlayıp, 1985 yılında tamamlanan emvanter ve etüt-proje çalışmaları ile,
11.4 milyon hektarlık bozuk ve verimsiz orman alanlarının ağaçlandırma potansiyeli, Türkiye ge
nelinde tespit edilmiştir. Bu tespitlere göre; 11,4. milyon hektar bozuk orman alanının öncelikle 5.4
milyon hektarında,.yani yaklaşık % 47'sinde ekonomik ağaçlandırma yapılabileceği belirtilmiştir.
Orman ürünleri açığı millî bir felakete dönüşmeden, öncelikle bu 5.4 milyon hektar bozuk orman
sahasını azamî 20 yıl içinde millî bir seferberlikle ağaçlandırmak gerekmektedir.
Fakat, bugüne kadar endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları hemen hemen sadece Orman Ba
kanlığı olarak yürütülmüştür. Çünkü şimdeyi kadar, mevcut kanunlar ve diğer mevzuat ormancılık
çalışmalarını daha ziyade Orman Genel Müdürlüğünün tekeline bırakmıştır. Orman Bakanlığı an
cak kendi imkânları ölçüsünde ağaçlandırma yapabilmektedir.
Yurtta orman sahasını çoğaltmak ve toprak, su ve bitki arasında bozulan tabiî dengeyi yeniden
tesis ve muhafaza için olduğu kadar orman ürünleri üretimini artırmak için de olağanüstü tedbirler
ve bu tedbirleri alabilecek kuruluşlara ihtiyaç vardır.
Olağanüstü tedbirlerle ve teşviklerle 11.4 milyon hektar ekonomik manada verimden düşmüş
orman alanının, öncelikle 5.4 milyon hektarlık en verimli orman tesis edilebilecek sahalardan baş
lanarak ağaçlandırılması halinde orman üretimine ve Türk ekonomisine büyük bir katkı sağlana
caktır.
Çünkü bu orman sahasından bir hektarda ve yılda en az 3 metreküp odun verimi alındığını ka
bul edersek dahi 34.2 milyon metkeküp odun hammaddesi üretimi gerçekleşecektir. Bugünkü para
değeri, metreküp ortalama fiyatı 250 000 TL. kabul edersek 25.6 trilyon TL. dir.
Bu sahaların millî ekonomiye maddî katkısının yanısıra bozulan tabiî dengeyi yeniden tesis
ederek, erozyonu ve siltasyonu önleme yönünden olan fonksiyonu maddî katkısından da çok daha
önemli olacaktır.
Gerçekten tabiî dengenin bozulduğu, ormanların fonksiyonlarını yapamaz hale geldiği ülke
mizde erozyon millî bir felaket haline gelmiştir. Yurdumuz Avrupa'nın onüçte biri kadardır. Fakat
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yurdumuzda her yıl Avrupa'nın'1.5 misli toprak denizlere sürüklenmektedir. Toprak taşınmaları
dolayısıyla, verimli tarım arazileri molozlarla kaplanmakta, barajlar dolmaktadır. Orta Avrupada
bir barajın ortalama ömrü 10 000 yıl, Türkiye'de ise 100 yıldır.
Tarım arazilerinin sellerden zarar görmemesi, toprağın erozyonla taşınmamasriklim ve su re
jiminin bozulmaması, günümüzde önemli bir sorun haline gelen hava ve çevre kirliliğinin olmama
sı için, ormanların ülke sathında dengeli olarak dağılmış bulunmasıda gerekmektedir. Ormanca fa
kir olan veya hiç ormanı bulunmayan doğu, güneydoğu ve iç anadolu bölgelerinde hem üretim
amaçlı, hem de ziraatı ve hayvancılığı destekleyici ağaçlandırmaların teşvik edilmesi ve bu yönde
mevzuatında düzenlenerek ağaçlandırma çalışmalarına katkısının sağlanması gerekmektedir.
Türkiye'de toprak sınıflanmasına göre orman alanının 25 378 716 hektara çıkarılması gerek
mekte olup, bu durum dikkate alınırsa ağaçlandırma probleminin boyutları daha da büyümektedir.
Gelişmiş ülkelerde orman ürünlerini kullanan kuruluşlar bilhassa kâğıt selüloz ve diğer orman
sanayi kompleksleri genellikle kendi ormanlarını kendileri yetiştirip, işletmektedirler. Hatta kendi
ülkeleri dışında orman yetiştirip, ürününden yararlanma yoluna gitmektedirler. Türkiye'de ise bu
sektör, hammaddeyi sadece devlet ormanlarından beklemektedir. Finansman konusu halledilerek,
bu müesseselerin kendi ormanlarını kurmalarında, hem ülkenin, fakat daha çokta kendilerinin ya
rarları vardır.
Ayrıca, ülkemiz kalkınma sürecinin oldukça ilerlemiş bir aşamasında bulunduğundan vatan
daşlarımız yurdumuzun ağaçsızlık ve çıplaklığının çirkin bir kültür mirası olarak devam etmesini
istememektedirler. Özellikle münevver insan potansiyelimizi oluşturan ordu, üniversiteler, okullar,
vakıflar, din görevlileri ve benzerleri fiilen yurdun ağaçlandırılmasına katkıda bulunmayı istemek
te, hatta bu yönde ilgili kuruluşları zorlamaktadırlar. Bu büyük davanın hallinde bu potansiyel güç
lere ihtiyaç vardır.
Yukarıda kısaca belirlenen bu durumlar dikkate alınarak, yurdumuzun hiçbir üretim yapma
dan boş duran topraklarına süratle üretime sokmak, özel ve tüzel kişilerle kurum ve kuruluşlara
özel orman kurma imkânı sağlayarak, millî bir felaket halindeki ormansızlıktan yurdumuzu sürat
le kurtarmaya yardımcı olmak amacıyla bu kanun tasarısı hazırlanmıştır.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. - Yurdumuz ormanlarının büyük bir kısmı bozuk, çok bozuk, açık sahalar olup, en
kısa sürede ağaçlandırılması gereken verimsiz ormanlar durumundadır.
Bu maksatla, gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarının, belli usul ve esaslar da
hilinde Devlet ormanı açıklıklarını, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazileri, akarsu boyla
rını ağaçlandırmalarına imkân vermek ve kendi arazilerinde ağaçlandırma yapacakları teşvik etmek
suretiyle orman ve ağaç varlığımızı çoğaltmak esas alınmıştır.
Madde 2. - Devlet ormanları, Anayasamızın 169 uncu maddesi hükmüne göre Devlet tarafın
dan yönetilmekte ve işletilmektedir.
Ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesinde Devletle, hem kamu kurum ve kuruluş
larının hem de gerçek ve tüzel kişilerinin işbirliği yapması suretiyle orman sınırları içerisindeki çıp
lak ve verimsiz orman sahalarının verimli ormanlar haline getirilmesi mümkün olacaktır.
Ayrıca 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendi uygulaması ile orman sınır
ları dışına çıkarılan yerlerinde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapmak isteyenlere
verilmesi imkânı sağlanmaktadır.
Madde 3. - Devletin hüküm ve tasarrufundaki ağaçlandırılması mümkün sahalardan uygun
görülenlerin Orman Bakanlığına tahsis edilmesi; plan ve proje bütünlüğünün yanısıra, çalışmalar
da çabukluk ve ağaçlandırma izni verilecek olanlara devrinde kolaylık sağlayacaktır.
Madde 4. - Orman azalmasının önlenebilmesi ve orman varlığımızın çoğalması seferberliğin
de, yurdumuzdaki güç ve kaynakların en yüksek düzeye çıkarılması gerektiğinden, yurdumuzdaki
zinde güçlerin mükellefiyetleri bu maddede hükme bağlanmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi tasarruflarındaki sahalardan ve kendi hizmet konuların
dan başlamaları, özel sektöre örnek ve öncü olmalarını sağlayacaktır.
Mahallî idareler ve gönüllü kuruluşlar teşvik edilecek ve desteklenecektir. Köylerin yakın çev
resindeki verimsiz sahaların ağaçlandırılması ve bu sahalardan yararlanma haklarının köy tüzel ki
şiliklerine verilmesi suretiyle çalışmalar hızlandırılacağı gibi, köylerin kalkınmasına da yardımcı
olunacaktır.
Odunu hammadde olarak-kullanan kamu kurumları kendi çalışma konuları dolayısıyla tüket
tikleri orman varlığının yerine ağaçlandırma yapmak suretiyle yeni ormanlar kurmak zorundadır
lar.
Madde 5. - Hayırsever yurttaşlarla, kuruluşların, hem hatıralarını yaşatmak hem de orman
kurma çalışmalarına katkısını sağlamak için getirilmiş bir maddedir. Hatıra ormanı kurma hem yurt
ormanlarını artıracak, hem de şehirleşme oranının çoğaldığı ülkemizde, isteyipte imkân bulamayan
vatandaşlarımızın ağaç dikilmesine ve yeni ormanlar kurulmasına katkısını mümkün kılacaktır.
Hatıra ormanlarının devamlılığı esastır. Yardım yapan kişi ve kuruluşların ismi hatıra orman
ları ile devamlı yaşayacaktır.
Madde 6. - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü özel ihtisas isteyen güç bir iştir. Bütün çalış
malar proje esasına dayandırılmalıdır. Emek ve masrafların boşa gitmemesi için kontrol ve göze
tim Orman Bakanlığınca yapılmalıdır.
Ağaçlandırma projeleri; yetişme muhiti faktörlerini, teknik, idarî ve hukukî faktörleri değer
lendirerek hazırlanacaktır. Uygulama bu projelere göre yapılacaktır.
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ağaçlarıyla tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine de yer ve imkân verilmektedir.
Madde 7. - Ağaçlandırılarak orman haline gelen sahaların işletme ve üretim planlaması bu
madde ile düzenlenmektedir.
Madde 8. - Bu Kanun hükümlerine göre kurulan ormanlardan üretim ve faydalanma işleri bu
madde ile düzenlenmektedir.
Madde 9. - Orman ve ağaç sevgisi daha küçük yaşta başlar. Ağaç ve ormam sevmek bir kültür
birikimidir. Bu köklü kültürün verilmesi ve imkânı olan kuruluşlarca devamlı işlenmesi amaç
olmalıdır.
Madde 10. - Orman varlığının artırılmasına yardımcı olacakların takdir ve taltif edilmesi de,
teşvik unsuru olacaktır.
Madde 11. - Bu Kanun hükümlerine göre orman tesis edilmesi maksadıyla ayrılan sahaların
başka amaçlarla kullanılmasını engellemek amacına uygun kullanımı düzenlemek gerekmektedir.
Madde 12. - Suç ve cezaların takibi bu madde ile düzenlenmektedir.
Madde 13. - Kanun uygulamasıyla ilgili olarak yönetmelik hazırlanmasını amir bir maddedir.
Madde 14. - Yürürlük maddesidir.
Madde .15.- Yürütme maddesidir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.
Turhan Tayan
Bursa

Nevzat Ercan
Sakarya

Sami Sözat
Balıkesir
İbrahim Özdemir
İstanbul

Necmi Hoşver
Bolu
İsmail Köse
Erzurum
Ahmet Sayın

Fevzi Arıcı
İçel
Rahmi Özer
Çanakkale
Ahmet Neidim
Sakarya
İsmail Kalkandelen
Kocaeli
Halil Başol
Tekirdağ
Halil Demir
Aksaray
"

İhsan Saraçlar
Samsun
Turgut Tekin
Adana
Süleyman Ayhan
Çanakkale
Selahattin Karademir

Burdur

Kahramanmaraş

Ayvaz Gökdemir
Gaziantep
Etem Kelekçi
Afyon
Adil Aydın
Antalya
İrfettin Akar
Niğde
Melih Pabuçcuoğlu
Balıkesir

Rıfat Serdaroğlu
İzmir

Tevfik Diker
Manisa
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Asım Kaleli
İçel
Doğan Baran
Niğde
Yılmaz Ovalı
Bursa
Mustafa Zeydan
Hakkâri

Yahya Uslu
Manisa
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 29 ar
kadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi, Orman Bakanı Hasan Ekinci, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet, Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim, Tarım ve Kö
yişleri, Turizm ile Çevre bakanlıkları temsilcilerinin de katıldığı 5 Ekim 1994 tarihli Komisyonu
muz toplantısında kanun tasarısı ile kanun teklifi birleştirilmek ve tasarı esas alınmak suretiyle gö
rüşülmüştür.
Tamamına yakını Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlarımızın daha vasıflı
hale getirilmesi ve Orman alanlarının genişletilmesi amacıyla hazırlanan kanun tasarısı ve teklifi
nin tümü üzerinde yapılan müzakerelerde; Hükümet temsilcileri, 20.2 milyon hektar alan orman
arazimizden düzensiz kullanmalar ve çeşitli tahripler yüzünden ancak 8.8 milyon hektar orman ara
zimizin vasıflı olduğunu, diğer ülkelerle mukayese edildiğinde orman arazimizin daha çok olması
na rağmen elde edilen orman ürünleri açısından çok gerilerde kaldığımızı, 1995 yılında odun ham
maddesi açığımızın 14,5 milyon metreküp olacağını, 1991 yılına kadar yurdumuzda ağaçlandırılan
saha miktarının erozyon kontrolü,çalışmalarıda dahil 2 221 744 hektar da kaldığını ve bu miktarın
çıkan orman yangınları nedeniyle çok yetersiz olduğunu, bilinçsiz kullanım, çeşitli tahripler ve or
man yangınları nedeniyle tabii dengenin bozulduğunu, ormanların fonksiyonlarını yerine getireme
diği ve yeterince ağaçlandırma yapılamadığı için erozyonun önlenemediğini ve toprak taşınmaları
dolayısıyla verimli tarım arazilerinin molozlarla kaplandığını ve barajların kullanım süresinden ön
ce dolduğunu ifade.etmişlerdir.
Komisyonumuz Hükümet temsilcilerinin yapmış olduğu açıklamalar ile tasarı ve teklifin ge
rekçelerini uygun bulmuş ve maddelerinin görüşülmesine geçmiştir.
Kanun Tasarısının maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda;
- Kanun Tasarısının başlığı, maddeler içinde erozyonla ilgili hükümler bulunması nedeniyle
"Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Tasarısı" olarak değiştirilmiştir.
- Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi, ağaçlandırma ve erozyon konusunda kamu kurum ve ku
ruluşları ile tüzel kişilere verilen görev ve yükümlülüklerin çok genel ve muğlak olması nedeniyle
yeniden düzenlenmiş ve bu düzenleme ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapacak
kamu kurum ve kuruluşlarının kapsamı genişletilmiş, ayrıca ağaçlandırma ve erozyon kontrolü
çalışmasıyapacaklar arasında özel sektörü temsilen büyük işletmelerde dahil edilmiştir.
- Kanun Tasarısının 5 inci maddesi yeniden düzenlenerek millî ve dinî bayramlar ile özel gün
lerde de hatıra ormanlarının kurulabilmesi imkânı sağlanmıştır.
- Kanun Tasarısının 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere "Malî Hükümler" başlığı altında
9 ve 10 uncu maddeler eklenmiştir. Eklenen yeni maddeler ile Orman Bakanlığınca yapılacak ağaç
landırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında Bakanlığa maddî kaynak yaratılarak bu millî olayın
toplumun her kesimine maledilmesi sağlanmış ve sağlanan parasal kaynağın kullanma ve harcama
esasları da belirtilmiştir.
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- Kanun Tasarısının "Çeşitli Hükümler" başlıklı 6 ncı bölümüne "Kaldırılan ve Değiştirilen
Hükümler" başlığı ile yeni bir madde eklenerek, orman kaynaklarından üretilen orman ürünlerinin
satışlanndan elde edilen gelirlerin 7336,2828,3308 sayılı kanunların hükümleri gereğince orman
la ilgili olmayan kurum ve kuruluşların fonlarına yapılan kaynak aktarması önlenmiş ve orman dı
şı kaynaklara aktarılan bu kaynakların ormana, ağaçlandırmaya, dolayısıyla orman köylüsüne dön
mesi sağlanmıştır.
- Kanun Tasarısının, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11,12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri; 1, 2, 3, 6, 7, 8,
11, 12, 13, 14, 16,17 ve 18 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiş ve 8 inci maddesinden son
ra eklenen yeni 4 üncü bölüm nedeniyle bundan sonraki bölüm numaraları teselsül ettirilmiştir.
Raporumuz havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere saygı ile
sunulur.
Başkan

Sözcü

Sami Sözat

Evren Bulut

Balıkesir

Edirne

Üye

Üye

Abuzer Tanrıverdi

Adil Aydın

Adıyaman

Antalya

Üye

Üye

Tevfik Türesin

Kadri Güçlü

Bolu

Bursa

imzada bulunamadı
Üye

Üye

Abdullah Kınalı

Asım Kaleli

Hatay

İçel

Üye

Üye

Cengiz Bulut

Osman Özbek

îzmir

Konya

Üye
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Gazi Barut

Muzaffer İlhan
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Muğla
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No.: 11744,211095
Karar No.: 112

,

9.3.1995

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Orman Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 28.6.1994 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı" ile Bursa
Milletvekili Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının "Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi"
Başkanlıkça ön havalesi gereği seevkedildikleri Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi uyarınca birbirleriyle ilgili görülerek birleştirilmeleri ve 1/744 Nolu Tasarının
esas alınarak görüşülmesini müteakip 17.10.1994 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir.
Amlan tasarı ve teklif Komisyonumuzun 9.3.1995 tarihinde yaptığı 36 ncı birleşimde Hükümeti
temsilen Orman Bakanının Başkanlığında Orman ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür.
Bilindiği gibi, Ormanlık alan yönünden Avrupa'da üçüncü sırayı alan ülkemiz, oman ürünle
ri üretimi açısından çok gerilerde kalmaktadır. Yurdumuzda orman sahasını çoğaltmak ve toprak,
su ve bitki arasında bozulan tabii dengeyi yeniden tesis ve muhafaza için olduğu kadar, orman
ürünleri üretimini artırmak için de tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır, bu sahaların millî
ekonomiye maddî katkısının yanısıra, bozulan tabii dengeyi yeniden tesis ederek, erozyonu önleyi
ci fonksiyonu da önem taşımaktadır.
Tasarı ve teklif ile gerekçeleri incelendiğinde; Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tü
zel kişilere, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde, göl ve akarsu kenarlarında, tü
zel kişilerin mülkiyet ve tasarrufu altındaki arazilerde, orman sahasını ve ağaçlandırmayı çoğalt
mak amacıyla izin verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesinin amaçlandığı anlaşılmak
tadır.
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, tasarı ve teklif olumlu karşılanmış ancak; metinde
Türk Silahlı Kuvvetlerinde silah altına alınan erlerin ağaçlandırma çalışmalarında görevlendirilme
si, bina yapımında PVC kullanımının teşvik edilmesi, odunun yakacak olarak kullanımının önlen
mesi ve kâğıt israfım önleyici tedbirlere de yer verilmesinin uygun olacağı şeklindeki görüş ve eleş
tirileri takiben, tasarı ve teklif Komisyonumuzca da benimsenerek Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Metninin,
- 9 uncu maddesi, sondan bir önceki fıkrasına kamu kurum ve kuruluşlarının ağaçlandırma ve
erozyon kontrolü çalışmalarına etkinlik kazandırabilmek amacıyla bir hükmün ilave edilmesi
suretiyle,
-. 15 inci maddesi, madenciliğin teşviki amacıyla metne yeni (e) fıkrasının ilave edilmesi
suretiyle,
- 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 11,12,13,14 ve 16 ncı maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin
17 ve 18 inci maddeleri ise aynen,
kabul edilmiştir.
Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
• Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MUHALEFET ŞERHİ
Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanun Tasarısı'nın gündemimize gel
mesi ve bu konuda bir atılım planlanması sevinç verici bir olaydır. Sonuna kadar destek olacağı
mız bu konuda aşağıdaki üç hususta muhalif olduğumuzu bildirir muhalefet şerhimizdir.
1. Her zaman olduğu gibi tasarı üzerinde araştırma yapma ve düşünce geliştirme gelişen dü
şünceleri önergeye çevirme için zaman verilmemiştir. 20 sayfalık metin bir gün evvel mesai so
nunda elimize geçmiş yamnda iki tasarı ile birlikte görüşmeye katılmamız istenmiştir. Anayasada
yeri olan böylesine önemli bir konunun bu kadar dar bir- zamanda değerlendirilmeye tabi tutulma
sının yanlış olduğu kanaatindeyiz.
2. Aynı oturumda gündeme alınmış olan 5434 sayılı Kanunda değişiklik yapan tasarı hakkın
da ANAP'lı üyelerin erteleme taleplerindeki gerekçe bu tasan için de geçerlidir. Ertelemenin bu ta
san için de gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
3. Komisyonumuzun iktidar kanadında SHP'li üyeler bulunmaktadır. İçtüzüğe göre kapanmış
bir partinin üyelerinin üyelik sıfatı düşer ve yeni bir seçim yapılması gerekir. Bu işlem yapılmadan
yeni grup oluşturan CHP adına oturumlara katılmaları içtüzüğün 22 nci maddesi ve diğer hüküm
lerine aykırıdır. Dolayısıyla katıldıkları oylamalar muattal ve muallel olur. Sonuç olarak Komisyo
nun görüştüğü tasarı ve,teklifler usulsüz olur. Bu Kanunun bir an evvel çözüme kavuşturması ge
rektiği kanaatindeyiz.
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı
Konya

Zeki Ergezen
Bitlis

Doç. Dr. Abdullah Gül
Kayseri
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Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç ve Kapsam
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Devlet ormanlarında, Devletin hüküm ve tasarrufu altında
ki arazilerde, göl ve akarsu kenarlarında, tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufundaki arazilerde, or
man sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi kurmak, ge
liştirmek ve çevre değerlerini korumak maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma erozyon kontrolü çalışmalarına ait esas ve usulleri düzen
lemektedir.
' İKİNCİ BÖLÜM
Tespit, Tahsis, İzin ve Uygulama
Devlet Ormanlarında Tespit ve hin
MADDE 2. - Orman sınırları içindeki; yangın hariç çeşitli sebeplerle meydana gelmiş olan
açıklıklarda, amenajman planlarının ağaçlandırmaya ayırdığı sahalarda, Orman Bakanlığınca belir
lenecek esaslar ve önceliklere göre ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılmak üzere,
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz izin verilebilir..
6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hükmüne göre or
man sınırları dışına çıkarılan yerlerden, orman içindeki köylerde yerleşik kişilerin iskânı için kul
lanılmasına ihtiyaç bulunmayan ve yeniden orman niteliği kazandırılması mümkün olan araziler
üzerinde, bu Kanun hükümlerine göre ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapmak amacıyla kullan
mak isteyenlere izin verilir. Bir yıl içinde projelendirilerek uygulamaya geçirilmemesi ve 5 yıl için
de izin amacının gerçekleştirilmemesi halinde verilen izin iptal edilir. Ayrıca, izin sahibinden ara
ziyi kullandığı bu süre için ecrimisil alınır.
Devlet ormanlarında izin verilmesi, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabidir.
Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Arazilerde Tespit, Tahsis ve İzin
MADDE 3. - Turizm bölgesi, alanı ve merkezleri dışında Devletin hüküm ye tasarrufu altın
da olup da, ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları yapılmak üzere, genel, katılma ve özel
bütçeli kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilere izin verilecek sahalar, Turizm Bakanlığının da görüşü
alınarak, Orman Bakanlığının talebi üzerine ve Maliye Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde bu
Bakanlığa tahsis edilebilir. Bu sahalar; Orman Bakanlığınca belirlenecek esaslar ve önceliklere gö
re kullandırılır.
Uygulama
MADDE 4. - Kendilerine ait arazilerde veya tahsis yapılan, izin verilen, irtifak hakki tesis edi
len sahalarda; bu Kanun kapsamında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliğine katılacak ka
mu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler ve yapacakları işler aşağıda sayılmıştır.
a) Başbakanlık, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, sulama göletlerinin su toplama
hâvzalarındaki tarım arazilerinde gerekli havza ıslahı tedbirlerini alır. Toprak erozyonunu önleyi
ci, giderici ve azaltıcı tedbirler ile toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlar. Köy
yolları kenarlarında ağaçlandırma yapar veya yaptırır. Bu sahaların bakım ve korunmasını Orman
Bakanlığının teknik işbirliği ile sağlar,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN ,

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü
Seferberlik Kanunu Tasarısı

Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü
Seferberlik Kanunu Tasarısı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç ve Kapsam
MADDE 1. - Kanun Tasarısının 1 nci
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç ve Kapsam
MADDE 1. - Tarım. Orman ve Köyişleri
Komisyonu Metninin 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Tespit, Tahsis, İzin ve Uygulama
Devlet Ormanlarında Tespit ve İzin
MADDE 2. - Kanun Tasarısının 2 nci
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Tespit, Tahsis, İzin ve Uygulama
Devlet Ormanlarında Tespit ve İzin
MADDE 2. -Tarım Orman ve Köyişleri
Komisyonu Metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir,

Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki
Arazilerde Tespit Tahsis ve İzin
MADDE 3. - Kanun Tasarısının 3 ncü
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki
Arazilerde Tespit, Tahsis ve İzin
MADDE 3. - Tarım Orman ve Köyişleri
Komisyonu Metninin 3 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

Uygulama
MADDE 4. - Kendilerine ait arazilerde
veya tahsis yapılan, izin verilen, irtifak hakkı
tesis edilen sahalarda; bu Kanun kapsamında .
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliği
ne katılacak kamu kurum ve kuruluşları ile tü
zel kişiler ve yapacakları işler aşağıda sayıl
mıştır.

Uygulama
MADDE 4. - Tarım Orman ve Köyişleri
Komisyonu Metninin 4 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

a) Başbakanlık; Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü vasıtasıyla, sulama göletlerinin su
toplama havzalarındaki tarım arazilerinde geTürkiye Büyük Millet Meclisi
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
b) Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilmiş Hazine arazileri üze
rinde "ordu ormanları" kurar. Bu ormanların bakım ve korunması askerî birliklerce yapılır. Orman
Bakanlığınca teknik yardım sağlanır.
c) Millî Eğitim Bakanlığı, okul bahçelerini ağaçlandırır. Orman Bakanlığınca, valiliklerce ve
belediyelerce tahsis edilen uygun yerlerde "okul ormanları" kurar. Saha hazırlığı bakım ve koruma
işleri, araziyi tahsis eden kuruluşlarca yapılır.
d) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tarım arazilerinde rüzgar erozyonunun Önlenmesi için ağaç
landırma çalışmaları yapar. Rüzgar perdeleri oluşturur. Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya
özel mülkiyetinde bulunan yabanî fıstıklık, zeytinlik, harnuphık, makilik, çayır ve meraların geliş
tirilmesinde alt yapı çalışmalarını yapar veya yaptırır.
e) Turizm Bakanlığı, turizm bölge, alan ve merkezlerinde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü
çalışmaları yapar veya yaptırır. Bu yerlerin bakım ve korunması Orman Bakanlığının teknik işbir
liği ile sağlanır.
f) Çevre Bakanlığı, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapılmasını gerekli gördüğü yerlerde'
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını yapar veya yaptırır. Bu yerlerin bakım ve korun
ması Orman Bakanlığı ile işbirliği içerisinde sağlanır.
g) Üniversiteler, kampüsleri içinde veya kendilerine ait arazilerle tahsis edilen, izin verilen
veya irtifak hakkı tesis edilen arazilerde "üniversite ormanları" kurarlar. Bakımını, korumasını ya
parlar ve işletirler. Teknik bilgi ve fidan yardımı Orman Bakanlığınca sağlanır.
h) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ve Diyanet işleri Başkanlığı, orman
ve ağaç sevgisini yaygınlaştırıcı programlar hazırlarıve yayımlar.
Diyanet İşleri Başkanlığı, il ve ilçe müftülüklerinin önderliğinde, tahsis edilen Hazine arazile
rinde ve izin verilen bozuk orman alanlarında "diyanet ormanları" kurar. Bu ormanların bakını ve
korunması Orman Bakanlığının teknik işbirliği ile sağlanır.
ı) Türkiye Elektrik Üretim-İletim Genel Müdürlüğü, elektrik santrâlları çevresinde ağaçlan
dırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını ve bu sahaların bakım, koruma işlerini yapar veya yaptı
rır.
j) Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolları güzergâhında yeşillendirme ve ağaçlandırma ya
par. Karayolunu tehdit eden havzalarda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını, bu saha
ların bakım ve koruma işlerini yapar veya yaptırır.
k) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, barajların su toplama havzalarında mülkiyeti kendisine
verilen görevler için tahsis edilen veya izin veya irtifak hakkı tesis edilen sahalarda ağaçlandırma
ve erozyon kontrolü çalışmalarını ve bakım ile koruma işlerini yapar veya yaptırır.
1) Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayi Kurumu
Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Ku-,
rumu Genel Müdürlüğü* Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlü
ğü, ETİBANK Genel Müdürlüğü, kendi arazileriyle, tahsis edilen, izin verilen, irtifak hakkı tesis
edilen sahalarda üretim amaçlı ağaçlandırmalar yaparlar. Sahaların bakım, koruma ve işletilmesi bu
kuruluşlarca yapılır veya yaptırılır.
m) İl özel idareleri ve belediyeler, il ve belediye sınırları içerisinde kendilerine ait veya tah
sis edilen yerlerde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını yaparlar. Bu sahaların bakım,
koruma ve işletmesini yapar veya yaptırırlar. Teknik yardım Orman Bakanlığınca sağlanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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rekli havza ıslahı tedbirlerini alır. Toprak eroz
yonunu önleyici, giderici ve azaltıcı tedbirler
ile toprak ve su dengesinin kurulması ve ko
runmasını sağlar. Köy yolları kenarlarında ta
rım arazilerinde rüzgâr erozyonunun önlenme
si için ağaçlandırma çalışmaları yapar. Rüzgâr
perdeleri oluşturur. Devletin hüküm ve tasar
rufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan
yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, makilik.
çayır ve meraların geliştirilmesinde altyapı ça
lışmaları yapar veya yaptırır.
b) Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı
Kuvvetleri tahsis edilmiş Hazine arazileri üze
rinde "ordu ormanları" kurar. Bu ormanların
bakım ve korunması askeri birliklerce yapılır.
Orman Bakanlığınca teknik yardım sağlanır.
c) İçişleri Bakanlığı; mülkî hudutları dahi
linde valilikler ve kaymakamlıklar vasıtasıyla
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları
yapar. Özel İdare imkânlarını da kullanarak
"Özel İdare Ormanları" kurar.
Polis okullarında eğitim ve öğrenim gören
polis adaylarına, her yıl üç adetten az olmamak
üzere fidan diktirerek "Emniyet Ormanları"
kurar. Bakım ve korunmasını yapar, yaptırır.
d) Millî Eğitim Bakanlığı; Orman Bakan
lığınca, valiliklerce, kaymakamlıklarca ve be
lediyelerce tahsis edilen uygun yerlerde her
öğrenciye, her yıl 3 adetten az olmamak üzere
fidan diktirerek "Okul Ormanları" kurar. Saha
hazırlığı ile bakım ve koruma işleri araziyi ve-"
ren kuruluşlarca yapılır.
e) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Devletin
hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiye
tinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, har
nupluk, makilik, çayır ve meraların geliştiril
mesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.
f) Turizm Bakanlığı; turizm bölge, alan ve
merkezlerinde ağaçlandırma ve erozyon kont
rolü çalışmaları yapar ve yaptırır. Bu yerlerin
bakım ve korunması Orman Bakanlığının tek
nik işbirliği ile sağlanır.
g) Çevre Bakanlığı; ağaçlandırma ve
erozyon kontrolü çalışması yapılmasını gerekTürkiye Büyük Millet Meclisi
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n) Köy tüzel kişilikleri, köy hudutları içerisindeki kendilerine ait veya tahsis edilen, izin ver
ilen, irtifak hakkı tesis edilen arazilerde, ağaçlandırma yaparlar. Bu Kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerine göre verilecek izin ve yapılacak tahsislerde köy tüzel kişiliklerine öncelik tanınır.
Ağaçlandırılan bu sahaların bakım, koruma ve işletmesi köy tüzel kişiliklerince yapılır.
o) Vakıflar, dernekler, gönüllü kuruluşlar, kendi arazilerinde, tahsis edilen veya izin verilen
veya irtifak hakkı tesis edilen sahalarda yeşillendirme ve ağaçlandırma yapabilirler. 6831 sayılı
Orman Kanunu hükümlerine göre teknik ve malî yardım Orman Bakanlığınca sağlanır.
Yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşları, ağaçlandırma ye erozyon kontrolü çalışmaları
için, bünyelerinde uygun kapasiteli oiTnancılık birimleri oluştururlar. Bu çalışmalar için gerekli
malî kaynağı kendi bütçelerinden karşılarlar.
Yukarıda sayılanlar dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerde bu Kanun kap
samında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapabilirler.
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li gördüğü yerlerde ağaçlandırma ve erozyon
kontrolü çalışmalarını yapar veya yaptırır.
"Çevre Ormanları" kurar. Bu yerlerin bakım
ve korunması Orman Bakanlığı ile işbirliği
içerisinde sağlanır.
. h) Üniversiteler; kampusleri içinde mülki
yeti kendilerine ait veya tahsis edilen, izin ve
rilen veya irtifak hakkı tahsis edilen sahalarda,
eğitim süresince her öğretim üyesi ve öğrenci
ye her yıl üç adetten az olmamak üzere fidan
diktirerek "Üniversite ve Fakülte Ormanları"
kurar. Bakım, koruma ve işletilmesini yapar
lar.
i) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurmu;
özel radyo ve televizyon kuruluşları; orman ve
ağaç sevgisini yaygınlaştırıcı yayın ve tanıtım
faaliyetlerini ücretsiz olarak yaparlar. Prog
ramlar hazırlayıp yayınlarlar. Yayınlar; Orman
Bakanlığınca belirlenecek dönemlerde, her
kuruluşun ana haber bültenlerinden önce yapı
lır. Yılda 5 saatten az olamaz. Bu hizmetlerin
yürütülmesinde Orman Bakanlığı ile işbirliği
yaparlar.
j) Diyanet İşleri Başkanlığı; İl ve İlçe
müftülüklerinin önderliğinde, tahsis edilen Ha
zine arazilerinde ve izin verilen bozuk orman
alanlarında "Diyanet Ormanları" kurar. Bu or
manların bakım ve korunması Orman Bakanlı
ğının teknik işbirliği ile sağlanır.
k) Türkiye Elektrik Üretim-İletim Genel
Müdürlüğü; elektrik santralları çevresinde
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları
nı ve bu sahaların bakım, koruma işlerini yapar
veya yaptırır.
1) Karayolları Genel Müdürlüğü; karayol
ları güzergâhında yeşillendirme ve ağaçlandır
ma yapar. Karayolunu tehdit eden havzalarda
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları,
bu sahaların bakım ve koruma işlerini yapar
veya yaptırır.
m) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları; demiroyllan güzergâhında, yeşillendir
me, yangına dayanıklı türlerle ağaçlandırma ve
erozyon kontrolü çalışmalarını, bu sahaların
bakım ve koruma işlerini yapar veya yaptırır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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n) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; ba
rajların su toplama havzalarında mülkiyeti
kendisine ait veya 6 200 Sayılı Kanunla kendi
sine verilen görevler için tahsis edilen veya
izin veya irtifak hakkı tesis edilen sahalarda
ağalandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını
ve bakım ile koruma işlerini yapar veya yaptı
rır.
o) Yukarıdaki fıkralarda adları sayılma
yan kamu kurum ve kuruluşları ile orman
ürünlerini hammadde olarak kullanan Türkiye
Selüloz ve Kâğıt Sanayii Genel Müdürlüğü,
Orman Ürünleri Sanayii Anonim Şirketi, Tür
kiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür
lüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Mü
dürlüğü, Posta Telefon Telgraf Genel Müdür
lüğü, ETİBANK Genel Müdürlüğü, kendi ara
zileriyle izin verilen, irtifak hakkı tesis edilen
ve tahsis edilen sahalarda, üretim amaçlı ağaç
landırmalar yaparlar. Sahaların bakım, koruma
ve işletilmesi bu kuruluşlarca yapılır veya yap
tırılır.
p) Belediyeler; belediye sınırlan içerisin
de mücavir alanlarda, kendilerine ait veya tah
sis edilen, izin verilen, irtifak hakkı tesis edilen
yerlerde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü ça
lışmaları yapar ve "Belediye Ormanları" kurar.
Bu sahaların bakım, koruma ve işletmesini ya
par ve yaptırır.
r) Köy tüzel kişilikleri; köy mülki hudut
ları içindeki mülkiyeti kendilerine ait veya tah
sis edilen, izin verilen veya irtifak hakkı tesis
edilen sahalarda ağaçlandırma yaparak "Köy
Ormanları" kurar. Bu Kanunun 2 ve 3 üncü
maddelerine göre verilecek tahsis, irtifak ve
izinlerde köy tüzel kişiliklerine öncelik tanınır.
Ağaçlandırılan bu sahaların bakım, koruma ve
işletilmesi köy tüzel kişiliklerince yapılır.
s) Odalar, Meslek Kuruluşları, Birlikleri,
Sendikaları, Vakıflar, Dernekler, Spor Klüple
ri, Gönüllü Kuruluşlar ve Benzeri Teşekküller;
mülkiyeti kendilerine, ait veya tahsis edilen,
izin verilen veya irtifak hakkı tahsis edilen sa
halarda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü ça
lışmaları yaparlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Hatıra Ormanları
MADDE 5. - Orman Bakanlığınca, gerçek ve tüzel kişilerin talebi halinde, 2 ve 3 üncü mad
delerde sayılan yerlerde giderleri kendilerine ait olmak üzere "hatıra ormanı" kurulur. Hatıra
ormanlarının ismi değiştirilemez. Hatıra ormanlarının tesisine ait esaslar ve usuller Orman
Bakanlığınca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planlama, Üretim ve Faydalanma
Projelendirme
MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü
çalışmaları, Orman Bakanlığınca hazırlanacak tip uygulama projelerine göre yürütülür.
İdare ve Amenajman
MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerine göre kurulan ormanlar 6831 sayılı Orman Kanunu
hükümlerine göre işletilir ve idare olunur. .
Faydalanma
MADDE 8. - Bu Kanunla kurulan ormanlardan elde edilen aslî ve talî ürünler, hak sahipleri
tarafandan 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine uygun olarak serbestçe değerlendirilir.
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t) Büyük İşletmeler; kendi arazilerinde
veya izin verilen, irtifak hakkı tesis edilen ve
ya tahsis edilen sahalarda, ağaçlandırma ve
erozyon kontrolü çalışmaları yapar veya yaptı
rırlar. Büyük işletme tanımı, bu Kanununun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde
çıkarılacak tüzükle tespit edilir.
Yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluş
ları, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalış
maları için, istediği takdirde bünyelerinde uy
gun kapasiteli ormancılık birimleri oluşturur
lar. Bu çalışmalar için gerekli mali kaynağı
kendi bütçelerinden karşılarlar..
Yukarıda sayılanlar dışında kalan kamu
kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler de bu Ka
nun kapsamında ağaçlandırma ve erozyon
kontrolü çalışmaları yapabilirler.
Hatıra Ormanları
MADDE 5. -Orman Bakanlığınca; ger
çek ve tüzel kişilerin talebi halinde, giderleri
kendilerine ait olmak üzere "Hatıra Ormanı"
kurulur. Ayrıca millî ve dinî bayramlarda ve
özel günlerde, fidan dikilerek, her il ve ilçede
"Hatıra Ormanları" oluşturulabilir. Hatıra or
manlarının ismi değiştirilemez. Bu ormanların
tesis ve işletilmesi ile faydalanmaya ait esas ve
usuller Orman Bakanlığınca belirlenir.

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

Hatıra Ormanları
MADDE 5. - Tarım Orman ve Köyişleri
Komisyonu Metninin 5 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planlama, üretim ve faydalanma
Projelendirme
MADDE 6. -Kanun Tasarısının 6 ncı
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.
İdare ve amenajman
MADDE 7. - Kanun Tasarısının 7 nci
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planlama, Üretim ve Faydalanma
Projelendirme
MADDE 6. - Tarım Orman ve Köyişleri
Komisyonu Metninin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir.
idare ve Amanjman
MADDE 7. - Tarım Orman ve Köyişleri
Komisyonu Metninin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

Faydalanma
MADDE 8. - Kanun Tasarısının 8 nci
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

Faydalanma
MADDE 8. - Tarım Orman ve Köyişleri
Komisyonu Metninin 8 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî Hükümler
Gelirler
MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerine gö
re Orman Bakanlığınca yürütülecek ağaçlan
dırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının har
camaları aşağıdaki gelirlerden karşılanır.
a) İthal edilen asli ve tali, gayrimamul, yarımamul ve mamul orman ürünleri ithalat be
delinin % 2 si oranında alınacak paylar.
b) Gayrimamul, yarımamul ve her çeşit
asli ve tali orman ürünleri ihracatından, satış
bedelinin % l'i oranında alınacak paylar.
c) Tahsisli orman emvali satışlarından;
1) Tahsisen satılan yakacak odun ve köy
lü pazar satışlarından satış bedelinin % l'i,
2) Lif yonga sanayinin ihtiyacı için tahsi
sen verilen lif-yonga odunları tahsis bedelinin
% 2'si,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisen
verilen tomruk, direk, kağıtlık ve sanayii odun
larının tahsis bedelinin % 2'si,
oranında alınacak paylar.
d) 6831 Sayılı Orman Kanununun 52 nci
maddesi hükmüne göre, özel orman alanların
da % 6 oranında verilen yapılaşma izinlerinde,
yetkili birimce onaylı yol, bina ve tesis proje
bedellerinin % l'i oranında alınacak paylar.
e) Orman Genel Müdürlüğü Döner Ser
maye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan
satışlardan;
1. Satış gelirlerinin % 6'sı oranında,
2. Orman Genel Müdürlüğünce hesapla
nan kurumlar vergisi üzerinden ayrıca ödene
cek % T si oranında,
3. Arttırmah orman emvali satışlarında,
alıcıdan tahsil edilecek % 3 oranında,
alınacak paylar.
f) Orman Ürünleri Sanayi Anonim Şirke
tince satılan yarı mamul ve mamul orman em
vali satışlarında, alıcıdan tahsil edilecek % 3
oranındaki paylar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî Hükümler
Gelirler
MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerine gö
re Orman Bakanlığınca yürütülecek ağaçlan
dırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının har
camaları aşağıdaki gelirlerden karşılanır.
a) İthal edilen asli ve tali, gayrimamul, ya
rımamul ve mamul orman ürünleri ithalat be
delinin % 2 si oranında alınacak paylar.
b) Gayrimamul, yarımamul ve her çeşit
asli ve tali orman ürünleri ihracatından, satış
bedelinin % l'i oranında alınacak paylar.
c) Tahsisli orman emvali satışlarından;
1) Tahsisen satılan yakacak odun ve köy
lü pazar satışlarından satış bedelinin % l'i,
2) Lif yonga sanayinin ihtiyacı için tahsi
sen verilen lif-yonga odunları tahsis bedelinin
% 2'si,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisen
verilen tomruk, direk, kâğıtlık ve sanayii odun
larının tahsis bedelinin % 2'si,
oranında alınacak paylar.
d) 6831 Sayılı Orman Kanununun 52 nci
maddesi hükmüne göre, özel orman alanların
da % 6 oranında verilen yapılaşma izinlerinde,
yetkili birimce onaylı yol, bina ve tesis proje
bedellerinin % l'i oranında alınacak paylar.
e) Orman Genel Müdürlüğü Döner Ser
maye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan
satışlardan;
1. Satış gelirlerinin % 6'sı oranında,
2. Orman Genel Müdürlüğünce hesapla
nan kurumlar vergisi üzerinden ayrıca ödene
cek % 2'si oranında,
3. Arttırmah orman emvali satışlarında,
alıcıdan tahsil edilecek % 3 oranında,
alınacak paylar.
f) Orman Ürünleri Sanayi Anonim Şirke
tince satılan yarı mamul ve mamul orman em
vali satışlarında, alıcıdan tahsil edilecek % 3
oranındaki paylar.
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g) 9.8.1983 tarihli 2872 Sayılı Çevre Ka
nunu Gereğince oluşturulan "Çevre Kirliliğini
Önleme Fonu" gelirlerinin % 5'i,
h) 6831 Sayılı Orman Kanunu hükümleri
gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına
dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzel kişile
riyle özel ve tüzel kişilerce, kâr gayesi bulun
maksızın ve kamu yararına hizmetlerde kulla
nılmak üzere yapılacak tesislerin dışındaki
hertürlü tesisin, proje toplam bedelinden or
man sahasına isabet eden kısmının % 2'si ora
nında alınacak paylar.
ı) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hü
kümleri gereğince kamu arazilerinin turizm
yatırımlarına tahsisinde Hazinece tahsil edilen
yıllık kira bedellerinin % 2'si oranında alına
cak pay.
j) Karayolları Genel Müdürlüğünün;
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için ödene
ği bulunmayan yeni yol yapımı projelerine ait
yıllık yatırım ödeneğinin % l'i oranında alına
cak pay.
k) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün;
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için ödene
ği bulunmayan yeni baraj projelerine ait yıllık
yatmm ödeneğinin % 2'si oranında alınacak
pay.
1) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün;
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için ödene
ği bulunmayan yeni gölet ve yol projelerine ait
yıllık yatırım ödeneğinin % l'i oranında alına
cak pay.
m) Bağışlar ve yardımlardan sağlanan ge
lirler
'
Yukarıda, (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h),
(ı) fıkralarında belirtilen gelirler ilgili kurum
ve kuruluşlar tarafından, tahsilatın yapıldığı ta
rihi takip eden ayın engeç 15 ine kadar Ağaç
landırma Fonunun gider hesabına yatırılır.
(j), (k^ve (1) fıkralarında belirtilen paylar,
ilgili kurumlar tarafından yıllık bütçelerinin
hazırlanması sırasında hesaplanarak, bütçeleri-
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g) 9.8.1983 tarihli 2872 Sayılı Çevre Ka
nunu Gereğince oluşturulan "Çevre Kirliliğini
Önleme Fonu" gelirlerinin % 5'i,
h) 6831 Sayılı Orman Kanunu hükümleri
gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına
dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzel kişile
riyle özel ve tüzel kişilerce, kâr gayesi bulun
maksızın ve kamu yararına hizmetlerde kulla
nılmak üzere yapılacak tesislerin dışındaki
hertürlü tesisin, proje toplam bedelinden or
man sahasına isabet eden kısmının %'2'si ora
nında alınacak paylar.
ı) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hü
kümleri gereğince kamu arazilerinin turizm
yatırımlarına tahsisinde Hazinece tahsil edilen
yıllık kira bedellerinin % T si oranında alına
cak pay.
j) Karayolları Genel Müdürlüğünün;
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için ödene
ği bulunmayan yeni yol yapımı projelerine ait
yıllık yatırım ödeneğinin % l'i oranında alına
cak pay.
k) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün;
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için ödene
ği bulunmayan yeni baraj projelerine ait yıllık
yatırım ödeneğinin % 2'si oranında alınacak
pay.
1) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün;
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için ödene
ği bulunmayan yeni gölet ve yol projelerine ait
yıllık yatırım ödeneğinin % l'i oranında alına
cak pay.
m) Bağışlar ve yardımlardan sağlanan ge
lirler
Yukarıda, (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h),
(ı) fıkralarında belirtilen gelirler ilgili kurum
ve kuruluşlar tarafından, tahsilatın yapıldığı ta
rihi takip eden ayın engeç 15 ine kadar Ağaç
landırma Fonunun gider hesabına yatırılır.

(j), (k) ve (1) fıkralarında belirtilen paylar,
ilgili kurumlar tarafından yıllık bütçelerinin
hazırlanması sırasında hesaplanarak, bütçeleri
nin transfer tertiplerine ödenek olarak konur.
Transfer tertiplerine konan bu ödenekler, büt(S .Sayısı: 798)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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DÖRDÜNCÜ BOLÜ
Eğitim, Tanıtım ve Ödüllendirme
Eğitim ve Tanıtım
MADDE 9. - Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî
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 RadyoTelevizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü gerekli
tanıtım çalışmalarını yaparlar.
^ö
. Ödüllendirme
MADDE 10. - 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.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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nin transfer tertiplerine ödenek olarak konur.
Transfer tertiplerine konan bu ödenekler, büt
çenin başlangıcını takip eden bir ay içinde
ağaçlandırma Fonu gider hesabına aktarılır, j ,
k, 1 fıkralarında belirtilen paylar, ilgili kurum
lar tarafından yürütülen proje keşiflerine bir
poz numarası ile dahil edilir ve buradaki harca
maya özel sektör veya proje sahibi kuruluş ta
rafından gerçekleştirilen sonuç envanter bilgi
si olarak her sene Orman Bakanlığına bildiri
lir.
Bu gelirler;
Kurumlar Vergisinden, yapılacak bağışlar
ve yardımlar ise veraset ve intikal vergisinden
muaftır.

cenin başlangıcını takip eden bir ay içinde
ağaçlandırma Fonu gider hesabına aktarılır, j ,
k, 1 fıkralarında belirtilen paylar, ilgili kurum
lar tarafından yürütülen proje keşiflerine bir
poz numarası ile dahil edilir ve buradaki harca
maya özel sektör veya proje sahibi kuruluş ta
rafından gerçekleştirilen sonuç envanter bilgi
si olarak her sene Orman Bakanlığına bildiri
lir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yılı bütçe, lerine konulan ödeneklerle yapılması gereken
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları
yılı içinde gerçekleştirilmediği takdirde bu iş
ler için bütçelerinde ayrılan ödenekler aynı
malî yılın kasım ayında Ağaçlandırma Fonu
gider hesabına aktarılır.
Bu gelirler;
,
Kurumlar Vergisinden, yapılacak bağış
lar ve yardımlar ise veraset ve intikal vergisin
den muaftır.

Harcamalar
MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerine gö
re sağlanan gelirler; 6831 Sayılı Orman Kanu
nunun 22.5.1987 tarih ve 3373 sayılı Kanunla
değişik 64 üncü maddesi hükmüne göre kurul
muş olan Ağaçlandırma Fonunda ayrı bir bö
lümde toplanır. Toplanan bu gelirler; herhangi
bir kesinti yapılmaksızın, sadece bu Kanun hü
kümlerine göre yapılacak ağaçlandırma ve
erozyon kontrolü çalışmalarında kullanılır.

Harcamalar
MADDE 10. - Tarım Orman ve Köyişle
ri Komisyonu Metninin 10 uncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim, Tanıtım ve Ödüllendirme
Eğitim ve Tanıtım
'
MADDE 11. - Kanun Tasarısının 9 uncu
maddesi Komisyonumuzca 11 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim, Tanıtım ve Ödüllendirme
Eğitim ve Tanıtım
MADDE 11. —Tarım Orman ve Köyişle
ri Komisyonu Metninin 11 inci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

Ödüllendirme
MADDE 12. - Kanun Tasarısının 10 uncu
maddesi Komisyonumuzca 12 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Ödüllendirme
MADDE 12. - Tarım, Orman ve Köyişle
ri Komisyonu Metninin 12 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
(S .Sayısı: 798)
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yasaklar* Suçların Takibi ve Cezalar
Yasaklar
MADDE 11. - 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 gerçekleştirilmemesi 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 kira alınır.
Suçların Takibi ve Cezalar
MADDE 12. - Bu Kanun hükümlerine göre tesis edilen ormanlarda işlenen suçlar, 6831 sayılı
Orman Kanunu hükümlerine göre takip edilir ve cezalandırılır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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ALTINCI BÖLÜM
Yasaklar, Suçların Takibi ve Cezalar
Yasaklar
MADDE 13. - Kanun Tasarısının 11 inci
maddesi Komisyonumuzca 13 üncü madde
olarak aynen kabul edilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM
Yasaklar, Suçların Takibi ve Cezalar
Yasaklar
MADDE 13. - Tarım Orman ve Köyişle
ri Komisyonu Metninin 13 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Suçların Takibi ve Cezalar
MADDE 14. - Kanun Tasarısının 12 nci
maddesi Komisyonumuzca 14 üncü madde
olarak aynen kabul edilmiştir.

Suçların Takibi ve Cezalar
MADDE 14. - Tarım Orman ve Köyişle
ri Komisyonu Metninin 14 Üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kaldırılan ve Değiştirilen Hükümler
MADDE 15. - Kaldırılan ve Değiştirilen
Hükümler;
â) 7336 sayılı "Devlet Orman İşletmele
rinden ve Kereste Fabrikalarından Satılan Or
man Mallarından Vilayet Hususi İdareleri için
Hisse Alınması Hakkında Kanun" yürürlükten
kaldırılmıştır.
b) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanununun 18' i nci madde
sinin (k) bendinde parantez içinde yer alan
"Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne" ibaresinden
sonra gelmek üzere "ve Orman Genel Müdür
lüğü'ne" ibaresi eklenmiştir.
c) 29.5.1986 tarihli 3294 sayılı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanur
nunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası yürürlük
ten kaldırılmış, aynı kanunun 4 üncü maddesi
nin (e) fıkrasına, "Gelir ve Kurumlar Vergisi
mükellefleri" ibaresinden sonra gelmek üzere
(Orman Genel Müdürlüğü hariç) ibaresi eklen
miştir.
d) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi
Kanununun 32 inci maddesi ikinci fıkrasının
(e) bendine, "Gelir ve Kurumlar Vergisi Mü
kellefleri" ibaresinden sonra gelmek ve paran
tez içinde yer almak üzere (Orman Genel Mü
dürlüğü hariç) ibaresi eklenmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kaldırılan ve Değiştirilen Hükümler
MADDE 15. - Kaldırılan ve Değiştirilen
Hükümler;
a) 7336 sayılı "Devlet Orman İşletmele
rinden ve Kereste Fabrikalarından Satılan Or
man Mallarından Vilayet Hususi İdareleri İçin
Hisse Alınması Hakkında Kanun" yürürlükten
kaldırılmıştır.
b) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanununun 18 inci madde
sinin (k) bendinde parantez içinde yer alan
"Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne" ibaresinden
sonra gelmek üzere "ve Orman Genel Müdür
lüğü'ne" ibaresi eklenmiştir.
c) 29.5.1986 tarihli 3294 sayılı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik kanunu
nun 4 üncü maddesi (c) fısrası yürürlükten kal
dırılmış, aynı kanunun 4 üncü maddesinin (e)
fıkrasına, "Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükel
lefleri" ibaresinden sonra gelmek üzere (Or
man Genel Müdürlüğü hariç) ibaresi eklenmiş
tir.
d) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi
Kanununun 32 nci maddesi ikinci fıkrasının
(e) bendine, "Gelir ve Kurumlar Vergisi Mü
kellefleri" ibaresinden sonra gelmek ve paran
tez içinde yer almak üzere (Orman Genel Mü
dürlüğü hariç) ibaresi eklenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yönetmelik
MADDE 13. - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Orman Bakanlığınca bir yıl
içinde hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlük
MADDE 14. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Prof. Dr. T. Çiller .
Başbakan
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd;
Devlet Bakanı
M. Karayalçın
N. Cevheri
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Y. Aktuna
A. Ş. Erek
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
B.S.Daçe
İ. Tez
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M. A. Yılmaz
T. Akyol
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M- Kahraman
N. Kurt
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A. Ataç
A. A. Doğan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
N. Tekinel
E. Şahin
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Ş. Erdem
M. Ş. Oktay
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
N.Ayaz
N. Menteşe
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
/. Attila
H. Çetin
Bay. ve İskân Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
O. Kumbaracıbaşı
N. Ayaz
Ulaştırma Bakanı
Sağlık Bakanı
M. Köstepen
M. K. Dinç
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. Moğultay
R. Şahin
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V.
Sanayi ve Ticaret Bakanı
R. Şahin
M. T. Köse
Turizm Bakanı
Kültür Bakanı
A. Ateş
D.F. Sağlar
Orman Bakanı
Çevre Bakanı
R. Akçalı
.
H. Ekinci
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Yönetmelik
MADDE 16. - Kanun Tasarısının 13 üncü
maddesi Komisyonumuzca 16 ncı madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.
Yürürlük
MADDE 17. - Kanun Tasarısının 14 üncü
maddesi Komisyonumuzca 17 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.
Yürütme
MADDE 18. - Kanun Tasarısının 15 nci
maddesi Komisyonumuzca 18 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(Pİan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
e) Bu Kanun hükmüne göre tahsis edilen
sahada halen madencilik faaliyeti yapılmakta
ise; Madencilik faaliyetinin izin süresinin biti
mine kadar ormansız alan statüsü uygulanır.
Yönetmelik
MADDE 16. - Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu metninin 16 ncı maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Yürürlük
MADDE 17. - Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu metninin 17 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Yürütme
MADDE 18. - Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu metninin. 18 inci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

(S .Sayısı: 798)

