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II. - GELEN KÂĞITLAR 5 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 10 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 10:20 
1. - Sinop Milletvekili Cahit Çan'ın, Sigarasız Bir Dünya Gününe iliş

kin gündemdışı konuşması ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 10:13 
2. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğlalı sebze ve narenciye 

üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuş
ması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı 13:17 

3. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın, Sokak Çocuk
larına Şefkat Haftası münasebetiyle gündemdışı konuşması 17:20 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 20:34 
1. - Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında 5171 sayılı Kanunun, bazı maddelerinin bir 
kez daha görüşülmek üzere, geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/575) 20:34 
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2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın Almanya'ya 
yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/576) 34 

IV. - ÖNERİLER 35 
A) DANIŞMA KUR UL U ÖNERİLERİ 35 
1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlen

mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 35 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 35 
1. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 milletvekili ile Edirne 

Milletvekili Ali Ayağ ve 23 milletvekilinin; orman köylülerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/69, 118) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 450) 35:60 

2. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 24 milletvekili ile Samsun Mil
letvekili Cemal Demir ve 23 milletvekilinin, Samsun'da kurulma aşamasın
daki mobil santralların ihale ve yer seçimi süreçleri ile çevre ve insan sağ
lığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 
(10/29,31) (S. Sayısı: 297) 61 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 62 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 62:120 
1. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, din eğitimine, 
Baskıya dayalı din propagandasına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/2394, 

2395) 62:65 
2. - Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR'ın, bir eğlence kulübün

de işlenen cinayete ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/2400) 66:67 

3. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Sabancı suikastı 
sanığına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdul
lah GÜL'ün cevabı (7/2413) 68:70 

4. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya İlin
de reklam ve ilan panolarına yönelik eleştirilerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2422) 71:72 

5. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Uludağ'daki Volfram 
madeni ve işletmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/2428) 7 3 . 7 8 

6. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Kütahya-Emet-Eğriboz 
Beldesinin sınırına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdül
kadir AKSU'nun cevabı (7/2452) 79 

7. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR'ın, yurt dışında 
işadamlarımızın karşılaştıkları sorunlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2456) 80:81 
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8. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, üniversitelerdeki araş
tırma görevlisi kadrolarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2473) 82:84 

9. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, 1975 Diyarbakır-Lice 
depremzedelerinin konut sorunlarına, 

- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Muğla İlinin karayolu yetersizliğine, 
- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Aksaray-Akçakent 

Kasabasında yaşanan sel felâketi mağdurlarının konut sorununa, 
- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, yabancı uyruklu kişilerin ül

kemizde edindikleri mülklere, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in 

cevabı (7/2476, 2477, 2478, 2479) 85:92 
10. - Kilis Milletvekili Veli KAYA'nın, kaybolan bir Türk vatandaşına 

ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL'ün cevabı (7/2480) 93:94 

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşlarının AB ülkelerinde vizesiz dolaşabilme haklarına ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2481) 95:96 

12. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, 1999-2004 yıllan 
arasındaki yakıt tüketimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/2505) 97:98 

13. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, İsrail'in elinde nükleer 
bomba olduğu iddiasına ve BM nezdinde uyarılıp uyanlmadığına ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün 
cevabı(7/2520) 99:100 

14. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, sağlık personeli ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/2528) 100:107 

15. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, madde bağımlıları 
için açılan tedavi merkezlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AK
DAG'ın cevabı (7/2547) 108:110 

16. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, tinerci olarak adlan
dırılan madde bağımlılarının rehabilitasyonuna ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/2551) 110:113 

17. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Yunanistan'daki Tür
kiye'ye yönelik bazı faaliyetlere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2555) 113:116 

18. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, bir İtalyan parlamen
terin DEP davasındaki davranışlarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2556) 116:118 

19. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, et satışının 
denetimine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/2565) 118:120 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, Erzurum'un tarih, kültür ve tabiat güzellikleri ile 

turizm potansiyelinin değerlendirilmesine, 
İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen, İstanbul'un fethinin 551 inci yıldönümüne, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'ın, Bakırköy Sümerbank İşletmesi çalışanlarının 

özelleştirmeden doğan sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin cevap verdi. 

Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun (6/709), 
Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in (6/1088), (6/1089), 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği bildirildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146), 
3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152), 
4 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305), 
Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden; 
5 inci sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hak

kında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel 
Kurulda hazır bulunmadığından; 

Ertelendi. 
1 inci sırasında bulunan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hük

münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının (1/238) (S. Sayısı: 428), 
görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, 

6 ncı sırasında bulunan, Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının "Sinanpaşa" Olarak Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifinin (2/89) (S. Sayısı: 337), yapılan görüşmelerden sonra, 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
1 Haziran 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 23.33'te son verildi. 

İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Yaşar Tüzün Suat Kılıç 
Bilecik Samsun 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Türkân Miçooğulları 

İzmir 
Kâtip Üye 
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No. : 138 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

28 Mayıs 2004 Cuma 
Raporlar 

1. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ve 24 Milletvekili ile Samsun Milletvekili Cemal DEMİR 
ve 23 Milletvekilinin, Samsun'da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Seçimi 
Süreçleri ile Çevre ve İnsan Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araştırılması Amacıyla, Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 
Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/29,31) (S. Sayısr.297) (Dağıtma tarihi: 
28.5.2004) 

2. - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK ve 44 Milletvekilinin, Yasama Dokunulmazlığı 
Konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştır
ması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/70) (S. Sayısı:332) 
(Dağıtma tarihi: 28.5.2004) 

3. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp 
FATSA ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştır
ması Komisyonu Raporu (10/8,48) (S. Sayısı:335) (Dağıtma Tarihi: 28.5.2004) 

4. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK ve 64 Milletvekili ile Edirne Milletvekili Ali 
AYAG ve 23 Milletvekilinin; Orman Köylülerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Ön
lemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarın
ca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporu (10/69,118) (S. Sayısı:450) (Dağıtma tarihi: 28.5.2004) 

No. : 139 
31 Mayıs 2004 Pazartesi 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 
1.-Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında 13.5.2004 Tarihli ve 5171 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/819) 
(Anayasa ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.5.2004) 

Raporlar 
1. - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasın

da İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 31.5.2004) (GÜNDEME) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı: 460) (Dağıtma tarihi: 31.5.2004) (GÜNDEME) 
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Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11.5.2004) 

2. - Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, Mersin-Tarsus İlçesinde doğal afetlerden zarar 
gören buğday ve bağ üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004) 

3. - Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, SSK hastalarının özel hastanelerden yararlanma 
projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24.5.2004) 

4. - Kars Milletvekili Selami YİGİT'in, sağlığa zararlı ürünlerin Türkiye'ye girişini engelleyici 
mevzuata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.5.2004) 

5. - Kars Milletvekili Selami YİGİTin, Ziraat Bankası'nın kullandırdığı tarımsal kredinin faiz oranına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, soru önergelerine verilen cevaplara ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/2712) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004) 
2. - Bursa Milletvekili Ali DİNÇER'in, dul ve yetimlere bağlanan maaş ile şehit maaşına iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2713) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004) 
3. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, yarım kalmış yatırımların ülke ekonomisine et

kisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2714) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 
4. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, özel bir televizyonda yayınlanan ayin törenine ilişkin 

İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2715) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004) 
5. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev 

yapan koruculara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2716) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.5.2004) 

6. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarıyla ilgili 
basında yer alan haberlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2717) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24.5.2004) 

7. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, Gazi Üniversitesi Muhasebe ve 
Finansman Öğretmenliği Programı mezunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2718) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004) 

8. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, 19 Mayıs töreninde imam hatipli bir öğren
cinin konuşma yapmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2719) (Başkan
lığa geliş tarihi: 21.5.2004) 

9. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ders kitaplarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2720) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004) 

10. - Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2721) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004) 

11. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Sinop İli karasularındaki avcılığa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2722) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004) 

12. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, veteriner ve ziraat teknisyenliği kad
rolarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2723) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.5.2004) 
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13. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Marmaray Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2724) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2004) 

14. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, internette dialer programlarının kullanımında TÜRK 
TELEKOM'un sorumluluğuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2725) (Başkan
lığa geliş tarihi: 21.5.2004) 

15. - Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği uygulamasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2726) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004) 

16. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bir şirketin katıldığı ihalelere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2727) (Başkan
lığa geliş tarihi: 24.5.2004) 

17. - İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, Yedikule Hisarı'nın kiraya verilmesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2728) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.5.2004) 

18. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Yalova-Elmalık Gölet Projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2729) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2004) 

No. : 140 
1 Haziran 2004 Salı 

Tasarılar 
1. - Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı (1/820) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş

kanlığa geliş tarihi: 21.5.2004) 
2. - Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı (1/821) (Adalet; Tarım, Orman ve 

Köyişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 21.5.2004) 

Teklifler 
1. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın; Muhtarların Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/293) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004) 

2. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bur
sa Milletvekili Faruk Çelik ve 3 Milletvekilinin; Optisyenlik Hakkında Kanun Teklifi (2/294) 
(Adalet ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.5.2004) 

3. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut ve Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Teklifi (2/295) (Adalet ve İçişleri Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 26.5.2004) 

Tezkereler 
1. - Cumhurbaşkanlığı 2003 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhurbaş

kanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi (3/572) (Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 
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2. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/573) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

3. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ve Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/574) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2004) 

Raporlar 
1. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluş

larının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/561) (S. Sayısı: 
458) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) (GÜNDEME) 

2. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) (GÜNDEME) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/804) 
(S. Sayısı: 462) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) (GÜNDEME) 

4. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/562) (S: Sayısı: 464) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) (GÜNDEME) 

5. - Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konul
masına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/779) (S. Sayısı: 465) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) (GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Başbakanlık binasında yapılan değişikliklere iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2387) 
2. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, AİHM'ne Türkiye aleyhine yapılan başvurulara 

ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2389) 
3. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, kısa zamanda fon alacağının tahsiliyle ilgili yöntem

lere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi 
(7/2392) 

4. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, bir yayın grubunun mal varlıklarına el konul
masına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi 
(7/2393) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, "Trafik Güvenliği Ödülü 2004" önerisinde 
bulunan bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2398) 

6. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Zeugma Antik Kenti mozaiklerinin İstanbul'a 
taşınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2402) 

7. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Zeugma mozaiklerinin sergilenmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2403) 

8. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, 2863 sayılı Kanuna aykırı davrandığı iddiasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2404) 

9. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Zeugma mozaiklerinin korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2405) 

10. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Zeugma mozaiklerinin sergilenmesi amacıyla 
bir müze kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2406) 

- 8 -



T.B.M.M. B : 95 1 . 6 . 2004 O : 1 

11.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Avrupa'dan gelip Ortadoğu ülkelerine giden araç
ların transit geçişlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2412) 

12. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, yatırım teşvikiyle ilgili kriterlere ilişkin Devlet 
Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2415) 

13. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir bakanın Mavi Akım Projesiyle ilgili açık
lamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2417) 

14. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, ülkemizdeki ekonomik duruma ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2420) 

15. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, gelir dağılımındaki düzensizliğin önlenmesine iliş
kin Başbakan yazılı soru önergesi (7/2425) 

16. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Çin mallarının ithalatıyla ilgili bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2426) 

17. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, BOTAŞ eski Yönetim Kurulu Üyesi bir şahısla ilgili 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2429) 

18. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'da elektrik hatlarının yeral
tına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2430) 

19. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, enerji piyasasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2431) 

20. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, dış kaynaklı projelere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2437) 

21. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, taksi şoförlerinin can ve mal güvenliklerinin sağlan
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2439) 

22. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, kamu bankalarının yeniden yapılandırıl-
malarıyla ilgili uygulamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi 
(7/2441) 

23. - Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara-Çamlıdere Pelitçik Köyü çevresinde 
bulunan fosilleşmiş ormana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2442) 

24. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına 
verilen Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi 
(7/2446) 

25. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin 
faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı 
soru önergesi (7/2468) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
1 Haziran 2004 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet, bu konuşmalara cevap verebilir; hükümetin cevap 

süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz, Dünya Sigara İçmeyenler Günü nedeniyle söz isteyen, Sinop Milletvekili 

Sayın Cahit Çan'a aittir. 
Sayın Can; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Sinop Milletvekili Cahit CAN'in, Sigarasız Bir Dünya Gününe ilişkin gündemdışı konuş

ması ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
CAHİT CAN (Sinop) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya 

Günü nedeniyle gündemdışı söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, siz sayın miUetvekillerimizi ve 
tüm halkımızı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, her yıl, ülkemiz dahil dünyadaki bütün ülkelerde, 31 Mayıs gününde, sigara 
konusunda halkı bilinçlendirmek ve sigarayı bırakmaya teşvik etmek için etkinlikler yapılmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın bir numaralı, önlenebilir sağlık sorununun sigara olduğunu 
saptamıştır. Dünya Sağlık Örgütüne göre, sigara, bir yılda, Türkiye'de 100 000, dünyada 5 000 000 
insanın ölümüne sebep olmuştur. Yani, her yıl, ülkemize 1, dünyaya 50 atom bombası atılması an
lamına gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bilimadamları, sigaranın, akciğer kanseri, gırtlak kanseri, kalp ve 
damar hastalıkları, kronik bronşit başta olmak üzere 50'den fazla hastalığa neden olduğunu ispat
lamışlardır. Bütün bu hastalıklar, toplumumuzda sakatlanmaya ve ölüme yol açan ve çoğunlukla 
tedavisi mümkün olmayan hastalıklardır ve aynı zamanda, büyük miktarlarda sağlık harcamalarına 
da neden olmaktadırlar. Sigara, kullananlara verdiği zararla halk sağlığını tehdit eden en önemli 
silahlardan biri olarak kalmayıp, aynı zamanda doğrudan ve dolaylı olarak yol açtığı harcamalarla 
da ülke ekonomisine büyük zararlar vermektedir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Türkiye'de, 20 000 000'dan fazla sigara tiryakisi vardır. Tir
yakilerin günde ortalama 1 paket sigara içtikleri varsayımına göre, her gün, 20 000 000 dolardan 
fazla paramız sigara alımı için harcanmaktadır; yani, her gün, 20 000 000 dolarımız duman, kül ve 
izmarit olarak çöpe atılmaktadır. Bu rakam, yılda 6 500 000 000 dolara ulaşmaktadır. Her yıl 6 500 
000 000 doları çöpe atıyoruz, sonra da nereden kredi bulacağız diye düşünüp duruyoruz. Üstelik, 
bu paraların büyük çoğunluğu yabancı marka sigaralara, dolayısıyla yurtdışına gitmektedir. 

Son yıllarda, ülkemizde üretilen yerli sigaralarda, yerli tütünden daha çok ithal tütünlerin kul
lanılması da, yerli tütün üreticimiz için endişe verici boyutlardadır. 
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Bütün bu kayıplara ilave olarak, vatandaşlarımızın sigara nedeniyle kaybettikleri sağlıklarına, 
yani, sigaranın sebep olduğu hastalıklara, her yıl, 2 milyar doların üzerinde harcama yapılmaktadır. 

Ek olarak, tüm yangınların yüzde 46'sının sigaraya bağlı olduğunu biliyoruz. Sadece sigara 
nedeniyle çıkan yangınlar sonucu yıllık kaybımız 25 milyar doların üzerindedir. Dolayısıyla, doğ
rudan ve dolaylı olarak, ülkemiz, sigara nedeniyle her yıl 30 milyar dolardan fazla para yitirmektedir. 

Bilindiği gibi, sigara dumanında, keyif verici ve bağımlılık yapıcı nikotinden başka, 50'si kan
ser yapıcı olmak kaydıyla 4 000'den fazla zehirli kimyasal madde tespit edilmiştir. 

Sigara içmediği halde pasif olarak sigara dumanına maruz kalanlar da, sigaranın yol açtığı kan
ser, kalp ve damar hastalıkları ve kronik bronşit gibi hastalıklara yakalanmaktadırlar. Dünyada her 
yıl sigaraya bağlı olarak ölenlerin yüzde 20'si hiç sigara içmemiş; fakat, uzun yıllar sigara içilen or
tamda yaşamış olan pasif içicilerdir. 

Son zamanlardaki kötü ve sinsi bir salgın da nargiledir. Uzmanlar, bir nargilenin 50 sigaraya 
denk zarar verdiğini ifade ediyorlar. Nargilenin içinde tütün olduğu ve bağımlılık yaptığı için, 
sigaraya başlamanın birinci basamağıdır. Zehir tacirleri, son yıllarda, nargile sayesinde ülkemizde 
ve özellikle Asya ülkelerinde gençlerde ve bilhassa lise talebelerinde sigara bağımlılığını artırmaya 
çalışmaktadırlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Can. 
CAHİT CAN (Devamla) - Nargileli kahvehanelerin reklamları, yasa kapsamına girmesine rağ

men rahatlıkla yapılabilmektedir. 
Değerli milletvekilleri, sigara, çağımızda gelişmemişliğin ve geri kalmışlığın sembolüdür. 

Gelişmiş ülkeler, kendi ülkelerinde sigara içilmesini, tüm kapalı yerlerde, hatta sokaklarda bile 
yasaklarken, bu zehri az gelişmiş ülkelere pazarlamaktadırlar. 

4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, ülkemizde sigara 
konusunda yapılan mücadele açısından büyük bir adım olmuştur. Ülkemiz, bu kanunla, birçok geliş
miş ülkenin önüne geçmiştir. Ayrıca, Formula-1 yarışlarının, sigara reklamı yapılmaması koşuluy
la ülkemizde başlayacak olması da dünya kamuoyunun takdirlerini toplamıştır; fakat, Sigarayla 
Mücadele Kanununu etkisiz hale getirmek için bazı çevrelerden baskılar gelmekte, öte yandan çeşit
li girişimlerle reklam yasakları delinmeye çalışılmaktadır. Özellikle televizyon ve sinemalardaki 
dizi ve filmlerde, sevilen sanatçıların sürekli olarak sigara içer şekilde gösterilmesi, son zamanlar
da en çok başvurulan reklam yolu haline gelmiştir. Ek olarak, gerekli yönetmeliklerin eksikliği 
nedeniyle, Sigarayla Mücadele Yasasında öngörülen cezaların tahsilindeki zorluklar, yasanın uy
gulanmasında sorunlara neden olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, yüzbinlerce insanımızın ölmesine ve hastalanmasına, milyar
larca dolar paramızın yanıp kül olmasına neden olan ve ülkemize, getirişinden çok götürüşü olan bu 
zehirden ve bu ekonomik silahtan, millî bir mücadele başlatarak, toplu halde kurtulmamız lazımdır. 

Zehirden medet umup, maddî ve manevî menfaat beklememeliyiz. İthal tütünlerle zaten 
perişan hale gelmiş tütün üreticimize de alternatif tarım imkânları sunmalıyız. Bütün gelişmiş ül
kelerde bilimin ışığında ne uygulanıyorsa biz de onu uygulamalıyız. Biz de, onlar gibi, yasaları uy
gulanabilir hale getirelim ve hepsinden önemlisi, milletimize örnek olalım; sigara aleyhindeki bütün 
eğitim ve kampanyaları destekleyelim. 

Bütün milletvekili arkadaşlarımızı ve bizleri dinleyen halkımızı, toplu halde sigarayı bırak
maya davet ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Can. 
Gündemdışı konuşmaya, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ cevap verecektir. 
Sayın Akdağ, buyurun. 
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SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ön
celikle, Dünya Sigarasız Günüyle ilgili olarak, Kıymetli Milletvekilimize, dile getirdiği hususlardan 
dolayı, Yüce Meclisimizin huzurunda şükranlarımı arz etmek istiyorum. 

Gerçekten, sigara konusu, aslında, ülkemiz açısından üzerinde çok hassasiyetle durmamız 
gereken bir konudur. Sayın Milletvekilimiz bu meselenin önemli boyutlarına işaret ettiler, onun 
için, ben meselenin bu noktaları üzerinde fazla durmayacağım; ancak, şunu ifade etmek isterim: Ül
kemizde, sigara sebebiyle, yılda ölen yaklaşık 100 000 kişinin, yaşları 35 ile 70 arasındadır. Tabiî, 
bu, ülkemizde, geride bırakılan aileleri, geride bırakılan yavruları, geride bırakılan perişanlığı ifade 
etmektedir. Ne acıdır ki, bu kişiler hayatlarının en verimli yirmi yirmibeş yılını sigaraya bağlı has
talıklardan dolayı kaybetmiş oluyorlar. 

Değerli milletvekilleri, tütün tüketim oranlan, gelişmiş ülkelerde, son yıllarda hızla azalırken, 
maalesef, ülkemizde son yirmi yılda yüzde 80 oranında artmış durumdadır. Türkiye'de erkeklerin 
yüzde 60'ı, bayanların ise yüzde 20'si sigara içiyor. 

Bu arada, konunun başka bir ilginç yanı, ülkemizde, kişilerin eğitim durumları ve statüleri yük
seldikçe sigara içme oranları artmaktadır. Özellikle bayanlarda sigara içme oranlan son yıllarda hız
la artıyor ve bu oran, enteresan bir biçimde bayan sağlık personeli ve bayan öğretmenlerde erkek
lerle aynı düzeye yükselmiş durumda. Oysa, topluma özellikle sigaranın zararlarını anlatma açısın
dan bu iki grup çok önemli bir yer tutuyor; yani, bayan sağlık personeli -ki, bunların içerisinde 
ebelerimiz ve hemşirelerimiz var- ve öğretmenlerimiz, çocuklara meselenin zararlarını anlatmaları 
itibariyle çok önemli. Dolayısıyla, Millî Eğitim Bakanlığımızla birlikte gerçekten bu konunun 
üzerinde ciddî çalışmalar yapmak üzere planlamalar yapmış durumdayız. 

Ülkemizde, ilköğretim çocuklarımızın yüzde 10'u sigaraya başlıyor. 
Bütün bu gerçekleri gözönüne alan Hükümetimiz, önemli bir çabaya destek olma anlamında, 

Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesiyle ilgili görüşmeleri, Dünya Sağlık Örgütü nezdinde yürüt
meye devam etmiştir. Geçtiğimiz ay, bizzat ben New York'a giderek, Tütün Kontrolü Çerçeve Söz
leşmesini imzaladım. Bu çerçeve sözleşme, Yüce Meclisimizin de kabulünü beklemektedir. Bu söz
leşmeyle, hükümetler kendi ülkelerinde sigara içimini azaltmaya yardımcı olacak, kapsamlı ve 
kanıta dayalı politikaları uygulamayı taahhüt etmektedirler. Aslında, ülkemizde, gerçekten, 1996 
yılında yürürlüğe giren 4207 sayılı Kanunla; yani, Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine 
Dair Kanunla önemli adımlar atmış durumdayız. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye'de, gençlere sigara satılması ve sigara reklamı yasaktır. Dikkat eder
seniz, başlangıçta, cezalar öngörülmüş olmasına rağmen, toplu yerlerde sigara içilmesine bu kanuna 
rağmen devam edilmiştir; fakat, son yıllarda, artık, otobüslerde, sinemalarda, salonlarda ve benzeri 
kapalı mekânlarda sigara içilmemektedir. Bu, bu hususta halkımızın bilinç düzeyinin geçmişe oran
la arttığını da bize göstermektedir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, hedefimiz sigarasız bir Türkiye'ye ulaşmaktır. Bu hususta, il
gili kurumlarımızla ve gönüllü sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapacağımız çalışmalara 
büyük önem veriyoruz. 

Benim en samimî temennim, çocuklarımızın, gençlerimizin ve bütün insanlarımızın, alkol ve 
diğer madde bağımlılıkları yanı sıra sigara bağımlılığından da korunması ve uzaklaşması hususun
da, gelecekte daha olumlu verileri sizlerle paylaşmaktır. Bu hususta, siz, değerli milletvekil-
lerimizin, bizzat, sağlığımızı, genç nesillerimizin geleceğini ve ülkemiz ekonomisini ilgilendiren bu 
konudaki desteklerinin, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğine dair inancımı belir
tiyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Biz de, insanlarımızın en kısa zamanda bu kötü alışkanlıktan vazgeçmelerini temenni ediyoruz. 
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Gündemdışı ikinci söz, Muğla İlinde narenciye yetiştiren ve seracılık yapan çiftçilerin sorun
larıyla ilgili söz isteyen, Muğla Milletvekili Sayın Ali Arslan'a aittir. 

Sayın Arslan, buyurun. 
2. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Muğlalı sebze ve narenciye üreticilerinin sorunlarına 

ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Muğla İlindeki seb
ze ve narenciye üreticilerinin sorunları hakkında gündemdışı söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Muğla deyince, tabiî -özellikle ilçeleriyle- turizmde bir dünya markası 
akla geliyor; ancak, Muğla bir de öteki yüzü var. Muğla'nın nüfusunun yaklaşık yüzde 61'i kırsal 
alanda oturuyor ve ülkemiz tarımına da önemli katkıları olan bir il aslında Muğla. 

Değerli arkadaşlarım, Muğla'da tarım ve hayvancılık yapan aile sayısı 81 000 civarında ve ger
çekten büyük sorunlarla boğuşuyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, 2002 verilerine göre 12 500 000 dolayında zeytin ağacımız var, 2 500 
000 civarında narenciye ağacımız bulunmakta, açıkta 170 000 ton ve seralarda da 275 000 ton 
domates üretilmekte; bunun yanında, diğer sera ürünlerinin üretimi de yapılmaktadır. İhraç edilen 
ürünlerimizin başında limon, mandalina, bal, su ürünleri ve turfanda sebze gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, tarımsal eğitim düzeyinin düşüklüğü, tarım sektörünün önemli, genel bir 
sorunu; bu, Muğlamızda da var. Bu alanda ihtiyacı karşılayacak ciddî organizasyonlar, bugüne 
kadar gerçekleştirilememiştir. Eğitim alanında, yörenin kendi birikimlerinden de yararlanılarak 
başarılı çalışmalar yapılabilir kanısındayım. 

Seracılığın önemli sorunlarından biri, toprak analizinin yapamamasından kaynaklanan bilinç
siz gübre kullanımıdır. Bu, topraklarda tuzlanmaya neden olmakta, verim ve kalitede önemli düşük
lükler gerçekleştirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, seracılıkta önemli miktarda girdi maliyeti vardır. Maalesef, neredeyse 
bütün girdiler ithaldir ve o nedenle çok masraflıdır. Seracıya, bu alanda, mutlaka devlet desteği 
gerekmektedir. Pazarlamada büyük sorunlar vardır. Ürün bazında arz ve talebin dengesiz olması, 
fiyat dalgalanmalarına neden olmaktadır. Ürünün kalitesine göre değil, komisyoncunun isteğine 
göre fiyat belirlendiği için, üretici sıkıntı çekmektedir. O açıdan, üreticilerimizin, mutlaka, pazar
lama noktasında da devreye girmesi gerekmekte, söz sahibi olması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz günlerde elmada ve patateste yaşadığımız gibi, ihracatçının 
değil, tarımda üretimin asıl desteklenmesi gerekiyor; sanıyorum, Türkiye'de yapacağımız önemli 
anlayış değişikliklerinden birisi de bu olmalıdır. 

Dışpazar olanaklarının araştırılması, pazarın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, yeterli miktar 
ve kalitede üretim yapılması, dışsatımla ilgili mevzuat tıkanıklıklarının giderilmesi ve bürokrasinin 
azaltılması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, narenciye üreticilerimizin de çok büyük sorunları var. Narenciye, dün
yada en çok üretilen meyve türü biliyorsunuz. Dünyada narenciye üreticisi durumunda bulunan 80'i 
aşkın ülke içinde Türkiye 12 nci sırada, Akdeniz havzasında da 5 inci sırada bulunmakta. Muğla 
İlimizin narenciye ihracat miktarı, 2000 yılı verilerine göre 2 208 ton olarak gerçekleşmiştir. Muğ
la İlinin Türkiye üretimi içindeki payı yüzde 5'tir. 

Değerli arkadaşlarım, sera üreticilerinin benzer sorunları, aynen, narenciye üreticilerinde de 
devam ediyor. Bu konuda -sanıyorum sürem yeterli olmayacak- tek tek sıralamak yerine, global bir 
yaklaşımla sorunu çözmeye çalışacağım. 
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Değerli arkadaşlarım, günümüzde özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız yaş sebze ve 
meyve ihracatında önemli ölçütlerden biri de, ürünün sağlık bakımından standardıdır. Kullanılan 
ilaçların ve gübrelerin kimyasal özellikleri, serada üretilen sebzelerin kalitesini etkilemektedir. Av
rupa Birliği standartlarına uygun olmayan sebze kalitesi ölçüm standartları sonuçları, ihracat
çılarımız için de sorun yaratmaktadır. Aynı sorun, narenciye üretimi için de geçerlidir. Toprağın 
hazırlanıp kullanılmasından, ürünün yetiştirilip pazarlanmasına kadar olan süreç izlenmelidir. Özel
likle bitkilerin yetiştirilmesi sırasında tüketilen hormonların ve ilaçların ihtiyaca uygun ve doğru 
kullanımı takip edilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aslan. 
ALİ ARSLAN (Devamla) - EUROGAP uygulamasına bir an önce geçilmelidir, Muğla İlimiz 

bu konuda öncülük edebilir. Tarımsal üretimde danışmanlık hizmetlerinin verilmesiyle ilgili, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı gerekli hazırlık ve planlamaları yapmalıdır. Üreticinin kullandığı hormon, 
ilaç ve tohumların çoğu yurt dışından alınmaktadır. Bakanlığımız, yerli üretim için bir an önce 
gereğini yapmalı ve ar-gelerini kurmalıdır. 

Dünyada organik tarıma dönüş başlamıştır. Ürünün ne kadar üretileceğinden çok, sağlığa ne 
kadar uygun üretileceği beklentisi öne çıkmıştır. Organik tarımın yapılmasına en uygun coğrafyanın 
Muğla'da olduğuna inanıyorum. Henüz toprağımız kirlenmemiştir ve çevresel olarak da organik 
tarıma uygundur. Bu nedenle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Muğla çiftçisini organik tarıma yön
lendirmeli ve bu konuda desteklemelidir. 

Çiftçilerimiz güç koşullarda üretim yaparken, devlet tarafından ödenmesi gereken paralarını 
zamanında alamamaktadır; 2003 yılı doğrudan gelir desteklerinin tamamının ödenmesi hâlâ bitiril
memiştir. Çiftçilerimizin doğrudan gelir desteklerinin tamamı yılın başında ödenmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, köylümüzün, çiftçimizin sorunlarını saymakla bitirmemiz mümkün 
değil. Bu vatandaşlarımız bizim ekmeğimizi, aşımızı üretiyorlar. Tarımda tasarruf olmaz. Çift
çilerimizin desteklenmesi gerekir. Çiftçilerimize tüccar mantığıyla bakamayız. Tarım, pahalı ve 
gereksiz yatırımdır diye düşünemeyiz. Çoğumuz köylü çocuğuyuz ve bu insanlarla birlikte yaşadık, 
sıkıntılarını yakından biliyoruz. O nedenle, parti ayırımı gözetmeden, köylülerimizi temsil eden 
dernek ve birliklerle işbirliği içinde, bu yurttaşlarımızın sorunlarını çözmek bu Meclisin en önemli 
görevidir diye düşünüyorum; Yüce Meclisi, yeniden, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arslan. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Muğla Milletvekili arkadaşımız Sayın Ali Arslan'ın, Muğla 
İlindeki narenciye yetiştiriciliği ve seracılık yapan çiftçilerin sorunları hakkında yapmış olduğu 
gündemdışı konuşmayla ilgili bir değerlendirme yapmak için huzurunuzdayım; bu vesileyle, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Muğla İlinin yüzölçümü 1 724 000 hektar olup, bunun 260 000 hektarı 
üzerinde tarımsal üretim yapılmaktadır. İşlenen tarım arazisinin yüzde 39'u fiilen sulanmakta, diğer 
alanda ise kuru tarım yapılmaktadır. Ülkemizde üretilen örtüaltı domatesin yüzde 14'ü, tarla 
domatesinin yüzde 3,9'u, narenciyenin yüzde 4,3'ü ve zeytinin yüzde 8,2'si Muğla İlinde üretilmektedir. 

Muğla İlimizde turunçgiller yetiştiriciliği en önemli üretim dallarından biridir. Köyceğiz İlçesi 
başta olmak üzere, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Milas, Bodrum İlçelerinde turunçgiller yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. İldeki toplam narenciye ağacı 2 700 000 adet olup, portakal, limon ve mandalina yetiş
tiriciliği yaygındır. İlde 2003 yılı narenciye üretimi toplam 120 000 ton civarında gerçekleşmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye toplam limon üretiminin -biraz önce Sayın Arslan'ın ifade ettiği 
gibi- yüzde 5,5'i, portakal üretiminin de yüzde 4,2'si Muğla İlinde gerçekleşmektedir. İlimiz naren
ciye üretiminin 5 000 tonu, yani, sadece 4,2'si ihraç edilebilmektedir. Bu ihracat rakamının yüzde 
50'den fazlasını da limon oluşturmaktadır. İhracatın istenilen düzeyde olmamasının nedenleri 
arasında, turunçgiller paketleme entegre tesislerinin yetersiz ve kapasitelerinin düşük oluşu -ayrıca, 
şunu da ifade etmek durumundayım: Tesislerin yetersizliği nedeniyle bunun 2 katı miktarda ürün 
komşu illerde, örneğin İzmir'de işlenmektedir- ayrıca, nakliye problemi, yetiştirilen limon çeşidinin 
depolamaya uygun olmaması da ifade edilebilecek başlıklardır. 

Ayrıca, ihracatın yetersiz olması, üretici fiyatlarının düşük olmasına da neden olmaktadır. 
2002-2003 yılı üretimi limon piyasası, 2003 yılı eylül ayında bahçede kilo başına 600 000 ilâ 700 
000 Türk Lirası olarak açılmış olmasına rağmen, ihracattaki tıkanıklık sonucunda, ileriki zamanlar
da, bu rakam kilogram başına 350 000 ilâ 400 000 lira olarak, maalesef, gerilemiştir. Portakal da 
kilogram başına 350 000 ilâ 400 000 Türk Lirası olarak şu anda piyasa bulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Muğla İlimizde Fethiye, Ortaca, Dalaman, Milas, Bodrum, Datça, Mar
maris, Ula, Köyceğiz İlçelerinde toplam 127 köyde yaklaşık 15 000 çiftçi ailesi tarafından, 33 000 
dekar alanda örtüaltı sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ürün çeşitleri ilçeden ilçeye değişmekle bir
likte, ağırlıklı olarak domates yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toplam örtüaltı domates üretimi 280 000 
ton civarındadır. Muğla İlimizde Türkiye örtüaltı domates üretiminin yüzde 14'ü -biraz önce de 
ifade etmiştim- yapılmaktadır. Bu üretimin yaklaşık yüzde 10'u ihraç edilmekte, geri kalan kısmı ise 
içpazarda tüketilmektedir. 

İhraç miktarının az oluşunun nedenleri arasında, ürün standardının sağlanamaması, paket
lemede tesislerin yetersizliği, iç ve dışpazardaki tüketicinin sera ürünlerine olan güvensizliği, fiyat 
rekabetinin yeterince sağlanamaması sayılabilir. 

2004 yılında sera ürünü domates kilo başına 1 000 000 ile 1 200 000 Türk Lirası arasında alıcı 
bulabilmiştir; ancak, bugün itibariyle -havaların ısınmaya başlaması sebebiyle, hasada geçilmiş ol
ması, domates miktarının artması dolayısıyla- çiftçilerimizin eline geçen fiyat, kilogram başına, şu 
anda -en son alınan bilgi- 300 000 ile 400 000 Türk Lirası arasında değişmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, Muğla İlinde toplam nüfusun yüzde 38'i şehirde yaşamakta olup, geri 
kalan nüfus köylerde oturmaktadır. Köylerde yaşayan nüfus Türkiye ortalamasının hayli üstündedir. 
Bunun en önemli nedeni olarak, köylerdeki sosyal düzeyin diğer illerimize nispetle biraz yüksek ol
ması gösterilmektedir. 

Diğer taraftan, Muğla İlimizde örgütlenme durumu ülke geneline göre oldukça iyi düzeydedir. İlde, 
23 000 ortaklı 158 adet tarımsal kalkınma kooperatifi, 2 300 ortaklı 18 adet sulama kooperatifi, 1 359 or
taklı 23 adet su ürünleri kooperatifi bulunmaktadır. İlde, ayrıca, ormancılık, su ürünleri ve köy-koop. 
konularında üst birlikler bulunmakta, bunlara bağlı toplam 147 adet birim kooperatif yer almaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, Tarım Bakanlığınca rutin olarak devam eden çiftçi eğitimi ve yayım 
çalışmalarının yanı sıra, ayrıca, turunçgil yetiştiriciliğinde anazararlı olan turunçgil unlubitine kar
şı biyolojik mücadele büyük bir hızla yapılmaktadır. Böylece, hem doğal denge korunmakta hem de 
ilaca ödenecek döviz ülkemizde kalmaktadır. 2004 yılında bu çalışmalar artarak devam etmektedir. 

Örtüaltı yetiştiricilikte temel sorunlardan birisi olan kalıntı sorununun çözümüne yönelik 
olarak, Tarım Bakanlığınca, 27 Aralık 2003 tarihinde kontrollü örtüaltı üretiminin uygulanmasına 
ilişkin yönetmelik yayımlanmış ve hızlı bir şekilde seralarımızın kayıt altına alınması işlemi baş
latılmıştır. Bu kapsamda, bugün itibariyle, Muğla'da, Fethiye İlçemiz dışındaki ilçelerde seralarımız 
kayıt altına alınmış olup, en kısa zamanda Fethiye İlçesinde de sera kayıt işlemi bitmiş olacaktır. 
Tüm seralarda kayıt işlemi bittikten sonra sera ürünlerinde barkot sistemine geçilmiş olacak ve böy
lece, iç ve dışpazarlarda sera ürünlerinin önü büyük ölçüde açılmış olacaktır. Bu konuyla ilgili 
yoğun eğitim çalışmalarımız ve seralardan tesadüfi örneklemeyle domates ve diğer sebze 
numunelerinin analiz çalışmaları devam etmektedir. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, diğer taraftan, Muğla İlimizde, İl Tarım Komisyonunca, iyi 
tarım uygulamalarının hayata geçirilmesine yönelik kararlar alınmış ve uygulama alanı olarak, Fet
hiye İlçesi Kumluova, Karadere, Çaykenarı ve Karaçulha Beldeleri pilot bölge olarak seçilmiştir. 
Bu yörelerde Sağlıklı Tarımsal Ürünler Yetiştirme Projesi uygulamaya konulmuştur. Aynca, kaliteli 
sebze tohumluğunun kullanımının sağlanması amacıyla, Tarım Bakanlığınca, 2004 yılında yeni bir 
projeyi uygulamaya koymuş bulunuyoruz. 2004-2008 yılları arasında 7 trilyon Türk Lirası bütçey
le 5 araştırma enstitüsü, 5 üniversite ve 20 özel sektör kuruluşunun katılımıyla yürütülecek olan 
Türkiye Fİ Hibrit Sebze Çeşitleri Geliştirme Ve Tohumluk Üretim Projesiyle, kamunun ve özel sek
törün birbirini tamamlayacak olan birikimleri ve güçleri bir araya getirilmiştir. Bu işbirliği içinde, 
başlangıç olarak, 8 sebze türünde, hibrit çeşit geliştirmek, tohumluk üretmek ve ülke içine ve dışına 
pazarlama yapmak amaçlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yurt çapında uygulamaya konulmuş bulunan tarımsal destekleme 
politikaları Muğla İlimizde de uygulanmakta ve üreticilerimiz bu programlar çerçevesinde destek
lenmektedir. Biraz önce Sayın Arslan da değindiler; yapılan bu uygulamalar arasında yer alan doğ
rudan gelir desteği kapsamında, Muğla İlimize, 2003 yılı üretimi için toplam 23,6 trilyon Türk 
Lirasının birinci dilim doğrudan destek ödemeleri tamamlanmış olup, ikinci dilim ödemelerine ise 
ağustos ayından itibaren başlanılacaktır. Ayrıca, Muğla İlimize, 2003 yılında birinci dilim mazot 
desteği olarak 2,9 trilyon Türk Lirası ödenmiştir; ikinci dilim ödemelerine ise 3 Mayıstan itibaren 
başlanılmış olup, ödemeler tamamlanmıştır. İlde ayrıca, kütlü pamuk ve zeytinyağı primi olarak 
2003 yılında üreticilerimize toplam 5,3 trilyon Türk Lirası ödenmiştir. 25 Şubat 2004 tarih ve 25384 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde, üreticilerimize düşük faiz
li tarımsal kredi kullanma imkânı getirilmiştir. Bu çerçevede, çiftçilerimize, toplam 2 katrilyon Türk 
Lirası, düşük faizli kredi kullandırılacaktır. Kararname kapsamında, çiftçilerimiz, kontrollü örtüaltı 
yetiştiriciliği, damızlık süt sığırı yetiştiriciliği, organik tarım, sertifikalı tohumluk kullanımı, su 
ürünleri yetiştiriciliği ve ar-ge konularında düşük faizli kredi kullanabileceklerdir. 

Değerli arkadaşlar, Muğla İlinde yetiştiricileri bir çatı altında toplayan kooperatif çalışmaları 
bölge için büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, 2003 yılında, 2 tarımsal kalkınma 
kooperatifine seracılık konusunda toplam 488 milyar Türk Lirası destekleme yapılmıştır. 

Diğer taraftan, 2004 yılı programı kapsamında, Muğla'da, seracılık ve soğukhava deposu rehabilitas
yonu konulannda olmak üzere, 3 kooperatife 1,9 trilyon Türk Lirası destek sağlanmıştır. Aynca, diğer 
kooperatifçilik faaliyetleri için 9 kooperatife toplam 2,9 trilyon Türk Lirası destek sağlanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, kuşkusuz, alınan bu tedbirler, üreticilerimizin sorunlarını tamamıyla 
çözecek boyutta değildir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından soruna köklü çözüm bulabilmek 
için, Hükümetimizin programında kısa vadede yapılması gereken yasal düzenlemeler içerisinde yer 
alan Üretici Birlikleri Yasası Tasarısıyla ilgili olarak kurumlann görüşleri alınmış, tasarı hazırlan
mış ve Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiştir. Üretici Birlikleri Yasası 
Tasarısı 19 maddeden oluşmaktadır ve Meclis tatile girmeden önce yasalaştırmayı düşündüğümüz 
tasarılar arasında sayılabilir. Böylece, üreticilerin, üretimden pazarlamaya kadar etkin görev 
yapacakları şekilde örgütlenmelerinin önü açılmış olacaktır. 

Diğer taraftan, bu yıl da birçok ilimizde meydana gelen sel, dolu veya don zararından dolayı 
çiftçilerimizin önemli gelirler kayıplarına uğradığı hepimizin malumudur. Çiftçilerimizin zarar
larının karşılanması için en etkili yol, tarım sigortası uygulamasıdır. Bu konuda hazırlıkları tamam
lanan tarım ürünleri sigortaları hakkında kanun tasarısı, şu anda Başbakanlığa sunulmuştur ve im
zalar tamamlandığında Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilecektir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, tarım sektörünün yıllardır çözüm bekleyen birikmiş sorun
larını, bir iki yıl gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde çözmenin zorluğunu sizler de takdir edersiniz. 
Ancak, bu dönemde sağlanan siyasî istikrar, uyguladığımız politikalar, aldığımız tedbirler ve tarıma 
verdiğimiz destekler, tarımdaki iyileşmeyi zamanla daha belirgin hale getirecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum; iyi bir çalışma diliyorum efendim. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı üçüncü söz, Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası münasebetiyle söz isteyen Kırk

lareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'a aittir. 
Sayın Sarıçam, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan SARIÇAM'ın, Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası 

münasebetiyle gündemdışı konuşması 
AHMET GÖKHAN SARIÇAM (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her yıl, 24-

30 Mayıs tarihleri arasındaki günlerin Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası olarak değerlendirilmesi 
nedeniyle gündemdışı söz almış bulunuyorum. 

Sokak çocukları konusu, değerli milletvekillerimiz tarafından gerekli hassasiyet gösterilerek, 
yaklaşık bir ay önce Genel Kurula getirilmişti. Böylece, çocuklarımızı sokağa iten nedenlerin tes
piti, yasal boşlukların doldurulması ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla bir Meclis 
araştırması komisyonu kurulmuştu. Böylece, Yüce Meclis, milletin önemli bir sorununa değinmiş 
ve aynı zamanda, toplum vicdanının sesine de kulak verip tercüman olmuştu. 

Benim tekrar bu konuyu gündeme getirmemde amil olan sebeplerin başında, bu haftanın, 
Sokak Çocukları Haftası olarak değil de, Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası olarak isimlendiril-
mesinin dikkatimi çekmesi gelmektedir. Ayrıca, bir internet sitesinde yapılan bir araştırmada 
gözüme ilişen bazı sonuçlara göre, şefkatin, sevginin, sokak çocuklarının sokağa itilmesinde ve on
ların tekrar kazanılmasında ne kadar büyük bir etmen olduğu da çok çarpıcı geldi. 

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin sosyal uzmanlarla yaptıkları çalışmalar sonucunda, sokak 
çocuklarının tamamına yakınında görülen uçucu madde bağımlılığının sebepleri olarak şunlar tes
pit edilmiş: 

Sokaktaki şiddete karşı durabilmek ve dayak yediklerinde acı hissetmemek. 
Sokaktaki soğuğa dayanabilmek. 
Yaşadığı zorluklara karşı, bedensel ve duygusal güç oluşturabilmek; yani, kendilerini güçlü ve 

cesaretli hissedebilmek. 
Halüsilasyonlar görüp güzel şeyler hayal edebilmek. 
Utanma duygularını yok ettiği için, rahatlıkla başkalarından yemek isteyip dilenebilmek ve öz

gürce konuşabilmek. 
Bunun dışında, sokaktaki grupların ortak yaşam biçimine ayak uydurarak gruba kendini kabul 

ettirebilmesi ve tiner, bali gibi maddeleri ucuza, kolayca bulabilmeleri ve diğer etkenler, bu çocuk
ların uyuşturucu madde bağımlılığına geçişte en önemli etmenler olarak uzmanlar tarafından tespit 
edilmiştir. 

Sayılan bu sebepler, sokak çocuklarının tehlikeli boyuta ve topluma zarar verir hale gelmesin
de son aşama olan madde bağımlılığına geçişte, sevgisizlik, şefkatsizlik, toplumsal dayanışma ve 
desteksizliğin ne kadar önemli bir etken olduğunu göstermesi bakımından çok çarpıcıdır. 

Her ne kadar, Anayasamızda, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olarak tanımlanıp, korun
maya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alma ve ilgili kurumları ve 
kuruluşları kurma görevi devlete verilmiş olsa da, bu konuya toplumun her kesiminden yeterli has
sasiyet gösterilmezse, netice alınamayacağı inancını taşıyorum. 

Bugüne kadar, sokak çocuklarıyla ilgili yapılan tüm çalışmalar göstermektedir ki, çocuğu 
sokağa iten etmenlerin hepsinin temelinde çocuk, aile ve toplum arasındaki sevgi, şefkat ve 
dayanışma eksikliği veyahut da yokluğu yatmaktadır. 
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Dünyada, özellikle sanayi devrimiyle başlayan ferdiyetçilikle beraber, sokak çocukları sorunu 
da başgöstermiştir. Toplumsal dayanışma ve insanî hassasiyetlerin kaybolmadığı, dejenerasyona uğ
ramadığı yoksul ülkelerde sokak çocukları sorunu yok denilecek kadar az iken, gelişmekte olan ve 
gelişmiş ülkelerde bu sorunun yoğunluk kazanması, bizi bu düşünceye itmektedir. Ayrıca, sosyal des
tek sağlayacak güçlü kurumların yer aldığı, ekonomik gelişmişliklerini tamamlamış ülkelerde de, her 
şeye rağmen sokak çocuklarının olması, bizi, maddî boyutun biraz ötesine bakmaya zorlamaktadır. 

Sokak çocukları sorununun çözümü, toplumun bilinçlenerek, bu soruna sahip çıkmasına bağ
lıdır. Toplumun bu çocukları sahiplenmediği, sorunu görmezden geldiği ve sorunun çözümüne şef
kat ekseninde yaklaşmadığı bir yerde çözüm üretilemez. Bu durumda, toplumun sokak çocuklarına 
bakışı büyük önem kazanmaktadır. Son yıllarda, toplumda, şefkat merkezli çözüm yollarına destek 
olma bilinci uyandırılmaya çalışılsa da, çoğunluk, bu çocukları, uzak durulması gereken yaratıklar 
olarak görmeye devam etmektedir. Yer yer şiddet uygulayarak, sokak çocuklarını ıslah veya yok et
meye çalışanları da üzüntüyle görmekteyiz. 

Yine, sokak çocuklarını, yaşının rolünü yaşayamayan, başka bir deyişle oyun oynama, okula 
gitme, akşam, evinde anne, baba ve kardeşleriyle birlikte olma gibi doğal gereksinimlerinin kar
şılanamadığı bir ortam olan sokakta yaşayan ve her türlü tehlike ve istismara açık bir ortamda 
yaşayan, gelecekte suça atılma riski yüksek olan çocuklar olarak tanımlayabiliriz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Sarıçam. 
AHMET GÖKHAN SARIÇAM (Devamla) - Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi, çocuğun 

yaşının gereklerini yaşayamamasından başlayan, aile ortamının getirdiği sevgi, güven, dayanışma 
ve diğer değerlerden yoksun yetişmesiyle devam eden ve sokak gibi her türlü tehlikenin potansiyel 
olarak var olduğu bir ortamda küçük yaşta korumasız olarak bunlara maruz kalabilmesiyle devam 
eden bir zincirden bahsediyoruz. Bugüne kadar yaşananlar da göstermektedir ki, normal bir çocuk
ta, dehşet içinde konu edebileceğimiz tiner kullanma, hırsızlık yapma, cinsel ilişkilerin yaşanması 
gibi problemler, bu çocuklar için yaşamın bir parçası olmuştur. Bu çocukların sokakta yaşamlarını 
sürdürmelerinin ya çete mensubu olma ya da kendilerini cinsel meta olarak satmalarıyla sonuçlan
dığı gözönüne alınırsa, bu problemin çözümünde gecikilen her anın sonuçta yaratacağı faturanın 
yüksekliğini de anlamak mümkün olacaktır. 

Bu acı tablolarla karşılaşılmaması ve sokak çocukları sorununun çözümü için kurumlar ellerin
den geleni yapıyor ve yapacaklardır; ama, bunun yanında, aileleri bakabilecekleri ve koruyabilecek
leri kadar çocuk yapmaları konusunda bilinçlendirecek, onlara sosyal destek ve yardım sağlayacak 
sivil toplum örgütlerinin oluşması konusunda da toplumumuzun şefkat ve hassasiyet göstermesi 
önem arz etmektedir. 

Şu an sokakta yaşayan çocukların sokak ortamında her türlü ihmal ve istismara karşı korun
malarını sağlamak, hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Bu çocukların sokak ortamından çekilerek 
aile ya da bir kurumda bakım ortamına alınmasına, onların eğitime veya vasıflı çalışma ortamlarına 
yönlendirilmesine ağırlık verilmeli ve çalışılmalıdır; ancak, çocukların ailelerinden uzaklaşmasına 
ve sokağa düşmesine neden olan etmenlerle mücadele, hepsinden önce gelen, maddî-manevî 
maliyeti çok daha düşük, önleyici ve etkili bir çalışmadır. Unutmayalım ki, geriden gelen geç kal
mış bir hizmet, hiçbir zaman zamanında verilen hizmet kadar olumlu sonuç vermez. 

Sokak çocuklarını sokağa iten etmenlerin başında sevgi ve şefkatsizliğin geldiğini, bunun, 
Yüce Meclisimiz ve Yüce Milletimiz tarafından çok iyi algılandığını bilmeme rağmen, bu konunun 
"şefkat" boyutunun altını bir kez daha çizmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sarıçam. 
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Sayın milletvekilleri, güncel bir konuyla ilgili olarak, yerinden çok kısa bir açıklama yapmak 
isteyen, Ensar Öğüt Beye söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Öğüt. 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Efendim, iki gün önce Ardahan'da büyük bir sel felaketi yaşandı. Öncelikle, buradan, Ardahan-

lı hemşerilerime geçmiş olsun diyor; ölenlere rahmet, kalanlara da başsağlığı diliyorum. 
Efendim, 2003 Temmuz ayında Kura Nehrinin tasmasıyla Ardahan'da bir felaket yaşandı, köp

rüler yıkıldı. Daha bunun yaraları sarılmadan, iki gün önce de, 29-30 Mayısta, Ardahan Merkez Kap-
tanpaşa Mahallesinde, Alabalık Deresinin tasmasıyla, 100'e yakın ev hasar gördü, 1 ev yıkıldı; ancak, 
onun dışında, Ardahan merkeze bağlı 23 köy çok büyük hasar gördü. Köylerdeki evler kerpiçten yapıl
dığı için, şiddetli yağan yağmurlar o toprak evlerde yaşayanları çok zor durumda bıraktı; toprak ev
lerin bir kısmı çöktü, insanlar şu anda dışarıda; birkısım ahırlar da çöktü, hayvanlar dışarıda. Ahırlar
da çok hayvan telef oldu. Zaten, hayvancılıkla geçinen insanlar; hakikaten, mağdur oldular. 

Merkez Çamlıçatak Köyümüzde, 40 yaşında bir anne ve 4 yaşındaki kızı olmak üzere 2 kişi 
vefat etti. Bununla ilgili, ben, yetkililerden rica ediyorum; Ardahan'a, hemen, acilen bir yardım 
yapılsın ve Ardahan afet bölgesi kapsamına alınsın; çünkü, Ardahan'ın köyleri genelde toprak ev
lerden oluşmaktadır. Toprak da şiddetli yağmurlara dayanmadığı için çökmektedir. 

Ben, Afet İşleri Genel Müdürünü aradım, Sayın Bakana da bilgi verdim; ayrıca, Kızılay Genel 
Başkanını aradım. Şu anda, Tunçoluk Köyünün bazı ahırlarında ve aşağı yukarı her köyde 5'er 10'ar 
hayvan telef olmuş durumdadır. Buralarda, derhal hasar tespitleri yapılarak, oradaki insanlara hay
van verilmesini, evlerinin ve ahırlarının çatı sistemiyle yapılmasını öneriyorum. 

Ben, Kızılay Genel Başkanıyla da görüştüm. Kızılay Genel Başkanı da hemen harekete geçti. 
Eğer, çadır gerekiyorsa, çadır göndereceğini söylediler. Bu anlamda, hakikaten, zor durumda olan 
bölgemiz, halen, kışı atlatmış değil. Buradaki köylerimizden Tepesu, Kocaköy, Yaylacık, Küçüksüt-
lüce, Büyüksütlüce, Alagöz, Gölgeli, Taşlıdere, Samanbeyli, Kuşuçmaz, Ölçek, (Hoçuvan) Hasköy, 
Tunçoluk, Otbiçen, Lehimli, Binbaşar, Bayramoğlu, Yayla Karakolu, Hacıali, Beşiktaş, Dağcı, 
Çalabaş, Çobanlı Köylerinde 10'ar 15'er ev yıkılmış, ahırların tamamı yıkılmış, hayvanlar perişan 
durumdadır. Bu nedenle... 

BAŞKAN - Sayın Öğüt, lütfen, son cümlelerinizi alabilir miyim; yani, konu anlaşılmıştır. Lütfen... 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Toparlıyorum, toparlıyorum... 
BAŞKAN - "Toparlıyorum" değil, lütfen, son cümlenizi alayım, sözünü kesmeyeyim; lütfen 

efendim, lütfen... 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Hemen bitiriyorum. 
Yollarımızı sel götürdüğü için, köprüler de yıkılmıştır; şu anda köylere ulaşılamıyor. Ben, 

Sayın Başbakan Yardımcımızdan da rica ediyorum, istirham ediyorum, acilen, bir talimat verilsin, 
Ardahan'ın köylerinin yolları ve köprüleri yapılsın, oradaki insanların da yaraları sarılsın. 

Hepinize teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öğüt. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, yerimden kısa bir açıklama yapabilir miyim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 
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Milletvekili arkadaşımız Sayın Ensar Öğüt, Ardahan'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle 
oradaki durumla ilgili bir değerlendirme yaptı. Dün, Bakanlar Kurulumuzun önemli gündem mad
delerinden bir tanesi de, işte, bu sel felaketi, dondan dolayı yaşanan zarar ve tabiî afetlerden zarar 
gören çiftçilerimizin durumları olmuştu. Dün, Bakanlar Kurulu toplantımızda, üç bakan arkadaşımız
dan oluşan (Tarım ve Köyişleri Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Sanayi ve Ticaret Bakanımız) bir 
komisyon kuruldu. Bu hafta içerisinde, felaketlere uğrayan bu illerimizde hasar tespitlerini kısa 
sürede yaptırarak "Hükümet olarak bu vatandaşlarımızın yaralarını nasıl saracağız" sorusunun 
cevabını arayacaklar. Bakanlar Kurulu olarak gündemimizdedir. Üç arkadaşımız bu konuyla ilgili 
görevlendirilmiştir. Çok kısa sürede, felakete uğrayan vatandaşlarımızın hizmetine koşulacaktır. 

Bu münasebetle, Ardahan'da bu sel felaketini yaşayan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dilek
lerimizi bilvesile ifade ediyorum. Hükümet olarak konunun üzerindeyiz. 

Sayın Öğüt'e de ilgisi ve hassasiyeti sebebiyle teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Biz de, ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 
Kâtip Üyemizin sunumunu oturduğu yerden yapmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tezkereyi okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hak

kında 5171 sayılı Kanunun, bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere, geri gönderildiğine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/575) 

28.5.2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 13.5.2004 günlü, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5562-18845 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 13.5.2004 gününde kabul edilen 5171 sayılı 

"Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun" incelenmiştir: 

1- İncelenen Yasanın, 1 inci maddesiyle değiştirilen 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 6 ncı 
maddesinde, 

"Yükseköğretim Kurulu; tüm yükseköğretimi düzenleyen, yükseköğretim kurumlarının kendi 
aralarında ve Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarla olan ilişkilerinde koordinasyonu 
sağlayan, yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren, bu Kanunla kendisine verilen görev 
ve yetkiler çerçevesinde, özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yükseköğretim üst kuruluşudur. 

Yükseköğretim Kuruluna; Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi ile gerekli planlama, araştırma, geliştirme, değerlendirme, bütçe, yatırım ve koordinasyon 
faaliyetleriyle ilgili birimler bağlıdır. 

Yükseköğretim Kurulu, 
a) Cumhurbaşkanınca rektörlük veya öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış ya da yapmak

ta olan profesörlere öncelik verilmek suretiyle doğrudan seçilen beş, 
b) Bakanlar Kurulunca seçilen beş, 
c) Üniversitelerarası Kurulca profesörler arasından seçilen beş, 
d) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bir, 
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Üyeden oluşur, (b), (c) ve (d) bentlerine göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı 
ile kesinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin seçimleri bir ay içinde, Cumhurbaşkanı tarafından onay
lanmayanların yerine yeni adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaş
kanınca doğrudan atama yapılır. 

(b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen üyelerin seçimleri, ilgili makam ya da kurumun konten-
janındaki üyenin üyelik süresinin bitimi tarihinden bir ay önce, süresinden önce boşalma olması 
halinde ise en geç bir ay içinde tamamlanır ve seçilen üyeler onay için Cumhurbaşkanına sunulur. 

İlk toplantısını en yaşlı üyenin başkanlığında yapan Kurul, üyeleri arasından bir başkan seçer. 
Başkan, Kurul üyeleri arasından bir başkanvekili seçer. Diğer başkanvekili Kurul üyeleri arasından, 
Kurul tarafından seçilir. Başkan ve Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Kurulun başkan ve 
üyeleri daimi statüde görev yapar. 

Başkan, Kurulun ita amiridir ve Kurulu temsil eder. Başkan, bulunmadığı durumlarda, ken
disine vekâlet etmek üzere başkanvekillerinden birini görevlendirir. Başkan, Kurula karşı sorumlu 
olup, Kurul kararlarının uygulanmasını sağlar. 

Kurul, üyelerinin en az üçte 2'sinin katılımıyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar 
alır. Millî Eğitim Bakanı Yükseköğretim Kurulu toplantılarına katılabilir ve katıldığı toplantılara baş
kanlık eder. Yükseköğretim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun isteğiyle olağanüstü toplanabilir. 

Üyeler, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından verilecek istisnaî görevler dışında hiçbir 
kamu kuruluşu veya özel kuruluşta ücretli ya da ücretsiz çalışamaz. Bir yıl içerisinde yıllık izin, has
talık ve mazeret izinleri hariç bir ay hizmete devam etmeyen üyeler görevinden ayrılmış sayılır. 

Kurul Başkan ve üyelerinin ücretleri, birinci derecenin son kademesindeki profesörlerden rek
törlüğe atananlara ödenen aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, makam tazminatı, temsil tazminatı 
ve üniversite ödeneği ile idarî görev ödeneği toplamının brüt tutarının iki katını geçmemek üzere 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Kurul üyelerine (özel veya kamu kurumlarınca telif hakları kap
samında ödenenler hariç) ayrıca herhangi bir ücret ödenmez. Kurulda görev alan kamu personelinin 
her türlü özlük hakları saklı kalır ve kurumlarından aylıksız izinli sayılır. 

Kurul, çalışmalarında verimlilik sağlamak amacıyla kendi içinde komisyonlar oluşturabilir. 
Yükseköğretim Kurulunun çalışma usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan yönet

melikle düzenlenir." 
Denilerek, Yükseköğretim Kurulunun oluşumu yeniden düzenlenmektedir. 
a- Maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, Yükseköğretim Kurulunun beş üyesinin Bakan

lar Kurulunca seçileceği belirtilmiş; ancak, bu beş üyenin hangi nitelikleri taşıyacağına ilişkin her
hangi bir kurala yer verilmemiştir. 

Böylece, Bakanlar Kurulu, Yükseköğretim Kuruluna üye seçme konusunda mutlak bir takdir 
yetkisiyle donatılmıştır. 

Oysa, Anayasanın 131 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 
"Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri, 

seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hiz
met yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaş
kanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur." 

Denilerek, Bakanlar Kurulunca, Yükseköğretim Kuruluna seçilecek adayların rektörlük ve öğ
retim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörler arasından olması öncelikli nitelik olarak belir
tilmiş, diğer niteliklerin yasayla düzenlenmesi öngörülmüştür. 
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Nitekim, yürürlükteki düzenlemede, kendisine, üst düzeydeki devlet görevlileri ya da emek
lileri arasından Yükseköğretim Kuruluna üye seçme yetkisi tanınan Bakanlar Kurulunun bu yetkisi, 
seçeceği kişilerin mesleklerinde "temayüz etmiş" olmaları koşuluna bağlanmış; ayrıca, yargıç ve 
savcı sınıfından olanların seçiminde ise, Bakanlığın ve kendilerinin "muvafakatlarının" alınması 
zorunlu kılınmıştır. 

İncelenen yasada Bakanlar Kurulunca Yükseköğretim Kuruluna seçilecek üye adayları için 
hiçbir nitelik öngörülmemiş olması Anayasanın 131 inci maddesiyle bağdaşmamaktadır. 

Öte yandan, akademik yaşamı planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim 
kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma etkinliklerini yönlendirmek gibi önemli görev
leri bulunan Yükseköğretim Kuruluna seçilecek kişilerde kimi niteliklerin bulunması ve bunların 
yasayla belirlenmesi zorunludur. 

Yükseköğretim Kurulu üyesi olmak için hiçbir nitelik aranmayan ve dolayısıyla, görevin 
gerektirdiği asgarî nitelikleri taşımayan, hatta, kamu görevlisi bile olmayan kişilerin politik yak
laşımlarla bu göreve atanmalarının olanaklı kılınmasının sakıncaları açıktır. 

Bu nedenle, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine, Bakanlar Kurulunca yapılacak üye seçiminde 
herhangi bir ölçütün getirilmemiş olmasında kamu yararı da bulunmamaktadır. 

b- Maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde, Yükseköğretim Kuruluna Genelkurmay Başkan
lığınca da bir üye seçilmesi öngörülmüştür. 

Anayasanın 131 inci maddesinin ikinci fıkrasında 7.5.2004 günlü, 5170 sayılı Yasayla yapılan 
değişiklikle, Yükseköğretim Kuruluna Genelkurmay Başkanlığınca üye seçilmesine ilişkin kural 
Anayasadan çıkarılmıştır. Söz konusu değişiklik 22.5.2004 günlü, 25469 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anayasanın 131 inci maddesinin yürürlükteki kuralına göre, Yükseköğretim Kuruluna, ancak, 
Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve üniversitelerce üye seçilmesi olanaklıdır. 

Bu durumda, incelenen yasanın, 2547 sayılı Yasanın 6 ncı maddesini değiştiren 1 inci mad
desiyle, Yükseköğretim Kurulunun oluşumunda Genelkurmay Başkanlığınca da bir üye 
seçileceğinin öngörülmüş olması, Anayasanın, yasaların Anayasaya aykırı olamayacağına ilişkin 11 
inci maddesine açık aykırılık oluşturmaktadır. 

2- İncelenen yasanın, 
- 5 inci maddesiyle değiştirilen 2547 sayılı Yasanın 45 inci maddesinin (a) bendinde, 
"a. Yükseköğretim kurumlarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin yapacağı sınavla 

girilir. Bu sınava temel teşkil etmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı genel ortaöğretim ve meslekî-tek-
nik ortaöğretim kurumlarının program/alan/kol/bölümlerini; sözel, eşit ağırlık ve sayısal olmak 
üzere üç grupta toplar. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı da yükseköğretim programlarını; sözel, 
eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere üç puan türünde gruplandırır ve hangi ortaöğretim prog
ram/alan/kol/bölümünün hangi yükseköğretim programına karşılık geldiğini bu suretle ilişkilen-
dirir. Adayların ortaöğretimdeki başarıları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliş
tirilecek bir yöntemle ortaöğretim başarı puanı olarak hesaplanır ve bu puan yükseköğretim kurum
larına girişteki öğrenci seçme sınavı puanlarına eklenir. Herhangi bir genel veya meslekî teknik or
taöğretim kurumu mezunu, öğrenci seçme sınavında ortaöğretimdeki kendi prog
ram/alan/kol/bölümünü tercih ederse, hesaplanacak olan ortaöğretim başarı puanı (0,80) katsayısıy
la çarpılır. Ortaöğretimdeki program/alan/kol/bölümü sözel olan öğrenciler eşit ağırlığa dayalı bir 
yükseköğretim programını tercih ederse ortaöğretim başarı puanı (0,60) katsayısıyla, sayısala dayalı 
bir yükseköğretim programını tercih ederse (0,45) katsayısıyla çarpılır. Ortaöğretimdeki prog
ram/alan/kol/bölümü eşit ağırlık olan öğrenciler sözel ağırlığa dayalı bir yükseköğretim programını 
tercih ederse ortaöğretim başarı puanı (0,45) katsayısıyla, sayısala dayalı bir yükseköğretim prog-
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ramını tercih ederse (0,60) katsayısıyla çarpılır. Ortaöğretimdeki program/alan/kol/bölümü sayısal 
olan öğrenciler eşit ağırlığa dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse ortaöğretim başarı 
puanı (0,60) katsayısıyla, sözele dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse (0,45) kat
sayısıyla çarpılır. Dil sınavı ve puan türüyle bu adayların yerleştirilmesine ilişkin esaslar ise Yük
seköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 

Sınav soruları, yükseköğretime girişteki puan türleri dikkate alınmak suretiyle genel ortaöğ
retimin tüm müfredatı gözetilerek hazırlanır. 

Yükseköğretim kurumlarına girişle ilgili diğer usul ve esaslar, Millî Eğitim Bakanlığı ile Yük
seköğretim Kurulunca birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

7 nci maddesiyle 2547 sayılı Yasaya eklenen geçici 53 üncü maddesinde de, 
"2004 öğrenci seçme sınavına mahsus olmak üzere kılavuzda alanları bakımından ortak olarak 

belirtilen yükseköğretim programlarına girişte ortaöğretim başarı puanı (0,80) katsayısıyla çarpılır. 
2004 yılında birinci fıkradaki haktan yararlananlar ile 2003-2004 öğretim yılında aynı şartları 

taşıyan lise 2 nci sınıfta olan öğrenciler, 2005 yılında girecekleri öğrenci seçme sınavında aynı hak
tan yararlanırlar" 

denilmektedir. 
A- 2547 sayılı Yasanın 45 inci maddesinin (a) bendinde incelenen Yasanın 5 inci maddesiyle 

yapılan düzenlemeyle, yükseköğretime girişte uygulanan sistemin değiştirilmesi öngörülmekte, ay
nı yasaya, incelenen yasanın 7 nci maddesiyle eklenen geçici 53 üncü maddede de, 2004 ve 2005 
yıllarında yapılacak uygulamaya ilişkin düzenleme getirilmektedir. 

a-2547 sayılı Yasanın "Yükseköğretime giriş" başlığını taşıyan 45 inci maddesinin (a) bendinin 
yürürlükteki metnine göre, öğrenciler yükseköğretim kurumlarına, ilkeleri Yükseköğretim 
Kurulunca belirlenen sınavla girebilmektedirler. 

1999 yılına kadar iki aşamalı olarak uygulanan giriş savanları, her iki aşama sınavlarının sonuç
ları ile elde edilen başarı arasında sıkı bir bağ bulunduğunun belirlenmesi üzerine ve Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla tek aşamalı duruma getirilmiştir. Yine aynı kararla, sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı 
ortaöğretim başarı puanlarının hesaplanmasında farklı katsayı uygulamasına geçilmiştir. 

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, adayların ortaöğretimdeki başarıları dikkate alınmak
ta; Yükseköğretim Kurulunun uygun göreceği ilkeler çerçevesinde hesaplanacak ortaöğretim başarı 
puanı, ekpuan olarak giriş sınav puanına eklenmektedir. 

Ortaöğretim başarı puanının hesaplanmasında, ortaöğretimdeki alanlarla ilgili yükseköğretim 
programlarına yerleştirme yapılırken daha yüksek katsayı uygulanmaktadır. 

Ayrıca, meslekî ve teknik ortaöğretimi özendirmek için bir mesleğe yönelik program uy
gulayan liseleri bitirenlere, aynı alandaki yükseköğrenimi seçmeleri durumunda ekpuan uygulaması 
getirilmiştir. 

Puanların hesaplanmasında uygulanan katsayıları ve "aynı alan"daki yükseköğrenim program
larını saptama yetkisi Yükseköğretim Kurulunundur. 

İncelenen Yasanın 5 inci maddesiyle, Yükseköğretim Kurulunun, 
-Ortaöğretim başarı puanının hesaplama yöntemini belirleme yetkisi kaldırılarak katsayılara 

yasa metninde yer verilmekte, 
-Ortaöğretim kurumuyla "aynı alan" içinde sayılacak yükseköğretim programlarını belirleme 

yetkisi kaldırılarak, bu yetki, Millî Eğitim Bakanlığının ortaöğretim kurumlarını sınıflandırma 
konusunda yapacağı saptamayla "bağlı yetkiye"dönüştürülmektedir. 
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Çünkü, daha önce yalnızca ortaöğretim kurumlarının program/alan/kol/ bölümlerini belirleme 
yetkisine sahip olan Millî Eğitim Bakanlığına, yapılan düzenlemeyle, yükseköğretimdeki gruplan-
dırmaya esas olacak biçimde, bu program alan/kol/bölümlerin sözel, sayısal ya da eşit ağırlıklı alan
lardan hangisine gireceğini belirleme yetkisi de verilmektedir. 

Oysa "sözel", "sayısal" ve "eşit ağırlıklı" gibi terimler, herhangi bir ortaöğretim kurumunun 
alan/bölüm/kol programını nitelendirmeyip, yükseköğretime giriş sınavında adayın bilgi ve 
yeteneğini tam ve doğru ölçmek için kullanılan araçların adıdır. 

İncelenen yasayla getirilen düzenlemede, tersi olması gerekirken, yükseköğretim ortaöğretime 
göre biçimlendirilmeye ve yönlendirilmeye çalışılmaktadır. 

Bunun nedeninin de, meslekî teknik ortaöğretim kurumlarını, bu bağlamda özellikle imam-
hatip liselerini bitirenlerin kendi alanları dışında bir yükseköğretim programına girmek istemeleri 
durumunda, aynı gruptaki genel liselerle eşit katsayıdan yararlandırılmalarının sağlanması olduğu 
açıktır. 

Böylece, gençlerin imam-hatip liselerine yönlenmelerinin özendirilmesi amaçlanmaktadır. 
b- Ülkemizde eğitim ve istihdamla ilgili sorunların büyümesinin nedeni, meslekî teknik ortaöğ

retim yerine, yalnızca yükseköğretime hazırlayan genel ortaöğretime ağırlık verilmesidir. 
Çağdaş ülkelerde, ortaöğretim içindeki meslekî teknik ortaöğretim kurumlarının oranı yüzde 

65, liselerin oranı ise yüzde 35 iken, ülkemizde bunun tam tersi geçerlidir. 
Oysa, meslekî teknikeğitim, sanayi ve ticaret sektörünün can damarıdır. Gelişmiş birçok ülkede 

yüzde 50'lerin üzerinde payı olan meslek yüksekokullarının ülkemizde yükseköğretim içindeki 
payı, alınan önlemlere karşın çok düşüktür. Bu kadar düşük meslekî teknikeğitim oran ve sayılarıy
la Türk sanayiinin gelişmesinin güç olduğu, gelişmiş ülkelerin sanayileriyle rekabet edilmesinin tek 
yolunun sayıca ve nitelikçe üstün ara işgücünün yetiştirilmesinden geçtiği tartışmasız kabul edil
mesi gereken bir gerçektir. 

Bu nedenle, alınacak önlemlerle meslekî tekniköğretimin her yönden niteliğinin artırılması ve 
mezunlarına istihdam olanaklarının yaratılması, böylece öğrencilerin bu okulları tercih etmeleri ve 
alanlarında yükseköğrenim yapmaları konusunda özendirilmeleri gerekirken, bu tür liseleri bitiren
lerin kendi alanları dışındaki yükseköğretim kurumlarına yönlendirilmeleri, ülke kaynaklarının is
raf edilmesi, yükseköğretim kurumlarının verimsizliğe ve başarısızlığa itilmesi gibi kamu yararıyla 
bağdaştırılamayacak sonuçlar yaratacak niteliktedir. 

Türk eğitim sisteminde meslekî tekniköğretimin geri planda bırakılması, bu okullardaki 
eğitim-öğretimin kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. 

Genel ortaöğretim kurumlarıyla karşılaştırıldığında, meslekî teknikeğitim veren ortaöğretim 
kurumlarında, edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, biyoloji, fizik, kimya, felsefe gibi temel kültür 
derslerinin yeterli düzeyde verilmediği görülmektedir. 

Ortaöğretimde yeterli temel eğitimi alamayan öğrencilerin kendi alanları dışındaki yükseköğ
retim programlarına girmeleri akademik öğretimde nitelik yitimine yol açmaktadır. 

Ayrıca, katsayının eşitlenmesi, hiçbir meslekî öğrenimi bulunmayan ve tek çıkış yolu yükseköğ
retim görmek olan genel ortaöğretim kurumunu bitiren gençler yönünden de haksızlık yaratmaktadır. 

Öte yandan, meslekî teknik ortaöğretim, genel ortaöğretime oranla çok daha pahalı bir eğitim
dir. Her bir meslek lisesi öğrencisi için, genel lise öğrencisine oranla yaklaşık 6 kat daha fazla kay
nak kullanılmaktadır. 

Sanayi sektörüne ara eleman sağlanması amacıyla oluşturulan meslekî teknik liseleri bitiren
lerin, bu amaca yönlendirilmeyip, üniversiteye girmelerinin özendirilmesi, kaynak israfı ve üniver
site öğretim kalitesinin düşmesinden başka bir sonuç yaratmamaktadır. 

- 2 4 -



T.B.M.M. B : 95 1 . 6 . 2004 O : 1 

Bu nedenle, yapılan düzenlemede, her yasanın genel amacı olması gereken "kamu yararına uy
gunluk" bulunmamaktadır. 

c- "Meslekî teknik ortaöğretim kurumlarını bitirenlerin farklı katsayı uygulaması sonucu hak
sızlığa uğradıkları" savı gerçeği yansıtmamaktadır. 

Çünkü, bir kez, meslekî teknik ortaöğretimi bitirenler, kendi alanlarında bir yükseköğretim 
programını tercih ettiklerinde büyük avantaja sahiptir. 

İkinci olarak, meslekî teknik ortaöğretimi bitirenlerin, kendi alanları dışındaki yükseköğretim 
programlarında okumaları kesinlikle engellenmemiştir. Başarılı öğrencilerin alandışı yükseköğ
retim programlarını kazanmaları ve bu programlarda öğretim görmeleri olanaklıdır. Nitekim, uy
gulamada bunun pek çok örneği görülmektedir. 

Üçüncü olarak, meslekî teknik ortaöğretimi bitirenler, sınavda başarısız olmaları ve istemeleri 
durumunda, bitirdikleri programın devamı niteliğinde ya da buna en yakın meslek yüksekokullarına 
ya da Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarına sınavsız yerleştirilebilmektedir. 

Dördüncü olarak, sınavsız geçişle meslek yüksekokuluna yerleşen öğrencilerin, bu okulları 
bitirdikten sonra dikey geçiş sınavıyla yine aynı alanda lisans programlarında okuma olanakları 
bulunmaktadır. 

Beşinci olarak, meslekî teknik ortaöğretimi bitirenlerin, hiçbir yükseköğretim programında 
okuyamasalar bile, kendilerine ortaöğretim kurumlarının kazandırdığı mesleklerinde çalışma 
olanakları vardır. 

Altıncı olarak, eşit katsayı uygulaması, asıl adaletsizliği, imam-hatip lisesini bitirenler ile diğer 
meslekî teknik liseleri bitirenler arasında yaratmaktadır. Ortaöğretimde görülen derslerin program 
ve yoğunluğu arasındaki fark, sınavlarda meslekî teknik lise mezunları yönünden haksızlığa neden 
olmaktadır. 

Son olarak, Yükseköğretim Kurulunun, 1999 yılından başlayarak yükseköğretim kurumlarına 
öğrenci seçme ve yerleştirmede uygulanacak esasların belirlenmesine, bir başka anlatımla, farklı kat
sayı uygulanmasına ilişkin 30.7.1998 günlü, 98.8.90 sayılı kararının, haksızlık ve eşitsizlik yarattığı 
gerekçesiyle iptali istemiyle açılan davaların tümü Danıştay 8. Dairesince reddedilmiş; bu kararlar, 
yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulunca onanmıştır. 

Yukarıda açıklanan gerekçeler, farklı katsayı uygulamasının haksızlığa neden olmadığını, tam 
tersine, adaletli bir düzen kurduğunu göstermektedir. 

Üstelik, incelenen Yasanın gerekçesinde yer verilen, farklı katsayı uygulaması ve alanları 
dışındaki yükseköğretim programlarına katılmalarının zorlaştınlması nedeniyle meslek okullarına 
ilginin azaldığı yolundaki sav da gerçeği yansıtmamaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre, yıllar itibariyle meslekî teknik liseler ile imam-hatip 
liselerindeki öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir. 

Öğretim Yılı Meslek Liseleri İmam Hatip Liseleri 
1998-1999 - 192 786 
1999-2000 - 134 224 
2000-2001 902 715 95 718 
2001-2002 947 358 77 389 
2002-2003 981 224 71 100 

Yukarıdaki veriler incelendiğinde açıkça görüleceği gibi, farklı katsayı uygulaması nedeniyle 
meslekî teknik ortaöğretim kurumlarının öğrenci sayıları azalmamış, tersine artmıştır. Azalma yal
nızca imam-hatip liselerinde olmuştur. 
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İncelenen yasanın gerçek amacı da, imam-hatip lisesini bitirenlerin alanları dışındaki yük
seköğretim programlarına girişlerini kolaylaştırmak ve imam-hatip liselerini yeniden çekici duruma 
getirerek bu okulların öğrenci sayısını daha da artırmaktır. Oysa, bu okullarda bugün bile gerek
sinimden çok fazla sayıda öğrenci bulunduğu bilinen bir gerçektir. 

Millî Eğitim Bakanlığı verileri, 2003 yılı itibariyle, Türkiye'de 536 imam-hatip lisesinin bulun
duğunu, bu liselerde 105 000 öğrencinin okuduğunu göstermektedir. Yıllık imam-hatip gereksin
mesinin 5 000 olmasına karşılık, bu liseleri bitirenlerin sayısı 25 000'i bulmaktadır. Yapılan araştır
malardan , 2003 yılı itibariyle imam-hatip lisesini bitirenlerin sayısının 511 000'i aştığı anlaşılmaktadır 

Bu sayılar, eğitim düzeninde yaratılan çarpıklığı ve ülke kaynaklarındaki önemli israfı, başka 
bir yoruma gerek bırakmayacak biçimde ortaya koymaktadır. 

d- İncelenen Yasanın katsayıları belirleyen 5 inci maddesinin gerekçesinde, 
"Anayasanın 130 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki yükseköğretime girişin kanunla 

düzenlenmesine dair amir hüküm gereğince, yükseköğretime giriş yeniden düzenlenmiştir. 
Bu düzenlemeyle, yükseköğretime girişte görülen birtakım eşitsizliklerin giderilmesi ve haksız 

uygulamaların önlenmesi amaçlanmış, genel lise ve meslekî ve teknik lise mezunları ile fen ve 
anadolu liseleri arasındaki farklı katsayı uygulamalarının giderilmesi amaçlanmıştır." 

denilmektedir. 
Oysa, Anayasanın 130 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki "yükseköğretime giriş" an

latımı, yetkili organı belirlemeye değil, hangi koşulları taşıyan öğrencilerin yükseköğretime 
girebileceğinin yasayla belirlenmesine yönelik bir anlatımdır. Yükseköğretime giriş ilkelerinin 
belirlenmesi bir ortaöğretim etkinliği değildir. Okutacağı öğrencinin bilgi düzeyini, yeteneklerini 
çeşitli yöntemlerle saptayarak en uygun öğrenim birimine yerleştirmek Anayasayla Yükseköğretim 
Kuruluna verilmiş bir yetki ve görevdir. 

Öte yandan, ülkenin, öğrenim çağındaki gençlerinin bilgi ve yeteneklerine göre ve ülke gerek
sinimleri de gözönünde tutularak uygun alanlara yönlendirilmeleri, ülkenin geleceği ve gelecekteki 
ekonomik, kültürel, sosyal gelişmesini çok yakından ilgilendirdiği, bu gelişme ve kalkınmayı derinden 
etkileyeceği için iktidarların siyasal tercih ve değerlendirmelerine bırakılmayacak kadar önemlidir. 

Anayasanın 130 uncu maddesi uyarınca, üniversiteye giriş esasları ve koşullarını belirleme yet
kisinin yükseköğretim organlarının bilimsel değerlendirmelerine bırakılması gerekmektedir. 

Başka bir anlatımla, Anayasanın 130 uncu maddesine göre, üniversiteye girişin yasayla düzen
lenecek olması, yasa koyucunun, Anayasanın 130 ve 131 inci maddelerindeki diğer kuralları ve bu 
konuda yükseköğretim organlarının yetkilendirildiğini gözardı ederek dilediğince düzenleme 
yapabileceği, bu yetkiyi başka organlara bırakabileceği anlamına gelmemektedir. 

Nitekim, Anayasanın 131 inci maddesinde, "yükseköğretim kurumlarının öğretimini plan
lamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek" görev ve yetkisi Yükseköğretim Kuruluna verilmiştir. 

Bu bağlamda, hangi ortaöğretim programlarını bitirenlerin yükseköğretimin hangi program
larına, hangi ölçütler kullanılarak girebileceği, Yükseköğretim Kuruluna tanınan bir yetkidir. Ölçüt
lerden biri olan ortaöğretim başarı puanı uygulamasıyla, adayların ortaöğretimdeki öğretimleri 
sırasında okudukları derslerden olanaklar ölçüsünde yararlanarak iyi not almaları özendirilirken, 
aynı zamanda, ortaöğretimdeki ders programının gereği gibi kavranması ve bilgi birikiminin sağ
lanmasıyla adayların yükseköğretimdeki öğrenimlerinin kolaylaştırılması, böylece öğretimin 
kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. 

Bu nedenlerle, incelenen Yasanın 5 inci maddesinin, Anayasanın 130 ve 131 inci maddelerine 
aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır. 

e- İmam-hatip lisesini bitirenlerin kendi alanları dışındaki yükseköğretim programlarında 
okuyabilmelerine olanak sağlayan düzenlemenin Anayasadaki laiklik ilkesi yönünden de incelen
mesi gerekmektedir. 
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Anayasanın 130 uncu maddesinde, üniversitelerin kuruluş amacının, çağdaş eğitim ve öğretim 
esaslarına dayanan bir düzen içinde ulusun ve ülkenin gereksinimine uygun insan yetiştirmek ol
duğu belirtilmiştir. 

Anayasanın 42 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında ise, eğitim ve öğretimin, 
Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim 
ve denetimi altında yapılacağı, bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim kurumları açılamayacağı belir
tilerek, laiklik ilkesine uygun eğitim ve öğretim öngörülmüş, eğitim ve öğretim özgürlüğünün 
Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmayacağı vurgulanmıştır. 42 nci maddenin amacı, kap
samlı ve nitelikli öğretim programlarıyla toplumu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmaktır. 

Devletin eğitim ve öğretimdeki gözetim ve denetim görevi, laiklik ilkesine aykırı etkinlik ve 
öğretim yapılmasına izin verilmemesi görevini de kapsamaktadır. Eğitim ve öğretimde böylesine 
önemli yer tutan laiklik ilkesinin anayasal içeriğinin irdelenmesinde yarar bulunmaktadır. 

aa - Anayasanın 1 inci maddesinde, Türkiye Devletinin bir cumhuriyet olduğu belirtilmiş; 2 nci 
maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin, başlangıçta yer verilen temel ilkelere dayanan, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış; 4 üncü maddesinde de, 1 ve 2 nci maddeler
deki "cumhuriyef'in ve "cumhuriyetin nitelikleri"nin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin 
önerilemeyeceği belirtilmiştir. 

Böylece, Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden olan laiklik, anayasal içeriğiyle güvence al
tına alınmıştır. 

Anayasanın 176 nci maddesine göre, Başlangıç Bölümü, Anayasa metnine dahildir. 
Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri içeren Başlangıç Bölümü, maddelerin amacını ve 
yönünü belirten bir kaynaktır. Madde gerekçesinde de, Başlangıç Bölümünün Anayasanın diğer 
kurallarıyla eşdeğer olduğu vurgulanmıştır. 

Anayasanın Başlangıç Bölümünde, 
Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasanın, Atatürk ilke ve dev

rimleri doğrultusunda anlaşılması, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorum
lanıp uygulanması gerektiği, 

-Hiçbir etkinliğin Atatürk ilke ve devrimleri karşısında koruma göremeyeceği, 
-Laiklik ilkesi gereği kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırıl-

mayacağı, 
belirtilmiştir. Böylece, cumhuriyetin niteliklerinin en önemlisi ve diğer niteliklerinin temeli 

olan laiklik, Anayasaya yön veren ilkeler arasındaki yerini almış ve anayasal tanımını bulmuştur. 
Bu tanıma göre laiklik, dinin, sosyal, siyasal ve hukuksal bir güç ve düzenleyici olmasını ön

leyen temel ilkedir. Bu işlevine uygun olarak Anayasanın 24 üncü maddesinde de, 
-Devletin, sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuksal temel düzeninin kısmen de olsa din kural

larına dayandırılamayacağı, 
-Dinin ya da din duygularının yahut dince kutsal sayılan şeylerin, siyasal ya da kişisel çıkar 

yahut nüfuz sağlama amacıyla kötüye kullanılamayacağı, 
açık biçimde kurala bağlanmıştır. 
Anayasanın 13 üncü maddesinde, temel hak ve özgürlüklerin laik cumhuriyetin gereklerine uy

gun olarak yasayla sınırlanabileceği; 14 üncü maddesinde de, Anayasada yer verilen hak ve özgür
lüklerin laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan etkinlikler biçiminde kullanılamayacağı 
belirtilmiştir. 
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Böylece, temel hak ve özgürlüklerin laik cumhuriyeti zedeleyecek biçimde kötüye kullanılması 
önlenmiş, gerekirse laik cumhuriyeti korumak için temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması 
kabul edilmiştir. 

bb- Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi, coğrafî yönden tekil devlet yapısını; yönetsel 
yönden laik, demokratik, sosyal, hukuk devletini; siyasal yönden tam bağımsızlık ilkesini; ekonomik, 
sosyal, kültürel ve sanatsal yönden de çağdaş bir Türkiye'yi hedeflemektedir. 

Atatürk devriminin amacı, aydınlanma çağını yakalamak ve Türk toplumunu çağdaşlaştırmak
tır. Bu amaç, Anayasanın Başlangıcında "çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak", 174 üncü maddesin
de de "çağdaş uygarlık düzeyini aşmak" biçiminde anlatımını bulmuştur. 

Devrimin temeli, amacına bağlı olarak laiklik ilkesidir. Laiklik ilkesi, Türkiye Cumhuriyetini 
oluşturan tüm değerlerin temel taşıdır. Anayasada benimsenen laiklik ilkesinin, yukarıda belirtilen 
amaç bağlamında değerlendirilmesi ve yorumlanması zorunludur. 

Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında da belirtildiği gibi, laiklik, ülkelerin içinde bulun
duğu tarihsel, siyasal, toplumsal koşullara ve her dinin bünyesinin gerektirdiği isterlere bağlı olarak 
ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

Bu farklılığa bağlı olarak, her ülkenin laiklik anlayışı o ülkenin anayasasına yansımıştır. Tür
kiye için özellik taşıyan laiklik de Anayasada benimsenen ve korunan içerikte bir ilkedir. 

Laiklik ilkesinin, her ülkenin içinde bulunduğu koşullardan ve her dinin özelliklerinden esin
lenmesi, bu koşullar ile özellikler arasındaki uyum ya da uyumsuzlukların laiklik anlayışına yan
sıyarak değişik nitelikleri ve uygulamaları ortaya çıkarması doğaldır. Dini ve din anlayışı tümüyle 
farklı ülkelerde laiklik uygulamasının, aynı anlam ve düzeyde benimsenmesi beklenemez. 

Anayasa Mahkemesinin 1961 ve 1982 Anayasaları dönemlerinde verdiği çeşitli kararlarında, 
laikliğin hukuksal, sosyal, siyasal tanımlan ve ulusal değeri geniş biçimde ele alınıp özenle korun
ması gereken bir ilke olduğu vurgulanmıştır. Bu kararlara göre, laiklik ilkesi, şu öğeleri içermektedir: 

-Din, devlet işlerinde egemen olamaz. 
-Din, bireylerin manevî yaşamına ilişkin olan inanç bölümündeki yerinde, sınırsız özgürlük 

tanınarak anayasal güvenceye alınmıştır. 
-Dinin, bireyin manevî yaşamını aşarak, toplumsal yaşamını aşarak toplumsal yaşamı et

kilemesine izin verilemez; bireyin inanç ve ibadet yaşamına, kamu düzenini, güvenini ve çıkarlarını 
korumak amacıyla sınırlamalar konulabilir; dinin kötüye kullanılması ve sömürülmesi yasaklanabilir. 

-Devlete, kamu düzeninin koruyucusu sıfatıyla, dinsel hak ve özgürlükler üzerinde denetim 
yetkisi tanınmıştır. 

Bu tanım, devlete, dinsel hak ve özgürlükler üzerinde denetim yetkisi tanırken, devrimlerin, 
dinin toplumsal görevlerinden sıyrılıp, vicdanlara bırakılması doğrultusundaki amacına koşut bir 
anlam içermektedir. 

Buna göre, Atatürk devrimlerinin hareket noktasında laiklik ilkesi yatmakta ve devrimlerin 
temel taşını bu ilke oluşturmaktadır. Laiklikten verilecek en küçük ödün, Atatürk devrimlerini 
yörüngesinden saptırarak yok olması sonucunu doğurabilecektir. 

Laiklik, ortaçağ dogmatizmini yıkarak aklın öncülüğü, bilimin aydınlığıyla gelişen özgürlük ve 
demokrasi anlayışının, uluslaşmanın, bağımsızlığın, ulusal egemenliğin ve insanlık idealinin temeli 
olan bir uygar yaşam biçimidir. 

Anayasa, bireyin inanç alanında kaldığı sürece din ve inanç olgusuna sınırsız bir özgürlük 
tanımakta, buna karşın toplumsal yaşamı etkilediğinde, açığa vurulduğunda kamu düzenini koruma 
amacıyla bu özgürlük sınırlanabilmektedir. Bu bağlamda, devlet, dinin kötüye kullanılmasını ve 
sömürülmesini önleyecek önlemleri alacaktır. 
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Genel olarak laikliğin din işleri ile dünya işlerinin ayrılması anlamına geldiği söylenmektedir. 
Bu, laikliğin dar ve klasik tanımıdır. Bununla anlatılmak istenen, yalnızca devlet içinde din ve dün
ya işleriyle ilgili otoritelerin birbirinden ayrılması değil, aynı zamanda sosyal yaşamın, eğitimin, 
aile, ekonomi ve hukuk alanlarının din kurallarından arındırılarak, zamana, yaşamın gereklerine 
göre saptanmasıdır. 

Laiklik ilkesi, din ve mezhep ayrılıklarını bireyin özel yaşam alanına sokarak siyaset dışında 
tutmayı amaçlamıştır. Böylece, din siyasallaşmaktan kurtarılmış, yönetim aracı olmaktan çıkarıl
mış, gerçek saygın ve kutsal yerinde tutularak, bireylerin vicdanına bırakılmıştır. 

Laiklik, Türkiye Cumhuriyetinde "ümmef'ten "ulus"a geçmenin itici gücü olmuştur; kişileri ve 
toplum kesimlerini birbirine güvenle bağlayan, uluslaşmayı, ulusal birliği ve ulusal dayanışmayı 
sağlayan ve güçlendiren içeriktedir. 

Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi, gücünü laiklikten almakta, demokrasi, her şeyden 
önce laikliğe dayanmaktadır; çünkü, demokrasinin iki önemli öğesi olan özgürlük ve eşitlik, ancak 
dinsel zorlamaların olmadığı laik toplumlarda gerçekleşebilmektedir. 

Laiklik, tüm özgürlüklerin, bu bağlamda, din ve inanç özgürlüğünün de güvencesidir; çünkü, yal
nız laik düzende, insanlar, inanıp inanmamakta, din seçiminde ya da dinsel uygulamalarda özgürdürler. 

cc - Anayasanın 174 üncü maddesinde, Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne 
çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma amacı güden devrim yasaları tek tek 
sayılarak anayasal güvenceye alınmıştır. 

Bu yasalar, maddede de belirtildiği gibi, laiklik ilkesiyle doğrudan ilgili bulunmakta, cum
huriyetimizin laik niteliğini somutlaştırmakta ve ona içerik kazandırmaktadır. Bu nedenle, 
Anayasanın 174 üncü maddesi, Başlangıcı ile 2 nci ve 24 üncü maddelerinden ayrı düşünülemez ve 
onları tamamlayıcı niteliktedir. 

Ayrıca, 174 üncü maddede yer verilen ve cumhuriyetin kuruluş yıllarında yeni rejimi oluştur
mak amacıyla çıkarılan yasaların "inkılap yasaları" olarak anılmaları, bu yasaların, Türk devrimi ve 
Atatürk ilkelerinin gerçekleşme aracı olduğunu göstermektedir. 

Bundan da anlaşılmaktadır ki, laiklik, tüm anayasal kurallara egemen bir ilkedir. 
Anayasa koyucu, Atatürk devrimlerinin temel felsefesinin önemini, devrim yasalarını, 174 ün

cü maddesiyle korumaya alarak vurgulamak istemiştir. Gerçekten, 1982 Anayasanın "İnkılap 
kanunlarının korunması" başlıklı 174 üncü maddesinin gerekçesinde, 

"Atatürk inkılaplarının, Atatürk'ün amaç olarak gösterdiği Batı uygarlık düzeyine varıştaki 
önemleri tartışılmayacak kadar açıktır. Türk Milleti, bu inkılapların bilincine varmış ve onlarla il
gili değerlendirmelerini, etrafında toplandığı fikirler nüvesine katmıştır. 

Ancak, zaman zaman, Atatürk inkılaplarının anlamını kavrayamayanların belirdikleri görül
düğünden, inkılapları Anayasanın himayesine alan 1961 Anayasasındaki hükmün yeni Anayasada 
korunması yerinde görülmüştür" 

denilerek, devrimlerin Anayasanın korunmasına alındığı belirtilmiştir. 
dd- Ülkemizde laik öğretime geçiş, Anayasanın 174 üncü maddesiyle korumaya alınan 3 Mart 

1924 günlü, 430 sayılı Öğretim Birliği Yasasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu Yasayla, 
- Türkiye'deki tüm okullar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmış, 
- Seriye ve Evkaf Bakanlığı ile vakıflarca yönetilen medreseler ve dinî eğitim veren okullar 

kapatılmış, 
- Diyanet uzmanları yetiştirmek üzere ilahiyat fakülteleri, imam ve hatip gibi din hizmetlerini 

yürüteceklerin yetiştirilmesi amacıyla okullar açılması için Millî Eğitim Bakanlığına görev ve yet
ki verilmiştir. 
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Öğretimbirliği ilkesinin amacı, akla ve bilime dayalı programlarla çağdaş uygarlık hedefine 
yönlendirilmiş yurttaşlar yaratmaktır. 

İkili öğretim, yani bir yanda akla ve bilime, öte yanda dinsel öğretiye dayalı öğretim toplum
da ikiliğe yol açacak kaos ve karmaşa yaratacaktır. Bunun çağdaşlaşma hedefine ve ulusal birliğe 
zararı açıktır. 

Öğretim Birliği Yasasının gerekçesinde, 
"Bir devletin genel eğitim ve kültür politikasında ulusun düşünce ve duygu bütünlüğünü sağ

lamak için öğrenim birliği en doğru, en bilimsel ve her yerde yararı ve olumluluğu görülmüş bir il
kedir. 1839 Gülhane Fermanından sonra açılan Kutlu Düzenleme (Tanzimatı Hayriye) döneminde öğ
retim birliğine başlanmak istenmişse de, bunda başarılı olunamamış ve tam tersine bu alanda bir ikilik 
yaratılmıştır. Bu ikilik eğitim ve öğretim açısından birçok olumsuz sonuç yaratmıştır. Bir ulus birey
leri, ancak bir eğitim görebilir. Bir ülkede iki türlü eğitim, iki türlü insan yetiştirir. Bu ise duygu, 
düşünce ve dayanışma birliği amaçlarını tümüyle yok eder. Yasa önerimizin kabulü durumunda, Tür
kiye Cumhuriyetindeki her çeşit eğitim-öğretim kurumlarının bağlanacakları tek yer Eğitim Bakanlığı 
olacaktır. Cumhuriyetin kültür politikasından ve kültürümüzü duygu ve düşünce birliği içinde ilerlet
mekte görevli olan Eğitim Bakanlığı, müspet ve bütünleşmiş bir eğitim politikası uygulayacaktır." 

denilerek, öğretimbirliği ilkesinin önemi vurgulanmış ve temeli atılmıştır. Öğretimbirliği ilkesi, 
laik eğitimin vazgeçilmez koşulu olarak laiklik ilkesinin önemli alanlarından birini oluşturmaktadır. 

Öğretimbirliği Yasasında, imam-hatip yetiştirecek okulların kurulmasının öngörülmesinin 
amacı, din kültürünü bilimsel ortamda edinmiş, aydın, toplumu batıl inançtan kurtarabilecek din 
adamları yetiştirmektir. 

Bu amaç, imam-hatip liselerinin imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi alanlardaki 
dinî hizmetleri yerine getirmek amacıyla, öğrencileri bu mesleğe hazırlayıcı programlar çerçevesin
de eğitim ve öğretim verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

ec- 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Yasasının 32 nci maddesinde, öğretimbirliği ilkesine uygun 
olarak, imam-hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin 
yerine getirilmesiyle görevli elemanları yetiştirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığınca açılan, ortaöğ
retim sistemi içindeki öğretim kurumlan olarak tanımlanmıştır. 

Madde gerekçesinde, 
"İmam-hatip okulları, imamlık ve hatiplik gibi din hizmetlerinin ifasıyla görevli kimseleri 

yetiştirmek üzere açılan okullardır. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 
amaçları dolayısıyla din öğretimine mecburî dersler arasında geniş ölçüde yer ve önem verilen bu 
okulların, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 'ayrı mektepler' olarak açılmasını amirdir. 

Tevhidi Tedrisat Kanunu, Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma amacını güden bir 
konu olarak, Anayasanın 153 üncü maddesinde (1961 Anayasası) yer almış bulunmaktadır. 

Bu defa 31 inci madde (32 nci madde olarak yasalaştı) Tevhidi Tedrisat Kanununun ilgili mad
desi hükmünü yerine getirmek, imam-hatip okullarının millî eğitim sistemi içindeki yerini açık
lamak ve 8 yıllık temel eğitime dayalı ve meslek icabı yalnız erkek öğrencilere mahsus ayrı meslek 
okulları olduğunu belirtmek amacıyla getirilmiştir. İmam-hatip okullarını bitirenler, bugün olduğu 
gibi, kendi alanlarında yükseköğrenime geçebileceklerdir" 

denilmektedir. 
Gerekçeden de açıkça anlaşılabileceği gibi, bu okullar, yalnızca dinadamı yetiştirilmesi için er

kek öğrencilerin öğretim görmeleri ve bunların da ortaöğretim sonrasında kendi alanlarında yük
seköğrenime devam edebilmeleri amacıyla kurulmuştur. 
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Yapılan incelemeler, sonraki düzenleme ve uygulamalarla imam-hatip liselerinin amacından 
saptırıldığını göstermektedir. Geçen zaman içinde, imamhatip liseleri, genel liselere alternatif öğ
retim kurumları durumuna getirilmiş, ikili eğitim-öğretim sistemi yaratılarak eğitim birliği ve laik
lik ilkesine aykırı düşecek önemli uygulamalar yapılmıştır. 

İmam-hatip liseleri, ülkenin dinadamı gereksinimini karşılamak amacıyla kurulduklarına göre, 
bu liselerin hem okul hem öğrenci sayısı olarak ülke gereksiniminin gerektirdiği düzeyde tutulması 
öğretimbirliği ve laiklik ilkelerine uygun düşecektir. 

ff- Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk Ulusunun tüm bireylerini, Atatürk ilke ve devrim
lerine ve Anayasada anlatımını bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasanın başlangıcında belir
tilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine 
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları yaşamında uygulayan yurttaşlar olarak yetiştirmektir. 

Yasa koyucu, kişiler yönünden hak, devlet yönünden ödev olan öğrenim ve öğretim hakkını 
düzenlerken, toplumun gereksinim duyduğu insangücünün yetiştirilmesi, böylece, toplumsal, 
ekonomik ve kültürel kalkınmanın sağlanması gibi hususları gözetmek zorundadır. 

Türkiye'de laikliğin, siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmelere ve bu gelişmelere öncülük 
edecek eğitim seferberliğine dayalı olarak yerleştirilmesi öngörülmüştür. 

Eğitimin siyasal ve toplumsal bilinçlenme ile bu bilinçlenmeye öncülük yapabilmesi için öğ
retimbirliği ilkesine bağlı kalınması zorunludur. Tersi durumda, öğretimbirliği ilkesi uyarınca 
kapatılan okulların yerine yenileri açılmış olacaktır. 

Bunun dışına çıkılarak, imam-hatip liselerinin genel lise statüsüne yükseltilmesi ya da bu 
liseleri bitirenlerin genel liseleri bitirenler gibi yükseköğretim hakkından yararlanmasının sağlan
ması, eğitimin laikleşmesini amaçlayan öğretimbirliği ilkesiyle, laiklik ilkesiyle, demokratik, laik, 
eşitlikçi, adil, işlevsel ve bilimsel temellere dayalı eğitim anlayışıyla, kısaca Anayasanın Atatürk il
ke ve devrimlerini temel alan ruhuyla bağdaşmamaktadır. 

B- 2547 sayılı Yasanın 45 inci maddesinin incelenen yasanın 5 inci maddesiyle değiştirilen (a) 
fıkrasının son bendinde, yükseköğretim kurumlarına girişle ilgili diğer usul ve esasların, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği 
kurala bağlanmıştır. 

Anayasanın 131 inci maddesinde, yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzen
lemek, yönetmek ve denetlemek amacı ile Yükseköğretim Kurulu kurulacağı belirtilmiştir. 

Bu kuraldaki Yükseköğretim Kurulunun kuruluş amacının öğeleri, aynı zamanda Kurulun 
görev ve yetki alanını da belirlemektedir. Buna göre, yükseköğretimin planlanması, düzenlenmesi, 
yönetilmesi ve denetlenmesi yetkisi Yükseköğretim Kuruluna verilmiştir. Bu yetki, yükseköğretim 
alanının düzenlenmesine ilişkin yönetsel düzenleyici işlemleri de kapsamaktadır. 

Oysa, incelenen yasanın yukarıda belirtilen kuralında, yükseköğretim kurumlarına girişle ilgili 
diğer usul ve esasların bir yönetmelikle düzenlenmesi ve bu yönetmeliğin Millî Eğitim Bakanlığı 
ile Yükseköğretim Kurulunca birlikte çıkarılması öngörülmektedir. 

Böylece, yükseköğretim alanında yapılacak bir yönetmelikte Yükseköğretim Kurulu yanında 
Millî Eğitim Bakanlığı da eşdüzeyde yetkili kılınmaktadır ki, bu durum Anayasanın 131 inci mad
desiyle bağdaşmamaktadır. 

3- İncelenen yasanın 6 ncı maddesiyle 2547 sayılı Yasaya eklenen "Özel statülü devlet üniver
sitelerine atama" başlıklı ek 30 uncu maddede, 

"İkili uluslararası anlaşmalarla kurulan özel statülü devlet üniversitelerinin mütevelli heyet 
başkan ve üyeleri ile denetleme kurulu üyeleri Millî Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine müşterek 
kararname ile atanır" 

denilmektedir. 
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Uluslararası sözleşmelerle kurulan ve mezunları Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerini bitiren
lerle aynı haklara sahip olan iki özel statülü devlet üniversitesi bulunmaktadır. Bunlar, Kazakis
tan'daki Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan'daki Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesidir. 

Her iki üniversiteye ilişkin uluslararası sözleşmeler ve bunların ayrılmaz parçası olan tüzükler, 
yöntemine uygun olarak yürürlüğe konulmuş uluslararası hukuk metinleridir. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğünün 4 üncü maddesinde, mütevelli heyetinin, 
Üniversitenin genel yönetimini sağlamak amacıyla ortak işletme-ortak yönetim ilkesinden hareket
le, iki ülkenin atayacağı sekiz kişiden oluşacağı; heyet başkam ve üç üyenin Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetince ortak kararnameyle atanacağı; ortak kararnamelerin Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğ
retim Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığınca hazır
lanacağı belirtilmiştir. 

Aynı Tüzüğün 6 ncı maddesinde de, denetleme kurulu üyelerinin taraf hükümetlerce mütevel
li heyet atama yöntemiyle belirleneceği kurala bağlanmıştır. 

İncelenen yasanın 6 ncı maddesiyle 2547 sayılı Yasaya eklenen ek 30 uncu maddede, ikili ulus
lararası sözleşmelerle kurulan özel statülü devlet üniversitesinin mütevelli heyet başkan ve üyeleri 
ile denetleme kurulu üyelerinin atama yönteminin değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Yapılan düzenlemede, Yükseköğretim Kurulu aradan çıkarılarak, mütevelli heyet başkan ve 
üyeleri ile denetleme kurulu üyelerinin, Millî Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine ortak karar
nameyle atanmaları kurala bağlanmaktadır. 

Bu durumda, uluslararası sözleşme eki tüzük ile incelenen yasanın 6 ncı maddesiyle getirilen 
ek 30 uncu madde kuralları çelişmektedir. 

Anayasanın 90 inci maddesinin son fıkrasında, yöntemine göre yürürlüğe konulan uluslararası 
sözleşmelerin yasa hükmünde olduğu belirtilmiştir. 

Adı geçen üniversitelere ilişkin ikili uluslararası sözleşmeler, yöntemine uygun olarak yürür
lüğe konulmuş uluslararası metinlerdir. Uluslararası sözleşmelerin eki olan tüzükler ise, hiç kuşku 
yok ki bu alanı düzenleyen özel hukuksal işlemlerdir. 

Yasa kurallarının çatışması durumunda "sonraki tarihli yasa" ilkesi uygulanabilir ise de, dev
letlerarası ilişkilerde geçerli olan "ahde vefa" ilkesi uyarınca bunun doğru olmayacağı açıktır. 

Ayrıca, Anayasanın 131 inci maddesinde, yükseköğretimi planlama, düzenleme, yönetme ve 
denetleme görev ve yetkisi Yükseköğretim Kuruluna verildiğine göre, ikili uluslararası sözleş
melerle de kurulmuş olsa, bir yükseköğretim kurumunun mütevelli heyet başkan ve üyeleri ile 
denetleme kurulu üyelerinin atanmasında Yükseköğretim Kurulunun devreden çıkarılması uygun 
görülmemektedir. 

4- İncelenen yasanın 7 nci maddesiyle 2547 sayılı Yasaya eklenen geçici 50 nci maddede, 
"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; Yükseköğretim Genel Kurulu ve Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu Başkan ve üyelerinin görevleri sona erer, ancak bu kişiler yeni Yükseköğretim 
Kurulu Başkan ve üyeleri göreve başlayıncaya kadar görevlerine devam eder. Görevi bu şekilde 
sona eren Yürütme Kurulu Başkan ve üyeleri yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına 
ait aylık, ekgösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını almaya devam eder. 
Bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ekgösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî 
hakları toplamının net tutarının, önceki kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları ay
lık, ekgösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklan toplamının net tutarından az ol
ması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir 
kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Ancak bu madde uyarınca yapılacak ödemenin 
süresi, bu maddeye göre görevi sona erenlerin Yükseköğretim Genel Kurulu ve Yükseköğretim 
Yürütme Kurulu Başkan ve üyeliğinde tamamlayamadıkları süreleri aşamaz." 

denilmektedir. 
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Görüldüğü gibi, 2547 sayılı Yasaya eklenen geçici 50 nci maddeyle, yasanın yürürlüğe girdiği 
günde Yükseköğretim Genel Kurulu ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkan ve üyelerinin 
görevleri sona erdirilmekte; ancak, bu kişilerin, yeni Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri 
göreve başlayıncaya kadar görevlerini sürdürmeleri öngörülmektedir. 

a- Anayasanın 131 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, Yükseköğretim Kurulu, tüm yük
seköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının etkinliklerine yön veren 2547 sayılı Yasa 
kuralı uyarınca, özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir anayasal kuruluştur. 

Yükseköğretim Kurulunun anayasal kuruluş olarak örgütlenmesi, anayasa koyucunun, özerk
lik ve kamu tüzelkişiliğiyle donattığı yükseköğretim kurumlarına verdiği önemin sonucudur. 

Özerklik, belirli sınırlar içinde serbestçe karar alıp, bu kararları uygulayabilmeyi; bir başka 
deyişle, verilen görev alanı içinde kalmak koşuluyla, diğer yönetsel birimlerin ve siyasal otoritenin 
karışması olmadan, işleyişine ilişkin kuralları kendisinin düzenleyebilmesini gerektirir. 

Bu niteliğiyle özerklik, bu tür kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerinin, karar alma süreç
lerinde herhangi bir baskı, telkin ya da tavsiyeyle etki altına alınmalarını engelleyerek, yansız görev 
yapabilmelerini sağlamakta ve görevden alınma kaygısı taşımadan görevlerini yürütebilecekleri bir 
hukuksal güven ortamı yaratmaktadır. 

Anayasanın 2 nci maddesinde, cumhuriyetin temel nitelikleri arasında sayılan hukuk devleti 
"insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmek
le kendini yükümlü sayan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan devlef'tir. 

Hukuk devleti ilkesi, hukuk güvenliğinin ve adaletin sağlanmasına yönelik hukuk anlayışını 
yansıtmaktadır. 

"Adalet" ve "hukuk güvenliği" kavramları ile "istikrar" ve "özerklik" arasında sıkı bir bağ 
bulunmaktadır. Adalet ve hukuk güvenliği, çağdaş kamu yönetimi anlayışında, istikrar olgusunun 
temel taşlarını oluşturmaktadır. 

Hukuk güvenliği, kamu görevlileri yönünden önemli bir güvencedir. Bir anayasal kurumun 
seçilip atanmış üyeleri söz konusu olduğunda, bu güvence daha da önem kazanmaktadır. Hukuk 
güvenliği ilkesi," tüm kamu görevlileri için, somut neden olmadan keyfi biçimde işlem yapılmasına 
engel oluşturmaktadır. 

İncelenen Yasa ile 2547 sayılı Yasaya eklenen geçici 50 nci madde, Yükseköğretim Genel 
Kurulu ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun Başkan ve üyelerinin, bu Yasanın yürürlüğe girdiği 
günde, görevlerinin sona ereceği kuralını getirmektedir. Madde gerekçesinde ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki görüşmelerde bu düzenlemenin hangi gereksinimden kaynaklandığı açıklan
mamış, gerekçesi somut biçimde ortaya konulmamıştır. 

Anayasanın 7 nci maddesinde, yasama yetkisinin Türk Ulusu adına Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ilişkin olduğu belirtilmiştir. Ancak, yasama organı, yasama etkinliklerinde hukukun ev
rensel kurallarıyla ve anayasal kurallarla bağlıdır. 

Bir anayasal organda, kamu hizmeti sürerken bu hizmeti yürütenlerin görevlerine hiçbir haklı 
neden olmadan son verilmesi hukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. 

b- Hukukun bilinen genel ilkesi uyarınca yasalar, genel, nesnel ve soyut olmak zorundadırlar. 
Yasaların genelliği ilkesi, özel, güncel ve geçici bir durumu gözetmeyen, belli kişi ya da kişileri 

hedef almayan, kamu yararına olarak geleceği düzenleyen, soyut ve nesnel hukuk kurallarının 
getirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

İktidar gücünü elinde bulunduranların keyfi ve kişisel kararlarına karşı, yasanın genelliği en et
kili koruyucudur. Kişilerin keyfiliğe karşı korunması, ancak önceden düşünülüp oluşturulmuş genel 
nitelikte yasalarla olanaklıdır. 
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Kişilerin hukuksal statüsünün güvencesi olarak öngörülen genellik öğesi, bu özelliğiyle "hukuk 
güvenliği" kapsamında hukuk devletinin temelini oluşturmaktadır. 

Hukukun ana ilkelerine dayanmayan, devletin amacı ve varlık nedeniyle bağdaşmayan ve yal
nızca Parlamentodaki çoğunluğun sağladığı oy gücüyle çıkarılan yasalar toplum vicdanında olum
suz etkiler yaratmaktadır. Bu tür yasalar hukukun üstünlüğünü temsil etmemekte ve hukuk devleti 
işlemi niteliğinde kabul edilmemektedir. 

İncelenen yasadaki, mevcut üyelerin statüsüne son veren, bir başka deyişle belli kişileri hedef 
alan düzenleme, yasaların genelliği ilkesiyle de bağdaşmamakta ve bu yönden de hukuk devleti il
kesine aykırılık oluşturmaktadır. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5171 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 1, 5, 6 ve 
7 nci maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 
değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

(CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize 

sunacağım. 
2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın Almanya'ya yapacağı resmî ziyarete 

katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/576) 
31.5.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Almanya Federal Meclisi Başkanı 

Wolfgang Thierse'nin davetine icabetle, beraberinde bir parlamento heyetiyle Almanya'ya resmî 
ziyarette bulunması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 
3620 sayılı Kanunun 6 nci maddesi uyarınca, Genel Kurulun 11.11.2003 tarihindeki 16 nci Bir
leşiminde kabul edilmiştir. 

Anılan kanunun 2 nci maddesi uyarınca, heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplarınca 
bildirilen isimler Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Heyet Listesi: 
Nevzat Pakdil (Kahramanmaraş) AKP 
Ahmet Küçük (Çanakkale) CHP 
Mehmet Daniş (Çanakkale) AKP 
İbrahim Hakkı Aşkar (Afyon) AKP 
Hüseyin Bayındır (Kırşehir) CHP 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
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IV. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma 

Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 80 Tarihi: 1.6.2004 
Daha önce 28.5.2004 tarihli gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 450,297, 

335 ve 332 sıra sayılı Meclis araştırması komisyonları raporlarının, gündemin "Özel Gündemde Yer 
Alacak İşler" kısmının 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü sıralarında yer alması ve görüşmelerinin, Genel 
Kurulun 1.6.2004 Salı günkü (bugün) birleşiminde yapılması, ayrıca, bu birleşimde "Özel Gündem
de Yer Alacak İşler" ve "Sözlü Sorular" dışındaki diğer denetim konularının görüşülmemesi, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 27 nci 
sırasında yer alan 447 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 5 inci sırasına, 29 uncu sırasında yer 
alan 449 sıra sayılı kanun teklifinin 6 nci sırasına, 24 üncü sırasında yer alan 431 sıra sayılı kanun 
tasarısının 7 nci sırasına, 30 uncu sırasında yer alan 455 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sırasına, 
28 inci sırasında yer alan 448 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına alınması ve diğer işlerin 
sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 

2.6.2004 Çarşamba günkü birleşimde, sözlü soruların görüşülmemesi ve çalışma süresinin 43t 
sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 3.6.2004 Perşembe günkü birleşimde de 
448 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasının, 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Sadık Yakut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı V. 

Sadullah Ergin Haluk Koç 
Ak Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Alınan karar gereğince, bu kısmın 1 inci sırasına alınan orman köylülerinin sorunlarının araş

tırılarak, orman köylerinin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/69,118) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 450 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüş
melere başlıyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 milletvekili ile Edirne Milletvekili Ali Ayağ ve 
23 milletvekilinin, orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/69, 118) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 450) (X) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

(X) 450 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştırması Komisyonunun Raporu üzerin
deki genel görüşmede ilk söz hakkı önerge sahiplerine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci 
maddesine göre, siyasî parti grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. 
Ayrıca, istemleri halinde, Komisyon ve Hükümete de söz verilecek; bu suretle, Meclis araştırması 
komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, komisyon, hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önerge sahibi 
ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu 450 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Önerge sahibi olarak, 

Ordu Milletvekili Hamit Taşçı, Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan; gruplar adına, AK Parti 
Grubu adına İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Çanak
kale Milletvekili Ahmet Küçük; şahısları adına, Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik, Giresun Mil
letvekili Mehmet ışık; Komisyon adına, İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar. 

Önerge sahipleri adına ilk söz, Ordu Milletvekili Hamit Taşçı'ya ait. 
Sayın Taşçı?.. Yok. 
İkinci söz, Tekirdağ Milletvekili Sayın Erdoğan Kaplan'a ait. 
Buyurun Sayın Kaplan. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ERDOĞAN KAPLAN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (10/69,118) esas 

numaralı orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu hakkında söz almış bulunmaktayım. 

Ülkemiz doğal kaynaklarının en önemlilerinden biri olan ormanlarımız, ülke yüzölçümünün 
yaklaşık yüzde 26'sını kaplamaktadır. Yenilenebilir bir doğal kaynak olan ormanlardan sür
dürülebilir bir yararlanma, sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmaz koşuludur. 

Ormanlar, yüzyıllardır, verim gücünün üstünde ve bilinçsiz yararlanmalar ve olumsuz 
müdahaleler sonucu büyük bir yıkıma uğramış, kendisinden beklenilen işlevleri yerine getiremez 
duruma gelmiştir. Yaklaşık yüzde 99'u devletin olan ormanlarımızın yönetimi de devletçe yürütül
mektedir; ancak, bugüne değin uygulanagelen ormancılık politikaları, kalkınma ve gelişmenin in
san için olduğu yaklaşımını gözardı etmesi sonucu, ormanlarımız, nicelik ve nitelik olarak önemli 
kayıplara uğramış ve bu kaynağın yenilenebilirliği ile sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmuştur. 
Sonuçta, kaynak, kendisinden beklenilen istemi karşılayamaz duruma gelmiş, orman örtüsünün yok 
olmasıyla da, büyük kayıplara yol açan erozyon, sel, heyelan gibi doğal afetler ve çölleşme olgusuy
la yüz yüze kalmıştır. Kısaca açıklanan bu politikalar sonucu ortaya çıkan olumsuz gelişmeler, ön
celikle, yaklaşık 19 000 yerleşim yerinde yaşayan 7 000 000 orman köylüsünü, daha yoksulluk ve 
yoksunluk içine düşürmüştür. Ormanlarımız, odun üretimi yanında, çeşitli odundışı ürünleriyle, 
yaşamsal öneme ve çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel işlevleri yerel ve ülkesel boyutta sağ
layabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca, çok zengin biyolojik çeşitlilik değerleriyle karbon biriktirme 
görevini yerine getirmektedir. 

Orman kaynaklarının yönetimiyle ilgili ana sorunlar arasında, orman sınırları ve dolayısıyla 
alanlarının yasal olarak saptanması ve olumsuz baskılara karşı korunmasında yetersiz kalınması; or
man kaynaklarının korunması ve yönetimiyle ilgili yetki ve sorumlulukların devlet orman örgütün
ce yüklenilmesi ve ilgili diğer toplum kesimleri ile kurum ve kuruluşların orman kaynaklarının 
yönetiminin karar ve sorumluluklarına katılmaması; orman kaynaklarından yararlanmada ağırlığın 
odun üretimine verilmesi, diğer ürün ve hizmetlere yeterli önem ve ağırlığın verilmemesi; toplumun 
en yoksul kesimleri içinde yer alan ve büyük bölümü ormanlarda aşırı ve uygun olmayan yararlan
malara bağımlı olmak zorunda kalan orman köylülerine devletin, kırsal kalkınma bütünselliği için
de bir yaklaşımda bulunmaması ve sıralanan bu ana sorunların başında, ormancılık örgütlenmesinin 
bugünkü yapısının yetersiz kalması ve işlevsel olmaması yer almaktadır. 

- 3 6 -



T.B.M.M. B : 95 1 . 6 . 2004 O : 1 

Kısaca, genel yapısından bahsettiğimiz ormanlarımız ve orman köylülerimizin temel sorun
larını başlıklar halinde verdikten sonra, biraz da sorunların çözümlerine değinelim. 

Ormancılık politikası oluşumunun dinamik ve kendini yenileyebilen bir süreç olduğu yak
laşımıyla, kararlı, ödün vermeyen tavrıyla devlet, uygulayacağı ormancılık politikalarında, hem 
yurttaşların hem de gelecek kuşakların orman kaynaklarından yararlanmasında birbirlerinin 
zararına sonuç doğurmayacak, sürdürülebilir bir orman kaynakları yaklaşımı içinde olmalıdır. 

Orman kaynaklarının yönetimine, kırsal yoksulluğu ortadan kaldıracak, kırsal kalkınma 
bileşenlerinden biri olarak bakılmalı ve kırsal yoksullukla savaşımda uygulanacak projelerde tüm 
kamu ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte kırsal toplum örgütlerinin de katılımı sağlanmalıdır. 
Kırsal kalkınmanın çokboyutluluğu gözönünde bulundurularak, kaynakların korunması, iyileştiril
mesi ve geliştirilmesini önplanda tutan, örneğin, büyük ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, el sanat
ları, bitkisel tarım ve orman kaynaklarını kullanan, gelir getirici ve iş alanları yaratıcı projeler uy
gulamaya özen gösterilmelidir. Orman kaynaklarının kullanımında çok amaçlı, çok işlevli, planı 
tutan yönetim anlayışı benimsenmeli ve böylece, örneğin odun, ot ve yaprak üretimi, av ve yaban 
hayatı, su ürünleri ve benzeri alanlarda uygulanacak tekniklerle verim artışı sağlanmalıdır. Böyle bir 
verim artışı, ormancılık sektöründe, girdi bekleyen sektörlerde ekgelir sağlayacaktır. Bu da, kırsal 
yoksulluğun giderilmesinde etkili olacaktır. 

Doğal kaynakların işletilmesi ve korunması önlemlerine ve bakışına katıldığımız, 1982 
Anayasasının 169 ve 170 inci maddelerindeki orman alanlarının daraltılmasına olanak veren 
hükümlerin değiştirilmesi sağlanmalıdır. Bu bağlamda, orman-halk ilişkilerinin bozulmamasına, or
mancılık teknik çalışmalarının istenilen boyut ve nitelikte gerçekleştirilmesine, gereksiz hukuksal 
sürtüşmelerin yaratılmasına yol açan orman sınırlarının belirsizliği sorunu, sosyal, ekonomik, tek
nik, hukuksal ve benzeri her türlü önlem alınarak çözüme kavuşturulmalı ve orman sınırları kesin 
olarak belirlenmelidir. 

Bütün bu çalışmaların, sonuçta, insanımızın ve özellikle de orman içinde ve bitişiğinde zor 
koşullar içinde yaşama mücadelesi veren orman köylüsünün yaşam olanaklarının iyileştirilmesini 
sağlayacağını, olumlu katkıyı artıracağını belirtmeye gerek yoktur. 

Orman köylülerinin sorunlarına ilişkin çözümlerin, öncelikle, kırsal yoksulluğun giderilmesine 
yönelik birleşik kırsal kalkınma projelerinin uygulanmasına bağlı olduğu ve bu sorunların salt or
mancılık sektörünün çözebileceği boyutlarda olmadığı açıktır. Sorun, bir kırsal kalkınma projesi 
bağlamında ele alınarak, çözümlenmeye çalışılmalıdır. Bu kapsamda, köylü örgütlenmesinin özen
dirilerek yaşama geçirilmesi yanında, yasal, ekonomik ve eğitsel önlemler etkili olarak devreye 
sokulmalıdır. Orta ve uzun dönemde ve çok amaçlı ormancılık anaplanı yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ben, ormancı bir ailenin çocuğuyum; yani, orman memuru değil, orman
da çalışan, işçilik yapan ve odun ticareti yapan bir arkadaşınızım. Orman köylüsünün durumu içler 
acısıdır. Köylü pazar satışlarında orman köylüsünden orman işletmesi tarafından alınan rüsum 
bedeli, yani, tezkere bedeli geçen yıl yüzde 50'nin üzerindedir, zam yapılmıştır; bu yıl da aynı ar
tışa devam etmektedir. Rüsum bedelinin çok yüksek olması, çok zor şartlarda yaşamını devam et
tiren köylümüzü çok mağdur etmektedir. Enflasyonun yüzde 10 olduğunu, düştüğünü biliyoruz. O 
zaman, rüsum bedeline de yüzde 10 zam yapalım... Orman köylüsünün en büyük sıkıntısı budur. 

Köylü, şu anda, odununu ormandan kaldıramıyor; piyasa yok. Beş yıldan bu yana odun fiyat
ları aynı; ama, tezkereye, her yıl, düzenli bir şekilde, yüzde 50 zam yapılmaktadır. Bir de, Bulgaris
tan ve Ukrayna'dan gelen ithal odundan dolayı köylünün odunu para etmiyor. Evine un alamayan, 
kahvede arkadaşına çay söyleyemeyen orman köylümüze uygulanan bu yüksek fiyatlı rüsum bedeli, 
bir devlet zulmüdür. Orman köylüsünün rahatlaması için, mutlaka, rüsum bedelinin düşürülmesi 
gerekmektedir. 
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Orman Araştırma Komisyonu olarak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşları, sivil toplum ör
gütleri ve temsilcileri değişik zamanlarda dinleyip, birlikte çözüm önerilerini tartışıp, sorunlara 
kalıcı çözümler ürettik. Ayrıca, komisyon olarak, bölgelere gidilerek, yerinde incelemeler yapıldı. 
Tespit edilen sorunlar, çözüm önerileriyle beraber, komisyon raporlarına yansıtılmıştır. Umarım ki, 
çözüm önerileri, bir an önce işlevselliğini kazanır, orman köylümüzün mağduriyeti bu şekilde 
çözüme kavuşmuş olur. 

Hepinize teşekkür eder, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 
AK Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Nusret Bayraktar; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer 

milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 arkadaşı ile 
AK Parti Edirne Milletvekili Ali Ayağ ve 23 arkadaşının ayrı ayrı vermiş oldukları orman köy
lülerinin sorunlarının araştırılması hususundaki önergeler birleştirilerek bir araştırma komisyonu 
kurulmuştu. Bu araştırma komisyonunun kısa adı "Orman Köylülerinin Sorunlarını Araştırma" 
ama, uzun adıysa sadece araştırma değil... Alınması gereken önlemlerin tespiti konusunda bir 
komisyon kurulmuştu ve bu komisyonla ilgili raporumuzun görüşülmesinde, AK Parti Grubu adına 
söz almış bulunuyor; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

(10/118) ve (10/69) esas numaralı önergeler birleştirilerek, (10/69,118) diye adlandırılan 
komisyon raporunun 450 sıra sayısıyla görüşülmesi bugün gündemimizde. 

Komisyonumuzun Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve AK Parti Grubunun hem grup 
yöneticileri hem de komisyon üyelerinin tam bir mutabakatıyla yapılan merkezî ve yerel çalış
malarının sonuçlarını biraz sonra birlikte tartışmış olacağız. Öncelikle ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarından, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarından belge ve bilgilerin toplanılması, 
daha sonra orman köylerinin ve orman köylülerinin sorunlarının tespiti doğrultusunda, Mersin, 
Muğla, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bolu ve Sakarya İllerinin 
il merkezlerinde, ilçe merkezlerinde ve en uzak köylerinde bizatihi yapılmış olan araştırmalarda, 
sivil toplum örgütleri, ilgili bölge müdürlükleri, muhtarlar ve orman köylerinde yaşayan köy
lülerimizden alman bilgi, belge, duyduklarımız, bildiklerimiz, gördüklerimiz ve yaşadıklarımızın 
tümü özetlenerek rapor haline getirilmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Sözlerimin başında, bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum ki, Cumhuriyet Halk Par
tisi ve AK Partinin değerli komisyon üyelerine, başta bu konunun gerçekten duayeni saydığımız, 
orman camiasında uzun yıllar emek ve hizmet vermiş olan Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Millet
vekili Mehmet Işık Beye ve komisyonun diğer üyelerine, teşekkürlerimi arz ediyorum; çünkü, 
komisyon çalışmalarımızın büyük bir bölümü kış kıyamete, buzlu ve karlı zamanlara rastlamış ol
masına rağmen, karlı ve buzlu yollarda, sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine 
kadar, her programlanan, planlanan çalışmayı harfiyen yerine getirmekte azamî hassasiyet, titizlik 
ve dikkat gösterdiler, ciddî katkı sağladılar. Bu bakımdan, huzurunuzda, hem grubum hem şahsım 
hem de komisyon başkanı sıfatıyla, bu arkadaşlarımıza, uzman arkadaşlarımıza teşekkürleri bir borç 
biliyorum. 

Konuşmamı iki bölümde özetlemeyi düşünüyorum; birinci bölümde, ormanlarla ilgili teknik 
bilgileri ve sorunların özünü, ikinci bölümde ise, orman köylülerinin taleplerini ve bu taleplerle il
gili çözüm önerilerimizi sunmak istiyorum. 
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Birinci bölümde teknik bilgilerden kısaca bahsetmek istiyorum: Kendini yenileyebilen kaynak
ların başında ormanlar gelmektedir. Ormanlar, sadece yakacak ve yapacak odun kaynağı olarak 
değer ifade etmezler. Ormanların fonksiyonel değeri, odun değerinin önüne geçmektedir. Orman
ların, karbon emisyon fonksiyonu ve oksijen kaynağı olması, rekreatif kullanımı, savunma fonk
siyonu, su kaynaklarıyla ilgili fonksiyonları gibi fonksiyonel değerleri vardır. Çevre bilinci geliştik
çe fonksiyonel değeri daha da artacaktır. Ülkemizdeki ormanların tamamına yakını devlet mül
kiyetindedir. Ormanların işletilmesi, korunması, gençleştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili görevler 
kanunla Çevre ve Orman Bakanlığına verilmiştir. 

Ormanın, ekoloji, ekonomi, politika, botanik ve buna benzer farklı bilim dallarınca, kendi bakış 
açıları ve ilgi alanlarına göre birbirinden farklı tanımları yapılabilmektedir. Bu farklı ve bilimsel or
mancılık tanımları yanında, yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanununda, orman "tabiî olarak yetişen 
veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır" diye tanım
lanmıştır. 

Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu günümüzde orman, ağaç 
topluluklarının bulunduğu mekân olma yanında, başta odun hammaddesi olmak üzere çok değişik 
ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan, kendi içinde birtakım dengeleri olan, canlı, 
dinamik ve karmaşık yapıda, karasal ekosistemler içinde en büyük paya sahip olan, çok boyutlu bir 
sistem ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır. Devamlılık ve istikrarlılık bu sistemin temel 
özelliğidir. 

Orman ekosistemleri, yeryüzündeki sistemlerin en karışık ve ilgi çekici olanıdır. Orman ekosis-
temlerinin bir noktasına yapılacak olası bir müdahale, tüm sistemde etkisini göstermektedir. 
Müdahalelerle ortaya çıkan olaylar zincirinin olumlu veyahut olumsuz etkileri, başta orman ekosis-
temi olmak üzere havzadaki tüm kaynakları etkileyebilmektedir. Bu nedenle, ekosistemi oluşturan 
elemanlar arasındaki doğal dengenin korunması, orman kaynaklarının varlığının ve dolayısıyla fay
dalanmanın sürekliliği açısından zorunludur. Orman ekosisteminin bu özelliğini dikkate almayan 
politikalara göre yapılan ormancılık yönetimi, kaynağın tahribine yol açmaktadır. 

Orman ekosistemleri, sürdürülebilir kalkınma sürecinin odak noktasında bulunmaktadırlar. Bu 
sürecin temel öğesi orman olup, başta odun hammaddesi olmak üzere, diğer bütün üretimler ve fay
dalar buna bağımlıdır. Sistemde, toprak, meralar, ormaniçi sular, rekreasyon alanları, yaban hayvan
ları, bitkiler, yeraltı mineralleri ve buna benzer diğer öğeler de yer almaktadır. İşte, sayılan bu 
öğelerin tümünü birden, orman kaynakları kavramıyla ifade etmek uygun olacaktır. 

Şimdi, belki düşünebilirsiniz ki, orman köylülerinin sorunları araştırılırken, ormanla ilgili bil
gilerin bu şekilde detaylı verilmesi uygun mu değil mi. Aslında, direkt olarak, orman köylüsü ile 
Türkiye'nin, hem genel yapımız itibariyle hem orman köylüleri itibariyle, en yakın, ilintili olduğu 
bölüm orman ve ormancılık olduğu için, başta, orman ve ormancılıkla ilgili olan konuları biraz daha 
detaylandırmanın faydalı olduğu düşüncesiyle, bu konunun derinliklerine iniyorum. Daha sonra, 
asıl konunun sorunları ve çözüm önerilerini de birlikte tartışmış olacağız. 

Ormancılık, orman kaynaklarına, toplumun refahı doğrultusunda bilinçli müdahale etmektir. 
Bunu yaparken, toplum taleplerini, ormancılık sektörünün diğer sektörlerle, bölgeyle ve mak-
roekonomik yapıyla olan ilişkilerini, ülke ve sektör kısıtlarını dikkate almak, parasal faydaları diğer 
faydalarla dengelemek, ekonomik, sosyal ve biyofizik sonuçları farklı olan alternatifler üretmek ve 
çok ölçütlü karar verme tekniklerini kullanarak aralarından seçim yapmak, çağdaş ormancılık an
layışının gerekleridir. 

Ormancılık, doğal şartlara açık bir arazi işletmeciliğidir. Her şeyden önce, toprağa bağlı, 
yenilenebilen biyolojik bir varlık söz konusu olduğu için, her türlü risk faktörü önem arz etmektedir. 

Ormancılıkta, sadece bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak yeterli değildir; gelecek nesil
lerin ihtiyaçlarını da bugünden gözetmek gerekir. Bu anlayış, devamlılık ilkesini doğurmuştur. 
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Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde, ekonomi ve ekolojinin birbirini dengeleyecek şekilde uyum
laştırılması yer aldığından ve de ormanlar kara ekosistemleri içerisinde büyük paya sahip olduğundan, 
sürdürülebilir kalkınmanın yolunun sürdürülebilir ormancılıktan geçtiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, or
mancılıkta kısa vadeli yaklaşımlar yerine, sürdürülebilir yaklaşımların esas alınması zorunludur. 

Ülkemizde kişi başına düşen orman alanı 0,31 hektar olup, gelişmiş ülkelere göre düşük bir 
düzeydedir. Yaklaşık yüzde 25'i ağaçlandırmayla verimli hale getirilmesi mümkün görülen orman
larımızın, 3 500 000 hektarı, aynı zamanda, ormanüstü ve ormaniçi mera niteliğindedir. Bozuk ve 
verimsiz karakteri ağır basan ormanlarımız, biyolojik çeşitlilik ve miktar olarak da ülke düzeyinde 
dengeli dağılım göstermemektedir. 

Türkiye'de, ormancılık, ulusal kalkınma planlarına göre, tarım sektörü içinde bir alt sektör 
olarak yer almaktadır. Ormancılık çalışmalarında en önemli kısıt, insan faktörüdür. Ormanlar, in
sanlar tarafından, ısınma, ısıtma, satma, kullanma, açma, yerleşme amacıyla yapılan usulsüz kesim 
ve yakma eylemlerine, ağaçlandırma sahalarında usulsüz otlatmalara tabi tutularak, önemli miktar
da tahrip edilmektedir. Ormanlar üzerinde meydana gelen bu tür usulsüz kesme, açma ve yakma 
faaliyetleri, ekseriyetle ormanların içinde ve bitişiğindeki yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar 
tarafından yapılmaktadır. Orman Kanununda, bu yerleşim birimlerine ormaniçi ve orman bitişiği 
köy, bu köylerde yaşayanlara da orman köylüsü denilmektedir. Dolayısıyla, orman köylüsünü sos
yal, ekonomik ve kültürel yönden geliştirmediğimiz sürece, ormanları tam olarak korumamız müm
kün değildir. Bunun için, öncelikle, orman köylüsü korunmalı, korunan orman köylüsüyle azamî iş
birliği sağlanarak, ormanlar korunmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ülkemizin, 2000 yılı nüfus sayımına göre, 7 
302'si ormaniçi, 13 128'i orman bitişiği olmak üzere, toplam 20 430 adet orman köyü mevcuttur. Bu 
köylerde, 7 585 849 orman köylüsü yaşamaktadır. Orman köyleri, ülkemizin en fakir, en çilekeş in
sanlarını barındırmaktadır. Bu kesimin, devletin her türlü yatırım ve hizmetlerinden en son ve en az 
payı almakta olduğunu görmekteyiz. Maalesef, Türkiye'de, fert başına millî gelir ortalama 3 000 
dolar düzeyinde olmasına rağmen, ormaniçi ve orman kenarı köylerde yaşayan vatandaşlarımızın 
büyük bir bölümünün, fert başına 50 dolar ile 300 dolar arasında, millî gelirden pay aldığını 
görüyoruz. Bunu, bizatihi, istatistik! verilerle, yaptığımız araştırmalarda bölge valilerinden ve böl
gelerden aldığımız son bilgilerle de teyit etmiş durumdayız. 

Orman köyleri, eğitim, ulaşım, sağlık ve haberleşme gibi hizmetlerden yeterince istifade 
edememekte, sürekli göç vermekte, terk edilen köylerde olduğu gibi, göç edilen kentlerde sorunlar 
daha da artmaktadır. Bu köylerimizin, arazileri kıt, verimsiz, parçalı ve engebelidir. Arazilerin yüz
de 15'i tarıma elverişli olup, yüzde 60'ından fazlasında eğim yüzde 30'un üzerindedir. 

2003 yılı sonu itibariyle sağlanan verilere göre, ülkemizin toplam orman alanı 20 763 247 hek
tardır. Bu miktar, toplam ülke yüzölçümünün yüzde 26,6'sını teşkil etmektedir. Orman alanları 
içerisinde normal koru ve normal baltalık ormanlar 10 027 568 hektarla, toplam ormanlık alanın 
yüzde 48,3'ünü, çok bozuk koru ve çok bozuk baltalık ormanlar ise 10 735 679 hektarla, toplam or
manlık alanın yüzde 51,7'sini oluşturmaktadır. Toplam 20 700 000 hektar olan ülkemiz orman
larının hemen hemen tümü, yani, yüzde 99,98'i devlet ormanıdır. Toplam ülke orman alanlarının 
yüzde 0,086'sına tekabül eden 277 özel orman ile yüzde 0,017'sine tekabül eden 51 adet hükmî şah
siyeti haiz amme müessesesine ait ormanların toplam alanı 161 933 724 metrekareye ulaşmaktadır. 

3116 sayılı Orman Kanunuyla, devlet ormanlarının devlet tarafından, devletten başkasına ait 
ormanların da devletin denetim ve gözetimi altında işletilmesi hükmü getirilmiş ise de, 1945 yılın
da çıkarılan 4785 sayılı Kanunla tüm ormanlar devletleştirilmiştir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ormanlar yok edilmekte, ama, ülkemizdeki nedenler ile 
dünyadaki nedenler tam paralellik göstermemektedir. Dünyada ve ülkemizde genelde açma, kesme, 
yerleşme, yangın, kar, rüzgâr devriği, böcek tahribatı, asit yağmurları gibi birçok biotik ve abiotik 
nedenlerle yok edilen ormanlar, Anayasamızın mevcut güvencesine karşın, ülkemizde mülkiyete 
konu edilmesi için yaratılan nedenlerle de ayrıca tahribata uğratılmaktadır. 
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Genel hatlarıyla sorunlar ve taleplerin ne olduğunu da özetleyerek diğer konumuza geçeceğiz. 
Duyduklarımız, bildiklerimiz, öğrendiklerimiz, gidip gördüklerimiz, dinlediklerimiz ve yaşayanlar
dan da öğrendiklerimize göre, kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden ve de 
meslek kuruluşlarından merkezde alınan brifinglerin değerlendirilmesi ve komisyonumuzun 
bizatihi taşrada bir aylık yapmış olduğu araştırmalar, geziler sonucunda illerde yaptığı incelemeler
de ormancılık ve orman köylüleriyle ilgili aşağıda özet olarak belirteceğim sorunlar ve talepler tes
pit edilmiştir. 

1. Orman kadastro sorunları: 
1937 yılından günümüze kadar farklı tarihlerde orman alanlarının tanımını ve dolayısıyla or

manların sınıflandırılıp güvence altına alınmasını (tahdit ve sonra kadastro) doğrudan veya dolaylı 
biçimde etkileyen değişiklikler yapılmışsa da, orman-halk ilişkilerinin iyileştirilmesinde, mülkiyet 
ve kadastro sorunlarının çözülmesi hususunda beklenen sonuçlara ulaşılamamıştır. 

Orman kadastrosu sorununun çözümünde yasal değişikliklere öncelik tanınırken, her yasal 
değişikliğin uygulanması, sorunu daha da karmaşık hale sokmuş ve yeni değişiklikler gündeme gel
miştir. 

Daha evvel yılda 1 200 000 hektar olarak belirlenen yıllık kadastrosu tamamlanacak saha 
hedefi, personel yetersizliği ve çeşitli nedenlerle ancak 500 000 hektar civarında gerçekleştirilebil-
mektedir. Bu şartlarda kadastro çalışmalarının ancak 12-15 yıl içerisinde bitirilebileceği hesaplan
maktadır. Halen yürürlükte olan mevzuata göre mülkiyet, kadastro ve ormanlarla ilgili sahiplilik ve 
vasıf tayini konuları; 

Anayasamızın 169 uncu ve 170 inci maddeleri, 

3402 sayılı Kadastro Kanununun 18/2 nci maddesi, 

6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesi ve istisna bentleri, 

4785 sayılı Devletleştirme Kanunu, 

5658 sayılı İade Kanunu, 
1744, 2896, 3302, 3373 sayılı Kanunlarla değişik 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili mad

deleriyle, 
İlgili bulunmaktadır. 

Bu yasalara rağmen orman-halk ilişkilerinde ortaya çıkan problemler bugüne kadar çözüm-
lenememiştir, hatta, daha da karmaşık hale gelmiştir, devlet-millet barışı yerine, âdeta devlet-millet 
çatışması haline gelmiştir. 

Ormanlarımızın korunabilmesi ve mülkiyet durumunun hukukî yönden güvenliğinin sağ
lanabilmesi bakımından orman kadastro çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Ormanlarımızın 
bugüne kadar ancak yüzde 70'ine yakın kısmının kadastrosu tamamlanabilmiştir. 

Ülkemizde, tarım, ormancılık, hayvancılık, endüstri gibi çeşitli sektörlerin çalışma alanları, 
tekniğine ve bilimsel yöntemlere dayanılarak kesin bir biçimde birbirinden ayrılamamış ve arazi 
kullanımı bir plana bağlanamamıştır. Bu yüzden, bir yandan verimli tarım toprakları yerleşme alanı 
veya endüstri işletmeleri için kuruluş yeri olarak kullanılmakta, öte yandan da, ormanlardan ve 
meralardan tarla açılarak tarım alanı kazanılmaya çalışılmaktadır. Maalesef, ülkemizde, yanlış arazi 
kullanımı sonucunda, toprak erozyonu, seller, taşkınlar ve heyelanlar tehlikeli boyutlara ulaşmakta, 
can ve mal kayıpları meydana gelmektedir. 
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İkinci konu, mülkiyet sorunları: 
Ülkemizde, devlet orman mülkiyeti 3116 sayılı Yasayla başlamış, 1945 yılında çıkarılan 4785 

sayılı Yasayla, ormanların devletleştirilmesinden günümüze kadar mülkiyet sorunları çözülememiştir. 
Ormanların devlet eliyle korunması amacıyla çıkarılan yasa amacına ulaşmamış, hatla, bazı bölgelerde 
ormanların aleyhine sonuçlar doğurmuştur. Bu orman sahipleri, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içerisinde, uygun mülk edinme belgeleri (eski tapu) ile vergi kayıtlan veyahut uyuşmaz
lık durumunda mahkeme belgeleriyle birlikte başvurmaları halinde devletleştirme bedelini alabilmek
te, bir yıl içerisinde başvuru olmaması durumunda ise, bu haktan tamamen yoksun bırakılmaktadır. 

1950 yılında yürürlüğe giren 5658 sayılı Kanunla, 4785 sayılı Kanunla devletleştirilen orman
lardan bazı şartlan ihtiva edenlerin sahiplerine iade edilmesi hükmü getirilmiştir; ancak, o zamanki 
iletişim araçlannın yetersizliğinden dolayı, çok az sayıda orman köylerinde yaşayan insan bu yasalar
dan zamanında haberdar edilebilmiştir. Orman köylüleri, günümüzde bile, bu yasalardan önemli öl
çülerde haberdar değildirler. Çoğunlukla kadastro çalışmaları sırasında halen kullandıkları arazileri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bayraktar, şimdi size 1 dakikalık eksüre vereceğim; çünkü, komisyon adına 

da konuşmanız var. Konuşmanızı tamamlayın, daha sonraki bölümde devam edersiniz. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Sayın Başkan, birinci bölümü bitireyim, komisyon 

adına yapacağım konuşma süresinden kesersiniz. 
BAŞKAN - Şimdi, 1 dakika içerisinde toparlayacak mısınız? 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Efendim, 20 dakikalık konuşmaya ne kadar eksüre ver

meyi takdir ederseniz, ona bağlıdır. 
BAŞKAN - Hayır, ben size şimdi 1 dakika eksüre vereceğim; konuşmanızın bu kısmını topar

layın, konuşmanızın 20 dakikalık kısmına sonra devam edersiniz tekrar. 
Buyurun. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Sayın Başkanım, izin verirseniz birinci bölümü 

bitireceğim, ikinci bölüm daha kısa olacak; dolayısıyla, toplam süreye eşit olacak. 
BAŞKAN - O zaman, şöyle; inisiyatif kullanarak sürenizi çalıştıracağım, 20 dakikalık süreniz

den keseceğim yalnız. 
Buyurun. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Çoğunlukla kadastro çalışmaları sırasında halen kullandıkları arazileri ellerinden alınınca (ör

neğin Rize İli Ardeşen İlçesi Işıklı Köyü) 4785 sayılı Yasadan haberdar olmaktadırlar. Nesilden 
nesile, yıllarca kullanılan bu arazilerde bir ev dahi yapacak tapulu mülke sahip olunmaması 
nedeniyle, kadastro çalışmalarına bile karşı çıkılabilmektedir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesin
de kadastro yapılabilen yerlerde ormanların daha da fazla tahrip edildiği de gözlenmektedir. Bu yüz
den, ormanların mülkiyet sorunları bugüne kadar bir türlü çözülememiş olup, günümüzde de or
mancılığımızın başlıca sorunlarından birini oluşturmaktadır. Daha önce ormanla ilişiği olmayan 
köyler, şimdi ormanla iliştirilmiş gözükerek mahkemelerde süründüklerinden yakınmaktalar. 

2/A ve 2/B alanları ile ilgili sorunlar: 
Morfolojik ve topoğrafık yapı itibariyle afete maruz görülen köyler, tüm köylerin yüzde 20 sini 

teşkil ettiğinden, bu köylere herhangi bir yatırım ve altyapı yapılması ya çok pahalıya mal olmakta 
ya da tamamen imkânsız bulunmaktadır. Ayrıca, bu arazi yapısı, tarımı ve hayvancılığı da imkân-
sızlaştırmaktadır. 6831 sayılı Kanunun 13/B maddesine göre bulundukları yerlerde kalkın-
dırılamayacağı anlaşılan köylerin, ormana ve orman toprağına zarar vermemeleri için başka yerlere 
nakledilmesi öngörülmüştür. Ancak, köy naklinin çok pahalı oluşu ve Türk köylüsünün gelenek ve 
hayat tarzına uymaması açısından bu konuların da uygun şartlarda yapılamadığı görülmektedir. 
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6831 sayılı Orman Kanununun 2/A maddesi kapsamına giren ve köy yerleşim alanları olarak 
düşünülen yerlerin altyapı hizmetleri, (elektrik, yol, içme ve sulama suyu gibi) imar hizmetleri, 
tarım alanlarının imar ve ihyası için, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne para aktarılması gerektiği 
halde, bugüne kadar bu konuda da kaynak aktarılamamıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bütün bunlarla birlikte bir de yasal sorunlar var ki, yasal 
sorunların yanı sıra da, çözümsüzlüğü en çok etkileyen konulardan biri, uygulama esnasındaki yan
lışlıklar veyahut aksaklıklardır. 

Yerinde kalkındırılamayan orman köylerinin kısmen veya tamamen nakledilerek yerleştiril
mesi için orman sınırları dışına çıkarılacak araziler (2/A sahaları) ile orman özelliğini tamamen kay
beden araziler (2/B sahaları) Anayasamızda ve yasalarımızda birlikte ele alınmıştır. Bununla ilgili 
hükümler 1982 Anayasasının "Ormanların korunması ve geliştirilmesi" başlığı altında 169 uncu 
maddesinde yer almaktadır. 

Madde 169'da aynen şöyle deniliyor: 
"Madde 169. - Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanun

ları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit 
tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, devletçe yönetilir 
ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına 
konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip 
edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af 
çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel 
ve özel af kapsamına alınamaz. 

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım 
alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik 
gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, 
şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma 
yapılamaz." 

Anayasanın bu hükmünün nasıl yerine getirileceği 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci mad
desinde düzenlenmiştir ve madde 2'de şöyle deniliyor: 

"Madde 2- Orman sayılan yerlerden: 
A) Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla, 

orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alan
larına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan fun
da ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler, 

B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş 
yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antepfıstığı, çamfıstığı) gibi 
çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tes
pit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, 

Orman sınırları dışına çıkarılır. 
Orman sınırları dışına çıkarılan bu yerler, devlete ait ise hazine adına, hükmî şahsiyeti haiz am

me müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususî orman ise sahipleri adına orman sınırları 
dışına çıkarılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır. 

Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz." denilmektedir. 
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Anayasamızın 169 uncu maddesi ve Orman Kanununun 2 nci maddesine göre orman sınırları 
dışına çıkarılmış ve çıkarılacak yerlerin nasıl değerlendirileceği yine Anayasamızın 170 inci mad
desinde düzenlenmiştir ve madde şöyle diyor: 

"Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütün
lüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbir
liğini sağlayıcı tedbirlerle, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen bakımından orman olarak 
muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve" diğer konular devam ediyor. 

Ben, sürenin yetmeyeceğini gördüğüm için bunları kısaltıyorum. 
Bu, 2 Anayasa maddesine rağmen, 170 inci maddesindeki 2/A ve B sahalarının değerlendiril

mesiyle ilgili 2924 sayılı Kanunun 1983 yılında yürürlüğe girmiş orman sınırları dışına çıkarılan 
473 419 hektar alan içerisinde ancak 536 köydeki toplam 14 235 parsel yerin 6 701 hektarı yalnız 
tapusu verilebilerek devredilebilmiş, geri kalan kısımların tamamı, 2924 sayılı Kanuna göre 
31.12.1981 tarihinde belediye olan yerlerdeki 2/B sahaları saklamadığından, 31.12.1981 tarihinden 
önce orman sınırları dışına çıkarılan tüm 2/B arazilerinin satışının Maliye Bakanlığınca yapılabil
mesi için 29.6.2001 tarihindeki 4706 sayılı Kanunla düzenleme yapılmıştır. Bu kanuna göre her
hangi bir işlem yapılmadan, Anayasa Mahkemesinin 2001/382 esas 2002/21 karar sayılı kararıyla, 
4706 sayılı Kanunun 2/B sahalarıyla ilgili 3 üncü maddesi iptal edilmiştir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10.12.1997 tarih 1997/19-655 esas 1997/1018 sayılı kararın
da, bu iptal gerekçeleri gündeme alınarak, bu tip konulann, kanunların uygulanamaz niteliği ortaya 
konulmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerinde, 2/B ve 2/A arazilerinin özelliğinde kabul edilerek 
orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, yalnızca orman köyleri halkının nakli ve yerleştirilmesi 
amacıyla değerlendirilebileceği, yasa koyucunun, bu alanların kullanıcılarına veyahut başkalarına, 
hatta, ormaniçi köyler halkına satılmasını veyahut bu amaçla devredilmesini sağlayacak bir düzen
leme yapması olanaklı değildir denilmektedir. Dolayısıyla, 2924 sayılı Kanunla ilgili hukukî boşluk 
olmasa bile, bu kanun, 2/A ve B sahalarının tapuda devir ve teslim işlemlerini, yani mülkiyet dev
rini esas aldığından, uygulanamaz hale gelmiştir. Dolayısıyla, bu anayasal ve yasal düzenlemelerin 
yeniden ele alınması gerektiği hususunu hatırlatıyorum. Diğer konuları da, komisyon olarak görüş
lerimi anlatırken özetlemeye çalışacağım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bayraktar, bir dahaki konuşmanızın süresi 12 dakikadır; bilginize sunarım. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili 

arkadaşlarım; orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca verilen Meclis 
araştırması önergesi üzerine kurulan (10/69, 118) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün konuşacağımız konu, Mecliste konuştuğumuz birçok konu gibi, 
elbette çok önemli; ama, bu konuyla ilgili, bu insanlar, bu ülkenin bu insanları, orman köylüleri, bu 
ülkenin en büyük sıkıntılarını yaşayan, bu ülkenin sıkıntılarını en yakıcı bir şekilde yaşayan insan
ları; 7 500 000 insanın sorunlarını konuşacağız. Aynı zamanda, Türkiye'nin ormanlarını korumayı, 
geliştirmeyi, büyütmeyi ve yarına, geleceğe, gelecek nesillere en iyi şekilde nasıl bırakacağımızı ve 
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bu ormanlar ile onun içinde yaşayan, kenarında yaşayan insanların, nasıl birbirlerini seven, bes
leyen, gözeten bir konumda mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamakla ilgili hazırlanan komisyon 
raporunu, bu komisyon raporunun yeterli olup olmadığını ve bu komisyon raporunda işaret edilen, 
sözü edilen çözüm önerilerinin hükümetin politikalarında ne kadar etkili olup olmayacağını 
konuşacağız. 

Değerli arkadaşlar, ormanlar, yaşamın kaynağı, ekosistemin en önemli varlıkları; kendi ken
dilerini yenileyebilen ve esas olarak ülkede oluşan medeniyetin, uygarlığın, insanların, yangınların, 
sanayileşmenin üzerine en çok baskı oluşturduğu, en kıskançlıkla korunması gereken doğal zengin
liklerimiz. Onlara, gerçekten gözümüz gibi bakmalı ve yarınki kalitesi yüksek yaşamımızın garan
tisi olarak büyük bir kıskançlıkla sahip çıkmalıyız. 

Ormanlar, öyle, kısa bir zamanda ekilip yetiştirilen ve ürününden faydalanılan varlıklar değil. 
Ormanlar, kendiliğinden meydana gelen veya ekilerek oluşturulan, en az yirmi yılda, zaman zaman 
ikiyüz yıla varan sürelerde ürün ortaya koyabilen ve yaşadıkları sürece, ürettikleri, meydana getir
dikleri ürünün ötesinde, yaşama kaynaklık eden, önemli yaşam kaynaklarının oluşmasına neden 
olan ekosistemin en temel öğeleri. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, bir ormanda, bir kayın ağacı, 1 saatte 1,7 kilogram oksijen üretiyor 
ve bu, 10 kişinin bir günlük oksijen ihtiyacıdır ve yine, 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti absorbe 
etme özelliğine sahiptir. Yetişkin bir ağaç, yaşama, kesilme değerine, yani, ürün değerine göre 2 000 
kat daha fazla katkı veriyor. Yani, biz, varlık olarak, ormanın, emvalini, odununu, kerestesini, 
reçinesini ve diğer unsurlarını görürüz; ama, esas olarak, yaşamımıza kaynaklık etme fonksiyonunu 
genellikle gözden kaçırırız; onun için, buna özellikle işaret etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün ülkemizin yaklaşık yüzde 26'sı kadar, yani, 20 700 000 hektar 
civarında orman varlığı var. 20 700 000 hektar orman varlığının içinde ve kenarında da, 
nüfusumuzun yüzde 35'ini oluşturan, hemen hemen kırsal kesimin yarısı, 20 000 köyde yaşamlarını 
devam ettiriyor. 

Alan, servet, artım ve diğer nitelikli, belli sınırları olan ve çeşitli nedenlerle yüzde 50'si bozuk 
olan orman varlığımızla, yaşam düzeyi toplumun en gerisinde bulunan, gelir düzeyi en düşük olan 
bu orman köylümüz, kişi başına yıllık 200, 250, 300 dolar geliri olan ve Afrika düzeyinde, açlık 
sınırının altında yaşayan insan gruplarımızı oluşturuyor. 

Her ne kadar, ormanların işletilmesi ve diğer ormancılık faaliyetleri orman köylülerinin kat
kılarıyla oluyorsa da, içerisinde bulundukları sosyal ve ekonomik şartlar nedeniyle, orman-köylü 
ilişkileri olumsuz yönde etkilenmektedir. Normal yollarla gelir temin edemeyen orman köylüleri, 
asgarî şartlarda da olsa, yaşamlarını sürdürebilmek için, usulsüz kesim yaparak, tarla açarak, orman 
içerisine yerleşerek, hayvanlarını otlatarak, iş sahası temini veya açma yapmak gayesiyle yangın 
çıkararak ormanların aleyhine suç işlemekte, ormanlarla sorunlu hale gelmektedir. 

Bu şekilde elde edilen topraklar, çok kısa sürede, maalesef, erozyonla kaybedilmekte ve daha 
büyük felaketlerin önü açılmaktadır 

Değerli arkadaşlarım, orman köyleri yaklaşık 20 000 civarındadır; bunların 7 000'i içköy, yani, 
ormaniçi köy, 13 000'i orman bitişiği köydür ve bu köylerde 7 500 000 insan yaşamaktadır. Bu köy
lerin nüfusu süratle azalmakta, bu insanların ormanla ilişkileri bozulmakta, dolayısıyla, bu köyler
den göç eden insanlar, kent kenarlarında, varoşlarda yeni orman arazilerini işgal ederek, yeni sorun
ların kaynağını da oluşturmaktadır. O nedenle, süratle, orman içinde veya orman kenarında bu in
sanların, üretimle ilgili, yaşamla ilgili, yaşam kalitelerini artırmakla ilgili sorunlarını çözmek, on
ların her türlü altyapı gereksinimlerini karşılamak, yaşamlarının devamını sağlamakla ilgili kolay
lıklar sağlamak ve mutlaka, göç etmelerini önlemek, ormanla beraber yaşamlarını devam ettir
melerini sağlamak durumundayız. 
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Değerli arkadaşlarım, tabiî, bununla ilgili olarak, bugüne kadar, birçok kurum kuruldu; Orman 
Bakanlığımız var, Orköy var, geliştirme ve destekleme genel müdürlüklerimiz var, çeşitli kurumlar 
var; ama, bugüne kadar, bu kurumlar aracılığıyla yaptığımız harcamalar, bunlara ayırdığımız kay
naklar, hem yetersiz kalmış hem de maalesef, mutlu ve huzurlu bir ortam yaratamamıştır. İşte onun 
için, bu insanlar, 250-300 dolar civarında gelirle yaşamakta ve onun için, biz, bu sorunu Mecliste 
tartışmaktayız. Hepimiz, mutlaka, bu önergenin kabul edilmesi sonucu tespit edilmiş bu sorunları 
hükümet politikası haline getirmek ve bunların çözümüyle ilgili gereklerin yerine getirilmesini 
takip etmekle yükümlüyüz; bu insanlara borcumuz var. 

Ormanlarda, hayvan, özellikle keçi otlatma, ormanları büyük ölçüde tahrip etmekte ve orman
ların gelişimini büyük ölçüde engelleyen faktörlerin başında gelmektedir. 

Diğer taraftan, temininin kolay ve ucuz olması nedeniyle, ormanlarımızdan, tahammüllerin çok 
üzerinde odun kullanıldığı, çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuş bir gerçektir. 

Orman köylülerinin içinde bulundukları ağır koşullar nedeniyle, ülke genelinde olduğu gibi, 
orman köylerinden de, kentlere ve yurt dışına yoğun göçler olmaktadır. Kırsal alanlardan kentlere 
olan gelişigüzel göçler ve kentlerde bu göçleri karşılayacak gerekli alt ve üstyapı tesislerinin plan
lanmamış olması nedeniyle kentlerde, çarpık kentleşme meydana gelmekte ve bu, büyük sorunlara, 
telafisi zor ve pahalı yatırımlara neden olmaktadır. 

Orman köylüsü, günümüzde, hiçbir toplumsal güvenceye sahip olmaksızın, ücretli köle 
durumundadır. Onbinlerce orman köylüsü, kadın, erkek ve çocuk, iş kazası ve meslek hastalığı 
oranı son derece yüksek olan orman işçiliğiyle uğraşırken, yeni Kamu İhale Yasası, karşımızda, 
bunları müteahhit konumuna getirmiş; ama, bereket, yapılan düzenlemeyle bu halledilmiş. Bu 
sevindirici durumu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, orman köylülerinin bu sorunlarının çözümüyle ilgili oluşturduğumuz en 
büyük örgütlülük Orköydür; yani, orman köyü kalkınma kooperatifleri ve Orköy, oluşturduğumuz 
en büyük organizasyondur. Orköy aracılığıyla, bu insanların, orman ürünlerine mümkün olduğu 
kadar az ihtiyacı olmasını sağlamak ve orman içerisinde, bunların, değişik tarım ve el zanaatlarıy-
la ilgili becerilerini geliştirmesi, yatırım yapabilmesi için olanaklar sağlama arayışı içine girilmiş ve 
birtakım krediler kullandırılmış; ama, maalesef, bugüne kadar gerekli sonuçların alınabildiği, pek 
söylenemez, söylenememektedir. 

Bakın, Orköy, bugüne kadar, 2 000 civarında orman kooperatifiyle birlikte hizmet vermekte ve 
buralardaki tarım işletmelerini üretebilir, yarışabilir ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli olarak 
devamını sağlamaya çalışmaktadır. 

Orman içindeki köylerde yaşam çok zordur. Bu insanlar, tabiî, tarımla geçinmektedir. 
Maalesef, Türkiye'deki işletme küçüklüğü sorunu, çok yakıcı bir şekilde, orman köylerinde çok 
daha fazla yaşanmaktadır. Orman köylerindeki tarım işletmelerinin büyüklüğü, maalesef, 1 ile 25 
dekar arasında yoğunlaşmakta ve tabiî ki, bu alanlarda üretim yapmak ve buradan elde edilen ürün
lerle yaşamını temin etmekte çok zorlanmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü orman amenajman planları, bir silvikültür planlamasından 
öteye geçmeyen klasik şeklinden kurtularak, yalnız orman aslî ürünlerinin planlaması şeklinde 
değil, orman tali ürünleri de dahil olmak üzere, ormanın ekonomik değerleri yanında, sosyal değer
lerinin de, bu arada, ormanlar ve ormancılığımız ile iç içe bulunan orman köylülerinin sos
yoekonomik kalkınmalarını kapsayacak havza kalkınma planı, bölge kalkınması şeklinde değerlen
dirilmeli ve bu planlar hazırlanırken orman köylülerinin de katılımı sağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu küçük alanlarda, siz, eğer, geniş alanlarda yapılan tarım işletmeleriy
le rekabet edebilecek bir yapıyı oluşturmaya çalışırsanız, baştan hayal kırıklığı ortaya çıkar. O 
zaman yapılacak olan, mutlaka, sorunun çözümüyle ilgili, havza çapında yaklaşmak lazımdır ve 
havza planlamalarıyla buralarda gerekli altyapı hizmetlerini tamamlayarak, katmadeğeri yüksek 
ürünlerin üretimiyle ilgili, ekolojiye uygun, özellikle meyve sebze üretimi yapmakla ilgili gerekli 
düzenlemeler, şekillendirmeler ve desteklemeler mutlaka yapılmalıdır. 
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Havza amenajman planlarının uygulanması, yetkililerce donatılmış bir kuruluşça, örneğin, Or-
köy Genel Müdürlüğünce yapılmalı, bu konuda orman köylüleri özel ödeneği finansman olarak kul
lanılacağından, özel ödenek kaynakları daha da güçlendirilmelidir. 

Orman köylülerinin alt ve sosyal yapı yatırımlarına hız verilerek, bu insanların, özellikle yol, 
su, elektrik, okul ve benzeri ihtiyaçları süratle tamamlanmalıdır. 

Ormancılık sektöründen sağlanan yararlar orman köylülerinin kalkınmaları için yeterli ol
madığından, ormancılıkdışı sektörlere -hayvancılık, tarım, el sanatları ve bunun gibi- ilgili projeler 
uygulanmalı, düşük faizli yeterli krediler ve sübvansiyonlar mutlaka sağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar bunlar yapılmaya çalışılmıştır. Orköy, gerek ferdî kredi 
olarak gerek kooperatifler aracılığıyla özellikle önemli hayvancılık kredileri vermeye çalışmıştır. 
Her ne kadar bu kredilerin miktarı yetersiz olsa da, insanların buralarda kalmalarını temin edecek 
yapıyı oluşturmasa da, önemli krediler verilmiştir. Örneğin, bugüne kadar kooperatifler aracılığıyla 
1974'ten bu yana, 2003 yılı fiyatlarıyla 252 trilyon kaynak aktarılmış. Bu büyük bir rakam gibi 
görülür; ama, otuz yıla bölerseniz, bunun çok komik bir rakam olduğu ortaya çıkar. Eğer nüfus 7 
500 000 insan ve 2 000 kooperatifse ve bu, kredi otuz yılda kullandırılmışsa ve bu bugün için 
azalarak devam ediyorsa ve geçen yıl 5 trilyon olarak gerçekleşip 30 kooperatife kullandırılmışsa 
ve 1979 yılında, bu, 2003 yılı rakamlarıyla 40 trilyonsa, o zaman, bu İktidarın, bu hükümetin "or
man köylülerinin sorunlarını çözeceğim" yaklaşımı inandırıcı bir durum ortaya çıkarmamaktadır. 

Yine, 1974'ten bu yana, Orköy aracılığıyla 709 trilyon liralık ferdî kredi kullandırılmıştır; ama, 
bu 709 trilyon lira kredi, yine, otuz yılda 7 500 000 insana kullandırılmıştır ve bunda, bu yıl 37 tril
yon hedeflenmektedir ve kesinlikle yeterli bir rakam değildir değerli arkadaşlarım. 

Mutlaka, bu krediler doğru tespit edilmeli ve gerekli olan yerlere gerektiği miktarlarda veril
melidir. Mutlaka, bu insanların ürettikleri ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili altyapı çalışmalarına 
da yardımcı olunmalı, pazarlamalarıyla ilgili destekler de sağlanmalıdır. Örneğin, 2x100 hayvan
cılık kredisi bir süre uygulandı, şimdi 4x50 projesi uygulanıyor. 

Şimdi, ben, 4x50'yle başvuran bir köyden neler istenildiğine baktım. Neler isteniliyor biliyor 
musunuz; sulanabilir arazi zorunluluğu. Neden; çünkü, hayvancılığın en temel problemi kabayem. 
Kabayem temini olmazsa, hayvancılık, kâr eden bir işletme olmaktan çıkıyor; doğru. Peki, ormanın 
ortasındaki, ormanın içindeki bir köye, siz, gölet yapmazsanız, sulama imkânıyla ilgili altyapı 
yatırımları yapmazsanız, o köy, sulanabilir araziyi nereden bulacak?! Arazi bulamamış, arazileri 
zaten sorunlu; mülkiyet sorunu var, sahiplenme sorunu var, miktar sorunu var, işletme küçüklüğü 
sorunu var... Bu kredi için sulanabilir arazi şartı aramak hangi akla sığar?! 

Değerli arkadaşlarım, önce, gerekli altyapı hizmetlerini getirip sulama imkânını yaratırsınız, 
ondan sonra da, arazi istersiniz veya arazi verirsiniz. Bu, bu insanlara buralarda oturmayın demek
tir; meseleye olumsuz yaklaşmanın temelidir bu. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü anlayışla bu işlerin çözülemediği görülmüştür. Bir mutluluk 
tablosu ortaya çıkaramadık; bu bellidir, bu ortadadır. O zaman, farklı anlayışları geliştirmek ve mut
laka, orman köylüsünün meselelerine bu anlayış çerçevesinde bakmak gerekmektedir. Böyle bak
mazsak ve sorunlara böyle yaklaşmazsak, bu sorunları çözmemiz mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, orman köylerinde kurulacak tesisler ve faaliyetlerde, vergi muafiyeti 
getirmek lazım, vergi indirimleri gibi teşvik tedbirlerini uygulamak lazım. Orman köylerinin hemen 
yakınlarında bulunan düşük verimli orman alanlarını, köy tüzelkişiliğine tahsis ederek, orman 
idaresi ve köylü işbirliğiyle imar ve ihya ederek, yakacak ihtiyacının buradan karşılanarak, köy
lünün verimli ormanlar üzerindeki baskısını azaltmak lazım; yoksa, ceberut bir anlayışla, dayatmacı 
bir anlayışla orman ile köylüyü barıştıramazsınız. 
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Orman köylerinde dam örtülüğü olarak kullanılan ve büyük orman tahribine neden olan 
"pedavra" denilen ahşap malzeme yerine galvanizli sac, kiremit gibi malzemeler faizsiz kredi 
yoluyla köylülere verilmelidir. 

Yine, 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle orman alanının 
dışına çıkarılmış bulunan 2/B, orman bütünlüğünü bozmamak kaydıyla, orman köylülerine, zilyet
lik durumuna göre, işledikleri arazilerin tarımsal amaçlı kullanmak kaydıyla bedelsiz olarak veril
mesi ve diğer alanların satışından elde edilecek gelirin ise, tamamen orman köylerinin kalkındır
malarının desteklenmesi ve orman kadastrosunun tamamlanmasına harcanması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizin kadastrosu yok; coğrafyamızın kadastrosunun nirengi taşlarını 
koyamadık. Tarif edemiyoruz coğrafyamızı. Ormanın kadastrosunu çıkaramadık; Sayın Başkan 
söyledi; sorunları böyle çözebilir miyiz?! Mülkiyet sorunu almış başını gitmiş. Köylü, ormanla kav
galı, davalı. Mutlaka, bu sorunu süratle çözmemiz lazım. Bu sorunu çözmezsek hiçbir şeyi 
çözemeyiz. Bir işin planı, programı olmazsa; planınız, programınız, kadastronuz yoksa, nirengi taş
larını koyamıyorsanız, nasıl çözeceksiniz?! Süratle kadastroyu bitirmek ve mutlaka, mülkiyet 
sorununu çözmek ve orman içinde yaşaması imkânsız olan, hiçbir üretme imkânı olmayan köylüleri 
düzenli bir şekilde orman dışına çıkarılmış arazilere yerleştirerek, onları bu mekânlarda yaşayabilir 
kılmak, ormanla kardeşliğini bozmamak durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu sorun çok yakıcı ve çok önemli, belli. Bu sorunu çözmek 
lazım. Bu önergemin kabul edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, başta, AKP Grubu 
Başkanvekillerine. İyi olmuştur; orman köylülerinin sorunlarının çözülmesiyle ilgili komisyon 
kurulması, araştırma yapması iyi olmuştur; ama, maalesef, yeterli olmamıştır. Bu iş, halk deyimiy
le, gene, çamaşıra denk gelmiştir. Komisyon çalışmaları tam seçim zamanına gelmiş ve dolayısıy
la, maalesef, komisyon yeterli çalışmaları yapamamış, yeterli diyaloglar kurulamamış ve bence, bu 
nedenle, gerekli, yeterli sonuçlar alınamayacaktır 

Biz muhalefet partisiyiz, iktidara iyi işler yaptırmakla görevliyiz; iktidarı, halkın yararına, köy
lünün yararına, bu halkı, mutlu edecek işlere motive etmeliyiz, onun için bu önergeleri veriyoruz; 
ama, işin gelişinden, başlanışından belli olduğu üzere, AKP Gurubu ve hükümetin, bu sorunu çöz
meye pek niyetli olmadığı anlaşılıyor. "Konuşalım, komisyon kuralım, tartışalım, geçsin" anlayışı 
içerisinde olduğu kanaati bende oluşmuştur. Neden?.. 

Bakın değerli arkadaşlarım, Nusret Bayraktar arkadaşımın kişiliğiyle, kimliğiyle ilgili hiçbir 
sorunum yok; ama, orman diyorsanız, orman köyü diyorsanız, Türkiye'de buna, bu soruna en uzak 
yer neresi diyorsanız, bu işle ilgili, en uzak yer, Türkiye'de kentleşmenin en yoğun olduğu ve kent
leşmenin en dorukta, en eski olduğu yer Beyoğlu'dur. Siz -Ardeşen doğumlu bile olsa- siyaset geç
mişinde Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı kimliğiyle tanınan ve makine mühendisi olan bir ar
kadaşımızı, orman köylerinin sorunlarını araştırmakla ilgili komisyonun başkanı yaparsanız, ipe un 
seriyorsunuz, bu sorunu çözmeye niyetiniz yok, öyle, işi konuşup konuşup halletmek istiyorsunuz 
demektir. Bu böyle anlaşılır. 

AHMET BÜYÜKAKKAŞLAR (Konya) - Sataşma var... 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sataşmıyorum, bir gerçeğin altını 

çiziyorum. AKP Grubunda hiç mi orman mühendisi, gerçekten bu işin içinde yaşayan, bu sorunu... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
(10/69,118) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NUSRET 

BAYRAKTAR (İstanbul) - Ne yaptığımızı arkadaşlarınız biliyor; söylesinler. Ben orman köylüsüyüm. 
BAŞKAN - Sayın Bayraktar, lütfen... 
Sayın Küçük, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Size 1 dakikalık eksüre veriyorum. 
Buyurun. 
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AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Nusret Bayraktar arkadaşımın kimliğiy
le, kişiliğiyle ilgili hiçbir sorunum yok. Onun doğum yerine de baktım, geçmişine de baktım; ken
disi Ardeşen doğumlu, bir orman köylüsü; ama, bakın, kamuoyunu ikna edemezsiniz. 

RECEP KORAL (İstanbul) - İstanbul ormandan geçilmiyor. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı olarak tanınırsınız. Çıkın 

sokağa sorun, Nusret Bayraktar kim deyin, yüzde 90'ı Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı, yüzde 10'u 
da AKP İstanbul Milletvekili der. Durum budur, konu budur. Meseleye, o zaman, siz, ormaniçi kent
ler gözüyle bakıyorsunuz demektir. 

RECEP KORAL (İstanbul)- İstanbul'u görmemişsin!.. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - O zaman siz olmalıydınız Recep Bey; çünkü, sorun sizde, 

Beyoğlu'nda değil. 
Değerli arkadaşlarım, bizim gönlümüz, isteğimiz, arzumuz, bu sorunun çözümüyle ilgili 

hükümetin adım atmasıdır. Bunu alkışlamaya, desteklemeye hazırız. Bu konuyla ilgili hükümetin 
yapacağı her olumlu çalışmanın arkasındayız, takipçisiyiz, sonuna kadar da takipçisi olacağız. 

Her şeye rağmen, bu çalışmayı yapan komisyona, değerli arkadaşlarıma, emeği geçenlere, her
kese, tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyor, raporun sonuçlarının Meclise, ülkemize hayır
lı uğurlu olmasını diliyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Küçük. 
(10/69,118) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NUS

RET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkan, sataşma var; söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bayraktar, biraz sonra konuşma hakkınız olacak, o zaman cevap verin. 
(10/69,118) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NUS

RET BAYRAKTAR (İstanbul) - Ama, bu farklı bir şey. 
BAŞKAN - Lütfen... İstirham edeyim!.. 
Şahsı adına, Sakarya Milletvekili Sayın Hasan Ali Çelik; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; orman köylülerinin 

sorunlarının araştırılarak orman köylerinin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu raporu üzerine şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben, daha önce Meclisimizin gündeminde olan bir maddeyi okuyarak konuşmamı yapacağım; 
bu da 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi. "31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen 
bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, 
fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanıl
masında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulun
duğu yerleşim alanları orman sınırları dışına çıkarılır" deniliyor bu yasada; Anayasaya bağlı olarak. 
İfade edeceklerim ve örneklerim bunları içereceği için, önce bunu söylemek istedim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin en düşük gelir düzeyine sahip olan orman köy
lülerimiz, yaklaşık 20 000 köy, 7 500 000 insanı kapsamakta; bunlar, hakikaten hizmet beklemek
teler. Ben teşekkür ediyorum kuruluşuna vesile olanlara; bize bu görevi verenlere ve görev alan ar
kadaşlara, huzurlarınızda baştan teşekkür ediyorum; çünkü, gittiğimiz yerlerde gördüklerimizi, din
lediklerimizi, anladıklarımızı, anlatılanları kısaca sizlerle paylaşacağım ve bu Meclisteki arkadaş
larım, gerek AK Partili gerekse Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım da bunları izlediler. Nedir 
bunlar diye baktığımızda; bu uyumlu komisyonunun, olumlu komisyonun faydalı ve sonuç getirici 
bu komisyonun -inşallah, Meclis gündemine geldiğinde göreceğiz- bu çalışmalardan çok şey elde 
ettiğini beraberce müşahede edeceğiz. 
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Ne istiyorlar diye baktığımızda -dinlediklerimizden ifade ediyorum- orman köylümüz, en baş
ta, mülkiyet sorununun hallini istiyor; en başta mülkiyet sorununun halli, kadastro, tapu... Tabiî, 
bununla birlikte şu önemli: Elimde bir dosya var; bu dosyadan bir iki numara söyleyeceğim tapuy
la, mülkiyetle ilgili. Bu dava 1982 yılının davası ve 1986'da sonuçlanmış; ama, bugün, bizim git
tiğimiz ziyaretlerde bizim elimize verilen dosya; Şile İlçesi Oruçoğlu Köyü; bize muhtarı bir rapor
la vermiş. Burada deniliyor ki: "Davacı, Orman Genel Müdürlüğü adına orman bölge şefliği. Davalı 
da, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Ankara, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Ankara." Yani, 
kamu kuruluşları birbirlerini mahkemeye veriyorlar; arada ezilen vatandaş. "Bu yer benim" diyor; 
ekiyor, dikiyor ve hazine adına bu yeri işlemeye dair bedel veriyor; ama, bir bakıyorsunuz ki, bir 
zaman sonra "terk et bu yeri" diye devletin kurumları arasında bir anlaşmazlık var. 1980'li yıllar, 
1990'lı yıllar; hâlâ sürüyor. Biz niye kurduk bu komisyonu; işte bunlar çözülsün diye kurduk. Bu 
mahkeme dosyaları arasında bu vatandaşları ezmekten, sürünmekten kurtaralım diye kurduk ve ilk 
defa kuruldu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Şimdi, örneği buradaki bir dosyaydı; devam ediyorum: Sakarya, Düzce, Ordu, Giresun, Trab
zon gibi fındık üreten Karadeniz illeri var. Ben de bunların bir tanesinde, Sakarya İlinde bir fındık 
üreticisiyim. Açma yapılmış; elli yıllık, seksen yıllık, belki, bir kısmı da yirmi yıllık. Evet, burada 
suç teşkil edecek durumda olanları da var; ama, görüyoruz ki, bütün bunlarla birlikte, biz, şimdi 
"yargı kararıdır" diyoruz, o fındık bahçesini sökmeye başlıyoruz. Arkadaşlar, yeryüzünde bunun 
başka bir yeri yurdu varsa, çoluk çocuğunu geçindirecek 1 dönüm yeri varsa elinden alalım, ağaç 
dikelim, çam dikelim, çınar dikelim, onun altında serinleyelim; ama, 1 dönüm başka yeri yok. Ne 
yapmak lazım geldiğini de elbette söyleyeceğiz. Bunları gördüğümüz için söylüyorum, birini suç
lamıyorum; yani, insanların bize serzenişlerini, yalvarışlarını, yakarışlarını söylüyorum. 

Bütün bunlar olurken, Muğla'ya gittik; baktık, Muğla'da ne gördük; Muğla'da fıstıkçamı var. 
Diyorlar ki: "Bununla geçiniyoruz, başka çaremiz yok; ama, Muğla'da bir başka çam dikemiyoruz, 
fıstıkçamı dikemiyoruz; dikersek, hava haritalarında yeşil alan görülür, orman görülür; yarın elimiz
den alınır diye." Ne yapacağız o zaman?!. Bu insanlar, bu fıstıkçamlarının kozalaklarını toplayıp, 
çıkarıp satıyorlar; geçimleri bu. Biz, bunların elinden burayı da alırsak "hayır, bu çamlar sizin değil" 
dersek, arasına bir tane daha ekin de hem ülke yeşil olsun hem bir çam daha elde edelim hem de 
siz, meyvesini satıp geçinin, iyi yaşayın demezsek, biz görevimizi yapmış olur muyuz?! O feryat
ları burada duyurmak istediğim için bunları söylüyorum. 

Yine, Mersin'e gittik; Erdemli İlçesinde 7-8 katlı 4 tane blok gördüm -değerli arkadaşlarımız 
da gördü- ve her tarafı yerleşim yeri. Bu yerleşim yerindeki insanlarımız, çıkmışlar sabahın saat 
8.00'inde, toplanmışlar; bizim yanımıza -komisyon olarak beraberdik- geldiler; dediler ki: "Bizi 
kurtarın...Tapumuz yok, bir kooperatif marifetiyle kredi alarak buraları yaptık; vergi vereceğiz 
veremiyoruz, ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz, evimizdir diyemiyoruz, huzurumuz kaçtı; gelin bizi 
kurtarın. Bakın, şurası da tapulu, burası da tapulu; ama, biz, bu tapulu alanın ortasında, bu apart
manların altında orman görünüyoruz." Bu bizim işimiz değil de kimin işi?! Bu Meclis hallet
meyecek de kim halledecek vatandaşın işini?!. Onun için, bu komisyona bin kere teşekkür 
ediyorum. Bu komisyon, Meclise bunları getirecek; inşallah, Meclis marifetiyle bunlar çözülecek. 
Ben, hükümetimize de, bu konuda inanıyorum ve güveniyorum. 

Mersin'de, 400 metre rakımın altında, yani, denize yakın yerlerde, taşların üzerine teraslama 
yaparak, taşıma toprakla 1 dönümlük sera yapmışlar. Ne kazanıyorsunuz dedik "8 milyar, 10 milyar 
kazanıyoruz buradan" dediler. Geçiniyor musunuz dedik "geçiniyoruz" dediler. Bir şey istiyor 
musunuz dedik "burası bizim olsun, başka hiçbir şey istemiyoruz; biz, bundan geçimimizi sağlıyoruz" 
dediler. Bizim işimiz ne arkadaşlar; yani, onu devletle kavgaya tutuşturup da, buradan çık deyip de, o 
taşın üzerinde bir tane keçiboynuzunu büyütüp de seyretmek mi?!. Biz buradayız ve ben inanıyorum 
ki, bütün arkadaşlarım da, bunları çözmek için var; zaten bunu söylüyoruz, söyleyeceğiz de. 
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Aynı şekilde, SİT alanlarıyla ilgili sorun var; Rize'nin Ayderinde var, Bolu'nun yaylalarında 
var. Bakın, ben, aynen ifadelerini yazmışım, diyorlar ki: "1987'de kadastro geçti; orman içinde kal
dık. Yayladaki evlerimiz mühürlü, tamir edemiyoruz, çivi bile çakamıyoruz; bize bir çare." Bizim 
işimiz diye söylüyorum; biz, bunları çözmeliyiz ve çözeceğiz. 

Aynı şekilde, bize, şunu söylemişler: "Orman işlerinde çalışanlara o esnada sosyal güvence 
getirin." İşte, süt inekçiliği, arıcılık, şunlar, bunlar, zaten talep ettikleri şeyler. "Geçiniriz biz; ama, bize, 
kredileri, biraz daha az faizli ve biraz daha boldan verin. Biz kendi ihtiyaçlarımızı görürüz" diyorlar. 

Yine, sulama göleti; az önceki konuşmacıdan da dinledim; sulama göleti... "Yollarımız bozuk" 
demiş birisi. "Sulama göleti yapılmalı; suyumuz yok, yaylada cereyanımız yok" diyorlar. Buraya 
"2/B çalışmasını hızla sonuçlandırmanızı bekliyoruz" diye cümlelerini yazmışım. 

Aynı şekilde, biri şunu söylemiş; ben de, burada, bizi dinleyenlere söylüyorum: "Nüfusumuz 
Mengen'e, ormanımız Devrek'e bağlı" diyor. Biri de şu lafı etmiş: "Akar bakar referansı istiyoruz" 
diyor; yani, hangi cephede, hangi dere bunun sınırını koyuyorsa... "Biz, bize sahip olalım" diyor. 
"Bir sepet odundan dolayı mahkemelerde dolaşıyoruz" diyen Rizeli anneyi unutmuyorum. 

Ayrıca, bir cümle daha sarf edeceğim -sürem azaldı- o cümle de şudur: Yine, Rize'nin Ardeşen 
İlçesinde Fırtına Vadisindeyiz; köylüler ve biz, kooperatif başkanlarıyla, bir yerde toplandık; bir 
vatandaş, çıktı -manidardır- "bu ülkede kanunlar vatandaşın lehine, kararlar vatandaşın aleyhine" 
dedi. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu anlayış artık düzelecektir, bu Parlamento bunu düzeltecektir. Biz bu işi burada gördük, 
beraberce bu işi gördük. İnşallah, bu sonuçlanırsa, ben inanıyorum ki, bu işler daha iyi noktaya 
gelecek. Diğeri belki teferruat; yani, ağaçların altına kekik diksin, nane diksin... Evet, diksin, buna 
da müsaade edilmeli; bu bizim çalışmamızda var, raporda sözünü ettik. Efendim, ağaçlar meyveli 
ise -kestane, ceviz, ıhlamur, defne- bunlardan yararlanılsın. Doğru, bunlardan yararlanılsın; bu, 
adamın hakkı. Nerede külfet varsa oradaki nimet de o insanın hakkıdır. Dışarıdan gelip de, şu 
alamaz bu alamaz deme görevi yok. Külfet nimetin karşılığı olmalıdır; ama, hukuk içerisinde ol
malıdır, kanunlarla olmalıdır; bunu yapacağız. 

Uzun lafın kısası, ben bitireceğim; ama bir de şunu görüyorum: Biraz yalnız bırakmışız; el 
sanatlarını biraz artırmamız lazım, insanımıza sahip çıkmamız lazım. 

Daha birçok talep var, raporumuzda da var; ama, bu sorunları çözeceğiz arkadaşlar. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çelik, size 1 dakika eksüre veriyorum, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
HASAN ALİ ÇELİK (Devamla) - Bizim, Meclisteki kararlılığımızla, bütün parti gruplarıyla, 

hükümetimizin de gayretiyle çözemeyeceğimiz sorun yok. 
22 nci Dönem Parlamentosu çözüm Parlamentosudur diyor ve bu uyumun sağlandığına da 

inanıyorum. Orman köylümüze çözüm üreten herkesi ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Komisyon adına İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar; buyurun. 
(10/69,118) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NUS

RET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkan, müsaade edecek olursanız, önce, bir sataşmaya 
cevap vereyim; bunu süremden tenzil ediniz lütfen. Aslında, çok önemli bir komisyonun, çok önem
li bir raporunu tartışıyoruz. Konu son derece detaylı ve derindir, öyle, birbuçuk saat içerisinde 
görüşülerek çözülecek tarzda değildir; ama, ne yazık ki... 
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Çanakkale Milletvekilimiz Ahmet Küçük Bey, gerçekten, aslında Komisyonun önem ve ehem
miyetini biliyorlar. Bir iki konuyu dile getirerek cevap vermek durumunda kaldım. Komisyonun 
kurulduğu günlerde, bir arkadaşımız, aynı konuyla ilgili böyle bir sataşmada bulunmuşlardı. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim: Biz, hepimiz, halkın hür iradesiyle seçilen Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesiyiz, milletvekiliyiz, vermiş olduğumuz önergelerle ilgili, kendi 
aramızdan, uygun görülen arkadaşlarla bir komisyon oluştururuz ve milletvekilleri kendi hür 
iradeleriyle başkanlarını seçerler. Burada, komisyonun adı ne olursa olsun, önergeyi veren ve 
komisyon üyeliğine seçilenler arasından birisinin başkan olması öngörülüyor. Bu başkanın ille or
mancı olması şart değildir; iyi bir yönetici olması, iyi bir organizatör olması, bu işe sevdalı olması, 
bu işe gönül vermesi, bu iş için gece gündüz çalışması gerekir. 

Bizim bu çalışmaları nasıl yaptığımızı, önce şu rapordan lütfen inceleyiniz, incelettiriniz, tek
nik uzmanlara incelettiriniz; raporun, gerçekten, orman köylülerinin sorunlarının ve orman mev
zuatıyla ilgili karmaşık konuların çözümüyle ilgili bir anahtar rolü üstleneceğini göreceksiniz. 

İkinci konu; komisyon çalışmalarının seçim öncesine rast gelmesi bir rastlantıydı, belki 
dezavantajdı; ama, daha önemlisi, kış şartlarına rastlaması dezavantajdı; çünkü, arkadaşlarımızın 
her biri, seçim bölgelerindeki çalışmalarını terk ettiler, bizimle beraber, sabahın erken saatlerinde 
başladığımız ve gece geç saatlere kadar süren programa katkı sağladılar. İçimizde orman mühendisi 
de vardı, ziraat yüksek mühendisi de vardı, bunların 4' ü Cumhuriyet Halk Partisinden arkadaş
larımda 3'ü burada, görüyorum. Nasıl çalıştığımızın, nasıl başkanlık yaptığımızın ve oybirliğiyle, 
hiçbirinin itirazı olmadan bu komisyon raporunun buraya nasıl geldiğinin bilincini takdirlerinize 
sunuyorum. 

Benim, milletvekilinden ziyade, Beyoğlu Belediye Başkanı olarak anılmam, yöneticilik 
sıfatımın biraz üstün olduğunun bir göstergesidir. Beyoğlu'nda fert başına 0,75 metrekare olan 
yeşilalan düzeyini, ben belediye başkanlığını bıraktığım zaman, 6,5 metrekareye çıkararak "Kıbrıs 
Barış Ormanı" adı altında bir ormanı da tahsis ettiğimi gidip görsünler. 

Üçüncüsü; ben, İstanbul Birinci Bölge Milletvekiliyim; Birinci Bölgede, Şile başta olmak 
üzere -Şile'nin 57 köyünün 57'si orman köyü, Beykoz'un 19 köyünün 19'u orman köyü, İstanbul'un 
256 köyünün 157'si orman köyü- İstanbul'da il genel meclisi üyeliği ve grup başkanlığı yaptığım 
dönemlerde ormanlarla ilgili ciddî araştırmalar ve çalışmalar yaptığımı, lütfen, çalışmalarıma, ar
şivlerime baksınlar ve görsünler. 

Diğer bir konu; evet, Rize-Ardeşen-Armağan Köyündenim. Ayder Yaylasının ve Fırtına 
Vadisinin, Artvin ve Trabzon İllerinin içinde bulunduğu yöredeki orman köylüleriyle yıllardır son 
derece iç içeyim, bölgede yaşıyorum, köyüm de orman köyüdür. Dolayısıyla, benim gibi bir şah
siyet için "ormanlarla ilgili araştırma komisyonu başkanı olması bir talihsizlik" diye ifade eden ar
kadaşımı, sizin yorumunuza, değerlendirmenize sunuyorum ve teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, bundan sonra, son derece önemli olan konuları özet olarak sunacağım. 
BAŞKAN - Süreniz çalışıyor, 8 dakikanız kaldı Sayın Bayraktar. 
Buyurun. 
(10/69, 118) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NUS-

RET BAYRAKTAR (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkanım, bir başkan olarak konunun ne kadar önemli olduğunu vurguluyorum. Bu 

vesileyle, Ahmet Küçük Beyin ifadelerinin de yanlışlığını söylemek istiyorum. 
BAŞKAN - Vakit nakittir Sayın Bayraktar, süreniz devam ediyor. 
(10/69,118) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NUS-

RET BAYRAKTAR (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
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Değerli arkadaşlar, evet, konu, hem özeti itibariyle hem sunumu itibariyle son derece geniş. Or
man köylülerinden dinlediklerimizin özetini, Hasan Ali Çelik Bey de sundular. Gerçekten, koruma-
kullanma dengesiyle, yıllarca devletle milletin kavgalı olduğu dönemlerde, aslında "Allah dev
letime zeval vermesin" anlayışında olan halkımız, devlete karşı saygılıydı; devlet de milletine kar
şı saygılı ve adaletliydi; ama, ne yazık ki, öyle dönemler gelmiştir ki, ormanları korumak son derece 
hassas olmasına rağmen, orman köylüsü aynen şöyle diyor: "Ben ormanları yakmıyorum; ama, or
manlarda gördüğüm izmaritleri de ayağımla söndürmüyorum." Ne demek olduğunu anlayın siz! 
"Yakmıyorum; ama, yandığı zaman da söndürmüyorum." Niçin; beni baskı altına alıyorlar, baskı ve 
dayatmalarla, hak ve hukukun gerçek manada kullanılmamasıyla, ormanların korunması görevini 
bana verdiğiniz takdirde, ben bu halimle ne yaparım 

O halde, devlet ve milletin yeniden barışabileceği yasal ve anayasal düzenlemelerle uy
gulamalardaki aksaklıkları mutlak surette gözden geçirme dönemi gelip geçmiştir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bu konuda ciddî bir konsensüs sağlanmıştır. Bu konsensüs vasıtasıyla, 
hükümetimiz başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri -bölgelerimizde yapmış 
olduğumuz çalışmalardan da anlaşılacağı üzere- sivil toplum örgütleri ve halkımızla işbirliği yap
mak suretiyle, öne çıkan talep ve sorunların mutlaka çözülmesi gerektiği hususundaki inancımı bir 
kere daha tekrarlıyorum ve özetini şöyle sunmak istiyorum: 

Orman köylülerimizin talebini ve rapor çalışmalarımız sonucu ortaya çıkan sorunların, talep
lerin öne çıkanlarını -uzmanlarımız bunu bir tablo haline getirmişler- sıralıyorum: 

İlk sırayı 2/B uygulamalarının yapılması alıyor, orman ve kullanım kadastrosunun yapılması, 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi, içme ve sulama suları, Orköy kredileri ve ahır hay
vancılığı, fennî arıcılık konusu, köy nakilleri -Muğla'nın Otmanlar Köyü, merkezden 65 kilometre 
uzakta, köyün mahalleleri arasında 25 kilometre mesafe var, bir mahalleden bir mahalleye uzaklık 
25 kilometre; 8 mahallesi bulunan bir köy; kalkınması mümkün olmayan bir köyün, mutlaka, Pınar 
Köyü örneğinde olduğu gibi, kalkınması mümkün olan yerlere aktarılması konusu- orman tali ürün
lerinin değerlendirilmesi, orman ve köy yollarının yapılması, doğrudan çiftçi desteği uy
gulamalarından orman köylüsünün de yararlandırılması, mera alanlarının tespiti, orman işçiliğinde 
uygulanan düşük vahidi fiyatların düzeltilmesi, orman işçiliğinde çalışanların sosyal güvenceye 
kavuşturulması, ormaniçi çöp dökme yerlerinin tahsisi ve kanalizasyon hizmetlerinin ve çevrenin 
düzenlenmesi, özel mülkiyetteki kızılağaç, ıhlamur ve kestane ağaçlarıyla ilgili sorunların çözül
mesi, av ve yayla turizminin geliştirilmesi, mevcut projelerin tamamlanması, su kaynaklarının 
korunması ve diğer önemli unsurlar. 

Hatta, orman köylüleri o kadar mağdur ki "ne olur, benim yalnız odunumu temin et, ben mut
luyum" diyor; o kadar sorunlarla iç içe ki. Oysa, elde edeceği gelir ancak yılda 100-150 dolardır; 
buna rağmen, devletin zabitleri, orman zabiti ve jandarma bana güler yüzle baksın, beni fazla bas
kı altına almasın, sırtımda taşıdığım bir tutam odun için beni karakola almasın; ben, yine mutlu 
olacağım diyor. Bu kadar basit şeylerden mutlu olacak orman köylülerinin, gerçek sorunlarının ne 
denli önemli olduğunu, tabiî ki takdirlerinize sunuyorum. 

Çözüm önerileri ve taleplerin karşılanması hususunda, yine, özetle; orman kadastrosu sorunları 
çözülmeli, orman kadastrosu çalışmalarıyla birlikte tapu kadastrosu da mutlaka bitirilmeli, ormana 
yeni müdahaleler önlenmeli, mevcut kadastro komisyonları yeterli sayıda teknik elemanla takviye 
edilmeli, bunlar belirli bir süre teorik ve arazide uygulamalı bir şekilde eğitildikten sonra, bilgi tek
nolojisinin etkin bir şekilde kullanılması ve komisyonların son teknolojik araç ve gereçlerle donatıl
ması sağlanmalıdır. 

Mülkiyet Sorunlarının Çözümü: 
1945 yılında çıkarılan 4785 sayılı ormanların devletleştirilmesiyle ilgili kanun yeniden irdelen

meli, bu kanuna göre mağdur olanların mağduriyeti giderilmelidir. 
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1950 yılında çıkarılan 5658 sayılı ormanların devletleştirilmesiyle ilgili iade kanununa ek bir 
madde ilave edilerek, bu kanunun kapsamı genişletilmeli ve bundan yararlanacak olanlar mutlaka 
haberdar edilmelidir. 

Bu durumda olup da mahkemesi devam edenlere, bu kanundan dolayı var olan hakları hatır
latılarak, mahkemelerin bir an önce bitirilmesi sağlanmalıdır. Bu kanundan doğan haklar, orman 
kadastrosu çalışmaları sırasında da dikkate alınmalıdır. 

Çağımızda temel artı değer üretim aracının, toprak başta olmak üzere, hâlâ doğal kaynaklar ol
duğunu bilmeliyiz. Üretim araçlarının verimli işleyebilmesinin, sıkıntıların bir an evvel çözül
mesine bağlı olduğunu biliyoruz. 

Bu suretle, orman kadastrosu ve 2/B uygulamaları, şeffaf ve hukukî yollarla hızla sonuçlandırıl
malıdır; ancak, bu süreçte, hukuka ve Anayasamıza aykırı olmama ilkeleri, hem yasama hem de yürüt
me aşamalarında temel alınmalıdır. Mülkiyet sorunları kesin ve şeffaf bir şekilde mutlaka çözülmelidir. 

Orman Köylülerinin Sorunlarıyla İlgili Diğer Çözümler: 
Potansiyel kaynaklarına göre yeniden sınıflandırma yapılmalıdır. Köylerarası dengesizlik, böl-

gelerarası farklılık olduğu gibi, aynı durumdaki köyler ve ilçeler arasında da ciddî farklılıklar ol
duğunu görüyoruz; bu şekilde, yeniden tasnifi son derece önemlidir. 

Yerinde kalkınması mümkün olmayan köyler, araziler tahsis edilerek mutlaka nakledilmeli ve 
terk edilen köyler mutlaka ağaçlandırılmalı. 

Biraz önce, Hasan Ali Çelik Beyin belirttiği gibi, 1 dönüm veya 2 dönüm seradan elde 
edebileceği gelirin 20 milyar lira olduğunu söyleyen vatandaşımız "bana 2 dönüm verin, 20 dönüm 
orman alanını ben ağaçlandırayım" diyor; yani, mübadele usulüyle, aslında, verdiğinizden fazlasını 
ağaçlandırmaya hazır olan halkımızla işbirliği yapılması gerekir. 

2/A alanları ve 2/B alanlarıyla ilgili hukukî konulan söyledim. 
Yerinde kalkındırılması mümkün olan köylerle ilgili alternatif projeler ve destekler, Orköyün 

koordinasyonu çerçevesinde, mutlaka hızlandırılarak geliştirilmeli. 
Orman Sınırları Dışına Çıkarılmış Arazilerin Değerlendirilmesi: 
Anayasanın 169 uncu maddesi ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre 31.12.1981 tarihinden ön

ce bilim ve fen bakımından orman Özelliğini yitiren arazilerle ilgili -bugüne kadar olan kısmıyla-
yapılan uygulamanın çok düşük olduğunu görüyoruz. Bunlar, bir an önce, süratle yeniden düzen
lenmeli ve orman tahdidi hızla bitirilmeli. 

2/B kavramı çalışmaları, artık, ormancılık gündeminden çıkarılmalı. 
Bu uygulamalardan elde edilecek gelirler bir fonda toplanmalı ve belirli bir kısmı, orman köy

lülerinin kalkındırılmasında, orman kadastrosunun yapılmasında, ağaçlandırma çalışmalarında ve 
nakledilecek orman köylerinin yerleştirilmesinde kullanılmalı ve bu konu, Anayasa ve yasalarla 
güvence altına alınmalıdır. 

Korunan alanlarla ilgili, yasaklamayla korumanın olmayacağını belirtiyorum; yeni plan
lamalarla mutlaka kullanma ve kollama dengeleri sağlanmalı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bayraktar, 1 dakika, mühendislik tartışmaları için; 1 dakika da eksüre 

veriyorum; 2 dakika içerisinde lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
(10/69, 118) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NUS-

RET BAYRAKTAR (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekilleri, rapor sizlerde, detayını sizler inceleyeceksiniz; ama, biz de, özet 

olarak, Meclis gündeminde bunları konuşmayı arzu ederdik, zamanımız yetmiyor. 
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Diğer sorunların çözülmesiyle ilgili detaylar yine raporumuzda var. 
Orman köylerinde, enerji tasarrufu, ısı yalıtımına yönelik yapılaşmalara azamî hassasiyet gös

terilerek, estetik verilere uygun, orman köylüsünün arzı* ve ihtiyaçlarına cevap verecek yapılaşma 
çalışmalarına yardımcı olunmalıdır diye düşünüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işin özünü şöyle toparlayalım: Komisyonun merkezde ve 
taşrada yapmış olduğu çalışmalar sonucu, bahsettiğimiz konuşmalar paralelindeki detaylarla birlik
te, orman kadastrosu ve mülkiyet, orman sınırları dışına çıkarılan yerler, koordinasyon ve finans
man yetersizliği, korunan alanlar ve diğer konularla ilgili sorunlar, insan, zaman ve sermaye kay
naklarının verimli bir şekilde kullanılmadığı, yeterli kaynak aktarılmadığı, aktarılan kaynakların 
verimli ve etkin bir şekilde kullanılmadığı ve taleplerin zamanında karşılanmadığı, zaman içinde 
gerekli yasal düzenlemelerin yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Orman köylülerinin sorunlarının çözümü için, orman köylerinin toprak sınıflandırması yapıl
malı, entansif tarımla ilgili tedbirler alınmalı, kadastro ve mülkiyet sorunları çözülmeli, orman tah
didi hızla bitirilmeli, 2/B uygulamaları bitirilmeli; bunlarla ilgili olan anayasal ve yasal düzen
lemeler yapılmalı; orman köyleri ekonomik bakımdan sınıflandırılmalı, yerinde kalkındırılması 
mümkün olan ve olmayan köylerle ilgili projeler uygulanmalıdır. 

Orman köylüleriyle ilgili bu raporun detaylarını bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerlendirmeye alması, aslında, olayın ciddiyetini göstermektedir. Bundan sonra, hükümetimizin 
de konuyla ilgili hassasiyeti göstereceği ve Meclis çalışmalarına katkı sağlayacağı düşüncesiyle, bu 
raporumuzun, orman köylülerimizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm üretmeye katkı sağlayacağına 
inanıyor; Komisyon çalışmalarımız sırasında, değerli Komisyon üyelerimizin ve uzmanlarımızın 
göstermiş oldukları üstün gayretlere, incelemede bulunduğumuz illerdeki vali, bölge müdürleri ve 
her seviyedeki bürokrat ve görevlilere, Çevre ve Orman Bakanımıza, cefakeş ve vefakâr orman 
köylülerimize, sivil toplum örgütleri temsilcilerine, buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor, 
sizleri ve Yüce Milletimizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Hükümet adına, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANİ OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; or

man köylülerinin sorunlarını araştırmak üzere kurulmuş olan araştırma komisyonu raporunu görüşüyoruz. 
İktidar ve Anamuhalefet Partisinin değerli mensuplarının vermiş oldukları araştırma önergeleri 

birleştirilmiş olarak bir araştırma komisyonu kuruldu. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin 
araştırılması ve bu konunun çözüme kavuşturulması, bu konuyla alakalı ileri adımların atılması 
noktasında tavsiyelerini, tekliflerini ve düşüncelerini burada bizimle ve kamuoyuyla paylaşma im
kânını bulan değerli parti sözcülerine ve bu konuda, bize, Bakanlık olarak yol haritası çizme nok
tasında gayretleri olan, emekleri olan Komisyonun Değerli Başkan ve üyelerine ve bir araştırma 
komisyonu kurulmasına karar veren değerli milletvekillerine teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin yüzde 27'si ormanlarla kaplı. Bunu, artık, zannediyorum, 
milletvekillerimiz, oran olarak aşağı yukarı ezberlemişlerdir. Ancak, bu yüzde 27, dünya ölçeğinde 
değerlendirildiği zaman, Türkiye'nin orman zengini bir ülke olmadığını, Türkiye'nin mevcut orman 
varlığının önemli bir kısmının verimli ormanlardan müteşekkil olmadığını, Türkiye ormanlarının 
içinde veyahut da civarında takribi olarak 7 500 000-8 000 000 orman köylüsünün yaşadığını, bun
ların Türkiye ormanları üzerinde fevkalade olumsuz baskılarının söz konusu olduğunu, bu insan
ların, Türkiye ortalamasının -millî gelirde- ancak onda l'i kadar pay aldıklarını, en yoksul kesim
leri teşkil ettiklerini... 1985 senesinde Türkiyede orman köylerinde yaşayan nüfus genel nüfusun 
yüzde 23'üyken, bugün, takribi olarak yüzde 15'ler civarına düşmüş. Demek ki, orman köylerindeki 
nüfus hızla azalmaktadır. Peki, azalan bu nüfus nereye gidiyor; azalan bu nüfus, büyük kentlerin 
varoşlarına gidiyor, gecekondulara gidiyor, sağlıksız yerleşim yerlerine gidiyor. 
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İşte, burada, sosyal devletin gereği olarak bu soruna çok acil ve ivedi tedbirler almak mec
buriyetimiz vardır. Ülkenin en ciddî sorunlarından birisi olan bu konuda, İktidar ve muhalefetin, 
mutlaka ve mutlaka bir uzlaşma anlayışı içerisinde objektif bir bakış getirmeleri, aklıselimin ve 
bilimin göstereceği çözüm noktasında da ittifak etmeleri şarttır. İşte, bugün, huzurlarınıza takdim 
edilmiş olan ve değerli sözcü arkadaşlarımızın değerlendirmelerinden gördüğümüz, edindiğimiz iz
lenim, iyi bir fotoğraf çekildiği. Çekilen bu fotoğrafta, sorunlar, hakikaten, tam yerinde ve objektif 
bir şekilde, hiçbir siyasî mülahaza olmaksızın ortaya konulmuştur. Burada, muhalefetin ve İktidarın 
değerli üyelerine gerçekten teşekkür ediyorum. 

Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili arkadaşımız Erdoğan Kaplan'ın, rüsumlarla 
alakalı bir değerlendirmesi oldu; dedi ki: "2004 yılında takribî yüzde 50 civarında rüsumlar artırıl
mıştır." Yüzde 50 civarında artırılrnadı; yüzde 15 civarında artırıldı. Rüsum şudur: Orman köy
lüsünün zatî ihtiyaç olarak pazara çıkaracağı ve ormandan kesmiş olduğu emval karşılığında, sterine 
ödemiş olduğu bedeldir. Bu ne kadar; geçen sene 9 950 000 liraydı, bu sene, takribî olarak 11 500 
000 liradır. Peki, sterine 11 500 000 lira ödemiş; orman köylüsü pazarda kaça satıyor; şu anda, tak
ribî olarak tonu 120 000 000 liradır. Steri, takribî olarak 500 kilogram hesap ederseniz, orman köy
lümüzün, ton başına, neredeyse, 100 000 000 civarında bir kazancı olmaktadır. 

Tabiî, kazanç, sadece bundan ibaret değildir. Bizim, orman köylüsüne mutlaka ve mutlaka kay
nak transferi yapmamız lazım; asgarî hayat standartlarını temin edebilecek şartları onlara sağ
lamamız lazım; ama, bütçenin ve ülkenin durumunu da nazarı itibara aldığımız zaman, bu konuda 
klasik bütçe imkânlarına dayalı çözümlerin gerçekçi çözümler olamayacağını, mutlaka ve mutlaka, 
yeni kaynakların, yeni imkânların seferber edilmesi gerektiğini, öyle zannediyorum ki, herkes, 
bizimle birlikte paylaşacaktır. 

Ancak, bu fasılda bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Bizim, 2003 yılı içerisinde or
man köylüsüne toplam olarak aktarmış olduğumuz rakam, 598 trilyondur. Bunun içerisinde, orman 
köylülerine ferdî kredi olarak vermiş olduğumuz ve bu yıl da takribî olarak 50 trilyonu bulacak fer
dî krediler yoktur. Geçen sene 35 trilyon civarındaydı, bu sene, bunu 50 trilyonun üzerine 
taşıyabiliyoruz. Orman köylüsüne direkt olarak intikal eden bu 598 trilyonluk kaynak şu kalemler
den oluşmaktadır: Üretim işçiliğinden 222 trilyon; yatırım, ağaçlandırma çalışmalarından takribî 
olarak 126 trilyon; yangın ve kadastro işçiliğinden 103'trilyon. Bunları da topladığımız zaman, 598 
trilyondur. 7 000 000-7 500 000 orman köylüsünün almış olduğu bu rakam yeterli midir; elcevap, 
yeterli değildir; ancak, ben, bir hususun üzerinde durulmasını faydalı mütalaa ediyorum. 

Onbeş gün önce, Finlandiya'ya, Finlandiya Tarım ve Orman Bakanının konuğu olarak gitmiş
tim. Finlandiya'nın orman alanları ile Türkiye'nin orman alanlarını mukayese ettiğiniz zaman, 
rakam olarak, hektar olarak karşınıza aynı rakam çıkıyor; ama, Finlandiya, yılda 15 milyar dolar, 
sadece ormancılıktan, gelir elde ederken, Türkiye bunun onda l'i kadar bile gelir elde edemiyor. 
Niçin elde edemiyor; çünkü, Finlandiya'nın ormancılık politikası, anlayışı, tarzı, sistematiği ile 
bizim ormancılığımızın bütün anayasal, yasal dayanakları arasında müthiş bir fark var, 180 derece 
fark var; çünkü, Finlandiya'da verimli ormanların tamamı aile işletmelerine veriliyor. Aile işlet
meleri, bu verimli ormanlardan bu üretimi sağlıyor. Verimsiz ormanları devlet alıyor, onları 
rehabilite ediyor, verimli hale getirdikten sonra elinde tutmuyor, onları da özel sektöre veriyor. 

Bizim ormanlarımızın yüzde 99,9'u kamunun, devletin. Yaklaşık 200 000 dava dosyası mah
kemelerde derdest. Siz, yıllardan bu tarafa, vatandaşı ile orman idaresini mahkeme kapılarında 
süründüre süründüre, dedesinden torununa miras kalan orman davaları mizah konusu, film konusu, 
senaryo konusu olurken; biz, burada oturup, bir araştırma komisyonu raporunu değerlendiriyoruz... 
Öyle zannediyorum ki, Türkiye'nin bazı şeyleri değiştirmesi lazım; ama, bizim, bu konuda bazı şey
leri ortaya koymamızın da, artık, zamanı geldi. Burada, ideolojik kaygıları "her şey devletin ol
malıdır" anlayışını, dünyanın gelmiş olduğu bugünkü şartlarda, piyasaya ekonomisinin konuşul-
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duğu ortamda özel sektörün dinamizminden, heyecanından, bilgi birikiminden, her sektörde ve her 
kesimde istifade etmek aklın gereği iken, dünyanın gittiği yol iken, biz, hâlâ ormanlardan üretimi, 
orman köylüsünün -affedersiniz- mandalarıyla, öküzleriyle sürütme suretiyle yaparken, dünya fiyat
larıyla mukayese etmek, dünyadaki gelişmeleri yakalamak imkânı olabilir mi; olamıyor işte! Onun 
için, Finlandiya 15 milyar dolar alıyor, biz, onun onda l'ini bile alamıyoruz; çünkü, üretim ve 
yönetim tarzını değiştirmemiz lazım. Bugünkü Anayasadaki, bugünkü yasalardaki mevcut hüküm
lerle Avrupa Birliğine girmemiz mümkün değildir. Bu, benim şahsımın değerlendirmesi değildir. 
Avrupa Birliğinin bu konuyla alakalı yapmış olduğu değerlendirmeler herkesin malumudur, objek
tif bir şekilde muhtelif yayın organlarında da zaten yerini almaktadır. 

Şimdi, bizim, 1937 senesinde çıkarılmış olan orman kadastrosuyla ilgili kanun, Türkiye'de beş 
yıl içerisinde orman kadastrosunun bitirilmesini amir iken; yani, 1937 -1942 arasında bitecekti; 
ama, geldik 2004'e... 2004'e geldiğimizde, arkaya dönüp baktığımızda gördüğümüz nedir; gör
düğümüz şudur: Üçte 2'sini ancak bitirebilmişiz, üçte l'i duruyor. Peki, ne yapmamız lazım; evet, 
Hükümet olarak, Bakanlık olarak programımıza koyduk, gereğini yaptık, 150 tane komisyon oluş
turduk, 2004 ve 2005 yılları için gerekli ödenekleri ayırdık, 2004 ve 2005'te bu işi bitireceğiz; 
bunun ötesi yok. 

Kamuoyunda, elbette ki, bizim daha önce bu kürsüde sizin huzurunuza getirmiş olduğumuz 
Anayasanın 169 uncu ve 170 inci maddelerindeki değişikliklerle alakalı olarak birtakım endişeler 
ve kaygılar var. Orman kadastrosu bitmiş olsaydı, bu meselelerin çok daha kolay halledileceğini ben 
de kabul ediyorum. Keşke bitirilmiş olsaydı; ama, takdir edersiniz ki, orman kadastrosu teknik bir 
konudur ve en zor bölümleri kalmıştır. Bunları iki yıl içerisinde bitirmek hiç de kolay değil; ama, 
biz, bugün en ileri teknolojileri (uydu imkânlarını, uçak imkânlarını) kullanarak bu meseleyi de in
şallah çözmüş olacağız. 

Burada, bir de, Sayın Ahmet Küçük Orköyle alakalı 4x50 projesinden bahsetti. Bu, bizim 
projemiz değil, Tarım Bakanlığının projesi. Yine, Sayın Küçük "halkı mutlu etmek istiyoruz" 
dediler. Elbette ki, burada bulunmamızın sebebi hikmeti odur. Milletvekili, milletin vekili olarak, 
elbette ki, halkın isteklerine uygun hareket etmek, halkı mutlu etmek, devletin çıkarları, milletin 
çıkarları doğrultusunda hareket etmek hepimizin görevidir. 

İnanıyorum ki, bu konuda belli bir uzlaşının sağlanması daha bir kolay. Bu araştırma raporunun 
objektif değerlendirilmesi yapıldığı zaman, İktidar ve Anamuhalefet milletvekili arkadaşlarımızın 
ittifakla yazmış oldukları bu rapor, önümüzdeki süreçte, bizim de, Türkiye'nin de önünü açacak bir 
rapor olarak benim tarafımdan algılanıyor; değerlendirmemiz bu şekildedir. Onun için, değerli ar
kadaşlarıma gerçekten teşekkür ediyorum. 

Sözlerimi toparlıyorum. Yine, Türkiye'de, ormanlarla alakalı, Türkiye'nin orman varlığı 
azalıyor mu, çoğalıyor mu diye muhtelif platformlarda tartışmalar yapılıyor. Türkiye'nin orman var
lığı azalıyor... Global ısınma, küresel ısınma, küresel ısınmadan dolayı çölleşme, erozyon; tabiî, 
bunların tartışılması, bunlara sivil toplumun katkı koyması, milletvekilinden ülkenin entelektüel
lerine, yazarlarına, aydınlarına, herkesin bu konuda endişelerini kamuoyuyla paylaşması, hakikaten 
fevkalade önemli adımlardır, fevkalade önemli gelişmelerdir. Bunlar, yapacak olduğumuz proje ve 
çalışmalarda, bize güç veriyor, cesaret veriyor. Ancak, şunu ifade edeyim, Türkiye, dünyada, son 
otuz yıl içerisinde orman varlığını geliştiren nadir ülkelerden birisidir. FAO'nun rakamları... 

Şimdi, burada, çok enteresan bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Sinop, Kastamonu, Muğla, 
yani, orman varlığının yoğun olduğu illerden büyük kentlere yaşanmış olan göçler neticesinde, pek 
çok orman köyü, oralardaki tarlalar, bağlar, bostanlar, bugün artık orman haline gelmiştir. 

Şimdi, şu kadastro çalışmasını bitirdiğimiz zaman, Bakanlıktaki uzman arkadaşlarımızla yapmış 
olduğumuz değerlendirmede, orman varlığı -Türkiye'nin orman varlığı yüzde 27 olarak gözüküyor 
ya; bu, global bir değerlendirmedir, takribi bir ifadedir- yaklaşık olarak yüzde 30'ları bulacaktır. 
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Son otuz yıl içerisinde, Türkiye, orman varlığını 500 000 hektar artırmıştır. Geçen sene 110 000 
hektar yeni orman diktik, bu sene, bu, 120 000 hektarın üzerine çıkıyor. Bu, elbette ki, Türkiye'de 
yapılabilecek olan çalışmalar noktasında, bizim, imkânlar ölçüsünde yapabildiğimiz, gerçekleş
tirebildiğimiz bir çalışma; ama, zannediyorum, şu rakamları bilmekte de fayda var: Türkiye'de, 
1992 ile 2002 yılları arasında, ortalama yıllık 35 000 ilâ 40 000 hektarlık yeni orman alanı 
üretilebilmiştir. Biz, iki yıl içerisinde, bunu, yaklaşık olarak, 230 000-240 000 hektara taşıdık. Bunu 
yaparken, 120 000, 130 000, 150 000 hektara doğru yürürken, bunun daha fazlasını yapmak için ne 
olması lazım; kaynak olması lazım. Burada, bu turizm tesislerine tahsis edilen arazilerden, tahsis 
bedelinin yanında, bir de, Orköy Destekleme Fonu adı altında bir pay daha alıyoruz. Biz, uzun yıl
lardan bu tarafa, bu konuda, savsaklanmış ve tahsil edilememiş fonların olduğunu, yaptığımız çalış
malarda gördük. Buradan, şu anda, takribi olarak, bir 13 trilyonluk rakam daha alacağız. Bu 13 tril
yonluk rakamı ne yapacağız; bunu, direkt olarak, işte, orman köylüsünün ferdî kredilerle desteklen
mesi, kalkınması yönünde kullanacağız. Ancak, şunu söyleyeyim: Türkiye'nin, ormancılık 
politikasında, 7 500 000-8 000 000 orman köylüsü ormanlarda yaşamaya devam ettiği müddetçe, 
bu alanda istediği ileri adımları atması ve de başarılı olması mümkün değildir. 

Bu orman köylülerini, insanca yaşayabilecek oldukları, 6831 sayılı Orman Kanununun 2/A 
maddesine göre, yani, 2/A alanlarına taşıyarak onlara yeni bir hayat sunmamız lazım, onları hayata 
yeniden başlatmamız lazım. Onları ayaklarının üzerinde durması için, onlara yeni iş imkânları, mut
laka ve mutlaka, oluşturmamız lazım. Onlar, aile tipi işletmelerle, küçük atölyelerle, ferdî krediler 
noktasında destekleyerek, onların, mutlaka ve mutlaka, kentlerin, büyük kentlerin etrafındaki varoş
lara kümelenmiş insanlar, sefaletin üyesi insanlar olması değil, üreterek, çocuklarının karınlarını 
doyuran, ülke ekonomisine de katkıda bulunan insanlar olmanın mutluluğunu yaşayan insanlarımız
dan birileri olmalarını arzu ediyoruz. Bu konuda önümüzdeki günlerde atacağımız adımlarda, 
değerli milletvekillerimizin, İktidar ve muhalefet olarak, bize verecekleri katkılara şimdiden teşek
kür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son konuşmacı, şahsı adına, Giresun Milletvekili Sayın Mehmet Işık; buyurun. (Alkışlar) 
MEHMET IŞIK (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; orman köylülerinin sorun

larının araştırılması ve çözüm önerileriyle ilgili olarak kurulan Meclis Araştırması Komisyonumuzun 
raporu hakkında şahsî görüşlerimi belirtmek istiyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Burada, söze başlamadan önce, hak etmediğim kadar iltifatta bulunan Komisyon Başkanımız 
Nusret Beye teşekkür ediyorum. 

Yalnız, bir konuyu da konuşmadan geçemeyeceğim. Biz, komisyon olarak, Nusret Beyin Baş
kanlığında, gayet huzurlu, fedakâr, özverili ve onun sağladığı olanaklarla fevkalade iyi şartlarda 
çalıştık. Sabah gün doğarken yola çıktık, gece yarılarına kadar çalıştık, hatta buzların üzerinde, zin
cir takma noktasına kadar giderek, çalışma yaptık. Bu, büyük bir huzurun sağlanmasıyla oldu, bir 
ekip çalışmasıydı ve bunu sağlayan da, bizim, Değerli Başkanımız Nusret Beydi. Arkadaşlarım 
adına da, burada, bu vesileyle, huzurunuzda teşekkür etme ihtiyacı duyuyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, 20 000 civarında orman köyümüz var; bunun 13 
000 kadarı orman kenarı köyler, 7 000 kadarı da ormaniçi köylerdir. Sorun, daha çok ormaniçi köy
lerden kaynaklanıyor. Yani, orman kenarı köyler, çoğu zaman, tarımda yeterli araziye sahip, üretim 
yapılabilen topraklara sahip köylerdir. Ormaniçi köyler ise, tamamen sarp arazide, verimsiz, geniş-
letilemeyen, genişletildiği takdirde ormana zarar veren köylerdir; onu, bir defa birbirinden ayırmak 
lazım. Sorunu 7 000 köyün üzerinde yoğunlaştırırsak ve çözümleri de onun üzerinde yoğunlaştırır-
sak, bazı çözümlerin beraberinde yapılması mümkün. 
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Bu köyler, özellikle orman içinde yaşayan köyler, çoğu zaman birbirine çok uzak, 15-20 
kilometre mesafelerde bulunan mahallelerden oluşan, dağınık, yerleşik, arazisi tamamen meyilli, 
hayvancılığa elverişli olmayan, merası bulunmayan, sulanacak arazisi bulunmayan köyler. Bunlara 
eğitim, sağlık, su, elektrik, telefon götürmek çok masraflı ve yapılamamış bugüne kadar, sorun da 
buradan kaynaklanıyor. Şimdi "geçmişte şu kadar az hizmet yapıldı, buralara götürülmedi, bu yüz
den bu insanlar bu noktada" tarzında tartışmalara girmekte fayda görmüyorum. Durum bu; köy
lülerimiz, 50 ile 300 dolar arasında fert başına düşen gelirle yaşamak mecburiyetinde bırakılmış, bu 
yoksulluk beraberinde orman üzerindeki baskıları artırmış; ne ormanı koruyabilmişiz ne insanımızı 
orada mutlu edebilmişiz. Sorun burada. Bu komisyon da buna çözüm bulmak için çalıştı, bu bakış 
açısıyla çalıştı ve tahmin ediyorum, bazı arkadaşlarımız yeterli bulmasa da, özveriyle ve zamanı en 
iyi kullanarak çalıştı. 

Anayasamızın 169 uncu ve 170 inci maddeleri, orman köylülerinin kalkındırılmasını dev
letimize görev olarak vermiştir. Diğer bakanlıklar yanında, bu görevin aslî yürütücüsünün Orman 
Bakanlığı olması lazım gelir; ancak, Sayın Bakanla, ben, pek ormancılık politikası konusunda an
laşamıyorum, onu da açıkça söyleyeyim; farklı bakıyoruz meselelere. Nitekim, işte, kızılağaçtı, 17 
nci maddede yapılmak istenen değişiklikti, 2/B maddesi uygulamalarıydı; bunlar, bana şahsen -şah
sım adına konuştuğum için şahsen diyorum- ters gelen, pek içime sindiremediğim, ormana zarar 
vereceğini düşündüğüm yaklaşımlar. 

Ancak, beni üzen bir konuyu da burada belirtmek istiyorum. Araziden geldikten sonra, komis
yon toplantısı yaptık. Sayın Başkanımız, Orman Bakanından bir randevu alıp, bizi Sayın Bakana 
götürecekti; bu sorunları bizzat kendisiyle de görüşerek anlatmak istemiştik. Zannediyorum, bu ran
devu sağlanamadı. Sayın Bakan, çok önemli işleri olması dolayısıyla olacak, ikibuçuk aydır bir ran
devu veremedi ve Sayın Başkan bizi oraya götüremedi. Bunu da, burada sitem olarak iletmek is
tiyorum; ama, Başkanımızdan kaynaklanan bir sorun olmadığını da biliyorum. 

Yasalara göre, ormaniçi ve orman kenarındaki köyler orman köyleri olarak tarif ediliyor; an
cak, orman köylüsü denilince genel bir tanım yapılmakta. Sanki hepsi aynı şartlan taşıyormuş gibi, 
aynı ekonomik durumdaymış gibi bir mütalaayla orman köylerine yaklaşılıyor. Orman köylerinin 
içerisinde 50 ilâ 200-300 dolar gelirle yaşamak mecburiyetinde olan köylüler olduğu gibi, seracılığa 
başlamış, hayvancılığı gelişmiş, yeterli toprağa sahip orman köyleri de var, bilhassa bitişik köyler
de. O bakımdan, orman köylerini incelerken öncelikle ve ivedilikle orman köylerinin ekonomik 
bakımdan sınıflandırılmasının yapılması gerektiğini düşünüyorum, ekonomik durumuna göre 
yeniden bir tasnife tabi tutulmalıdır. Bu tasnif üç şekle bağlanır: 

Devlet desteğiyle, kredilerle, eğitimle yerinde kalkındırılabilecek köyler. 
İkincisi, zaten kalkınmış köyler. Biraz önce konuşan arkadaşlarımız örnek verdiler -onu, biraz 

sonra vereceğim bir örnekle ben de destekleyeceğim- kalkınmış, ekonomisi düzelmiş; ama, statüsü 
orman köyü olan köyler. 

Bir de, ne yaparsanız yapın, içinde bulunduğu şartlarda yerinde kalkınması mümkün olmayan, 
devletin götürdüğü yatırımların da pek fayda sağlamadığı, dağınık olduğu, verimsiz olan köyler. O 
halde, orman köylerini yeniden bir sınıflandırmaya tabi tutup, neler yapılabileceğini ona göre tespit 
etmek gerekiyor. 

Sayın Başkan izah etti, orman köyleriyle ilgili olarak çalışmaya başlamadan önce, Ankara'da bu 
işle ilgilenen tüm resmî ve özel kurumları, sözü olacak herkesi dinledik ve bu birikimlerle araziye 
gittik. Araziye giderken, araştırmamızda, ormanların yoğun olduğu ve kendine özgü şartları taşıyan 
bölgeleri ayırdık. Buralar, Akdeniz Bölgesi, İstanbul ve Trakya yöresi -tabiî, Muğla da dahil- Doğu 
Karadeniz Bölgesi, Bolu ve Adapazarı idi. Bunlar, ayrı coğrafî şartlarda, arazi yapıları ve yerleşim 
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şekilleri farklı olan bölgelerdi. Bu bölgelere bizzat giderek -ama, köylere, en ücra köylere giderek-
sorunları yerinde gördük, dinledik ve buna göre bu raporu tanzim ettik; ancak, özellikle Trakya 
yöresinde yeterli arazinin mevcut olduğunu, köylerin, kredilerle, yerinde kalkınabileceğini tespit et
tik; onlar, eğitimle, desteklerle ve altyapı hizmetleriyle yerinde kalkmdırılabilir. 

Akdeniz Bölgesinde, sahile yakın orman köyleri seracılığa başlamış. Bu bölgede, ekonomik 
bakımdan, artık, belli bir seviyenin, hatta, Türkiye ortalamasının üzerine çıkmış yöreler de var; ama, 
bu yörelerde sera kurulan araziler de, hazineye ait araziler veya orman arazisi. Şu anda kurmaya 
devam ediyorlar. 2 dönüm seradan da 20-30 milyar lira gelir sağladıklarını söylediler. 

Buradan başka bir noktaya geleceğim; onun için, bunları, önce, bilgi olarak sunuyorum. 

Karadeniz Bölgesinde ve Akdeniz Bölgesinin yüksek kesimlerindeki köylerinde çok büyük bir 
sefalet var, açlık var. Gerçekten, buralarda yaşayan insanların, bugüne kadar, devlet nimetlerinden 
faydalanamamış olmasını, devletin onlara elini uzatamamasını, Türkiye Cumhuriyetinin bir eksiliği 
olarak burada belirtmek istiyorum. 

Orman köylerinin durumlarına göre sınıflandırması yapıldıktan sonra, ikinci önemli sorun... 

Sayın Başkan, zaman da azalıyor galiba. O zaman, kısa keseyim. 

Derhal orman kadastrosu bitirilmeli, 2/B uygulamaları netleştirilmeli, 2/A bölgeleri; yani, köy
lerin taşınacağı tarıma elverişli topraklar tespit edilmeli, o yüksek dağ köylerinin; yani, yerinde kal
kındırılması mümkün olmayan köyler süratle aşağı çekilerek verimli topraklara yerleştirilmeli. 

Şimdi, Sayın Bakan diyecek ki, parayı nereden bulacağız, kaynak yok. 2/B maddesinden gelen 
paralar burada toplanmalı; bu paralar, kadastro için, ağaçlandırma için, köylerin kalkındırılması 
için, köylerin kalkındırılıp başka yerlere yerleştirilmesi için kullanılmalı. Bunun da yasal dayanağı 
bu Meclisten alınmalıdır. Bunun dışında, özellikle fakir, yoksul köylülerin 2/B maddesiyle sahip ol
duğu, halen kullandığı yerlerinden de para almamak şartıyla söylüyorum bu sözümü. Derhal tabiî; 
yasa gereği de o. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET IŞIK (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür için 1 dakika eksüre istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Işık. 

MEHMET IŞIK (Devamla) - Boşaltılan köyler de süratle ağaçlandırılmak ve yeni orman alan
ları da böylece kazanılmak. Hem orman kurtarılmalı, orman üzerindeki baskı kaldırılmalı hem de 
yeni orman alanları kazanılmalıdır. 

Bu komisyonun, ben içinde olduğum için söylemiyorum, gerçekten büyük bir özveriyle çalış
tığını, önerilerinin gerçekçi olduğunu, uygulanabilir olduğunu; ama, işin zor olduğunu, yürek is
tediğini, cesaret istediğini, soluk istediğini, uzun vadeli bu çalışmanın planlanıp havza bazında plan
lanıp, uygulanması halinde bu sorunun, orman üzerindeki köylülerin baskı sorununun ve orman 
köylülerinin yaşam sorununun biteceğine inanıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Sayın milletvekilleri, orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak orman köylerinin kaldırıl

ması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/69, 118) esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, 2 nci sıraya alınan, Samsun'da kurulma aşamasındaki mobil santralların 
ihale ve yer seçimleri süreçleri ile çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan 
(10/29,31) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 297 sıra sayılı raporu üzerindeki genel 
görüşmelere başlayacağız. 

2. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 24 milletvekili ile Samsun Milletvekili Cemal Demir ve 
23 milletvekilinin, Samsun'da kurulma aşamasındaki mobil santralların ihale ve yer seçimi süreç
leri ile çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/29,31) (S. Sayısı: 297) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Hükümet?.. Yok. 

Sayın milletvekilleri, süremizin daralması nedeniyle "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" ile 
alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 2 Haziran 2004 Çarşam
ba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.52 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, din eğitimine, 
Baskıya dayalı din propagandasına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/2394, 2395) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Mehmet AYDIN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

<T §-*tfl~ 
Atillâ BAŞOĞLİJ 

Adana Milletvekili 

7/1621 sayılı soru önergemize vermiş olduğunuz cevap, "Konuya din ve 
vicdan özgürlüğü açısından yaklaşıldığı zaman dinlerin anlatılması önünde 
hukuki bir engel bulunmamaktadır. Kaldı ki AB süreci, turizm hareketleri, 
iletişim teknolojisi ve küreselleşmenin geliştiği çağımızda farklı din 
mensuplarının bir araya gelmesi ve birey inançlarının anlatılmasma bir zemin 
hazırlamaktadır." ifadelerini içermektedir. 

1. Çağdaş dünyada tabiî ki her kesim kendi inançlarım yayacak ve 
anlatacaktır ancak siz gençlerimizin bu konuda gerekli donanıma sahip 
olduklarına inanıyor musunuz? 

2. Dinlerin karşılıklı olarak anlatılması ve bireylere seçimde eşitlik verilmesi 
hususunda İslamiyet'in eşit rekabet şartlarına sahip olduğunu düşünüyor 
musunuz? 

3. Çocuklarımıza dinimizi diğer dinlerin kendi çocuklarına anlattığı şekilde, 
yoğunlukta ve anadilde anlatacak mısınız? Çocuklarımızın dinlerini 
anlamak hususunda bir dil hareketine başlamayı düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Devlet Bakam Sayın Mehmet AYDIN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

HA £>£W 
Atillâ BAŞOĞLU 

Adana Milletvekili 

7/1621 sayılı soru önergemize vermiş olduğunuz cevap, "İnsanların 
zaaflarından yararlanarak menfaat ve baskıya dayalı, siyasi ve ideolojik amaçlı 
din propagandası anlamındaki proselitizme hoşgörüyle bakmak mümkün 
değildir. Nitekim Anayasamızın 24, 25 ve 26. maddeleri ile, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 9. maddesi de bu anlamdaki hareketleri sınırlandırmıştır." 
ifadelerini içermektedir. 

- 6 2 -



T.B.M.M. B : 95 1 . 6 . 2004 O : 1 

1. Yukanda anmış olduğunuz düzenlemelere rağmen yurdumuzda 
hoşgörüyle bakmadığınızı belirtmiş olduğunuz tarzda faaliyetler yaşanmış 
ve yaşanmakta mıdır? Yaşanmış ve yaşanmakta ise failleri kimlerdir, ne 
gibi bir tedbir alınmıştır? 

2. Gazetelerde yayımlanan makale ve haberler tedbirlerinizde esas ahnmakta 
mıdır, konuyla ilgili çıkan haberler sonrasında hiçbir önleyici tedbir 
alınmış mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : BM.0.0M/Oİ4?j~ A N K A R A 
7 t l$f /2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :29.04.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5316 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nım Bakanlığıma tevcih ettiği 7/2394 ve 7/2395 
esas nolu yazılı soru önergelerine verilen cevabın bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

'rof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 7/2394 ESAS NOLU 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Soru 1. Çağdaş dünyada tabi ki her kesim kendi inançlarını yayacak ve 
anlatacaktır. Ancak siz gençlerimizin bu konuda gerekli donanıma sahip 
olduklarına inanıyor musunuz? 

Cevap 1. Bireyin dini ve kültürel kimliğinin oluşması pek çok etken ve sosyal 
dokunun katkılarına bağlıdır. Aile, eğitim kurumları, sosyal çevre, bu bağlamda ilk 
akla gelen değişkenlerdir. Gençlerimizin sahip olduğu sağlıklı ve yeterli dini bilginin 
seviyesi de tabii olarak bu değişkenlerle orantılı olmak durumundadır.En erken ve 
tabii tarzda aile ortamında kazanılmaya başlayan dini ve kültürel değerler, 
Okullarımızda ilköğretimin 4. sınıfından lise son sınıfa kadar sunulan Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi dersleriyle daha üst ve kavramsal seviyeye ulaşacağını beklemek 
mümkündür. Diyanet İşleri Başkanlığımız, bu toplumsal iş bölümünde üzerine düşen 
görevi, camilerde hutbe ve vaaz, Kur'an kurslarında hazırlanan dersler, farklı 
konulara tahsis edilmiş konferanslar, radyo ve TV programları yoluyla, yurtiçinde ve 
yurtdışında yaşayan insanlarımızı bilgilendirerek yerine getirme çabası içindedir. 

Soru 2. Dinlerin karşılıklı olarak anlatılması ve bireylere seçimde eşitlik 
verilmesi hususunda İslamiyet'in eşit rekabet şartlarına sahip olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

Cevap 2. Yaşayan dinler arasında ilişkileri tanımlamada, sorudaki kullanılan 
"rekabet" kavramını tercih etmenin bir takım yanlış anlaşılmaları da beraberinde 
getirmesi muhtemeldir. Çünkü her din, kendi zaviyelerinden bakıldığında, insanlara 
güzel ve erdemli değerleri, barış içinde birlikte yaşamayı öğrettiğini ileri sürmektedir. 
Bununla birlikte, dinlerin birey ve düşünceleri etkileyebilme potansiyeli zaman zaman 
bu çerçeve dışına taşınarak kullanılmak suretiyle, başta siyasi olmak üzere, farklı 
emellerin meşrulaştırılması veya bu emellere götüren yolların kolaylaştırılması 
yönünde Suiistimal edildiklerine de şahit olunmaktadır. 

Suiistimal edilmeyen bir dini düşüncenin, muhataplarına sunduğu mesajın her 
dönemde, o dönemin özgün şart ve anlatım imkanları ile şekillendirilmesi zarureti 
gayet açıktır. Gerek ilahiyat fakültelerimiz gerekse Diyanet işleri Başkanlığımızın ilmi 
çalışma ve yayınları, sağlıklı dini bilgi edinmek ve kendini yenilemek isteyenlere bu 
yönde zengin bir kaynak oluşturmaktadır. 

Soru 3. Çocuklarımıza dinimizi diğer dinlerin kendi çocuklarına anlattığı 
şekilde, yoğunlukta ve anadilde anlatacak mısınız? Çocuklarımızın dinlerini 
anlamak hususunda bir dil hareketine başlamayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 3. Okul çağındaki çocuklara dinimizin öğretim pedagojisi ilkeleri 
açısından nasıl anlatılacağı ve ne tür eğitim malzemesi kullanılacağının incelenip 
karara bağlanıp gerekli kararların alınması Milli Eğitim Bakanlığımızın uhdesindedir. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 7/2395 ESAS NOLU 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Soru 1. Yukarıda anmış olduğunuz düzenlemelere rağmen yurdumuzda hoşgörü 
ile bakmadığınızı belirtmiş olduğunuz tarzda faaliyetler yaşanmış ve yaşanmakta mıdır? 
Yaşanmış ve yaşanmakta ise failleri kimlerdir, ne gibi bir tedbir alınmıştır? 

Cevap 1. Bilindiği gibi, misyonerlik faaliyetlerinin önemli bir bölümü gizli 
yapılmaktadır. Dolayısıyla, bu tür faaliyetleri ve faillerini somut belgelerle tespit etmek 
zordur. Asıl amacını gizleyerek, turizm veya iş gibi gerekçelerle vize alıp ülkemize 
gelen bazı yabancılar, zaaf içinde olabilen bazı insanlarımıza yönelik propaganda 
yapabilmektedir. Diyanet işleri Başkanlığı başta olmak üzere tüm kurumlarımız, bu 
tür gelişmeler karşısında kendilerine düşen sorumluluğun farkında olarak, hangi tür 
önlemlerin alınmasının etkili ve kalıcı olacağını belirlemeye çalışmaktadır. Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin işbirliği 
ile, önümüzdeki sene içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ve ağırlıklı olarak "alan 
araştırmalarına yer vermeyi amaçlayan, "Türk Dünyasında Misyonerlik" konulu 
sempozyum bu tür çalışma örneklerinden sadece bir tanesidir. 

Soru 2. Gazetelerde yayımlanan makale ve haberler tedbirlerinizde esas 
alınmakta mıdır, konuyla ilgili çıkan haberler sonrasında hiçbir önleyici tedbir alınmış 
mıdır? 

Cevap 2. Soru önergesinde değinilen konuya dair medyada yayımlanan 
değişik türdeki bilgi ve haberler, kurumlarımızın ilgili birimlerince izlenmekte, derlenip 
değerlendirilmektedir. Aslında, basınımızda çıkmakta olan bu tarz haberlerin 
yayımlanması yeni bir gelişme olmayıp, yıllardan beri bu tür haberlere rastlana 
gelmiştir. Mesela, 1990 yılı'nda 25,1995'te 91,2000'de ise 97 haber ve köşe yazısı 
yayımlanmıştır. Ancak, bazı gazetelerde Hıristiyanlığa döndüğü belirtilen 
insanlarımızın sayısına ilişkin rakamlar abartılıdır. Bu faaliyetler gizli yapıldığından, 
bazı vatandaşlarımızın gerçekten din değiştirip değiştirmedikleri ya da nasıl 
değiştirdiklerinin netleştirilmesi kolay gözükmemektedir. Ortalıkta dolaşan ve 
insanlarımızın moralini yıpratan, "şüyuu vukuundan beter" bu konudaki söylentiler 
karşısında herkes gereken hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Biz, dinler ve 
kültürler arası yaşamakta olduğumuz yoğun ilişkilerde, halkımıza ve onun bu alandaki 
bilgi birikimimize güveniyor, üzerimize düşeni yapmaya çalışıyor; misyonerlik 
faaliyetlerinin etkisiz kılınmasında akılcı tek yolun, eğitimli, inançlı ve bilinçli bir 
toplumdan geçtiğine inanıyoruz. 

- 6 5 -



T.B.M.M. B : 95 1 . 6 . 2004 O : 1 

2. - Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR'ın, bir eğlence kulübünde işlenen cinayete ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdulkadir AKSU'nun cevabı (7/2400) 

20/4/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın, İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU 
tarafindan yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 

Hasan GÜYÜLDAR 
CHP Tunceli Milletvekili 

10.04.2004 tarihinde İstanbul Taksim'de AMdeinTTTMrbarda düzenlediği 
veda gecesinde bıçaklanarak öldürülen Barış DÖNMEZ cinayetinin üzerinden 
10 gün geçmesine karşın bir dizi soru yanıt bekliyor. 

AKADEMY 14 adlı kulüp güvenliğim sağlayan özel güvenlik birimi 
olmasına rağmen, bu korkunç cinayetin işlenmesi ve arkasında tanıkların 
konuşmaması, delillerin anında yok edilmesi bu olayın organizeli olduğu 
şüphesini yaratıyor mu? 
Eğlence merkezi olan Beyoğlu'nda güvenlik sorunu yaşandığı bir gerçek. 
Bu bölgede ve eğlence yerlerinde güvenliğe dair ek tedbirler alınması 
düşünülüyor mu? 
Türkiye'nin genelinde eğlence yerlerinde güvenliğin sağlanması, her çeşit 
kesici alet ve ateşleyici silahların bulunması sorumluluğunun işletme 
sahiplerine ait olacağı ve işlenen suçlara ortak olması için yeni bir 
düzenleme yapılması düşünülüyor mu? 
AKADEMY 14 adlı Kulüp güvenliği özel güvenlik şirketine ait olmasına 
rağmen, bu eğlence yerinde cinayet işleniyor ve suçlular hala 
bulunamıyorsa, özel güvenlik şirketleri ile ilgili sorumlulukların yeniden 
düzenlenmesi düşünülüyor mu? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 - t ^ } _ / o 2 / ( s 

Konu.Y azılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 29.04.2004 tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02 -5352/18325 -7/2400 sayılı yazınız. 

Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen, (7/2400) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Söz konusu olay, İstanbul ili Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi No: 189 sayılı yerde faaliyet gösteren 
Akademi 14 isimli klüp içerisinde meydana gelmiştir. Olayda maktul Barış DÖNMEZ kesici aletle karın ve 
boyun bölgesinden yaralanmış ve tedavi edilmek özere kaldırıldığı Amerikan Hastanesinde 12.04.2004 günü 
vefat etmiştir. İşletme personel şefinin talimatıyla, olay yerinde bulunabilecek iz ve debilerin işletme 
personeli tarafından temizlenmek suretiyle yok edilmesinden dolayı, personel şefi ile personel 13.04.2004 
günü hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte Beyoğlu C.Başsavcılığına sevk edilmişlerdir. Şahıslar yapılan 
sorgulanna müteakip serbest kalmışlardır. Daha sonra yapılan araştırmalar, görgü tamklanmn teşhisi ve 
alınan ifadaler neticesinde maktul Barış DÖNMEZ'in öldürülmesiyle bağlantılan olduğu belirlenen Yavuz 
ERİŞKEN, Ömer Faruk SARAL ve İbrahim BİBEROĞLU 13-14.04.2004 tarihlerinde yakalanarak, 
düzenlenen tahkikat evrakıyla 16.04.2004 günü Beyoğlu C.Başsavcılığına sevk edilmişlerdir. Şahıslardan 
İbrahim BİBEROĞLU Hz.2004/6342 sayı ile tevkif edilmiş, Yavuz ERİŞKEN ve Ömer Faruk SARAL isimli 
şahıslar ise serbest kalmışlardır. 

Özel Güvenlik şirketlerinin sorumlulukları ile ilgili olarak günün değişen ve gelişen şartlarına göre 
2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlann Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun'da 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hazırlanmış, Başbakanlık tarafından TBMM Başkanlığına 
gönderilmiştir. İlgili komisyonlarda tasan üzerindeki görüşmeler halen devam etmektedir. Kanun Tasansı, 
ticari amaçlı güvenlik şirketleri kurulmasının esas ve usulleri, çalıştıracaklan personelin yetki ve 
sorumluluktan belirlenmekte olup, kişi, kurum ve kuruluşlann bu tür şirketlerden güvenlik hizmeti almasına 
imkan sağlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

26.../05/2004 

Abdülkadir 
İçişleri B: 
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3. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Sabancı suikastı sanığına ilişkin sorusu ve Dışiş
leri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2413) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakam Sayın Abdullah GÜL tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atilla BAŞOĞLU / S~ 
Adana Milletvekili 

1. Avrupa ülkelerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonun henüz ilk 
saatlerinde ele geçirilen Sabancı suikastı zanlısı Fehriye ERDAL'ın 
Brüksel'de bir örgüt evinde göz altına alınması sonrasında yanlışlıkla göz 
altına alındığının açıklanması ve o gün yetkililer tarafindan serbest 
bırakılmasının sebepleri nelerdir? 

2. Fehriye ERDAL hususunda Belçika hükümetine defalarca iade talebi 
bulunmasına rağmen niçin halen iade edilmemiştir? 

3. DHKP-C örgütü Avrupa Birliğinin terör örgütüne alınmış olmasına 
rağmen Belçika hükümeti tarafindan gerekli müeyyidelere uygulamakta 
mıdır? 

4. Eğer dostumuz ve müttefikimiz Belçika, terör örgütleri hususunda 
sorumluluklarını yerine getirmiyorsa, DHKP-C örgüt sözcüsü Musa 
ASAOĞLU'nun 05.04.2004 tarihli ulusal basınımızda yer alan Belçika 
hükümetiyle anlaşmaları olduğu iddiaları doğru mudur, söz konusu devlet 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı :026.21/2004/SPGY/216137 ?• : ^ > LÜÜ^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 29.04.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2413-5335/18290 sayılı yazılan. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun 7/2413 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1.Avrupa ülkelerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonun henüz ilk saatlerinde ele geçirilen 
Sabancı suikastı zanlısı Fehriye Erdal'ın Brüksel'de bir örgüt evinde göz altına alınması 
sonrasında yanlışlıkla göz altına alındığının açıklanması ve o gün yetkililer tarafından 
serbest bırakılmasının sebepleri nelerdir? 

2. Fehriye Erdal hususunda Belçika hükümetine defalarca iade talebi bulunmasma rağmen 
niçin halen iade edilmemiştir? 

3.DHKP/C örgütü Avrupa Birliği'nin terör örgütüne alınmış olmasına rağmen Belçika 
hükümeti tarafından gerekli müeyyidelere uyulmakta mıdır? 

4. Eğer dostumuz ve müttefikimiz Belçika, terör örgütleri hususunda sorumluluklarım 
yerine getirmiyorsa, DHKP/C örgüt sözcüsü Musa Asaoğlu'nun 05.04.2004 tarihli ulusal 
basınımızda yer alan Belçika hükümetiyle anlaşmaları olduğu iddiaları doğru mudur, 
sözkonusu devlet örgütü korumakta mıdır? 

YANITLAR: 

1. Fehriye Erdal, 26 Eylül 1999'da Knoke'de bir evde çıkan yangın sonucunda Belçika 
polisinin müdahalesi üzerine anılan evin DHKP/C hücre evi olduğunun anlaşılmasıyla 
birlikte, silahlı olarak yakalanan bir grup DHKP/C'liyle beraber tutuklanmış, ancak 2000 
yılı Ağustos ayında göz hapsinde tutulmak üzere tahliye edilmiştir. Erdal, halen göz 
hapsinde tutulmaktadır. 

Öte yandan, Belçika Hükümeti 'nin, 1 Nisan 2004 tarihinde düzenlenen operasyon 
sırasında Fehriye Erdal'ın "yanlışlıkla göz altına alındığına" dair bir açıklaması 
bulunmamaktadır. Ancak Erdal'ın, operasyon sırasında DHKP/C örgüt evinde bulunduğu 
ve ilk aşamada gözaltına alınanlardan olduğu, daha sonra ise kimliğinin anlaşılması 
üzerine, zaten göz hapsinde bulunduğundan, operasyon çerçevesinde gözaltına 
alınanlardan ayınldığı bilinmektedir. 

2. Fehriye Erdal'ın 26 Eylül 1999 tarihinde Belçika'da yakalanması üzerine, adıgeçenin, 
"Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi" (SİDAS) hükümleri çerçevesinde ülkemize 
iadesini teminen, gerekli iade dosyası Belçika makamlarına zamanında tevdi edilmiştir. 

İade talebimiz, TCK'nın 146/1 maddesinde öngörülen anayasal düzeni zorla 
değiştirmeye teşebbüs etmek suçuna ve dolayısıyla siyasi nitelikli olaylara dayandığı, 
olayda kullanılan suç aletleri ve suikast şartlarının 1977 tarihli "Terörizmin Önlenmesine 
Dair Avrupa Sözleşmesi "nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen koşullan taşımadığı 
(Sözleşme, eylemin terör niteliği taşıması için otomatik silah, bomba vs. kullanılmasını 
gerekli kılmaktadır, oysa olayda küçük çaplı silah kullanılmıştır) ve Türkiye'nin 
"Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, ölüm cezası 
uygulanmayacağı şeklinde teminat vermediği gerekçeleriyle Belçika Adalet Bakanlığı'nın 
31.09.2000 tarihli kararıyla reddedilmiştir. 
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Belçika Adalet Bakanlığının bu kararının alındığı 2000 yılından, savaş ve çok yaıaıı 
savaş tehdidi halleri dışında ülkemizde idam cezasının kaldırıldığı 2002 Ağustos ayma 
kadar geçen süre zarfında, adıgeçenin iadesini teminen Belçika ilgili Makamları nezdinde 
girişimler sürdürülmüş ve gerekli yasal prosedürler izlenmiştir. 

TBMM tarafından 3 Ağustos 2002 tarihinde kabul edilen 4771 sayılı "Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"un 9 Ağustos 2002 tarih ve 24841 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesini müteakip, yasanın birinci 
maddesine göre savaş ve çok yakın savaş tehdidi halleri dışında, ölüm cezasının 
kaldırıldığı ve müebbet ağır hapis cezasına dönüştürüldüğü hükmü çerçevesinde, 
mevzuatımızda ölüm cezası bulunması nedeniyle iadesi reddolunan Fehriye Erdal 
hakkında Belçika makamları nezdinde yapılan yeni bir girişimle, adıgeçenin ülke dışına 
kaçmasının önlenmesi ve ülkemize iadesi amacıyla geçici tutuklanması talebimiz 19 
Ağustos 2002 tarihinde Brüksel Büyükelçiliğimiz tarafından Belçika Dışişleri 
Bakanlığına iletilmiştir. 

Son olarak Nisan 2004'te Belçika makamlarından, ülkemizde idam cezasımn 
kalkması, ardından DHKP-C'nin AB tarafından terör örgütü olarak kabul edilmesi, 
işlenen suçun siyasi niteliği bulunmaması gibi hususlar gözönünde bulundurularak, iade 
talebimizin Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi uyarınca yeniden ele alınması ve 
Erdal'ın ülkemize iadesi amacıyla geçici olarak tutuklanması talep edilmiştir. Belçika 
tarafından henüz bir yanıt alınmamıştır. 

3. DHKP/C, 2 Mayıs 2002 tarihli AB Konseyi Karanyla AB Terörist Kişi ve Örgütler 
Listesi'ne eklenmiş bulunmaktadır. Bir terör örgütünün AB listesine eklenmesi, sadece 
malvarlığı ile para transferlerinin izlenmesi, engellenmesi ve gerekirse kovuşturma 
açılmasına olanak tanımaktadır. Bu bağlamda, AB listesi kapsamındaki örgütlerin, mali 
konular dışındaki alanlarda faaliyet göstermeleri, bayrak ve simgelerini teşhir edip gösteri 
yapmaları gibi eylemlerinin yasaklanması, her AB üyesi ülkenin münferiden alacağı 
yasaklama karanna bağlıdır. Belçika'da bu aşamada DHKP/C'ye yönelik olarak alınmış 
bir yasaklama karan bulunmamaktadır. 

4. Belçika'nın terör örgütlerine yönelik yaklaşımı, genel olarak, bu tür örgütleri 
yasaklamanın, örgütlerin yer altına inmesine neden olacağı ve denetimlerini zorlaştıracağı 
yönündedir. Bu nedenle Belçika, bir terör örgütüne karşı tedbire başvurulmasında, Belçika 
yasalannın ihlal edilmiş olup olmadığını esas almaktadır. Belçika'nın bu tutumu, tüm 
terör örgütleri için geçerlidir. 

Belçika'daki DHKP/C mevcudiyeti, Türkiye ve Belçika arasında çeşitli düzeylerde ve 
sıklıkla ele alınan bir konu olup, bu alanda bir terör örgütü mensubunun açıklamalanna 
itibar edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. 
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4. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya İlinde reklam ve ilan 
panolarına yönelik eleştirilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK-
SU'nun cevabı (7/2422) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. / / 

Saygılarımla. / J / 
( y f / 21.04.2004 

/// Feridun F. BALOĞLU 
/ ' Antalya Milletvekili 

16 Nisan 2004 tarihindeki Antalya gezinizde, kentteki üan-reklam panolarına yönelik 
eleştirileriniz basına yansımıştır. Bu eleştirikrinizin sonucu olarak Antalya Büyükşehîr 
Belediye Başkam'na uReklam levhalarını hemen kopanp atmak gerek. Başkanın bizzat 
arabadan inip, kesilmesi sırasında başında durması gerekir'1 talimatı verdiğiniz 
belirtilmektedir. 

1- Bu haberler doğru mudur? Uygulama tüm tabelalara yönelik midir? Antalya gibi büyük bir 
kentte, Belediye Başkam'na öncelikli görev olarak "tabela kesme işi" vermenizin gerekçesi 
nedir? Antalya'nın 1.5 yıllık iktidarınız döneminde hiçbir destek görmediği, tek bir ciddi 
yatırım yapılmadığı bilindiğine göre, sizce kentin en önemli sorunu reklam tabelaları 
mıdır? Antalya'da öncelikli sorun reklam tabelaları ise, iktidarınız tabelaları şekle 
sokunca, Antalya'nın sorunları çözülmüş olacak mıdır? 

2- Son seçim kampanyasında, Antalya'da sizin resimlerinizle donatılan çok sayıda pano, 
bilboard vs. kullanıldığını hatırlıyoruz. O dönemde uygun bulduğunuz "reklam yöntemini''. 
seçimlerden sonra sakıncalı bulmanızın ve düşüncenizi değiştirmenizin gerekçesi nedir? 

3- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz dönemde, Antalya'da uygulanmasını 
istediğiniz yöntemle "tabela kesme işinin başında olup tabela toplamanız" söz konusu olmuş 
mudur? Olmamışsa, neden Antalya'da bu uygulamayı talep ediyorsunuz? Olmuşsa, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğunuz donemde bu yöntemle kaç. adet tabela 
topladınız? 

4- İlan-reklam panoları ve tabelaların, ne biçimde kullanılacağı kurallara bağlandığına göre, 
bu kuralları yeniden düzenlemeyi düşünüyor musunuz? Bu tür bir düzenleme söz konusu ise, 
yeni düzenlemeyi beklemeden, kurallara uygun olardan da kapsayacak biçimde Antalya'daki 
tabelalara karşı bir savaş başlatmayı neden gerekli gördünüz 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/^(sf^t ^ / j j 2 0 0 4 
KONU ; 7/2422 Esas Nolu ' 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başkanlığının 05.05.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2422-5383/18403 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 05.05.2004 tarihli ve B.02.KKG.0.12/106-351-20/2117 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sn. Feridun Fikret BALOĞLU tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Başbakan adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip buyurulan yazılı soru önergesiyle ilgili 
olarak, Antalya Valiliği aracılığıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığında alınan 12.05.2004 ve 370 sayılı 
yazıda; 

1580. 3030, 2464 ve 1608 sayılı Yasalarda, ilan ve reklam panoları ve tabelalarla ilgili olarak Büyükşehir 
Belediye Başkanlarına görevler yüklendiği, ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 02.08.2001 tarih ve 
098 sayıl kararları ile kabul edilen, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Reklam Levhaları Yönetmeliğimde ayrıntılı 
olarak düzenlenmeye konu olduğu, 

Söz konusu Yönetmeliğin amaç ve kapsamını düzenleyen, 1 inci maddesinde, "Bu Yönetmelik Antalya 
Büyükşehir Belediyesi sınır ve mücavir alanları içerisinde reklam, tabela, boş alan ve arsa kullanımının yol açtığı 
görsel kirliliği ortadan kaldırmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek 
ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar" 
düzenlemesi getirildiği, 

Esasen bu yasal düzenlemeler çerçevesinde, Belediyenin gerçekte görüntü kirliliği yaratan mevzuata 
aykırı tabelaları kaldırarak, yaya geçişini engelleyici kaldırım işgalleri ile ilgili görevini yerine getirdiği, 

Bunların yanı sıra, anılan Yönetmelik'teki mevcut düzenlenmelerin, günümüz koşullarına daha uygun ve 
uygulanabilir hale getirilmesi için Belediyece bir çalışma başlatıldığı ve kurulan komisyonun Yönetmelik değişikliği 
çalışmalarına devam ettiği, 

Sayın Başbakanımızın Antalya'yı ziyaretlerinde işaret ettiği hususların, seçim dolayısıyla artan tanıtım 
faaliyetlerinden arta kalan, görüntü kirliliği yaratıcı tabelaları da kapsayan bir durum olduğunu, Belediyenin 
yasaların kendisine yüklediği görevlen geçmişte olduğu gibi o tarihte derhal yerine getirerek ortadan kaldırdığı 
çalışmalarının özenle devam ettiği, 

belirtilmektedir. 

Sayın Başbakanımızın ilan-reklam panoları ve tabelalarla ilgili olarak Antalya gezisinde sarf ettiği sözler, 
belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde görüntü kirliliği yaratan mevzuata aykırı tabelaların ortadan 
kaldırılması gereğine işaret etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

todülkadir AKSI, 
Bakan 
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5. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Uludağ'daki Volfram madeni ve işletmesine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/2428) 

20.042004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Kimi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL' 
' Buna Milletvekili 

Ülkemiz bir çok maden açısından zengin bir kapasiteye sahiptir. Bununla birlikte bu 
zenginliklerimizin yeryüzüne çıkartılması ve kullanılmasında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. 
Gerek teknoloji eksikliği, gerekse yeterli araştırmaların yapılmaması bizi sürekli olarak dış 
ülkelere muhtaç etmektedir. 

Rezervleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız madenlerimiz, topraklarımızın 
altında beklemekte, bizler de bu kadar ekonomik sıkıntı ve borçlar arasında yine dış 
ülkelerden maden satın almaktayız. 

Son yıllarda ülkemizde işsizliğin büyük bir tırmanış gösterdiğini göz önünde 
bulundurursak, halen kapab durumda olan madenlerimizin ülkemize sağlayacağı yararları da 
yavaş yavaş kavramış oluruz. 

Bursa ili sınırlan içerisinde bulunan Uludağ'da Wolfram madeni bulunmaktadır. 
Üstelik rezervi yaklaşık olarak 20 milyon ton olarak bilinmektedir. Bu maden yıllar önce 
büyük harcamalarla işletmeye açılmış, daha sonra da zarar ediyor diye kapatılmıştır. 

Özelleştirme çalışmalarının hareketlendiği bir dönemde özelleştirmeye uygun bir 
işletme olan bu maden, atıl durumda bekletilmektedir. Üstelik faaliyete geçirildiği taktirde 
yöredeki bir çok işsize de iş imkanı sağlanabilecektir. 

1. Bursa ili sınırlan içerisinde bulunan Uludağ'daki VVolfram madeninin durumu nedir? 
2. Uludağ VVolfram madeni işletmesi neden kapatılmıştır? 
3. Uludağ Wolfram madeni işletmesinin Özelleştirilmesi yönünde çahşmalannız var 

mıdır? 
4. VVolfram madeni özelleştirildiği taktirde ülkemizin bundan kazancı ne olacaktır? 
5. Uzun yıllar kapalı olan bu maden neden şimdiye kadar özelleştirilmemiş veya 

yeniden işletmeye açılmamıştır? 
6. Fabrikanın uludağın eteklerinde bir yerde açılması neden düşünülmemektedir? 

Ulaşım ve işletme bakımından bu şekilde bir yapılaşma madenin daha aktif 
çalışmasına yardımcı olacağı düşüncesine ne diyorsunuz? 

7. Yaklaşık 20 milyon ton rezervi bulunan wolfram madeni neden yer altında 
bırakılmaktadır? Daha uygun bir işletme yeri ve modem işletme sistemleri ile açılması 
halinde ülkemize sağlayacağı yararlar neden göz ardı edilmektedir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı ; 6 . 1 5 . 0 7 ^ . 0 . 2 3 . 3 0 0 - ^ 3 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 2'fl M * ' ' ^ 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 03.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5368 sayılı 
yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği 7/2428-5373 
esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği ETİ 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/2428 esas no'lu 

Soru 1,2: 

Ülkemiz bir çok maden açısından zengin bir kapasiteye sahiptir. Bununla birlikte 

bu zenginliklerimizin yeryüzüne çıkartılması ve kullanılmasında çeşitli sorunlar 

yaşanmaktadır. Gerek teknoloji eksikliği, gerekse yeterli araştırmaların yapılmaması bizi 

sürekli olarak dış ülkelere muhtaç etmektedir. 

Rezervleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız madenlerimiz, 

topraklarımızın altında beklemekte, bizler de bu kadar ekonomik sıkıntı ve borçlar 

arasında yine dış ülkelerden maden satın almaktayız. 

Son yıllarda ülkemizde işsizliğin büyük bir tırmanış gösterdiğini göz önünde 

bulundurursak, halen kapalı durumda olan madenlerimizin ülkemize sağlayacağı 

yararları da yavaş yavaş kavramış oluruz. 

Bursa ili sınırları içerisinde bulunan Uludağ'da VVolfram madeni bulunmaktadır. 

Üstelik rezervi yaklaşık olarak 20 milyon ton olarak bilinmektedir. Bu maden yıllar önce 

büyük harcamalarla işletmeye açılmış, daha sonra da zarar ediyor diye kapatılmıştır. 

özelleştirme çalışmalarının hareketlendiği bir dönemde özelleştirmeye uygun bir 

işletme olan bu maden, atıl durumda bekletilmektedir. Üstelik faaliyete geçirildiği 

takdirde yöredeki bir çok işsize de iş imkanı sağlanabilecektir. 

-Bursa ili sınırları içerisinde bulunan Uludağ'daki VVolfram madeninin durumu 

nedir? 

-Uludağ VVolfram madeni işletmesi neden kapatılmıştır? 

Cevap 1,2: 

Uludağ Volfram Yatağı, granodiyorit-mermer kontağı ve kontağa yakın mermerler 

içinde oluşmuş, hidrotermal kökenli, kontakt, metazomatik bir yataktır: 

Bursa-Uludağ'da 0.437 W03 tenörlü, 5.629.136 ton görünür, 4.967.170 ton 

muhtemel, 3.788.030 ton mümkün olmak üzere Toplam 14.384.336 ton rezerv mevcut 

olup, metal eşdeğeri 62.859 ton W03 tür. 
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Uludağ Volfram Tesisleri Ortalama % 0.467 W03 tenörlü 561.000 ton/yıl tüvenan -

cevher % 73 metal kurtarma randımanı ile işlenerek % 65 W03 tenörlü 2.983 ton/yıl 

standart şelit konsantresi, 12.000 ton/yıl pirit konsantresi 4.500 ton/yıl gamet ve 1.200 

ton/yıl manyetit üretimi gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan bir işletmedir. 1972 yılında 

yapım çalışmalarına başlanan tesis 1976 yılı sonunda 761.093.000 TL. harcanarak 

tamamlanmış ve Ocak 1977 tarihinde deneme çalışmalarına başlamıştır. 

Kuru devrenin çalıştırılamaması nedeniyle proje kapasitesinde yaklaşık % 44-45 

oranında azalma olmuştur. 

1978 yılından beri Etibank Genel Müdürlüğü tarafından iyileştirme çalışmaları 

sonucunda konsantratörün cevher işleme kapasitesi 277.000 ton/yıl'a kadar, metal 

kurtarma randımanı da % 55 düzeyine kadar yükseltilmiş ise de tesiste meydana gelen 

mekanik arızalar ve teknik yetersizlikten ötürü en fazla 1982 yılında 170.000 ton 

tüvenan cevher % 36 metal kurtarma randımanı ile, 1986 yılında 98.732 ton cevher 

% 55 metal kurtarma randımanı ile istenebilmiştir. 

Etibank Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen ıslah yatırım çalışmaları daha 

çok konsantratör tesisinin verim ve kapasitesinin arttırılması yönünde olmuştur Ayrıca 

üretimin yapıldığı güney bölümünde büyük boşlukların meydana gelmesi, kapalı 

ocaktan emniyetli bir şekilde konsantratör tesislerini besleyecek miktarda tüvenan 

cevher üretiminin yapılamamasına neden olmuştur. 

1984 yılından sonra çeşitli kuruluşlara yaptırılan etüt ve araştırmalarla Uludağ 

Volfram Maden Yatağının cevher rezervi, rezervi oluşturan cevher tipleri açıklığa 

kavuşturulduğu gibi, metal kurtarma randımanının yükseltilmesi ve üretimin daha kaliteli 

yapılabilmesi için gerekli ıslah yatırımları ile alınması gereken önlemler belirlenmesine 

karşılık, şelit konsantre ünite fiyatının her geçen süre daha düşmesi, metal kurtarma 

randımanı ile tüvenan cevher, konsantre üretim miktar ve kalitesini yükseltmeye yönelik 

iyileştirme yatırımlarının yapılmasından kaçınılmasına neden olmuş ve; 

Üretim, satış ve nakit akımı dikkate alındığında Uludağ Volfram Işletmesi'nin kara 

geçmesi ve/veya fon birikimi sağlamasının mümkün görülmediği, gerekçeleri ile " sürekli 

kaynak tüketici hale gelmiş olan Bursa Maden İşletmeleri Müessesesi Uludağ Volfram 

işletmesinin tatili faaliyetinin sağlanması Etibank Yönetim Kurulu'nun 28.03.1989 gün ve 

4204/1 sayılı" kararı ile tasvip edilmiştir. 
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Soru 3: 
Uludağ VVolfram madeni işletmesinin özelleştirilmesi yönünde çalışmalarınız var 

mıdır? 

Cevap 3: 
Mevcut volfram konsantresi fiyatları düşük olduğundan Uludağ Volfram 

Madeninin ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün ilgisini çekecek verim ve karlı 
bir işletmecilik yapılamayacağı düşüncesiyle, bu madene ilişkin İR-2338 sayılı saha 
ruhsatının hukuku 3. şahıs veya şirketlere devir edilmek üzere 2003 yılında 4 kez 
ihaleye çıkarılmış, ancak hiçbir teklif temin edilememiştir. %65 W03 tenörlü Volfram 
Konsantre fıatıntn 36 $ ünit/ton dan 55 $/ünMon düzeyine yükselmesi ile birlikte 
sahadaki rezervin tekrar işletmeye açılarak değerlendirilmesi yönünde, eski tarihlerde 
Uludağ Volfram işletmesinde çalışmış olan teknik elemanlardan oluşan bir heyet 
kurulmuş olup, heyetin çalışmaları sonucunda hazırlanacak rapora göre bir 
değerlendirme yapılacaktır. 

Soru 4: 
VVolfram madeni özelleştirildiği takdirde ülkemizin bundan kazancı ne olacaktır? 

Cevap 4: 
Volfram Madeni özel veya kamu tarafından çalıştırıldığı takdirde mevcut fiatlara 

göre buna ait işletme giderleri ve kanuni yükümlülüklerin tenzilinden sonra 1,6 milyon $ 
net kar elde edilebileceği hesaplanmaktadır. Ayrıca, istihdam ve katma değer 
oluşacaktır. 
Soru 5: 

Uzun yıllar kapalı olan bu maden neden şimdiye kadar özelleştirilmemiş veya 
yeniden işletmeye açılmamıştır? 

Cevap 5: 
Volfram savunma açısından önemli bir madendir. 1983 yılı sonunda ABD stoku iç 

tüketimin 6 katına ulaşmıştır. 1990 dan sonra ulusal stokların azaltılması yoluna 

gidilmiştir. Çünkü dünyadaki gelişmeler arz ve talep dengesini değiştirmiştir ve arz 

patlaması gerçekleşmiştir. Bu durum da fiyatların düşmesine sebep olmuştur. 

Ayrıca son yıllarda torna çeliğinde volfram yerine molibden kullanılmaktadır. 

Vakum tüpler yerine transistorların kullanılması, elektronik aletlerde volfram ihtiyacını 

azaltmıştır. Titanyum ve diğer karbitler ve sinter alüminyum oksit, bazı alanlarda volfram 

karbitlerin yerlerini almaktadır. 
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Volfram madeninin yerine ikame edilebilir madenlerin girmesi, fiyatının düşmeği 

ve sahanın yabancı sermaye ve ortak girişim kapsamında değerlendirilememesi 

nedeniyle hukuku ile devir edilecek sahalar kapsamına alınmış olup, ancak bir çok kez 

ihaleye çıkılmış olmasına rağmen satışı gerçekleştirilememiştir. 

Soru 6: 

Fabrikanın Uludağ'ın eteklerinde bir yerde açılması neden düşünülmemektedir? 

Ulaşım ve işletme bakımından bu şekilde bir yapılaşma madenin daha aktif çalışmasına 

yardımcı olacağı düşüncesine ne diyorsunuz? 

Cevap 6: 

Yıllık en az 560.000 ton/yıl tüvenan cevherin Uludağ eteklerine taşınması 

gerekmektedir. Madenin ocaktan çıktığı yerdeki zenginleştirme alternatiflerinin 

fizibilitesinin yapılması gerekmekte ise de tüvenan cevherin taşıma masraflarının çok 

fazla olacağı, ancak boru ile nakliye halinde Kestel civarındaki bir mahalde tabiat 

şartlarının işletmeciliğe olan negatif etkilerinin giderilmesi ile birlikte karlı bir işletmecilik 

yapılabileceği düşünülmektedir. 

Soru 7: 

Yaklaşık 20 milyon ton rezervi bulunan vvolfram madeni neden yer altında 

bırakılmaktadır? Daha uygun bir işletme yeri ve modern işletme sistemleri ile açılması 

halinde ülkemize sağlayacağı yararlar neden göz ardı edilmektedir? 

Cevap 7: 

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1972-1989 yılları arasında volfram 

sahasında faaliyetlerde bulunmuş ve volfram madeninin ekonomiye kazandırılması 

yönünde yoğun çaba göstermiş olup, 1970'li yıllarda % 65 VVO3 tenörlü konsantre 

volfram fiyatlarının 165 $/ünit-ton (10.725$/ton) olduğu zamanlarda fiyatın önce 

60 $/ünit-ton (3.900 $/ton) daha sonra 40 $/ünit-ton (2.600 $/ton) ve 33 $/ünit-ton 

(2.145 $/ton) değerine düşmesi neticesinde madenin işletmeye alındığı 1976 yılı 

sonlarından, kapandığı 1989 yılı başlarına kadar 68 milyon $'lık yatırım ve 90 milyon 

$'lık net zarara karşılık, 10 milyon $'lık gelir elde edilebildiğinden, ayrıca yukarıda 

bahsedilen diğer nedenlerden dolayı üretim sürdürülememiş ve işletmenin faaliyetine 

son verilmek zorunda kalınmıştır. Ancak, Volfram Konsantre fiatlarının yükselmeye 

başlaması ve yeni teknolojilerinde fizibiliteye dahil edilmesi fikrinden hareketle yeniden 

değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bununla ilgili Komisyon 25.05.2004 tarihi 

itibariyle çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. 
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6. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Kütahya-Emet-Eğriboz Beldesinin sınırına iliş
kin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2452) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Kütahya ili, Emet ilçesi'ne bağlı Eğrigöz beldesinin sınırlarının tam 
olarak ne zaman belirlenecektir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI ; B.05.0.MAH.0.65.00.002/8(3 £ 6 . 5 A7»/.5/2004 
KONU Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ a) Başbakanlığın 06.05.2004 tarihli ve B.02.0 KKG.0.12/106-352-7/2135 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 05.05.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/2452-5444/18591 sayılı yazısı 

Adana Milletvekili Sayın Atillâ BAŞOĞLU tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen 
ve Başbakan adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip buyurulan 
Kütahya İli Emet İlçesine bağlı Eğrigöz Beldesinin sınırları tam olarak ne zaman 

belirlenecektir?" hususundaki yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Kütahya Valiliğinden alınan 
12.05.2004 tarih ve 478 sayılı yazıda; 

Kütahya İli Emet İlçesi Eğrigöz Belediyesi sınırlarının, Emet İlçe İdare Kurulu'nun 
18 04.2002 tarih ve 2002/207 sayılı kararıyla belirlendiği ve İl İdare Kurulunun 01.05.2002 
tanh ve 2002/1117 sayılı Kararıyla İlçe İdare Kurulu Kararının onaylandığı, 

Eğrigöz Belediye Başkanlığınca, Emet İlçe İdare Kurulu ve İl İdare Kurulu Kararlarına 
karşı Eskişehir İdare Mahkemesi Başkanlığına 20.06.2002 tarihinde dava açıldığı, söz 
konusu davanın Eskişehir İdare Mahkemesinde halen devam etmekte olduğu, mahkeme 
sonucuna göre sınırların kesinleşeceği, 

belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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7. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR'ın, yurt dışında işadamlarımızın karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı 
(7/2456) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğini yüce makamlarınıza arz ederim. 

Saygılarımla, 

/U, rW? 
Prof.Dr.Mchmet Uğur Neşşar 

Denizli Milletvekili 
26.04.2004 

1. Yurt dışında ve özellikle de Türki Cumhuriyetlerde iş yapan iş adamlarımız ve bu 
kişilerin karşılaştıkları sorunlar ile ilgileniyor musunuz? 

2. Basında önemli yer bulan ve belli kişilerin komplosu sonucu Türkmenistan'da haksız 
yere 14 yıl hapse mahkum edildiği iddia edilen iş adamımız Faruk Bozbey'in durumu 
ile ilgili Bakanlığınız ve Türkmenistan Büyükelçimiz bir girişimde bulunacak mıdır? 

3. Aşkabat Büyükelçimiz Bahattin Gürsoy tarafından bu iş adamımızın başına gelenlerin. 
kendisinin Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı'na ulaşamadığı i<;: çözüme 
kavuşturulmadığına dair ifadesinden hareketle. Ekselanslarının konudan haberdar 

T.C. * 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Konsolosluk Daire Başkanlığı 

Sayı : 026.21/Faruk Bozbey/2004/KOKD/209025 
Konu : Faruk Bozbey adlı vatandaşımız 

hakkında yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 05.05.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5450 sayılı yazıları 
İlgi'de kayıtlı yazılarında bahsekonu, Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Uğur Neşşar'm 

7/2456 Esas No'lu yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

0 
Abdullah GÜL 
D'f/şlerı Bakanı ve 

-^9 bakan Yardımcısı 

-80 
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Cevaplar : 

1. Yurtdışında ve Orta Asya Cumhuriyetlerinde iş yapan vatandaşlarımızın 
sorunlarıyla Bakanlığımız ve bu ülkelerde mukim temsilciliklerimizce yalandan 
ilgilenilmektedir. Bu meyanda, işadamlanrmzın karşılaştıkları idari sorunlarda, konu ilgili 
makamlar nezdinde takip edilmekte, konunun yargıya intikal etmesi durumunda ise, 
sözkonusu işadamlanmıza konsolosluk himayesi sağlanarak avukat bulmalarına yardımcı 
olunmakta, davalara, Büyükelçilik/Başkonsolosluk görevlileri dinleyici olarak 
gönderilmektedir. 

Ayrıca, ilgili ülkelerle yapılan ikili siyasi, ekonomik, konsolosluk ve adli işbirliği 
alanındaki anlaşmalarda, yurtdışında iş yapan vatandaşlarımızın haklarım koruyacak 
düzenlemelere yer verilmektedir. 

2. Türkmenistan'da işadamı olarak faaliyette bulunan Faruk Bozbey (60) adlı 
vatandaşımız aleyhine, vergi borcu iddiasıyla Aşkabat Şehri Niyazov Etrap Mahkemesinde 5 
Ağustos 2003 tarihinde açılan davanın, 21 Nisan 2004 tarihinde vergi kaçırmak ve kontrat 
imzaladığı Saparmurat Türkmenbaşı Uluslararası Vakfi'nı dolandırmak suçlarından 
adıgeçenin 14 yıl hapse mahkum edilmesiyle sonuçlandığı davayı başından beri yakından 
takip etmekte olan Aşkabat Büyükelçiliğimizce bildirilmiştir. 

Bozbey'in avukatı karan Aşkabat Şehir Mahkemesi nezdinde temyiz etmiştir. 

Faruk Bozbey, suçsuzluğuna dair gönderdiği dilekçesinde, 1998 yılında ülkemizin ve 
Türkmenistan'ın teşviki üzerine, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı'nın 
şahsi arazisinde tanm sektöründe yatırımlar yapmak üzere gittiğini, Türkmenbaşı'nın 
kendisine anılan arazi üzerinde imzaladığı bir fermanla tanıdığı 21 yıllık işletim hakkı 
çerçevesinde faaliyette bulunduğunu ve her yıl düzenli olarak % 30 kar payı ödediğini, ilgili 
yasalar uyarınca ve Vakıf Başkanlığının mali denetimlerinde de tasdik edildiği gibi S yıldır 
vergiden muaf olduğunu, ancak Cumhurbaşkanının bilgisi dışında bazı alt seviyedeki 
memurların haksız ve kötü niyetli uygulamaları neticesinde haksız bir uygulamaya maruz 
kaldığım,'durumun Türkmenbaşı'na iletilmesi halinde suçsuzluğunun ortaya çıkacağına 
inandığım belirterek yardım talep etmiştir. 

Aşkabat Büyükelçimiz Bahattin Gürsöz, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit 
Meredov'u 22 Nisan 2004 tarihinde ziyaret ederek, Türkmenistan'da işadamı olarak faaliyette 
bulunan Faruk Bozbey adlı vatandaşımızın mahkumiyetinden duyduğumuz üzüntüyü dile 
getirmiş ve davanın temyiz aşamasında adıgeçen vatandaşımızın hukuki haklarının 
korunmasına atfettiğimiz önemi vurgulamıştır. Türkmen Bakan yapılacak girişimler öncesinde 
temyiz davasının sonuçlanmasının beklenmesinin uygun olacağım bildirmiştir. 

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı nezdinde yapılan girişim sonucu Faruk Bozbey"in eşi 
Nuray Somer Bozbeyin Türkmenistan'da kalabilmesini teminen oturum süresinin uzatılması 
ve 29 Nisan 2004 tarihinde, eşini Tecen hapishanesinde ziyaret etmesi Aşkabat 
Büyükelçiliğimizce sağlanmıştır. 

3. Adıgeçen vatandaşımıza dava aşamasında ve sonrasında Aşkabat 
Büyükelçiliğimizce her türlü yardım sağlanmıştır. 

Nuray Somer Bozbey'in, eşinin suçsuzluğuna dair Türkmenistan Cumhurbaşkanına hitaben 
yazdığı dilekçe, Yüksek Muhatabına iletilmesini teminen Aşkabat Büyükelçiliğimizce Nota ekin
de Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
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8. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, üniversitelerdeki araştırma görevlisi kad
rolarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/2473) 

. . . v — . ,„j 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın başbakanımız Saym Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Araştırma, üniversitelerimizin en önemli işlevlerinden biridir. Araştırma görevliliği, 
üniversitelerin öğretim üyesi fidanlığıdır. Bu kadrolarda istihdam yaratılmazsa eğitim-
öğretim yıkıma uğramaktadır ki; bu tür yıkımlar köprü yıkımına benzemez. Üniversitelerimiz 
araştırma giderlerini kendi bünyesinde oluşturdukları döner sermaye gelirleriyle karşılıyorlar. 
Üniversitelerimizin gelecek kuşaklara öğretim görevlisi yetiştirmesi de bu araştırma 
görevlileri arasından seçilmektedir. 

Bu nedenle: 

1. 57. Hükümet döneminde ekonomik krizin daha da derin olmasına rağmen 53 
devlet üniversitesine her yıl 4250 araştırma görevlisi kadrosu vermiştir. 
Ekonomimizin düze çıktığını bildiren beyanatlarınıza bakılarak sadece araştırma 
görevlisi değil,ek olarak, + öğretim görevlisi+okutman+uzman+idari personel 
toplamı yalnızca 3 bin 200 kadro vermenizin dayanağı nelerdir? 

2- Yurtdışında doktora derecesi alıp yurda dönenler ve bölümlerinin açtığı araştırma 
görevlisi sınavlarını kazananlar, aylardır da maaş almadan bir gün kadro verilecek 
beklentisiyle çalışıyorlar. Bu konuda hükümetinizin bir girişimi olacak mıdır? 

3- Araştırmaların sonucu olarak emekliye ayrılan personel de dikkate alındığında en az 
8000 kadro gerekmektedir. Bu konuda çalışmalarınız olacak mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/:M &> ANKARA 
Konu : 

4&5./2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başknın, 06.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/2473-5482/18653 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 12.05.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-354-4/6/2234 
sayılı yazısı. 

izmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK'in, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/2473 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM TOPRAKTN 7/2473-5482 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

Mezkur Soru önergesinde; araştırmanın, üniversitelerimizin en önemli işlevlerinden biri 
olduğu, araştırma görevliliğinin üniversitelerin öğretim üyesi fidanlığı olduğu, bu kadrolarda 
istihdam yaratılmazsa eğitim ve öğretimin yıkıma uğrayacağı, üniversitelerimizin araştırma 
giderlerini kendi bünyesinde oluşturdukları döner sermaye gelirleriyle karşıladıktan 
üniversitelerimizin gelecek kuşaklara öğretim görevlisi yetiştirmesinin de bu araştırma görevlileri 
arasından seçildiğinden bahisle, tevcih edilmiş bulunan sorular ile cevaplan aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1) 57. Hükümet döneminde ekonomik krizin daha da derin olmasına rağmen 53 devlet 
üniversitesine her yıl 4250 araştırma görevlisi kadrosu vermiştir. Ekonomimizin düze çıktığını 
bildiren beyanatlannıza bakılarak sadece araştırma görevlisi değil, ek olarak, +öğretim 
görevUsi+okutrnan+uzman+idari personel toplamı yalnızca 3 bin 200 kadro vermenizin dayanağı 
nelerdir ? 

Soru 2) Yurtdışında doktora derecesi alıp yurda dönenler ve bölümlerinin açtığı araştırma 
görevlisi sınavlarım kazananlar, aylardır da maaş almadan bir gün kadro verilecek beklentisiyle 
çalışıyorlar. Bu konuda hükümetinizin bir girişimi olacak mıdır ? 

Soru 3) Araştırmalann sonucu olarak emekliye aynlan personel de dikkate alındığında en az 
8000 kadro gerekmektedir. Bu konuda çalışmalannız olacak mıdır ? 
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Cevap 1-2-3 ) 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 32 nci maddesinin (a) 
bendinde, "Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin boş memur kadrolarına 
yapacakları açıktan atama sayılan ile konsolide bütçe dışındaki diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarından yapacakları memur nakilleri toplamı (40.000) adedi geçemez. Ancak, hakimlik ve 
savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve yüksek öğretim kurumlan öğretim 
üyeliklerine yapılacak atamalar, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanun kapsamında veya diğer ilgili 
mevzuata göre yapılacak askeri personel atamalan ile 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 
nci maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri bu sayıya dahil edilemez. Söz konusu toplam 
sayının kurum ve kuruluşlar itibanyla dağılımı, gerekli görülmesi halinde bu toplam sayının belirli 
bir oranda tutulması ve kullanımı ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu 
Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine Başbakan tarafından belirlenir." hükmü yer 
almaktadır. 

Mezkur hüküm mucibince, konsolide bütçeye dahil idarelerin boş memur kadrolanna 
yapacaklan açıktan atama sayılan ile konsolide bütçe dışındaki diğer kamu kurum ve 
kuruluşlanndan yapacaklan memur nakilleri toplamına dair dağılım Başbakanlık Makamlarının 
06.02.2004 ve 26.04.2004 tarihli Olurlan ile tespit edilmiş olup, bu mahiyette yükseköğretim 
kurumlan ve üst kuruluşlarına 2004 Mali Yılında kullanılmak üzere (6610) adet kadro tahsis 
edilmiştir. 

Söz konusu kontenjanın (3200) adedi, (TUS) ve (DUS) sınavında başanlı olanlann tıp ve 
diş hekimliği fakültelerinin araştırma görevlisi kadrolanna atanmalannda kullanılması kaydıyla 
tahsis edilmiş olup, bunlann yüksek öğretim kuruluşlan itibanyla dağılımını yapma yetkisi Yüksek 
öğretim Kurulu Başkanlığına verilmiştir. Kontenjanın kalan (3410) adedinin yüksek öğretim 
kurumlarının öğrenci sayısı, gelişmişlik düzeyi ve öğretim elemanı sayısı dikkate alınarak dağılımı 
yapılmış, geçmiş yıllardan farklı olarak, belirlenen kontenjanlara aşılmaması kaydıyla, kaç adet 
akademik, kaç adet idari personel alımı yapılacağı ile bunlann hangi unvanlarda olacağı hususları 
tamamen yüksek öğretim kurumlarının takdirine bırakılmıştır. 

Ayrıca, 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu uyarınca izin prosedürü tamamlanmış 
illi!?.^li..birlikte_^e^it[[ sebeplerle 2003 Mali Yılında sonuçlandırılamayan atama işlemleri ile 
öğretim üyesi kadrolanna yapılacak atamalar ve yargı \aı^m^ym^%^n5ö^ı^^cîy^i20O4 
Yılında yapılacak atamalar (6610) sayısına dahil edilmemiştir. Bu mahiyette yapılacak atamalar için 
de herhangi bir merciden izin alınmamaktadır. 

Yükseköğretim kurumları ile üst kuruluşlanna araştırma görevlisi de dahil olmak üzere 
kadro tahsisi ve atama izni verilmesi hususları, kurum ve kuruluşlann işgücü ihtiyaçlan, bütçe 
imkanlan ve genel hükümler çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde de Maliye Bakanlığı, Devlet 
Personel Başkanlığı ve diğer ilgili mercilerce değerlendirilmeye devam edilecektir. 
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9. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, 1975 Diyarbakır-Lice depremzedelerinin konut 
sorunlarına, 

- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Muğla İlinin karayolu yetersizliğine, 
- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Aksaray-Akçakent Kasabasında yaşanan sel felâketi 

mağdurlarının konut sorununa, 
- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde edindikleri mülk

lere, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/2476, 2477, 2478, 

2479) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN tarafından 
azık olarak açıklanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 27.04.2004 

Mesut 0EGEİ 
Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır ve çevresinde 1975 yılında meydana gelen Deprem Afeti ve özellikle LİCE 
Jepremi sonucu 20 yıllık depremzedeler. 

Aynea, Kaya düşmesi, Heyelan, Çığ, Yangın, Sel gibi Doğal Afetlerden dolayı 2000 
fetzede mevcuttur. 

Bu afetzedeler Hak sahibidir. 

1- Bakanlığınız bu konuda ne gibi çalışmalar yapmaktadır? 

2- Lice Depreminde doğan çocuk, bugün 20 yaşında olup, konutsuzdur ve 
afetzedelere Bakanlığınızca Lice'ye konut yapılacak mıdır? Bu sorunu nasıl 
çözmeyi düşünmektesiniz? 

3- Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait 355 nolu parselden 671.200 m2 lik imarlı 
alanın Bakanlığınızın, Afet İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi için ne 
gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

4- Diyarbakır, Çöl güzeli köyü Talat Tepe Mevki sinde Hazine adına kayıtlı 355 nolu 
Parsel üzerinde Diyarbakırlı afetzedeler 2000 konut müjdesini ve temel atmayı 
Bakanlığınızın 2004 yılı içindeki hedeflerinden midir? 

- 8 5 -



T.B.M.M. B : 95 1 . 6 . 2004 O : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan konunun Bayındırlık ve iskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Dr.AliARSLAN 
Muğla Milletvekili 

Önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla iline 2002 yılında 
2 110 505; 2003 yılında 2072919 (Irak'taki savaşa rağmen) yabancı 
turist gelmiştir. Verilerden de anlaşılacağı gibi Muğla, iç ve dış turizmin 
en yoğun yaşandığı bir turizm kentimizdir. 

Muğla'mızın en önemli sorunlarından biri de il sınırları içindeki 
karayollarının yetersizliğidir. Yalmızca polis verilerine göre, Muğla il 
sınırları içerisinde 2002 yılında 2117 kaza olmuş; 856 kişi yaralanmış, 
20 kişi ölmüştür. 2003 yılında 2096 kaza olmuş; 774 kişi yaralanmış, 26 
kişi ölmüştür. 2002 ve 2003 yılında meydana gelen kazaların maddi 
gideri 3.276.103.000.000'dur. 

Hem vatandaşlarımızın hem de yabancı konuklarımızın güvenli ve 
çabuk ulaşım yapabilmeleri için karayollarımızın yeterli hale biran önce 
getirilmesi gerekiyor. 

1- Dalaman-Marmaris, Dalaman-Fethiye ve Yatağan-Milas 
arasındaki duble yolların yapımına ne zaman başlayacaksınız? 

2- Mevcut yolların onarımı ve genişletilmesiyle ilgili ayrılmış bir 
ödeneğiniz ve programınız var mıdır? 
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28.04.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Zeki ERGEZEN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Doğal afetler tüm dünyada değişik zamanlarda bir çok yıkımlara sebep olmuş 
ve olmaya da devam etmektedir. Ülkemizde de aralıklı olarak doğal aterJer 
olmaktadır. Bu afetlerden biri de 2000 yılında meydana gelen, Aksaray ili Akçakent 
kasabası, Hürriyet mahallesinde sel baskınıdır. Bu sel baskını ile bölge halkı zor 
günler yaşamıştır ve mağduriyetleri giderilmediği için halen de zor günleri devam 
etmektedir. 

Aksaray ili Akçakent kasabasında 2000 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında 
23 evin taşınmasına karar verilmiş, ancak konuyla ilgili olarak günümüze kadar 
herhangi bir gelişme yaşanmamıştır. 

Devletimizin özellikle doğal afetlerden kaynaklanan zararları en kısa sürede 
telafi edeceği yönündeki sözleri, bu yöre halkının tek dayanağı olmuştur. 

1. Aksaray ili Akçakent kasabasında 2000 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında, 
hak sahipliği kesinleşen, 23 evin taşınmasıyla ilgili çalışmalar ne düzeydedir? 

2. 23 evin taşınması bu yılki çalışma programına alınmış mıdır? Alınmadıysa ne 
zaman alınacaktır? 

3. Aksaray ili Akçakent kasabasında 2000 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında, 
hak sahipliği kesinleşen, 23 evin taşınmasının tamamlanmaması yüzünden 
mağdur olan bölge halkının durumu ne olacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

GürsoyEROL -
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

Geçtiğimiz yılının Temmuz ayında yapılan bir yasal düzenlemeyle yabancı 
uyrukluların Ülkemizde mülk edinmeleri daha kolay bir hale getirilmişti. 

1 2003 Temmuz ayına kadar yabancı uyruklu kişilerinÜlkemizde sahip oldukları 
toprak (arazi) veya taşınmaz malların (apartman dairesi veya müstakil ev) toplam 
metrekare veya adet olarak miktarı ne kadardır?2003 Temmuz'dan sonra 
günümüze kadar bu artış yine toprak veya taşınmaz mallar açısından metrekare 
veya adet olarak ne kadardır? 

2 Şu anda yabancı uyruklu kişilerin Ülkemizde sahip oldukları toprak veya taşınmaz 
mallar açısından toplam metrekare veya adet olarak ülke ülke dökümü nasıldır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.17/ 8U5 
KONU Yazılı Soru önergeleri 0 1 H/UlRAW d\W* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 06.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

5471 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER, Muğla Milletvekili Ali 
ARSLAN, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, 
Bakanlığıma yönelttikleri çeşitli konulardaki T.B.M.M. 7/2476, 7/2477, 7/2478 ve 7/2479 
Esas sayılı Yazılı Soru önergelerine ilişkin cevaplanınız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
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DAYIRBAKLR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MESUT DEĞER'İN 

T.B.M.M. 7/2476 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Diyarbakır ve çevresinde 1975 yılında meydana gelen Deprem Afeti ve 
özellikle LİCE Depremi sonucu 20 yıllık depremzedeler. 

Ayrıca, Kaya düşmesi, Heyelan, Çığ, Yangın, Sel gibi Doğal Afetlerden dolayı 
2000 afetzede mevcuttur. 

Bu afetzedeler Hak sahibidir. 

1- Bakanlığınız bu konuda ne gibi çalışmalar yapmaktadır? 

2- Lice Depreminde doğan çocuk, bugün 20 yaşmda olup, konutsuzdur ve 
afetzedelere Bakanlığınızca Lice'ye konut yapılacak mıdır? Bu sorunu nasıl 
çözmeyi düşünmektesiniz? 

3- Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait 355 nolu parselden 671.200 m2 lik 
imarlı alanın Bakanlığınızın, Afet İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi 
için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

4- Diyarbakır, Çöl güzeli köyü Talat Tepe Mevkisinde Hazine adına kayıtlı 
355 nolu Parsel üzerinde Diyarbakırlı afetzedeler 2000 konut müjdesini ve 
temel atmayı Bakanlığınızın 2004 yılı içindeki hedeflerinden midir? 

CEVAP: 
06.09.1975 tarihinde Lice İlçesi ve çevresinde meydana gelen deprem afeti 

nedeniyle Lice İlçe merkezinin 12 mahallesinde konutları yıkık-ağır derecede hasar 
gören afetzedelerden 7269 sayılı Kanun Hükümlerine göre hak sahibi kabul edilenler 
için Bakanlığımızca üretilen ahşap ve beton prefabrike malzemeler ile 1625 adet daimi 
iskan konutu ve 33 işyeri yapılarak, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. 

Lice İlçe Merkezinde 06.09.1975 depremi nedeniyle prefabrike olarak inşa 
edilen konutlar daimi iskan konutu olarak yapılmış olup, bunların yerine yeniden 
konut yapılması mümkün değildir. 

06.09.1975 tarihinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle Lice İlçesine bağlı 
7 köy de 307 konutun inşa edilmesi 2004 Yılı Yatırım Programında yer almaktadır. 
Yine Lice ilçesine bağlı 5 köyde, 139 konutun yapımı 2004 Yılı Etüt-Proje 
Programında yer almakta olup, bütçe imkanlar* nispetinde yatırım programına alınarak 
inşasına çalışılacaktır. 
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Diyarbakır, Çölgüzeli Köyü Talat Tepe Mevkiinde Hazine adına kayıtlı 355 
no.lu parselden 671.200 m2 lik alan Milli Emlak Genel Müdürlüğünce afet 
hizmetlerinde kullanılmak üzere, Bakanlığımızın Afet İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis 
edilmiştir. 

Diyarbakır İlinde çeşitli afetlerden etkilenen afetzedeler için bu güne kadar 
Etüt-Proje programı çerçevesinde yapılan çalışmalar şöyledir; 

Yer seçimi çalışması tamamlanan yerler, Çermik İlçesi Aşmalı köyü, Dicle 
İlçesi Baltacı, Boğaz ve Kelekçi köyü, Kulp ilçesi, Argun, Baloğlu ve Yuvacık köyü, 
Lice ilçesi Güldiken, Hedik, Yalımlı, Dernek ve Akçabudak köyleridir. Ancak, 
Akçabudak köyü için Valiliğince yer değişikliği yapılması düşünüldüğü bildirilmiştir. 
Ayrıca, Bismil İlçesi Y.Sanköy ile Silvan İlçesi Boyunlu köylerinde yer seçimi 
çalışmaları da bitirilmiştir. 

Diğer taraftan, Hani İlçesi Anıl Köyü, Lice ilçesi Yaprak, Üçdamlar, Bayırlı ve 
Yalaza köylerinin, yer seçimi protokolleri onay aşamasındadır. Diyarbakır İli 
genelinde, henüz 44 köyün yer seçimi çalışmaları Valiliğince yapılmamıştır. Ayrıca, 
Afet işleri Genel Müdürlüğünün 12.04.2001 gün ve 5758 sayılı yazısı ile Valiliğinden 
yer seçimi protokolleri eksik olan köylerin biran Önce bildirilmesi istenilmiştir. 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ALİ ARSLAN'IN 

T.B.M.M. 7/2477 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
DAİR SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Önemli t urizm m erkezlerinin b ulunduğu Muğla iline 2002 yılında 2.110.505 ; 2003 
yılında 2.072.919 (Irak'taki savaşa rağmen) yabancı turist gelmiştir. Verilerden de 
anlaşılacağı gibi Muğla, iç ve dış turizmin en yoğun yaşandığı bir turizm kentimizdir. 

Muğla'mızın en önemli sorunlarından biri de il sınırlan içindeki karayollarının 
yetersizliğidir. Polis verilerine göre, Muğla il sınırları içerisinde 2002 yılında 2117 kaza 
olmuş; 856 kişi yaralanmış, 20 kişi ölmüştür. 2003 yılında 2096 kaza olmuş; 774 kişi 
yaralanmış, 26 kişi ölmüştür. 2002 ve 2003 yılında meydana gelen kazaların maddi gideri 
3.276.103.000.000'dur. 

Hem vatandaşlarımızın hem de yabancı konuklarımızın güvenli ve çabuk ulaşım 
yapabilmeleri için karayollarımızm yeterli hale biran önce getirilmesi gerekiyor. 

1- Dalaman-Marmaris, Dalaman-Fethiye ve Yatağan-Milas arasındaki duble yolların 
yapımına ne zaman başlayacaksınız? 

2- Mevcut yolların onarımı ve genişletilmesiyle ilgili ayrılmış bir ödeneğiniz ve 
programınız var mıdır? 
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CEVAP: 

(Muğla-Antalya) Ayr.-Marmaris yolu 27 Km. uzunluğunda olup, kapasite yetersizliği 
nedeniyle Acil Eylem Planı kapsamında yer almaktadır. Söz konusu yol; 2004 yılı yatırım 
programında bulunmamaktadır. 

1- Marmaris Ayr.-Dalaman yolu, 3 Trilyon 410 Milyar TL. ödenek ile Aydın-Muğla-
Ortaca-13.Bl.Hd. yolu kapsamında yer almaktadır. Marmaris Ayr.'dan itibaren 15 Km.'lik 
kışımın ihalesi 31.05.2004 tarihinde yapılacaktır. (Muğla-Kale)Ayr.-Kızılağaç arasında, 
yaklaşık 12 Km.'lik kesimde birleştirilmiş makine parkı ile pür emanet yapım çalışmaları 
devam etmektedir. 

2- Dalaman-Fethiye arasındaki yapım çalışmaları, Kalkan-Fethiye-2.Bl.Hd.2.Kısım 
Merkez ihaleli işin bünyesinde sürdürülmektedir. 

Ayrıca, Yatağan-Milas yolu Acil Eylem Planı ve Yatırım Programı kapsamında yer 
almamaktadır. 

BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/2478 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
DAİR SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 
Doğal afetler tüm dünyada değişik zamanlarda bir çok yıkımlara sebep olmuş 

ve olmaya da devam etmektedir. Ülkemizde de aralıklı olarak doğal afetler olmaktadır. 
Bu afetlerden biri de 2000 yılında meydana gelen, Aksaray ili Akçakent kasabası, 
Hürriyet mahallesinde sel baskınıdır. Bu sel baskını ile bölge halkı zor günler 
yaşamıştır ve mağduriyetleri giderilmediği için halen de zor günleri devam etmektedir. 

Aksaray ili Akçakent kasabasında 2000 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında 
23 evin taşınmasına karar verilmiş, ancak konuyla ilgili olarak günümüze kadar 
herhangi bir gelişme yaşanmamıştır. 

Devletimizin özellikle doğal afetlerden kaynaklanan zararları en kısa sürede 
telafi edeceği yönündeki sözleri, bu yöre halkının tek dayanağı olmuştur. 

1- Aksaray ili Akçakent kasabasında 2000 yılında yaşanan sel felaketi 
sonrasında, hak sahipliği kesinleşen, 23 evin taşınmasıyla ilgili çalışmalar ne 
düzeydedir? 

2- 23 evin taşınması bu yılki çalışma programına alınmış mıdır? Alınmaydıysa 
ne zaman alınacaktır? 

3- Aksaray ili Akçakent kasabasında 2000 yılında yaşanan sel felaketi 
sonrasında, hak sahipliği kesinleşen, 23 evin taşınmasının tamamlanmaması yüzünden 
mağdur olan bölge halkının durumu ne olacaktır? 

CEVAP: 

- Aksaray İli Akçakent Kasabasında 23 afetzede için Belde îçi Hantepe 
Mevkiinde (Mülkiyeti Belediyeye ait) yer seçimi çalışmaların yapılarak, 0 6.06.2003 
tarih ve 7375 sayılı Bakanlık oluru alınmıştır. Söz konusu yerleşim yeri 2004 yılı Etüt-
Proje Programında yer almakta olup; bütçe imkanları nispetinde, afetzede 
vatandaşların konutlarının inşaatına başlanabilecektir. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SAYIN GÜRSOY EROL'UN 

m M . M . 7/2479 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Geçtiğimiz yılının Temmuz ayında yapılan bir yasal düzenlemeyle yabancı 
uyrukluların Ülkemizde mülk edinmeleri daha kolay bir hale getirilmiştir. 

1- 2003 Temmuz ayma kadar yabancı uyruklu kişilerin Ülkemizde sahip 
oldukları toprak (arazi) veya taşınmaz malların (apartman dairesi veya müstakil ev) 
toplam metrekare veya adet olarak miktan ne kadardır? 2003 Temmuz'dan sonra 
günümüze kadar bu artış yine toprak veya taşınmaz mallar açısından metrekare veya 
adet olarak ne kadardır? 

2- Şu anda yabancı uyruklu kişilerin Ülkemizde sahip oldukları toprak veya 
taşınmaz mallar açısından toplam metrekare veya adet olarak ülke ülke dökümü 
nasıldır? 

CEVAP: 

2003 yılı Temmuz ayından bugüne kadar, Ülkemizde arazi ve mesken satın alan 
yabancı uyruklulann toplam sayısı 43.119 kişi olup, taşımaz sayısı 41.563, bunun arsa 
olarak adedi 15.645, yüzölçümü toplamı da 331.181.350 m2 dir. Arsa/Arazi+Binalı 
gayrimenkul sayısı 4.461, alanı da 1.581.781 m2 dir. Bunun genel olarak alan toplamı 
ise 334.917.239 m2 dir. 

Ayrıca, bu konudaki ayrıntılı bilgiler; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğümüzün,http.7/www.tkgm.gov.tr/tapunet/atkgmgovtr/yabanciJsler/Yabl 
205html/yabancilarturkiye02.html internet sitesinden elde edilebilmektedir. 
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10. - Kilis Milletvekili Veli KAYA'nın, kaybolan bir Türk vatandaşına ilişkin sorusu ve Dışiş
leri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2480) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakam Sn Abdullah GÜL 
tarafından yazılı olarak cevaplandın İmasını arz ederim.28.04.2004 

Veli KAYA 
Kilis Milletvekili 

1 - Kilis Musabeyli Kürtüncü Köyüne Kayıtlı Mahmut TUNCER Antalya - İstanbul 
arasında turizm rehberliği yapmakta iken bilinmeyen sebepten dolayı kaybolmuştur. Ailesini 
17.11.2003 tarihinde telefonla arayarak Rusya 'da olduğunu ve başının dertte olduğunu 
bildirmiştir. Bu konu ile ilgili ailesi Bakanlığınıza dilekçe ile müracaata 
bulunmuştur.Bakanlığmızın yetkili kurumları Mahmut TUNCER ' in bulunması ile ilgili ne 
gibi çalışmalar yapmıştır. 

2 - Mahmut TENCER' in bulunması ile ilgili ne yapılması düşünülmektedir 
T.C. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
Konsolosluk Daire Başkanlığı 

«2 9 üss& 2.004 
Sayı : 026.21/Mahmut Tuncer/2004/KOKD/203724 
Konu : Mahmut Tuncer adlı vatandaşımız 

hakkında yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ügi: 06.05.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5471 sayılı yazılan 

İlgi'de kayıtlı yazılarında bahsekonu, Kilis Milletvekili Sayın Veli KAYA'nın 7/2480 
Esas Nolu yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

. . t ı_u. / - ı - l ı V Abdullah GÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcın 
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Cevaplar : 

1. Kilis Musabeyli Küıtüncü Köyüne kayıtlı, 1979 doğumlu Mahmut Tuncer adlı 
vatandaşımızın Antalya-lstanbul arasında turizm rehberliği yaparken kaybolduğuna ve 
17.11.2003 tarihinde ailesini telefonla arayarak, başımn dertte olduğunu bildirdiğine dair 
adıgeçenin babası Duran Tuncer'den alınan 27.04.2004 tarihli dilekçe, 28.04.2004 tarihinde 
gerekli araştırmanın yapılmasını teminen Moskova Büyükelçiliğimize iletilmiştir. 

Moskova Büyükelçiliğimizce yapılan işlemler: 

a) Mahmut Tuncer hakkında Konsolosluk Şubesi kayıtlan incelenmiş ancak herhangi bir 
bilgiye rastlanmamıştır. 

b) Rusya'daki Türk şirketleri nezdinde yapılan araştırmadan da olumlu bir sonuç 
alınamamıştır. 

c) Büyükelçilik bilgisayar kayıtlarına adıgeçenle ilgili not düşülerek, herhangi bir işlem için 
başvurması halinde ailesinin kendisiyle temas kurmaya çalıştığı bildirilecektir. 

d) Adıgeçenin RFde bulunma ihtimaline binaen açık adresinin ve temas bilgilerinin tesbit 
edilmesi için RF Dışişleri Bakanlığına bir Nota gönderilmiş olup, alınacak yanıt hakkında 
bilgi sunulacaktır. 

e) Büyükelçilik Konsolosluk Şubesine asılan bir duyurunun yardımıyla, Mahmut Tuncer'i 
tanıyan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize başvurmaları istenmiştir. Henüz böyle bir 
başvuru olmamıştır. 

2. Mahmut Tuncer adlı vatandaşımızın, 17.11.2003 tarihinde ailesiyle yaptığı telefon 
görüşmesinde; " Rusya'da olduğunu ve başımn dertte olduğunu söylediği" dikkate alınarak, 
adıgeçenin bulunduğu yer hakkında ipucu teşkil edebilecek bilgilerin temin edilmesi amacıyla 
ailesiyle temas edilmiştir. Ancak aile, 2003 yılında Mahmut Tuncer ile yaptıkları telefon 
görüşmesinde, oğullarının Rusya'da bulunduğu yer hakkında bilgi vermediğini ve ipucu 
olabilecek hiçbir bilgileri olmadığım belirtmiştir. 

Mahmut Tuncer'in yurtdışına çıkış kayıtlan İçişleri Bakanlığımızdan istenmiştir. İçişleri 
Bakanlığından 21 Mayıs 2004 tarihinde alman cevapta, adıgeçen hakkında bilgisayar kayıtlan 
üzerinde yapılan incelemede; 

- Antalya Emniyet Müdürlüğünce adına 17.08.2003 tarihinde iki yıl geçerli TR-N 732664 seri 
numaralı pasaport tanzim edildiği, bu pasaportu ile 01.01.1992-14.05.2004 tarihleri arasında 
bilgisayar bağlantısı bulunan hudut kapılanndan 18.03.2004 tarihinde İstanbul Atatürk Hava 
Hudut Kapısı yoluyla ülkemize giriş, 21.04.2004 tarihinde aynı hava yolu ile ülkemizden çıkış 
yaptığının tespit edildiği belirtilerek, gjriş-çıkış yapan şahıslann hangi ülkeye gittikleri yer 
konusunda kayıt tutulmaması nedeniyle, yolcu manifestolannın incelenmesini teminen 
İstanbul Valiliğine talimat gönderildiği bildirilmiştir. 

Konunun Rus makamlan nezdinde tekit edilmesi yönünde Moskova Büyükelçiliğimize 
14.05.2004 tarihinde talimat gönderilmiş olup, konu yalandan izlenmeye devam edilmektedir. 
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11. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB ülkelerin
de vizesiz dolaşabilme haklarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdul
lah GÜL'ün cevabı (7/2481) 

f 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 29.04.2004 

Emin ŞİRİN ' 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Avrupa Adalet Divam'nın 11.05.2000 tarihli Abdülnasır Savaş karan, 01.12.1976'dan 
sonra Avrupa Birliği üye ülkelerinin iş piyasasına girmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
işçilere, işveren ve serbest meslek sahibi Türkler'e karşı getirilen tüm kısıtlamalan kaldırmış; 
AB'ye üye ülkelerin, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan işverenlerin ve serbest meslek 
sahibi kişilerin Katma Protokolün yürürlüğe girdiği 1973 tarihinden itibaren, "haklarına 
kısıtlama yasağı" getirmelerinin olanağı olmadığını karar altına almıştır. 

Prensip, haklann 1973 senesi tarihinden başlayarak geriye doğru kötüleşemeyeceği 
prensibidir. 

Bu durumda, hizmet sunan Türkler vizesiz AB ülkelerine seyahat edebilirler. 
Ancak bu karar uygulanmamaktadır: 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorulanının cevaplandınlmasım arz ederim: 

Sorular: 

1- Avrupa Adalet Divam'nın 11.05.2002 tarihli Abdülnasır Savaş karan ile 
elde edilen haklar, özellikle TC Vatandaşlanmn AB ülkelerinde vizesiz 
dolaşabilme hürriyeti, neden uygulanmamaktadır? 

2- Hükümetimiz ve Dışişleri Bakanlığımız, adı geçen kararla elde edilen 
haklann AB nezdinde geçerli olabilmesi ve uygulamaya konulması için 
bugüne kadar ne gibi faaliyetlerde bulunmuştur? Bundan sonra hangi 
faaliyetlerde bulunacaktır? 
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T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Vize ve Dış İrtibatlar Daire Başkanlığı 

Sayı : 920.71 /2004/KVDB/l 99244 
Konu : Soru önergesi r31"1 H W 20M 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 06.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5471 sayılı yazılan 

İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Avrupa Birliği Adalet Divam'nm Abdülnasır Savaş 
karan hakkında, ilgi yazılan ekinde gönderilen 7/2481 Esas Numaralı sorusuna ilişkin yanıt, iki 
nüsha olarak ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine saygılanmla arzederim. 

A b d u l l a h GÜl / 
Dışişleri Bakanı v * 

36şbakzn Yardımcı»! 
İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in 7/2481 Esas Numaralı Sorusu: 

1. Avrupa Adalet Divanı'nın 11.05.2000 tarihli Abdülnasır Savaş karan ile elde edilen haklar, 
özellikle TC vatandaşlanmn AB ülkelerinde vizesiz dolaşabilme hürriyeti, neden 
uygulanmamaktadır? 
2. Hükümetimiz ve Dışişleri Bakanlığımız, adıgeçen kararla elde edilen hakların AB nezdinde 
geçerli olabilmesi ve uygulamaya konulması için bugüne kadar ne gibi faaliyetlerde 
bulunmuştur? Bundan sonra hangi faaliyetlerde bulunacaktır? 

Cevap: 1984 yılında eşiyle birlikte bir ay süreli "ziyaret vizesi" alarak gittiği İngiltere'de ikamet 
izni almaksızın kalan ve çalışma izni olmadan iş kuran vatandaşımız Abdülnasır Savaş'ın, ikamet 
ve çalışma izni talebinin reddedilmesi ve eşiyle birlikte sınırdışı edilmelerine karar verilmesi 
üzerine, adıgeçenin, Türkiye ile AET arasında 1970'de imzalanmış olan "Katma ProtokoF'ün 41. 
maddesine dayanarak Avrupa Birliği Adalet Divanında (ABAD) açtığı dava hakkında alman 
11.05.2000 tarih ve C-37/98 sayılı Kararda, Savaş'ın talebinin İngiltere'deki ikametinin yasal 
olmaması nedeniyle karşılanamayacağı belirtilmektedir. Sözkonusu karar, Katma Protokolün 41. 
maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Akit taraflar, aralarında yerleşme hakkına ve hizmetlerin 
serbestçe ifasına yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar" hükmünün, üye ülkelerin iç hukukunda, 
başka bir düzenlemeye gerek olmaksızın doğrudan uygulanabilir nitelikte olduğunu ve üye 
ülkelerde "yasal" olarak ikamet eden ve bağımlı veya bağımsız olarak çalışan Türk 
vatandaşlanmn bu ülkelerde yargı makamlan Önünde anılan hükme dayanarak hak talebinde 
bulunabileceklerini teyid etmekle birlikte, AB üyelerinin, Türk vatandaşlanmn ülkelerine girişleri 
ve bu ülkelerdeki iş piyasasına ilk kez katılmalan ile ilgili koşullan düzenleme yetkilerine hiçbir 
kısıtlama getirmemektedir. 

Başka bir deyişle, anılan Karar, sadece AB üyesi ülkelerin iş piyasalanna o ülkelerin milli 
mevzuatına uygun olarak dahil olmuş Türk vatandaşlanmn hukuki konumlannı düzenlemektedir. 
Nitekim, Karann 65. paragrafında, Türk vatandaşlanmn bir AB üyesinin ülkesine ilk girişinde 
tabi olacaktan kurallann sadece o devletin mevzuatı ile belirlenebileceği kaydedilmektedir. Bu 
itibarla, ABAD'ın "Savaş Karan", Türk vatandaşlanna AB üyesi ülkelerce vize muafiyeti 
tanınması sonucunu doğurmamaktadır. 

Diğer taraftan, yetmişli yıllardan itibaren yasadışı göçü ve iltica taleplerini ileri sürerek ülkemiz 
ile mevcut vize muafiyet anlaşmalannı askıya alan veya fesheden AB üyesi ülkelerin 
vatandaşlarımıza yeniden vize muafiyeti tanımasına yönelik çalışmalar ve girişimler 
sürdürülmektedir. 
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12. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, 1999-2004 yılları arasındaki yakıt tüketimine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevâbı (7/2505) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Eneği ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. M. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak açıklanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 29.04.2004 

Mesut DEĞERİ / 
Diyarbakır Milletvekili 

1 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 yıllarına ait ve her yıl Ülkemizde Benzin 
( Süper, Kurşunsuz ) ve Mazot tüketimi yıllık kaç ton ve litredir? 

2- Fuel -oil (Apartman, Fabrika ) Mazotu tüketimi ise yıllara göre kaç ton ve litredir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-
Konu : Yazılı Soru önergesi 

« - » * 2 ' 7 W / V / ! - : 2 0 0 4 

7371 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGl: T.B.M.M. Başkanlığımın 07.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
5543 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mesut DEGER'in tarafıma tevcih ettiği, 7/2505-5508 
esas no.lu yazılı soru Önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER -
Bakan 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MESUT DEĞER'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/2505-5508) 

Sorular 1.2: 

- 1999-2000-2001-2002-2003-2004 yıllarına ait ve her yıl Ülkemizde Benzin (Süper, 
Kurşunsuz) ve Mazot tüketimi yıllık kaç ton ve litredir? 

- Fuel-Oil (Apartman, Fabrika) Mazotu tüketimi ise yıllara göre kaç ton ve litredir? 

Cevaplar 1.2: 

Yıllar itibariyle petrol ürünleri sivil tüketimleri aşağıda verilmektedir. 

YILLAR İTİBARİYLE PETROL ÜRÜNLERİ SİVİL TÜKETİMİ (M.TON) 

ÜRÜNLER 

Normal Benzin 

Süper Benzin 

Kurşunsuz Benzin 

Motorin 

Kalorifer Yakıtı 

Fuel Oil-6 

Toplam 

1999 

1745 813 

1 464 362 

1096091 

7 834198 

1511516 

5 452114 

19104 094 

2000 
1 200 003 

1 068 236 

1387 639 

8 774 281 

1 464 170 

6 202 133 

20096 462 

2001 

890 670 

739 650 

1540 978 

8 763 828 

1 280 098 

6 528 936 

19 744160 

2002 

470 832 

933 200 

1 699 819 

9 063 456 

1318 510 

6 824 004 

20 309 821 

2003 

90 
1 161 365 

1 796 888 

9 536 335 

1 392 197 

6661619 

20 548 494 

2004* 

131 494 

260 615 

1 202 894 

278 419 

1 085 698 

2 959 120 

YILLAR İTİBARİYLE PETROL ÜRÜNLERİ SİVİL TÜKETİMİ (LİTRE) 

ÜRÜNLER 

Normal Benzin 

Süper Benzin 

Kurşunsuz Benzin 

Motorin 

Kalorifer Yakıtı 

Fuel Oil-6 

Toplam 

1999 

2 375 256 

1 965 587 

1414 311 

9 271 240 

1625286 

5 620 736 

22 272 416 
— _ —. 

2000 

1 632 657 

1433 874 

1 790 502 

10 383 764 

1 574 376 

6 393 952 

23209125 

2001 

1211796 

992 819 

1 988 359 

10 371394 

1 376 449 

6 730 862 

22 671 679 

2002 

640 588 

1252 617 

2193 315 

10 725 983 

1417 753 

7 035 056 

23 265312 

2003 

122 

1 558 879 

2 318 565 

11285 604 

1 496 986 

6 867 648 

23 527 805 

2004* 

176 502 

336 277 

1 423 543 

299 375 

1 119 276 

3 354 973 

NOT : 2004* (Ocak-Şubat) Aylarına ait değerlerdir. 
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13. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, İsrail'in elinde nükleer bomba olduğu iddiasına 
ve BM nezdinde uyarıhp uyanlmadığına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2520) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLLV / , 
Adana Milletvekili 

. İsrail Devletinin elinde 200 civarında nükleer bomba olduğu ortaya çıkmış, 
uluslararası basın kuruluşlannca duyurulmuştur. Adı geçen ülkenin, bölge siyasetinde ne 
derece atak rol oynadığı bilinmekteyken uyanlması hususunda Birleşmiş Milletler nezdinde 
bir girişiminiz olmuş mudur? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 
«? Msıs 2C 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/216347 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 07.05.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2520-5456/18603 sayılı yazılan. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun 7/2520 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılanmla arzederim. 

Abdul lah GÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcıaı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

İsrail Devleti'nin elinde 200 civannda nükleer bomba olduğu ortaya çıkmış, 
uluslararası basın kuruluşlarınca duyurulmuştur. Adıgeçen ülkenin, bölge siyasetinde ne 
derece atak rol oynadığı bilinmekteyken, uyarılması hususunda Birleşmiş Milletler nezdinde 
bir girişiminiz olmuş mudur? 

YANIT: 

İsrail'in de aralarında yer aldığı bazı bölge ülkeleri birbirlerini kitle imha silahlarına 
(KİS) sahip olmakla ve nükleer silah programı uygulamakla suçlamakta ve bu yöndeki 
çalışmalannı ulusal güvenlik stratejilerinin caydıncılık bağlamında vazgeçilmez bir boyutu 
olarak gösterme gayreti içinde bulunmakta, kendi projeleri ve önceliklerine bağlı olarak KİS 
yayılmasının önlenmesi alanındaki çeşitli anlaşmalara taraf olmaktan maalesef 
kaçınmaktadırlar. 

Hükümetimiz, bölgenin KİS'lerden anndınlması yolunda ciddi bir süreç 
başlatılmasının dünyanın bu en çalkantılı bölgesinde güven ve istikrar ortamı tesisi için 
önemli bir adım teşkil edeceğine inanmakta ve bu amaca yönelik girişimlerini her platformda 
kararlılıkla sürdürmektedir. 

Kitle imha silahlan ve bunlan fırlatma vasıtalannın yayılmasının önlenmesi 
konusundaki tüm antlaşmalara ve rejimlere taraf olan Türkiye, Orta Doğu'yu KİS'ler ile 
bunlan fırlatma vasıtalannın yayılması bakımından riski yüksek bir bölge olarak 
değerlendirmektedir. Bu bölgenin KİS'lerden anndmlmasma yönelik düşünce ve girişimleri 
desteklemektedir. Bu tutumumuz, İsrail de dahil olmak üzere KİS'lere sahip olduğu belirtilen 
bütün bölge ülkeleri nezdinde, başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşlarda her vesileyle 
dile getirilmektedir. Bu konudaki kararlara ortak sunucu olunmakta ve olumlu oy 
verilmektedir. Türkiye aynca, bölge ülkeleriyle yaptığı görüşme ve temaslarda bu ülkeleri 
KİS'leri, KİS ticaretini ve bunlan fırlatma vasıtalannı yasaklayan anlaşmalara ve rejimlere 
dahil olmaya da teşvik etmektedir. 

14. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, sağlık personeli ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağ
lık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/2528) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep AKDAĞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini 
müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla.. v " 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

Başta doktorlar olmak üzere sağlık personelinin sözleşmeli çalıştırılması 
mümkün iken, Hakkari ilinde doktorsuzluk nedeniyle hastanın hastane 
kapısında ölmesi vicdanları sızlatmaktadır 

- 1 0 0 -



T.B.M.M. B : 95 1 . 6 . 2004 O : 1 

Devletin asli görevlerinden biri olan vatandaşına sağlık hizmeti götürmesi 
son yılda maalesef daha da kötüleşmiştir. Devletin, vatandaşını hastane 
kapısında sağlık personeli noksanlığı nedeniyle ölüme terk etmesi kabul 
edilemez bir anlayıştır. 

Bu çerçevede; 

1-Ülkemizde doktor ve diğer sağlık personeli ihtiyacı bulunmakta 
mıdır? Varsa hangi branşlarda ne kadar personele ihtiyaç vardır? 
Personel açığını hangi projeyle gidermeyi düşünüyorsunuz? 

2- Sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması mümkün iken, basına da 
konu olan Hakkari ve diğer illerimize neden doktor ataması 
yapılmamıştır? 

3-Atama yapılmamasının sebebi nedir, ihmali görülenler hakkında 
adli ve idari bir işlem yapılmış mıdır? Halen yapılmadıysa yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PER0100025 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

S37GO*26.0rj.O^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 07.05.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2528-5528/18770 sayılı yazınız. 
İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından, tarafıma yöneltilen 

"Hakkari ilinin ve ülkemizin doktor ve diğer sağlık personeli ihtiyacına ilişkin" 7/2528 
esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

AKDAG 
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İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından verilen, Hakkari ilinin 
ve ülkemizin doktor ve diğer sağlık personeli ihtiyacına ilişkin yazılı soru 

önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Başta doktorlar olmak üzere sağlık personelinin sözleşmeli çalıştırılması 
mümkün iken, Hakkari ilinde doktorsuzluk nedeniyle hastanın hastane kapısında 
ölmesi vicdanları sızlatmaktadır. 
Devletin asli görevlerinden biri olan vatandaşına sağlık hizmeti götürmesi son 
yılda maalesef daha da kötüleşmiştir. Devletin, vatandaşını hastane kapısında 
sağlık personeli noksanlığı nedeniyle ölüme terk etmesi kabul edilemez bir 
anlayıştır. 
Bu çerçevede; 

1- Ülkemizde doktor ve diğer sağlık personeli ihtiyacı bulunmakta mıdır? Varsa 
hangi branşlarda ne kadar personele ihtiyaç vardır? Personel açığım hangi 
projeyle gidermeyi düşünüyorsunuz? 

2- Sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması mümkün iken, basına da konu olan 
Hakkari ve diğer illerimize neden doktor ataması yapılmamıştır? 

3- Atama yapılmamasının sebebi nedir, ihmali görülenler hakkında adli ve idari 
bir işlem yapılmış mıdır? Halen yapılmadıysa yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

Bilindiği üzere, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4924 sayılı Kanun'un 24.07.2003 tarih ve 25178 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile ülkemizde 
sağlık personeli ihtiyacı bulunan yerlere sözleşmeli personel olarak atanacak uzman 
tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı pozisyonlarma atamalar kura ile, diğer sözleşmeli 
personel pozisyonlanna ise merkezi smavla yapılmaktadır. 

Bakanlar Kurulu Kararı ve Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda 2003 yılı 
için, Bakanlığımıza 15.000 sözleşmeli sağlık ve yardımcı sağlık personeli kadrosu 
tahsis edilmiş olup, bunlardan 13.000 personel ihtiyaç bulunan illerde göreve 
başlamışlardır. Bu kadrolardan Hakkari İli'ne 31'i uzman tabip, 36'sı pratisyen tabip 
olmak üzere, 261 adet sağlık personeli kadrosu tahsis edilmiş ise de, uzman 
tabiplerden bu yerlere müracaat eden olmamış, ancak 4'ü pratisyen tabip olmak üzere 
191 sağlık personeli sözleşmeli pozisyonunda Hakkari ilinde ihtiyaç olan yerlerde 
göreve başlatılmıştır. 
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Ayrıca, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun, 4924 sayılı Kanunun 
10 uncu maddesi ile eklenen Ek-1 inci maddesi çerçevesinde, uzman tabip, tabip, 
diştabibi ve eczacı atamaları kura ile yapılmakta olup, ülkemizde sağlık personeli açığı 
had safhada bulunan illerdeki sağlık kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları 
Bakanlığımızca ilan edilmekte ve tercih usulüne göre kur'a ile atama yapılmaktadır. 

Bu Kanun'a bağlı olarak 06.02.2004 tarihinde 213,10.03.2004 tarihinde de 129 
uzman ve 102 pratisyen tabibin atamaları Bakanlığımızca ihtiyaç bulunan yerlere 
yapılmıştır. Hakkari ilimizde ihtiyaç bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık 
personeli ihtiyacı da münhal yerler arasında ilan edilmektedir. 

Ancak, münhal ilan edilip, tercih edilmeyen sağlık kurum ve kuruluşlarının 
sağlık personeli ihtiyacı ise diğer illerimizden geçici görevlendirmeler yoluyla 
karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Bakanlığımızca, 21.05.2004 tarihinde yapılacak açıktan atama kuralarında, 
doktor ihtiyacı bulunan iller ilan edilmiştir. Tercih edilmesi halinde Bakanlığımızca 
atamaları yapılacaktır. 

Ülkemiz genelinde sağlık personeli ihtiyacı tarafımca da bilinmekte olup, tüm 
illerimizin sağlık personeli ihtiyacının karşılanması için çalışmalarımız 
sürdürülmektedir. Halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince, ihtiyaç 
olan yerlere tercih edilmesi halinde açıktan atama veya sözleşmeli sağlık personeli 
ataması yapılmaması gibi bir durum sözkonusu değildir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

EK: 1 Liste (4 sayfa) 
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15. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, madde bağımlıları için açılan tedavi merkez
lerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/2547) 

30.4.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Ülkemizde sokakta yaşayan çocuk sayısı giderek artmakta ve bunların büyük bir kısmı 
maalesef tiner vb. maddeleri uyuşturucu olarak kullanmaktadır. Ülkemizde madde 
bağımlılarının tedavilerine yönelik merkez sayısı çok az olup bunlar belirli illerdedirler. 
Başka hangi illerde ve ne zaman madde bağımlıları için tedavi merkezleri açılacaktır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

——,-=o————— Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
SAYI : B100THG0100001/5390 o o n c n ı ««*>*> 
KONU: Soru önergesi hk. 2 £ I L 0 * * 8 8 o l 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 11/05/2004 tarih ve KAN,KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00,02-7/2547-5555 sayılı yazınız. 

Adana Millet Vekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un "yazılı" olarak 
cevaplandırılması talebiyle verdiği "madde bağımlılığı tedavi merkezlerinin açılmasına 
ilişkin" soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr 
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Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un "Madde Bağımlılığı 
Tedavi Merkezlerinin Açılması"na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU: Ülkemizde Sokakta yaşayan çocuk sayısı giderek artmakta ve bunların 
büyük bir kısmı maalesef tiner vb. maddeleri uyuşturucu olarak kullanmaktadır. 
Ülkemizde madde bağımlılarının tedavilerine yönelik merkez sayısı çok az olup 
bunlar belirli illerdedirler. Başka hangi illerde ve ne zaman madde bağımlıları için 
tedavi merkezlen açılacaktır? 

CEVAP: Madde bağımlılığı toplumun her kesimini etkileyen, bir toplumdan 
diğerine sınır tanımaz yaygınlık gösterme eğilimi taşıyan, yalnızca madde kullanan 
ferdi değil o ferdin ailesini ve içinde yaşadığı toplumu birçok alanda etkileyen bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Madde bağımlılığı sorununun çözümüne yönelik 
temel yaklaşımlar, üretim ve arzın önlenmesi, talebin azaltılması ile korunma ve 
tedavi programları olarak özetlenebilir. 

Madde bağımlılığı sorununa temel yaklaşımlardan birisini oluşturan tedavi 
uygulamasının, farklı insanların, farklı sebeplere bağlı olarak, farklı zamanlarda, farklı 
miktarlarda, farklı maddeleri kullandıkları, değişik sosyokültürel düzeylere sahip 
oldukları ve madde kullanımı nedeniyle farklı bireysel, ailesel ve toplumsal sonuçlar 
yaşadıkları ve farklı tepkilere maruz kaldıklarını benimseyen bir anlayış çerçevesinde 
oluşturulması ve geliştirilmesi planlanmaktadır. 

Tedavi uygulamalarıyla, madde kullanımının azaltılması veya ortadan 
kaldırılması, yoksunluk ile ilgili sorunların giderilmesi, relapsın önlenmesi ve psikolojik 
ve sosyal işlevsellikte düzelme sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda; istanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 
bünyesinde faaliyet gösteren Alkol ve Madde Bağımlıları Araştırma ve Tedavi 
Merkezine ilave olarak 1997 yılında Elazığ, Samsun ve Manisa Ruh Sağlığı 
Hastalıkları Hastaneleri, 2000 yılında Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi ile Denizli Devlet Hastanesi ve 2004 yılında Ankara Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi bünyesinde Alkol ve Madde Bağımlıları Araştırma ve Tedavi 
Merkezleri hizmete başlamıştır. 

İstanbul AMATEM bünyesinde uçucu madde kullanan çocuklara yönelik olarak 
hizmet vermek üzere kurulan "Uçucu Madde Bağımlıları Araştırma ve Tedavi 
Merkezi" (UMATEM) bu alandaki faaliyetlerini sürdürmektedir. Ankara Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM başta olmak üzere diğer AMATEM'lerde ve 
Diyarbakır Devlet Hastanesi bünyesinde de uçucu madde bağımlılarına yönelik 
tedavi hizmetleri verilmektedir. Ayrıca, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 
Eskişehir, Konya Devlet Hastaneleri bünyesinde uçucu madde bağımlısı çocukların 
tedavilerine yönelik birimler oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir. 

Madde bağımlılarının tedavilerinin ve rehabilitasyonlarının yapıldığı merkezlerin 
tesis, hizmet ve personel kıstaslarının tespit edilmesine ve bunların açılmalarına, 
faaliyetlerine, denetlenmelerine ve kapanmalarına ilişkin usûl ve esasları düzenlemek 
amacıyla MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ hazırlanmış 
ve 16/02/2004 tarih 25375 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Yönetmelik hükümleri gereği başta tedavi usûlleri ile ilgili tanı ve tedavi 
protokollerini belirlemek üzere MADDE BAĞIMLIĞl TEDAVİ USÛLLERİ BİLİM 
KOMİSYONU oluşturulmuş ve ilk toplantısını 08/04/2004 tarihinde gerçekleştirerek 
çalışmalarına başlamıştır. 

Önümüzdeki günlerde anılan Yönetmelik hükümlerine göre halen faaliyette 
bulunan madde bağımlılığı tedavi merkezleri ile yeni açılması istenilen merkaöüe* 
ruhsata bağlanacak ve yukarıda tanımlanan hedefler doğrultusunda yeni mşfk$$er 
açılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 
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Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un "Madde Bağımlılığı 
Tedavi Merkezlerinin Açılması"na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Bakanlığımıza bağlı hizmet veren Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve 
Araştırma Merkezlerinde mevcut yatak kapasiteleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

AMATEM YATAK KAPASİTELERİ -Nisan 2004 

KURUM ADİ 
Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hast. Hst. 

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hast. Hst. 

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hast. Hst. 

Manisa Ruh Sağlığı ve Hast. Hst. 

Samsun Ruh Sağlığı ve Hast. Hst. 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hst. 

Denizli Devlet Hastanesi 

TOPLAM 

YOĞUN 
BAKIM 

2 

21 
-
3 

11 

8 

--
45 

ALKOL+ 
TERAPİ 

25 
94 

24 

50 

23 

42 

18 

276 

TOPLAM 
27 

115 

24 

53 

34 

50 

18 

321 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim 

16. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, tinerci olarak adlandırılan madde bağım
lılarının rehabilitasyonuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/2551) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOAGAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOGLU < 
Adana Milletvekili 

Basından ve bize ulaşan diğer kanallardan edinmekte olduğumuz bilgilere göre 
en ucuz kafa bulma yolu sayılan "tinercilik" diye adlandırılmakta olan müptelalık gün 
geçtikçe büyümekte, ilgili maddeyi kullananlar kullanım sonrasında saldırganlaşmakta 
ve kişilere maddi-manevi zararlar vermektedirler. 

Ülkemizde alkol ve uyuşturucu kullanımına yönelik kurulmuş olan rehabilitasyon 
merkezleri olmasına rağmen bahis olunan maddeye karşı yeterli tedbirlerin alınmadığım ve 
rehabilitasyon imkanlarının sunulmadığım görüyoruz. Saldırılar sonrasında ise bağımlı 
kardeşlerimizin adli makamlarca "delil yetersizliği" gibi sebeplerle salımverdiğini görüyor ve 
sorunun ağırlığını hissediyoruz. 

Çıkarmış oldukları birinci olay sonrasında salını verilen kardeşlerimizin daha sonraki 
büyük hadiseleri öncesinde devletimizce sahip çıkılarak rehabilite edilmeleri düşünülmekte 
midir, bu konuda çalışmalarınızı nelerdir? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
SAYI : B100THG0100001/5390 
KONU: Soru Önergesi 

28.0S.0W 8846 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :18/05/2004 tarih ve B 02.0.KKG.0.12/106-356-3/2368 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun "yazılı" olarak cevaplandırılması 
talebiyle verdiği "Tinercilik olarak adlandırılan bağımlılıkla ilgili rehabilitasyon hizmetleri" ne 
ilişkin soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim y r \ 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun' "Tinercilik olarak adlandırılan 
bağımlılıkla ilgili Rehabilitasyon Hizmetleri"ne ilişkin yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 

SORU: Basında ve bize ulaşan diğer kanallardan edinmekte olduğumuz 
bilgilere göre en ucuz kafa bulma yolu sayılan "tinercilik" diye adlandırılmakta olan 
müptelalık gün geçtikçe büyümekte, ilgili maddeyi kullananlar kullanım sonrasında 
saldırganlaşmakta ve kişilere maddi-manevi zararlar vermektedirler. 

Ülkemizde alkol ve uyuşturucu kullanımına yönelik kurulmuş olan 
rehabilitasyon merkezleri olmasına rağmen bahis olunan maddeye karşı yeterli 
tedbirlerin alınmadığı ve rehabiltasyon imkanlarının sunulmadığını görüyoruz. 
Saldırılar sonrasında ise bağımlı kardeşlerimizin adli makamlarca "delil yersizliği" gibi 
sebeplerle salınıverdiğini görüyor ve sorunun ağırlığını hissediyoruz. 

Çıkarmış oldukları birinci olay sonrasında salını verilen kardeşlerimizin daha 
sonraki büyük hadiseleri öncesinde devletimizce sahip çıkarak rehabilite edilmeleri 
düşünülmekte midir, bu konuda çalışmalarınız nedir? 

CEVAP: Çocuk ve ergenlerin fiziksel, ruhsal, sosyal yönden gelişmelerinde; 
okul, sosyal çevre ve aile ortamı önemli rol oynamaktadır. Günümüzde ekonomik 
imkanların yetersizliği, aile içi sağlıklı iletişim ve dayanışmanın zayıflaması, işsizlik 
vb. bir çok sebepten dolayı çocuk ve ergen nüfus bir takım psikososyal ve 
sosyoekonomik sorun yaşamaktadır. Bunun sonucu olarak özellikle çocuk ve 
ergenlerde uçucu madde kullanımına yönelim ortaya çıkmaktadır. 

Uyuşturucu maddelerin, üretimi ve kullanımı kadar, korunma ve tedavisi de 
birden fazla sektöre dayalıdır. Aynı şekilde uyuşturucu ile mücadele de birden fazla 
kamu sektörünün ve sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve güç birliği ile sağlanabilir. Bu 
vesile ile madde kullanımı ve bağımlılık ile mücadelede alınacak tedbirler ve gerekli 
koordinasyonu sağlamak amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun 26/04/1996 tarih ve 393 
sayılı kararı ve bu karar doğrultusunda istihsal edilen 25/07/1997 tarih ve 97/9700 
sayılı Bakanlar kurulu kararı ile "Uyuşturucu Kullanımı İle Mücadele Takip ve 
Yönlendirme Üst Kurulu" ile "Uyuşturucu Kullanımı İle Mücadele Takip ve 
Yönlendirme Alt Kurulu" oluşturulmuştur. Bu kurullarda Adalet, Milli Savunma, İçişleri, 
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Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yüksek öğrenim 
Kurulu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK Başkanlığı, Aile Araştırma 
Kurumu Başkanlığı, TRT Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 
SHÇEK Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık 
Daire Başkanlığı temsilcileri yer almaktadır. 

Uçucu madde bağımlısı durumuna gelen çocuklarımızın bağımlılıktan 
kurtulmalarına yönelik olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünce işletilen çocuk ve gençlik merkezlerinin yanında Sağlık Bakanlığınca 
özel tedavi merkezleri oluşturulmuştur. 

istanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Hastalıkları Hastanesi Alkol ve Madde 
Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) bünyesinde uçucu madde 
kullanan çocuklara yönelik olarak hizmet vermek üzere kurulan "Uçucu Madde 
Bağımlıları Araştırma ve Tedavi Merkezi" (UMATEM) bu alandaki faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM'i başta 
olmak üzere Adana, Denizli, Elazığ, Manisa ve Samsun'daki AMATEM'lerde. *& 
Diyarbakır Devlet Hastanesi bünyesinde de uçucu madde bağımlılarına yönelik 

tedavi hizmetleri verilmektedir. Ayrıca, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 
Eskişehir, Konya Devlet Hastaneleri bünyesinde uçucu madde bağımlısı çocukların 
tedavilerine yönelik birimler oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir. 

Madde bağımlılarının tedavilerinin ve rehabilitasyonlarının yapıldığı merkezlerin 
tesis, hizmet ve personel kıstaslarının tespit edilmesine ve bunların açılmalarına, 
faaliyetlerine, denetlenmelerine ve kapanmalarına ilişkin usûl ve esasları düzenlemek 
amacıyla MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ hazırlanmış 
ve 16/02/2004 tarih 25375 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Yönetmelik hükümleri gereği başta tedavi usûlleri ile ilgili tanı ve tedavi 
protokollerini belirlemek üzere MADDE SAĞIMLIĞI TEDAVİ USÛLLERİ BİLİM 
KOMİSYONU oluşturulmuş ve ilk toplantısını 08/04/2004 tarihinde gerçekleştirerek 
çalışmalarına başlamıştır. 

Önümüzdeki günlerde anılan Yönetmelik hükümlerine göre halen faaliyette 
bulunan madde bağımlılığı tedavi merkezleri ile yeni açılması istenilen merkezler 
ruhsata bağlanacak ve uçucu madde bağımlısı çocuklarımızın da tedavi imkanlarına 
kolay ulaşmalarını sağlamak için yeni merkezler açılmasına yönelik çalışmalar 
yürütülecektir. 

Sosyoekonomik düzeyi düşük ve ailevi problemleri olan uçucu madde 
bağımlısı çocukların tedavi merkezlerinde görmüş oldukları tedaviden kısa bir süre 
sonra tekrar uçucu madde bağımlısı olarak geri döndükleri gözlemlenmektedir. 
Bundan dolayı tedavi gören çocukların yeniden bağımlı hale gelmemeleri ve topluma 
kazandırılmaları için tedavi sonrası destek hizmetlerinin Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu bünyesinde tek elden yürütülmesi planlanmaktadır. 

Uyuşturucu maddelere olan talebin azaltılması alanında Kamu Kurum ve 
kuruluşlarına düşen temel sorumluluklardan biri de, bireyin ve toplumun 
bilinçlendirilmesi ve olumlu değerler geliştirilmesine yönelik yürütülen eğitim 
çalışmalarında yönlendirici olmak ve katkıda bulunmaktır. Sorunun özelliği gereği 
uyuşturucuya yönelik eğitim çalışmaları başka alanlarda yürütülen eğitim 
çalışmalarından farklı prensipler içermektedir. 

Bu çerçevede, çocukluk ve ergenlik dönemi, özellikle sağlık kavramının 
algılandığı ve sağlıkla ilgili davranış özelliklerinin geliştiği bir dönem olması ve 
madde kullanımına başlama yaşını içermesi nedeniyle hedef grup olarak seçilmiştir. 
Bu amaçla, 2004-2005 öğretim yılından başlamak üzere ilkokul 3 - lise 2'nci sınıf 
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arasındaki tüm öğrenciler, okula devamsızlığı fazla olanlar, okulda başarısız 
sayılanlar, disiplin cezaları almış olanlar, davranış bozukluğu içinde bulunanlar, 
ailesinde madde problemi olan öğrenciler ile bu öğrencilerin aileleri ve 
öğretmenlerinin madde bağımlılığı konusunda eğitilmeleri planlanmıştır. 

2004 yılında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Jandarma Genel 
Komutanlığı işbirliğinde madde kullanımının yoğun olduğu 16 ilde (Antalya, Manisa, 
İzmir, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kahramanmaraş, Samsun, Sakarya, Muğla, Ankara, 
Mersin, Gaziantep, Aydın, Yalova, Adana) asayişi Jandarmanın sorumluluğunda olan 
bölgelerde eğitim çalışmaları başlatılmış olup, bu eğitimler ülke geneline 
yaygınlaştırılacaktır. Ayrıca, okullarımızda çocukların farkında olmadan bağımlı hale 
gelmemeleri için veya bu maddeleri kullanmaya özenmemeleri için elişi ve resim 
derslerinde içinde uçucu madde bulunmayan boya ve yapıştırıcıların kullanımımın'V 
sağlanması talimatı verilmiştir. 

Sorunların ortaya çıkışındaki etkenlerin çok yönlülüğüne bağlı olarak, sorunun 
çözümünün de çok boyutlu ve de çok bileşenli olduğu bilinmektedir. Bu yönlü bir 
sosyal yaranın çözümüne yönelik hizmet üretmek tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, 
sivil toplum örgütlerinin ortak işbirliğine, eşgüdümünü, katkı ve çabalarını gerekli 
kılmaktadır. 

Sokakta suç işlemeye eğilimi olan ve birtakım sosyal risklerle başbaşa kalmış 
çocuk ve ergenlerin sağlıklı bir şekilde topluma kazandırılmaları için tüm kamu kurum 
ve kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin ortak bir amaç etrafında 
birleşerek sorunun üzerine gidilmesi gerekmektedir. 

Çalışmalarımız açıkladığımız hususlar dikkate alınarak ve hassasiyetle 
sürdürülmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

17. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Yunanistan'daki Türkiye'ye yönelik bazı 
faaliyetlere ilişüin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı 
(7/2555) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

1. 24 Nisan 2004 tarihinde Atamızın dünyaya geldiği Selanik başta gelmek üzere 
dostumuz, komşumuz Yunanistan'da Türkiye'yi konu alan faaliyetler olmuş 
mudur? Örneğin Türk Bayrağı yakılmış mıdır, yakılmışsa niçin yakılmıştır? 

2. Bu gösterilerin yaşanıldığı toplantılarda ne konuşulmuştur, devlet ve siyaset 
adamlarından söz alan olmuş mudur, ne söylemişlerdir? 

3. Atatürk'ün Samsuna çıktığı 19 Mayıs gününün Yunanlılarca da birkaç yıl önce 
milli bayram ilan edildiği düşünülürse, müşterek bir program düşünülmekte 
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midir, anılan güne yönelik olarak Yunanlı devlet adamlarıyla görüşüyor ve 
sivil-resmi herhangi bir taşkınlık yapılmasının önüne geçmeyi düşünüyor 
musunuz? 

4. Atatürk'ün İzmir'i düşman işgalinden kurtarması sonrasmda önüne serilen 
Yunan bayrağı karşısında söyledikleri bir şeref belgesi olarak karşımızda 
durmasına rağmen ülkemizde de bazı milletlerin bayraklarının proteste amaçlı 
yakılmakta olduğu görülmektedir. Vatandaşlanmızm tepkilerini milletlerin 
onurlarını temsil eden bayraklarını yakmak haricinde, mantık üzerine bina 
edilmiş yollarla göstermelerini sağlayacak eğitimi verecek ve bu hadiseleri 
engelleyecek tedbirler alacak mısınız? 

T . C 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı r 026.21 /2004/SPGY/219289 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

:M İÜ* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.05.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5599 sayılı yazıları. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun 7/2555 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

/ Abdullah GOL 
S Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. 24 Nisan 2004 tarihinde Atamızın dünyaya geldiği Selanik başta olmak üzere 
dostumuz, komşumuz Yunanistan'da Türkiye'yi konu alan faaliyetler olmuş mudur? 
Örneğin Türk Bayrağı yakılmış mıdır, yakılmışsa niçin yakılmıştır? 

2. Bu gösterilerin yaşanıldığı toplantılarda ne konuşulmuştur, devlet ve siyaset 
adamlarından söz alan olmuş mudur, ne söylemişlerdir? 

3. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs gününün Yunanlılarca da birkaç yıl önce milli 
bayram ilan edildiği düşünülürse, müşterek bir program düşünülmekte midir, anılan 
güne yönelik olarak Yunanlı devlet adamlarıyla görüşüyor ve sivil-resmi herhangi bir 
taşkınlık yapılmasının önüne geçmeyi düşünüyor musunuz? 

4. Atatürk'ün İzmir'i düşman işgalinden kurtarması sonrasında Önüne serilen Yunan 
bayrağı karşısında söyledikleri bir şeref belgesi olarak karşınızda durmasına rağmen 
ülkemizde de bazı milletlerin bayraklarının protesto amaçlı yakılmakta olduğu 
görülmektedir. Vatandaşlarımızın tepkilerini milletlerin onurlarını temsil eden 
bayraklarını yakmak haricinde, mantık üzerine bina edilmiş yollarla göstermelerini 
sağlayacak eğitimi verecek ve bu hadiseleri engelleyecek tedbirler alacak mısınız? 

YANITLAR: 

Yunan Parlamentosu 25 Nisan 1996 tarihinde 24 Nisan'ın sözde "Ermeni soykırımını 
anma günü" ilan edilmesini kararlaştırmıştır. Bu itibarla geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene 
de 24 Nisan günü Atina, Selanik ve Gümülcine'de protesto gösterileri ve çeşitli anma 
etkinlikleri düzenlenmiştir. 

Bu çerçevede, Atina'da, 200 kişiden oluşan bir Ermeni grubu, Büyükelçiliğimizin 
bulunduğu Vassileos Gheorgiou caddesi ile Rigillis caddesinin kesiştiği kavşağa gelerek 
Ermenice ve Yunanca sloganlar atmış, aralarından üç kişi, Yunan polisinin nezaretinde 
Büyükelçinin ikametgahının kapısına bir bildiri asmışlardır. Ayrıca, Türk bayrağını da yakan 
grup, bir süre slogan attıktan sonra dağılmıştır. 

Gösteri sırasında Yunan polisi gerekli güvenlik önlemlerini almış, ancak Türk 
bayrağının yakılmasına ve rezidans kapısına bildiri yapıştırılmasına müdahalede 
bulunmamıştır. 

Yunanistan Ermeni Milli Komitesi tarafından Atina'da 25 Nisan 2004 tarihinde sözde 
"soykırımı anma" konulu bir de toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda birer konuşma yapan 
Yunan Parlamentosu Başkanı Arma Psarouda-Benaki, İçişleri Bakanı Prokopis Pavlopulos ve 
Dışişleri eski Bakanı Samaras ülkemizin sözde Ermeni soykırımını tanımasına yönelik 
beyanlarda bulunmuşlardır. 

Selanik'te de aynı tarihte 100 kişilik bir grup her yıl olduğu gibi, bu yıl da 
Başkonsolosluğumuza 40 metre kadar mesafedeki yere gelerek yirmi dakika süren bir protesto 
gösterisi yapmıştır. 
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Polis, gösteri öncesinde Başkonsolosluğumuzun önündeki caddeyi trafiğe kapatmış, 
ayrıca göstericilerin Başkonsolosluğumuza ulaşmalarını engellemek üzere kordon 
oluşturmuştur. Eylemciler burada da bir Türk bayrağını yakmıştır. 

Gümülcine'de aynı tarihte Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen törene Ermenistan'ın Atina 
Büyükelçiliği Konsolosu, Yunanistan Ermeni Milli Komitesi Başkanı ile Gümülcine 
Metropolitliği, Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Rodop Valiliği'nden temsilciler katılmışlar, 
ayrıca Gümülcine Belediye Başkanı tarafından gönderilen bir mesaj okunmuştur. 

Atina ve Selanik'teki protesto gösterilerinde bayrağımızın yakılması üzerine, Atina 
Büyükelçiliğimiz Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na bir nota vererek, bayrağımızı yakan 
kişilerin Yunanistan Ceza Yasası'nm 155. maddesi (yabancı sembollere hakaret) uyarınca 
adalet önüne çıkarılmalarım talep etmiştir. 

Atina'daki toplantıda Yunan Parlamento Başkanı ve İçişleri Bakanı'nın ifadelerinden 
duyulan rahatsızlık, Yunan tarafına iletilmiştir. 

Nasıl ki devletimizin bayrak gibi milli sembollerine üçüncü ülkeler ve milletler 
tarafından saygı gösterilmesi tabii bir beklentimiz ise, vatandaşlarımızın da diğer ülkelerin 
milli sembollerine saygı göstermeleri devletlerarası ilişkilerin ve asgari saygımn gereğidir. 
Gerek ülkemizdeki, gerek diğer ülkelerdeki protesto gösterilerinde zaman zaman gerçekleşen 
nahoş bayrak yakma hadisesini tasvip etmek mümkün değildir. Bu alandaki bilincin 
geliştirilmesi toplumsal bir görev olup, Bakanlığımın doğrudan görev alanına girmemektedir. 

Öte yandan, Yunanistan Parlamentosu 23 Şubat 1994'te 19 Mayıs'in Pontuslu 
Elenlerin soykırımım anma günü olarak tanınmasını öngören bir yasayı oybirliğiyle kabul 
etmiştir (2193/1994 Sayılı Kanun). Dolayısıyla 19 Mayıs günü münasebetiyle Yunanistan'la 
ortak bir program gerçekleştirilmesi sözkonusu değildir. 

18. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, bir İtalyan parlamenterin DEP davasındaki 
davranışlarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı 
(7/2556) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

DEP davasını izlemek üzere ülkemize gelerek dava boyunca baskı hüvviyeti 
taşıyan davranışlarda bulunan ve yapmış olduğu açıklamalarla Türkiye'nin Anayasal 
kuruluşları hakkında küçültücü ve hakarete uğratıcı ifadeler kullanan İtalyan 
Parlamenter Luigi Vinci hakkında herhangi bir tasarrufta bulundunuz mu? Türkiye 
Cumhuriyetinin hakkında her önüne gelenin ağzına geldiği gibi hitap edebileceği bir 
kabile olmadığını bu şahsa göstermek için ne yaptınız? Tepkinizi ne şekilde ortaya 
koydunuz? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı s ; fâ;ü im 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/216352 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5599 sayılı yazılan. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun 7/2556 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

-Wv Q 
Abdullah GUL 
Dıaişlari Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

DEP davasını izlemek üzere ülkemize gelerek dava boyunca baskı hüviyeti taşıyan 
davranışlarda bulunan ve yapmış olduğu açıklamalarla Türkiye'nin Anayasal kuruluşları 
hakkında küçültücü ve hakarete uğratıcı ifadeler kullanan İtalyan Parlamenter Luigi Vinci 
hakkında herhangi bir tasarrufta bulundunuz mu? Türkiye Cumhuriyetinin hakkında her 
önüne gelenin ağzına geldiği gibi hitap edebileceği bir kabile olmadığını bu şahsa göstermek 
için ne yaptınız? Tepkinizi ne şekilde ortaya koydunuz? 

YANIT: 

Başta Avrupa Parlamentosu (AP) olmak üzere AB kurumlan ve üye ülkeler, 
ülkemizde gerçekleştirilen reformlann uygulamaya yansıması olarak addettikleri Leyla Zana 
ile diğer eski DEP Milletvekillerinin yeniden yargılanması sürecini yakından izlemişlerdir. 
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Avrupa Parlamentosu, yeniden yargılama sürecinde yapılan tüm duruşmaları AP 
üyelerinden oluşan heyetler göndererek izlemiştir. AP'nin Avrupa Birleşik Solu Grubuna 
mensup İtalyan üyesi Luigi Vinci, 21 Nisan 2004 tarihli son duruşma da dahil olmak üzere, 
bazı duruşmaları AP'nin görevlendirmesiyle izlemiştir. 

AP üyelerine hukuken tanımış bulunduğumuz ayrıcalık ve dokunulmazlıklar 
25.2.2003 tarihli ve 2003/5325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren 
'Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa 
Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı'na Katılım Anlaşması"mn mütemmim cüzünü 
teşkil eden II Numaralı Eki 'nde yer almaktadır. II Numaralı Ek'in 9. maddesi, "Avrupa 
Parlamentosu üyeleri, görevlerini ifa ederken beyan ettikleri görüşler veya kullandıkları oylar 
hakkında, hiçbir şekilde soruşturma, gözaltı veya hukuki bir işleme tabi tutulmayacaklardır" 
hükmünü amirdir. Parlamenter Luigi Vinci'nin AP tarafından verilen görev çerçevesinde 
ülkemizde bulunduğu sırada yaptığı beyanlar sebebiyle herhangi hukuki bir işleme tabi 
tutulması sözkonusu Anlaşma uyarınca mümkün değildir. 

Diğer taraftan, Luigi Vinci'nin gerek ülkesinde gerek AP'de marjinal bir siyasi 
şahsiyet olduğu, mensubu bulunduğu İtalyan Komünist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (PRC) 
AP'de sadece dört temsilcisi bulunduğu ve kendi adını duyurmak amacıyla bazı Kürt 
grupların propaganda faaliyetlerini desteklemekten başkaca bir etkinliği bulunmadığı 
bilinmektedir. Dolayısıyla, bazı marjinal şahıs ve çevrelerin kendi seçmen veya parti 
gruplarına isimlerini duyurabilmek saikiyle izledikleri münferit ve tahrik amaçlı tutumlarına 
tarafımızca itibar gösteriİmemesinin, bu yöndeki eylemlerin kamuoyunun gündemine 
taşınmasını önleyeceği gibi aleyhimize işleyecek fırsatlar yaratılmaması açısından da milli 
çıkarlarımıza daha uygun olduğu düşünülmektedir. 

Eski DEP Milletvekillerinin yeniden yargılanması süreci bağlamında, bağımsız 
yargının kararlarına saygının hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı ilkelerinin bir 
gereği olduğu, AP'nin de bu kararlara saygı duyması gerektiği yolundaki görüşlerimiz başta 
Sayın Başbakan ve şahsım olmak üzere, Sayın TBMM üyelerimizce de temaslarda bulunulan 
AB yetkililerine her vesileyle dile getirilmektedir. 

19. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, et satışının denetimine ilişkin sorusu ve Sağ
lık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/2565) 

30.4.2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

22.3.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde "Yeter Söz Milletin" kösesinde Yalçın Bayer 
Bradmix, Zartin gibi et katkı maddelerinin yurda kaçak olarak sokulup kullanıldığı konusuna 
yer vermiştir. 5.3.2004 tarihinde Tarım Bakanlığının web sitesinde Bradmix'in ete katılması 
için izin verilmediği açıklanmıştı. Konuyla ilgili olarak 

1. 81 ilimizin tümünde et satılan mekanlarda peryodik denetimler yapılmakta mıdır? 
2. Eğer yapılıyorsa ne sıklıkta yapılmaktadır? 
3. Alınan örnekler hangi kurumlarda incelenmektedir? 
4. Ocak, Şubat, Mart 2004 aylarına ait raporları gönderebilir misiniz? 
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T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Temel Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü 

SAYLB100TSH0120007 
KONU:Yazılı Soru Önergesi Cevabı 2 6.05.0 4 0 8 7 3 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 13.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2565-5585/18893 sayılı yazılan. 

Adana Milletvekili Sayın Prof.Dr. N.Gaye ERBATUR tarafından " Et katkı maddeleri 
ile et satılan mekanlann denetimi ve raporlara ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Prof.Dr. Recep AKDAG 
Sağlık Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın N.Gaye ERBATUR 'un "Et katkı maddeleri ile et satılan 
mekanların denetimi ve raporlara ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
22.3.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde "Yeter Söz Milletin" köşesinde Yalçın Bayer 

Bradmix, Zartin gibi et katkı maddelerinin yurda kaçak olarak sokulup kullanıldığı 
konusuna yer vermiştir. 5.3.2004 tarihinde Tanm Bakanlığının web sitesinde Bradmix'in 
ete katılması için izin verilmediği açıklanmıştı. Konu ile ilgili olarak 

"1-81 ilimizin tümünde et satılan mekanlarda peryodik denetimler yapılmakta mıdır? 
2-Eğer yapılıyorsa ne sıklıkta yapılmaktadır? 
3-Alman örnekler hangi kurumlarda incelenmektedir? 
4-Ocak, Şubat, Mart 2004 aylanna ait raporları gönderebilir misiniz?" 
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CEVAPLAR: 

Cevap 1-Bilindiği gibi 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi 
gereği gıda satış yerleri ile bu yerlerde satılan gıda maddelerinin denetimi, mücavir alanlar 
ve belediye sınırlan içinde Belediyelerle işbirliği içinde, bunun dışında da Bakanlığımızca 
yapılmaktadır. Bu denetimin usul ve esaslan Belediyelerin yetki ve sorumluluklan Gıda 
Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelikle belirlenmiştir. Gıda üretim yerleri, gıda satış 
ve toplu tüketim yerleri ile bu yerlerde satışa sunulan gıda maddelerinin denetimi yaklaşık 
5330 personelle yapılamaktadır. Çabuk bozulabilecek ve bozulduğu zaman insan sağlığını 
olumsuz etkileyebilecek ürünlerden olan et ve et ürünlerinin denetiminde gerekli hassasiyet 
gösterilmekte ve denetimleri periyodik şekilde yapılmaktadır. 

Cevap 2-10 Temmuz 1996 tarih ve 22692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda 
Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelikte denetim süreleri belirlenmiş olup, 
Yönetmelikte belirtilen sıklıklarda denetimler yapılmaktadır. Bu çerçevede; Kasap, parça et 
ve hazır kıyma satış yerleri, kümes ve av hayvanlan satış yerleri, sakatatçı,ve benzeri yerler, 
en az iki ayda bir denetlenmesi gereken işyerleri arasında olup, gerekli görüldüğü 
durumlarda bu süreler daha da aşağıya çekilebilmektedir. 

Cevap 3-Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinden alınan gıda numuneleri, 
Bakanlığımıza bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 
Başkanlığı ile Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Laboratuvarlarında incelenmektedir.Ayrıca 
özellikle et ürünlerinde etin menşeini belirlemek amacıyla yapılacak serolojik analizlerde 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Laboratuvarlardan da destek alınmaktadır. 

Cevap 4- Bakanlığımıza bağlı laboratuvarlardan alman bilgilerde Ocak-Şubat-Mart 
2004 aylarına ait numunelerde Bradmix ve Zartin gibi katkı maddelerine dair bir veriye 
ulaşılamamıştır. Ayrıca Bakanlığımızca, bahsedilen katkı maddelerinin et ve et ürünlerinde 
kullanılıp kullanılmadığını araştırmaya yönelik spesifik çalışmalara da başlanmıştır. 
Alınacak sonuçlar bilahare tarafınıza bildirilecektir. 

Konuya göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder çalışmalarınızda basanlar dilerim. 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
95 İNCİ BİRLEŞİM 

1 HAZİRAN 2004 SALİ 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

* Adalet Komisyonu 
1.6.2004 Sah-Saat: 13.30 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
1.6.2004 Sah-Saat: 14.30 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* (9/4, 7) Esas Numaralı Meclis 

Soruşturması Komisyonu 
- 31.5.2004 Pazartesi - Saat: 14.00 
- 1.6.2004 Sah-Saat: 14.00 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu 
2.6.2004 Çarşamba - Saat: 10.00 

* (9/5, 6) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
2.6.2004 Çarşamba - Saat: 11.00 

İçişleri Komisyonu 
2.6.2004 Çarşamba - Saat : 11.00 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
3.6.2004 Perşembe - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
95 İNCİ BİRLEŞİM 1 HAZİRAN 2004 SALI Saat : 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

* 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

* 

3 - SEÇİM 

* 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

* 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

* 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurlan cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - İzmir Milletvekili Canan Antman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlannm uygulanmadığı iddialarının 
araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

8. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

9. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlannın araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

12. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçlann araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
13. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 

sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştmlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

14. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

15. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararlann araştınlarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

16. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

17. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli 
ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

18. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

19. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçılann sorunlarının ve çözüm yollannın araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

20. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanlann modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM karanna dayanan uygulamalann ve aykınlık iddialarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

21. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

22. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıklan hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlannın araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

23. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

24. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

25. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

26. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

27. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

28. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

29. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

30. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

31. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/61) 

32. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

33. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

34. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

35. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/65) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
36. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 

Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

37. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

38. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

39. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

40. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

41. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/73) 

42. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

43. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

44. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

45. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

46. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

47. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesaplan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 
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48. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 

(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

49. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

50. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

51. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

53. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağn İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

54. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

56. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

57. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

58. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

59. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

60. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 
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61. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatınmları 

konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

62. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

63. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

64. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

65. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

66. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

67. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

68. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/104) 

69. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

70. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

71. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

72. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

73. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 
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74. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 

ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

75. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcah ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

76. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

77. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

78. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

79. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

80. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

81. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

82. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

83. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

84. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

85. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

- 1 0 - 95 İNCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
86. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki 

akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

87. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

88. - Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin, geleneksel Türk el 
sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

89. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

90. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/130) 

91. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

92. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 23 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

93. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

94. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

95. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

96. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

97. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

98. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, futboldaki şike, Futbol Federasyonu 
ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 
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99. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 

ilgili bazı iddialann araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

100. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçlan konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

101. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

102. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

103. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

104. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlanna uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

105. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

106. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

107. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

108. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddialann 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

109. - Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 Milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki 
kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

110. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

111. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 
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112. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

113. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, patates yetiştiriciliğinin ve 
patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

114. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/153) 

115. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

116. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlanyla ilgili iddiaların araştınlması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

117. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlannın araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

118.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunlann araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

119.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

120. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

121. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

122. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/161) 

123. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddialann araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

124. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddialann araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 
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125. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 

nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

126. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

127. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

128. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

129. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

130. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

131. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

132. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

133. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

134. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 

135. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

136. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

137.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

138. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 
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139.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

140. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

141.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

142. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

143. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

144. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 Milletvekilinin, Türk sporunun içinde 
bulunduğu olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

145. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

146. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

147. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 Milletvekilinin kadınlara yönelik töre ve 
namus cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

148. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

149. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

150. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

151.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İstanbul 
Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Milletvekili Lojmanlarında Mustafa 
Güngör'ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/185) 
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152. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

153.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

154.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştınlıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 

155. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 23 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlarının araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

156. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

157.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/191) 

158. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlannm araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

159.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 
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1. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Vatikan Büyükelçiliğince İstanbul Fener Rum 

Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyan yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/570) (1) 

2. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

3. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Diyanet İşleri Başkanlığından başka kurumlara 
geçiş yapan personele ve RTÜK'e başka kurumlardan geçen personele ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/581) 

4. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

5. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

6. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki 
bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/589) 

7. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

8. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

9. - Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, Marmara, Düzce ve Pülümür depremlerinde 
yıkılan kamu binalarının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

10. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

11. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkarılan 
köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

12. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

13. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

15. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

16. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

17. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine 
doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

18. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide kullanımına 
yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/608) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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19. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 
20. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 
21. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alman önlemlere ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 
22. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 
23. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 

yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 
24. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya karayolu 

bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 
25. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 

genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 
26. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 
27. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 

ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 
28. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 

yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 
29. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu

rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 
30. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 
31. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 

Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 
32. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 
33. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 

gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 
34. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 
35. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 
36. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 
37. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 

tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

38. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

39. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fiyatlandırmasının 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

40. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik 
başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 
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41. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

42. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

43. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

44. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

45. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

46. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

47. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

48. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

49. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

50. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

51. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/645) 

52. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

53. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

54. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın'ın, Zonguldak-Devrek bölünmüş yol projesine ve 
Zonguldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/648) 

55. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

56. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

57. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

58. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

59. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

60. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programındaki bazı taahhütlere 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) 

61. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 
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62. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 

ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

63. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan büyük sanayi 
kuruluşlannın dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

64. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin yeniden 
yapılandırılması çalışmalanna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

65. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayi 
bölgeleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) 

66. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

67. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

68. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

69. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

70. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

71. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği 
korosundaki sanatçı kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

72. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

73. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan 
gecekondularda yaşayanlara ucuz konut üretileceği ifadesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

74. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

75. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

76. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/672) 

77. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/673) 

78. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür 
politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

79. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

80. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 
güvenlik politikalanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 
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81. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 

yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

82. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kamu personel 
rejimine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/678) 

83. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

84. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

85. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizmde 
tanıtma projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

86. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

87. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

88. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

89. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

90. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

91. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) 

92. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

93. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

94. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alman ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

95. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, 
kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

96. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç 
bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

97. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

98. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

99. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

100. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 
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101. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi 

oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

102. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

103. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

104. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

105. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa'nın Salihli İlçesinde yanan orman 
alanlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

106. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

107. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

108. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

109. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

110. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

111. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi(6/711) 

112. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

113. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

114. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

115. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

116. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

117. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

118. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

119. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

120. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 
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121. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 

verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

122. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Bağdat Büyükelçisinin Irak'a asker 
gönderilmesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi(6/722) 

123. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

124. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'ın restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

125. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayı'nın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

126. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

127. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

128. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

129. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

130. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

131. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasmdaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

132. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

133. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden 
İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

134. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşmdaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

135. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

136. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

137. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

138. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

139. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

140. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 

141. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 
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142. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 

durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

143. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

144. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

145. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

146. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

147. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihî 
eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

148. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

149. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

150. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

151. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

152. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

153. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

154. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Selim Bayburt Barajı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/759) 

155. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

156. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Digor-Şirinköy Göleti Projesi için 2004 
bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/761) 

157. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni 
bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) 

158. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/763) 

159. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

160. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

161. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 
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162. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 

önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

163. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

164. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

165. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, TMO Şanlıurfa-Bozova ve Ceylanpınar 
Ajans müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/770) 

166. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

167. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

168. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme 
programına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

169. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/774) 

170. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

171. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükkaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni 
Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/776) 

172. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

173. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

174. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili basında 
yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/779) 

175. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) 

176. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

177. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

178. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

179. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

180. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

181. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

182. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

183. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 
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184. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 
185. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 

öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 
186. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 

istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 
187. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 

yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 
188. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 

suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 
189. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 

kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 
190. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 

yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 
191. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 
192. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 

Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 
193. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 

uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 
194. - Edirne Milletvekili Rasım Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 

için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 
195. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 

pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 
196. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 

silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 
197. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 
198. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

kurullarının çalışmalarına ve Samsun'daki sit alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/805) 

199. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

200. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

201. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

202. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

203. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

204. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 
bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

205. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'm özelleştirilmesinde verilen 
tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

206. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 
Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 
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207. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 
208. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 

koordinasyon ile coğrafi ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 
209. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 

arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 
210. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 

ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 
211. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 

asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 
212. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 

bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 
213. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yarı dönemi başarıyla bitiren 

öğrencilerin üst sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/821) 

214. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

215. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

216. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

217. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

218. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman 
yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/829) 

219. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

220. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

221. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

222. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

223. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

224. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

225. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

226. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

227. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 
inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

228. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 
gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

229. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 
doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 

230. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TEKEL'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 

231. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

232. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, DüzceTi depremzede temsilcilerinin 
gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
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233. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan 

kitapların maliyetine ve bir firmanın finanse ettiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/844) 

234. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

235. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

236. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/847) 

237. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

238. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

239. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

240. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

241. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

242. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir 
hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

243. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve 
Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

244. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

245. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

246. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

247. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

248. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, turizmdeki tahsis ve teşvik 
politikalarına ve küçük turizm işletmelerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/860) 

249. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

250. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

251. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi 
Müdürlüğü bünyesindeki terörle mücadele ekiplerinin lağvedildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

252. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasına! 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

253. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 
işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/865) 

254. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

255. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 
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256. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 

kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 
257. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 

şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 
258. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 
259. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 
260. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün 

tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 
261. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden 

bölgesindeki atıklann çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/873) 

262. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

263. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
sağlanan imkânın tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için bir çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

264. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

265. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim bakanlığı sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 

266. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 
bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

267. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 
yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

268. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, tarım destekleme politikasına ve çiftçi kayıt 
sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

269. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

270. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-İshaklar Köyü sağlık ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

271. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Devlet Hastanesinin beyin cerrahı 
ihtiyacına ve hasta naklinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

272. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 
ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

273. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

274. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

275. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 

276. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 

277. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

278. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

279. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 
mahkeme kararma ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

280. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) 

281. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
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282. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 

kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
283. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
284. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
285. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim 

kurulu üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/903) 

286. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

287. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'm, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

288. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

289. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

290. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

291. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

292. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 
yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

293. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

294. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 
planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/915) 

295. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

296. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

297. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 
yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

298. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

299. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

300. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

301. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'm özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 

302. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 

303. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, trafik ekiplerinin bulundurması gereken araç ve 
gereçler ile kaza yerine intikal süresine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) 

304. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 

305. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 

306. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/929) 
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307. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 
308. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 
309. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 
310.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 

kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
311. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 

kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 
312.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 

açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 
313. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 

ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 
314. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanozu karayolundaki çalışmalara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
315. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 

yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 
316.- Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
317. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ÖSS'ye girecek öğrencilerin 2. dönemde 

idarî izinli sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 
318.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 

yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

319. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

320. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

321.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

322. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

323. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

324. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

325. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

326. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

327. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 
organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 

328. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 

329. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı 
yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/953) 

330.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 
şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

331. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

332. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 
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333. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 
334. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 
335. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 

istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 
336. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 

basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 
337. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 

basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
338. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 

sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/968) 

339. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

340. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

341. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

342. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

343. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

344. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle 
Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

345. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

346. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/978) 

347. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

348. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından 
yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

349. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/983) 

350. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 

351. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 
kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 

352. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/986) 

353. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 
desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 

354. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/989) 

355. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/990) 

356. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 

357. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 
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358. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/993) 
359. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/994) 
360. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/995) 
361.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/996) 
362. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 
363. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 
364. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 
365. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
366. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
367. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 

geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 
368. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
369. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
370. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 

kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) 
371. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
372. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
373. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
374. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
375. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
376. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
377. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1014) 
378. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
379. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1016) 
380. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
381.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
382. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
383. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 

Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 
384. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve 

İğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) 
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385. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat 

Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) 
386. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
387. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel 

yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) 
388. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'm, Edirne İli sınır bölgelerinde TRT-3 ve TRT-4 

kanallarının yayınlanabilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) 
389. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, geçici işçilere kadro verilip verilmeyeceğine 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 
390. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlindeki elektrik tüketimine ve elektrik 

kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 
391.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Limanına yat tersanesi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1029) 
392. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Uzunköprü İlçesine kültür merkezi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) 
393. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Meriç İlçesine askerlik şubesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) 
394. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
395. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'deki çiftçilere doğrudan gelir desteği ve 

mazot desteği ödemelerine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) 
396. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresi pancar kotasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 
397. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 
398. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
399. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için 

yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 
400. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin 

Başbakandan sözlü som önergesi (6/1038) 
401. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 
402. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
403. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 
404. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, hayvan sağlığıyla ilgili bazı maddelerin 

uyuşturucu olarak kullanımının önlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1042) 

405. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 
önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 

406. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

407. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken 
ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 

408. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) 

409. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 
atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
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410. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
411. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 
412. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
413. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
414. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu 

personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
415.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, özelleştirme mağduru işçilere ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 
416.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 
417.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
418.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
419. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
420. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlindeki tarihî eserlerin bakım ve 

onanmma ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru 
önergesi (6/1059) 

421.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 

422. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 

423. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

424. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 

425. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, köylere görevlendirilen sandık görevlilerinin oy 
kullanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

426. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara 
ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 

427. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

428. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 

429. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 
sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1068) 

430. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İli Çiftlik İlçesi sulama kuyularına ruhsat 
verilmeme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

431.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

432. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine ilişkin 
Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1071) 

433. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

434. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

435. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1074) 
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436. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmalı İlçesinde müze 

kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) 
437. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının 

kullanılmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 
438. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kaş İlçesinde bir müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 
439. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kaş İlçesinde sualtı turizminin 

geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) 
440. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 

sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 
441. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 

alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 
442. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, YE-PA'dan işten çıkarılan işçilere 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 
443. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 

çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 
444. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen 

kriterlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 
445. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilme 

gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 
446. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
Şahin) sözlü soru önergesi (6/1086) 

447. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, iş güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) 

448. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

449. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

450. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092) 

451. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

452. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

453. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

454. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

455. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalılık yasasının uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

456. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

457. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

458. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 
kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

459. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 

460. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

461.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla İline doğalgaz getirilip getirilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1103) 
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462. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekcl'in, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmayan üreticilerin 

desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 
463. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'm, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve 

Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

464. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, sosyal güvenlik kuruluşlarına ve iç 
borçlanmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1107) 

465. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, iş kazalarına ve işyerlerindeki çalışma 
şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 

466. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-İbradı-Altınbeşik Mağarasının 
turizm potansiyeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

467. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin trafo 
sorununa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

468. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

469. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik-Bozüyük'teki öğrenci yurdu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1112) 

470. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Göksu Deltasına yapılacak olan Taşucu 
Tersanesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) 

471. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

472. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

473. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

474. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

475. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

476. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 
doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

477. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

478. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

479. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, basında yer alan bir habere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

480. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 
yapmasına ilişin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1123) 

481. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye İş Kurumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 

482. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 
emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

4. - Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa 
Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) 

5. - Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/740) (S. Sayısı: 427) (Dağıtma tarihi: 27.4.2004) 

6. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

7. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

8. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

9. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2003) (*) 

10. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl 
"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
tarihi: 20.5.2003) (*) 

11. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

12. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

13. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydah'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

14. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

- 3 8 - 95 İNCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
15. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) 
(S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

16. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

17. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

18. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 
16.4.2004) 

19. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'm Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

20. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma 
ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/739) (S. Sayısı: 442) (Dağıtma tarihi: 10.5.2004) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı: 444) (Dağıtma tarihi: 
10.5.2004) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/780) (S. Sayısı: 445) 
(Dağıtma tarihi: 10.5.2004) 

24. - Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 3.5.2004) 

25. X - Doğu ve Orta Avrupa'da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün 
Kurulması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/748) (S. Sayısı: 443) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

26. - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları 
(1/323) (S. Sayısı: 446) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

27. - Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/655) (S. Sayısı: 447) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

28. - Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/783) (S. Sayısı: 448) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

29. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/280) (S. Sayısı: 449) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

30. X - Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/788) (S. Sayısı: 455) 
(Dağıtma tarihi: 21.5.2004) 

31. - Basın Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları 
(1/781) (S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 21.5.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 450) 

Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 Milletvekili ile 
Edirne Milletvekili Ali Ay ağ ve 23 Milletvekilinin; Orman 
Köylülerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına ilişkin Önergeleri ve (10/69, 118) 
Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ülkemizde yaklaşık 20 bin orman köyümüzde yaşayan 7,5 milyon orman köylümüzün sorun

larını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 

Yavuz Altınorak 

Kırklareli 
Erdoğan Kaplan 

Tekirdağ 
Nail Kamacı 

Antalya 
Mehmet Işık 

Giresun 
Şefik Zengin 

Mersin 
Kemal Demirel 

Bursa 
Sıdıka Aydoğan 

İstanbul 

Türkan Miçooğulları 
İzmir 

Orhan Eraslan 

Niğde 

İsmail Özay 
Çanakkale 

Nejat Gencan 
Edirne 

Mehmet Siyam Kesimoğlu 
Kırklareli 

Özlem Çerçioğlu 

Aydın 
Kazım Türkmen 

Ordu 

Mehmet Boztaş 
Aydın 

Orhan Ziya Diren 

Tokat 
Mustafa Özyurt 

Bursa 
Mehmet Yıldırım 

Kastamonu 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Rasim Çakır 
Edirne 

Mustafa Sayar 
Amasya 

Abdürrezzak Erten 

İzmir 
Mehmet Semerci 

Aydın 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
Nadir Saraç 
Zonguldak 

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

Şevket Arz 
Trabzon 

Atilla Kart 

Konya 
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Atıla Emek 
Antalya 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 
Kemal Sağ 

Adana 

Selamı Yiğit 
Kars 

Nezir Büyükcengiz 
Konya 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Mesut Özakcan 
Aydın 

Halil Ünlütepe 
Afyon 

îdris Sami Tandoğdu 
Ordu 

Ahmet Yılmazkaya 
Gaziantep 

Engin A hay 
Sinop 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

Vezir Akdemir 
İzmir 

İsmail Değerli 
Ankara 

Fahrettin Üstün 
Muğla 

Ali Arslan 
Muğla 

İsmet Atalay 
İstanbul 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Necati Uzdil 
Osmaniye 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Erdal Karademir 
İzmir 

Mehmet Vedat Melik 
Şanlıurfa 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Mevlüt Coşkuner 
İsparta 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

Ali Cumhur Yaka 
Muğla 

Ersoy Bulut 
Mersin 

Orhan Sür 
Balıkesir 

Emin Koç 
Yozgat 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Hüseyin Özcan 
Mersin 

Vahit Çekmez 
Mersin 

Osman Özcan 

Antalya 
Güldal Okuducu 

İstanbul 

GEREKÇE 
Ormanlarımız, doğanın en zengin biyolojik çeşitlilik kaynağıdır. Ülkemizde halen orman 

rejimi altındaki orman alanları 20.7 milyon ha. olup, ülke alanının yaklaşık yüzde 27'sini oluştur
maktadır. 

Orman alanlarının sadece yarısı normal verimli orman örtüsü taşımakta olup diğer yarısı 
üzerindeki orman örtüsü bozuk ve verimsiz durumdadır. Orman alanları üzerindeki toplam odun 
hacmi 1.2 milyar metreküp ve yılık toplam hacim artımı 34 milyon metreküptür. 

Türkiye'de yaklaşık 20.000 orman köyünde toplam 7-7.5 milyon civarında bir nüfus yaşamak
ta olup toplam nüfusun yüzde 11 'ini, kırsal nüfusun ise yaklaşık yarısını teşkil etmektedir. 

Ülke nüfusunun en düşük gelire sahip kısmını oluşturan orman köylülerinden şehirlere mev
simlik ve devamlı genç nüfus göçünün büyük oranlarda devam etmekte olması, ülkemizin en önem
li sosyal sorunlarından birisini oluşturmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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Orman köylerinin ekonomik, altyapı, sağlık, eğitim imkânları da toplumun diğer kesimlerine 
nazaran düşük ve yetersiz durumdadır. 

Ayrıca orman köylerimizde nüfusun her geçen gün azalması ormanlarımız için ciddi bir tehdit 
haline gelmektedir. Bu tehlikeli göç süreci bu hızla devam ettiği takdirde ormanlarımızı koruyacak 
kimse bulmakta güçlük çekmemiz kaçınılmazdır. Bu nedenle orman köylümüzü kendi köyünde kal
kındırmak için yeni projeler geliştirilmeli ve mevcut projeler ile ilgili sorunlar ivedilikle giderilerek 
yaşama geçirilmelidir. 

Orman köylülerinin yaşadığı yörelerin ana doğal kaynağı durumundaki ormanlar, alanları ve 
kaynaklarının yüzde 99'unun üzerindeki kısmı devlet mülkiyetinde olup, koruma, yönetim ve fay
dalanmanın düzenlenmesi görev ve yetkisi Devlet Orman Teşkilâtına verilmiştir. 

Unutulmamalıdır ki, orman köylüsü korunmadan, ormanlarımız korunamaz, orman köylüsü 
yok sayılarak ormancılığımız ve ormanlarımız geliştirilemez. 

Bu nedenle; orman köylerimizin ve köylülerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi 
konusunda ve doğal akciğerlerimiz olan ormanlarımızın mülkiyet, koruma, yönetim ve faydalandır
ma hakları konusunda gerekli yasal düzenlemelere rehberlik edebilecek bir Meclis araştırması açıl
masına ihtiyaç bulunmaktadır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizde, orman köylüsü gelir dağılımında en düşük payı almaktadır. Günümüzde insanlığın 
ve toplumların kazandığı sosyal ve ekonomik haklardan orman köylümüz yeterince fay
dalanamamıştır. Bu hakların artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye 
Büyük Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
arz ederiz. 

Ali Ay ağ Haluk İpek Sadullah Ergin 
Edirne Ankara Hatay 

Ahmet Işık Hüseyin Tanrıverdi Mehmet Fehmi Uyanık 
Konya Manisa Diyarbakır 

Selarni Uzun Hamit Taşçı Ahmet Yeni 
Sivas Ordu Samsun 

Ayhan Sefer Üstün Bekir Bozdağ Ramazan Can 
Sakarya Yozgat Kırıkkale 

Mustafa Ataş Avni Doğan Nusret Bayraktar 
İstanbul Kahramanmaraş İstanbul 

Ali Yüksel Kavuştu Mehmet Mustafa Açıkalın Cavit Torun 
Çorum İstanbul Diyarbakır 

Mehmet Beşir Hamidi Nur Doğan Topaloğlu Öner Ergenç 
Mardin Ankara Siirt 

Agah Kafkas Nurettin Aktaş İbrahim Hakkı Birlik 
Çorum Gaziantep Şırnak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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GEREKÇE 

Ülkemizde 20 bin orman içi ve orman kenarı köyde yaklaşık 7,5 milyon orman köylüsü 
yaşamaktadır. Bu oran ülke nüfusunun % 10'u demektir. Bu nüfus yerleşimleri gereği, ormanlarla 
iç içe yaşamakta ve genelde geçimlerini ormanlardan sağlamaktadır. 

Ormanlarımız 20.7 milyon ha. genişliğinde olup yaklaşık % 52'si verimsiz, % 48'i verimlidir. 
Görüldüğü gibi yarısından fazlası verimsiz karakterdedir. Bizim için ülkemizin akciğerleri olan 

ve insanlığın ortak geleceğinde mutlaka varolması gereken ve mutlaka yaşam için ihtiyaç 
duyacağımız ormanlarımızın; ne kadar önemli olduğu bir gerçektir. 

Bir yandan ormanlarımızın varlığını sürdürmemiz gerekirken diğer yandan ormanlarla iç içe 
yaşayan orman köylümüzün de sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlamamız gerekmektedir. Aksi 
halde ekonomik geçim sıkıntısı içinde yaşayan halk, istemeden ormanların varlığına zarar 
verebilecektir. 

Ama şu bir gerçektir. Orman köylüsünü sosyal, ekonomik ve kültürel yönden geliştirmediğimiz 
sürece; ormanları da tam olarak koruyamayız. Bunun için "önce insan" anlayışı çerçevesinde or
manları korumak için öncelikle orman köylüsü korunmalıdır. 

Orman köylerine baktığımızda; orman köylerinin medeniyetin getirdiği bazı sosyal imkânlar
dan yoksun olduğunu görürüz. Orman köyleri arazinin şartlan gereği genelde birbirinden uzak alan
larda ve nüfus olarak da çok parçalı durumda bulunmaktadır. Bu durum, orman köylerine alt yapı 
hizmetlerinin götürülmesinde zorlukları da beraberinde getirmektedir. 

Bu nedenle genelde orman köylerinde yol, su, elektrik ve sosyal tesisler yapılamamaktadır. Ay
rıca orman köylerinde geçim imkânları da sınırlıdır. Orman köylüsü ya hayvancılık yapacak ya da 
ormancılık işlerinde çalışacaktır. Bunun dışında ciddi anlamda orman köylüsünün gelir getirici bir 
kaynağı bu güne kadar geliştirilememiştir. 

Orman köylüsü, her yönüyle zor yaşam koşullan altında bulunmaktadır. Bunun yanında eğitim 
ve sağlık yönünden de son derece kısıtlı imkânlara sahiptir. 

Bu nedenlerle orman köylüsü mutlaka olduğu yerde kalkındırılmalı ve bu köylerde yaşam 
koşulları iyileştirilmelidir. 

Orman köylüsünün geçim kaynakları artırılmalı ve günümüzde yeni yeni kaynaklar oluşturul
malıdır. 

Orman köylüsünün çocuklanna daha iyi şartlarda okuma imkânları sağlanmalıdır. 

Orman köylüsü ormancılık işlerinde "vahidi fiyat" denilen ve dünyada hiçbir örneği olamayan 
bir işçi statüsünde çalıştırılmaktadır. Bu işlerde çalıştınlanlar artık sosyal güvenceye süratle kavuş
turulmalıdırlar. 

Orman köylerinde kurulu bulunan Tanmsal Kalkınma Kooperatifleri aktif hale getirilmelidir. 
Orman köylerinin civanndaki doğal ve tarihi kaynaklardan elde edilen gelirlerden orman köy

lüsü mutlaka pay almalıdır. 
Ormanlar ve orman köylüsü, bizim hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz, birini diğerine tercih 

edemeyeceğimiz varlıklardır. 

Bu nedenle ormanlanmızı koruyarak orman köylümüzün hakları konusunda gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılabilmesi için bir meclis araştırması açılmasına süratle gerek duyulmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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Orman Köylülerinin Sorunlarının Araştırılarak Orman Köylerinin Kalkındırılması İçin 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 

Komisyonu (10/69,118) 

Esas No. : A.01.1.GEÇ.(10/69, 118) - 64 23.3.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

TBMM Genel Kurulunun 8.7.2003 tarihli, 103 üncü Birleşiminde 777 sayılı Kararıyla; 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan ve 5.11.2003 tarihinde 
çalışmalarına başlayan (10/69, 118) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun yaptığı araş
tırma sonucunda düzenlenen rapor ilişikte sunulmuştur. 

Yüce Meclisin takdirlerine saygıyla arz olunur. 
Nusret Bayraktar 

İstanbul 
Komisyon Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 450) 
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KOMİSYONUN KURULUŞ AMACI 
Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 maddeleri uyarınca; 
Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK ve 64 arkadaşının, Ülkemizde yaklaşık 20 bin orman 

köyünde yaşayan 7.5 milyon orman köylüsünün sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıy
la verdikleri Meclis Araştırması açılmasına ilişkin (10/69) Esas Numaralı önergesi ile Edirne Mil
letvekili Ali AYAĞ ve 23 arkadaşının, Ülkemizde, orman köylüsünün gelir dağılımında en düşük 
payı aldığını, günümüzde insanlığın ve toplumların kazandığı sosyal ve ekonomik haklardan orman 
köylümüzün yeterince faydalanamadığını, bu hakların artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla 
verdikleri Meclis Araştırması açılmasına ilişkin (19/118) Esas Numaralı önergesi, 

TBMM Genel Kurulunun 08.07.2003 tarihli, 103 üncü birleşiminde, konuları aynı olduğundan 
birlikte görüşülmüş ve bu konuda inceleme yapmak üzere 12 kişilik bir Meclis Araştırma Komis
yonunun kurulması 777 Sayılı Kararla kabul edilmiştir. 

Komisyon, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Antalya Milletvekili Fikret BADAZLI, Bolu Mil
letvekili Yüksel COŞKUNYÜREK, Bursa Milletvekili Abdulmecit ALP, İstanbul Milletvekili Nus-
ret BAYRAKTAR, Mersin Milletvekili Ali ER, Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER, Ordu Millet
vekili Cemal UYSAL, Sakarya Milletvekili Hasan Ali ÇELİK, Cumhuriyet Halk Partisi'nden An
talya Milletvekili Nail KAMACI, Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK. Muğla Milletvekili Gürol 
ERGİN, Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN olmak üzere toplam 12 kişiden kurulmuş ve 5 
Kasım 2003 tarihinde yaptığı toplantıda Komisyon Başkanlığına İstanbul Milletvekili Nusret BAY
RAKTAR, Başkan Vekilliğine Antalya Milletvekili Fikret BADAZLI, Komisyon Sözcülüğüne 
Bolu Milletvekili Yüksel COŞKUNYÜREK, Komisyon Katip Üyeliğine Tekirdağ Milletvekili Er
doğan KAPLAN'ı seçerek görevine başlamıştır. 

ARAŞTIRMANIN KONUSU 
Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK ve 64 arkadaşının, orman köylülerinin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin (10/69) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması önergesinin gerekçesinde, "Ormanlarımız, doğanın en zengin biyolojik çeşitlilik 
kaynağıdır. Ülkemizde halen orman rejimi altındaki orman alanları 20.7 milyon ha olup, ülke 
alanının yaklaşık yüzde 27'sini oluşturmaktadır. 

Orman alanlarının sadece yarısı normal verimli orman örtüsü taşımakta olup diğer yarısı 
üzerindeki orman örtüsü bozuk ve verimsiz durumdadır. Orman alanları üzerindeki toplam odun 
hacmi 1.2 milyar metre küp ve yıllık toplam hacim artımı 34 milyon metre küptür. 

Türkiye'de yaklaşık 20.000 orman köyünde toplam 7-7,5 milyon civarında bir nüfus yaşamak
ta olup toplam nüfusun yüzde 11 'ini, kırsal nüfusun ise yaklaşık yarısını teşkil etmektedir. 

Ülke nüfusunun en düşük gelire sahip kısmını oluşturan orman köylülerinden şehirlere mev
simlik ve devamlı genç nüfus göçünün büyük oranlarda devam etmekte olması, ülkemizin en önem
li sosyal sorunlarından birisini oluşturmaktadır. 

Orman köylerinin ekonomik, altyapı, sağlık, eğitim imkanları da toplumun diğer kesimlerine 
nazaran düşük ve yetersiz durumdadır. 

Ayrıca orman köylerimizde nüfusun her geçen gün azalması ormanlarımız için ciddi bir tehdit 
haline gelmektedir. Bu tehlikeli göç süreci bu hızla devam ettiği takdirde ormanlarımızı koruyacak 
kimse bulmakta güçlük çekmemiz kaçınılmazdır. Bu nedenle orman köylümüzü kendi köyünde kal
kındırmak için yeni projeler geliştirilmeli ve mevcut projeler ile ilgili sorunlar ivedilikle giderilerek 
yaşama geçirilmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 



- 1 0 — 

Orman köylülerinin yaşadığı yörelerin ana doğal kaynağı durumundaki ormanlar, alanları ve 
kaynaklarının yüzde 99'unun üzerindeki kısmı devlet mülkiyetinde olup, koruma, yönetim ve fay
dalanmanın düzenlenmesi görev ve yetkisi Devlet Orman Teşkilatına verilmiştir. 

Unutulmamalıdır ki, orman köylüsü korunmadan ormanlarımız korunamaz, orman köylüsü 
yok sayılarak ormancılığımız ve ormanlarımız geliştirilemez. 

Bu nedenle; "orman köylerimizin ve köylülerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi 
konusunda ve doğal akciğerlerimiz olan ormanlarımızın mülkiyet, koruma, yönetim ve faydalandır
ma hakları konusunda gerekli yasal düzenlemelere rehberlik edebilecek bir Meclis Araştırması açıl
masına ihtiyaç bulunmaktadır" denilmektedir. 

Edirne Milletvekili Ali AYAĞ ve 23 arkadaşının, orman köylerinin kalkındırılması için alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin (10/118) Esas Numaralı Meclis Araştır
ması önergesinin gerekçesinde; 

"Ülkemizde 20 bin orman içi ve orman kenarı köyde yaklaşık 7,5 milyon orman köylüsü 
yaşamaktadır. Bu oran ülke nüfusunun % 10'u demektir. Bu nüfus yerleşimleri gereği, ormanlarla 
iç içe yaşamakta ve genelde geçimlerini ormanlardan sağlamaktadır. 

Ormanlarımızın 20,7 milyon ha genişliğinde olup yaklaşık % 52'si verimsiz, % 48'i verimlidir. 
Görüldüğü gibi yarısından fazlası verimsiz karakterdedir. Bizim için ülkemizin akciğerleri olan 

ve insanlığın ortak geleceğinde mutlaka varolması gereken ve mutlaka yaşam için ihtiyaç 
duyacağımız ormanlarımızın; ne kadar önemli olduğu bir gerçektir. 

Bir yandan ormanlarımızın varlığını sürdürmemiz gerekirken diğer yandan ormanlarla iç içe 
yaşayan orman köylümüzün de sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlamamız gerekmektedir. Aksi 
halde ekonomik geçim sıkıntısı içinde yaşayan halk, istemeden ormanların varlığına zarar 
verebilecektir. 

Ama şu bir gerçektir. Orman köylüsünü sosyal, ekonomik ve kültürel yönden geliştirmediğimiz 
sürece; ormanları da tam olarak koruyamayız. Bunun için "önce insan" anlayışı çerçevesinde or
manları korumak için öncelikle orman köylüsü korunmalıdır. 

Orman köylerine baktığımızda; orman köylerinin medeniyetin getirdiği bazı sosyal imkanlar
dan olduğunu görürüz. Orman köyleri arazinin şartları gereği genelde birbirinden uzak alanlarda ve 
nüfus olarak da çok parçalı durumda bulunmaktadır. Bu durum, orman köylerine alt yapı hizmet
lerinin götürülmesinde zorluklan da beraberinde getirmektedir. 

Bu nedenle genelde orman köylerinde yol, su, elektrik ve sosyal tesisler yapılamamaktadır. Ay
rıca orman köylerinde geçim imkanları da sınırlıdır. Orman köylüsü ya hayvancılık yapacak ya da 
ormancılık işlerinde çalışacaktır. Bunun dışında ciddi anlamda orman köylüsünün gelir getirici bir 
kaynağı bu güne kadar geliştirilememiştir. 

Orman köylüsü, her yönüyle zor yaşam koşulları altında bulunmaktadır. Bunun yanında eğitim 
ve sağlık yönünden de son derece kısıtlı imkanlara sahiptir. 

Bu nedenlerle orman köylüsü mutlaka olduğu yerde kalkındırılmalı ve bu köylerde yaşam 
koşulları iyileştirilmelidir. 

Orman köylüsünün geçim kaynakları artırılmalı ve günümüzde yeni kaynaklar oluşturul
malıdır. 

Orman köylüsünün çocuklarına daha iyi şartlarda okuma imkanları sağlanmalıdır. 
Orman köylüsü ormancılık işlerinde "vahidi fiyat" denilen ve dünyada hiçbir örneği olamayan 

bir işçi statüsünde çalıştırılmaktadır. Bu işlerde çalıştırılanlar artık sosyal güvenceye süratle kavuş
turulmalıdırlar. 
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Orman köylerinde kurulu bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri aktif hale getirilmelidir. 
Orman köylerinin civarındaki doğal ve tarihi kaynaklardan elde edilen gelirlerden orman köy

lüsü mutlaka pay almalıdır. 
Ormanlar ve orman köylüsü, bizim hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz, birini diğerine tercih 

edemeyeceğimiz varlıklardır. 
Bu nedenle "ormanlarımızı koruyarak orman köylümüzün hakları konusunda gerekli yasal 

düzenlemelerin yapılabilmesi için bir meclis araştırması açılmasına süratle gerek duyulmaktadır." 
şeklinde sunulmuştur. 

TBMM Genel Kurulunun 08.07.2003 tarihli, 103 üncü Birleşiminde 777 Sayılı Kararla, Mec
lis Araştırması Açılmasına İlişkin (10/69, 118 Esas Numaralı) Önerge kabul edilmiştir. 

KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
Araştırma Komisyonu, 5 Kasım 2003 tarihinde faaliyetine başlayarak öncelikle çalışma gün ve 

saatleri ile Komisyon çalışmalarında izlenecek usul ve esasları belirlemiş, bu kapsamda olabildiğin
ce hızlı bir şekilde konu ile ilgili bilgi ve belge teminini sağlamak için, kamu kurum ve kuruluş
larıyla yazışma yaparak bilgi, belge ve uzman talep edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Komisyon çalışmalarına teknik konularda yardım sağlamak amacıyla TBMM İçtüzüğünün 
105 inci maddesi gereğince, TBMM bünyesinden Müşavir Yaşar GÜLBAY, ORKÖY Genel Müdür
lüğünden Şube Müdürü Ali TUTKUN ve Ziraat Mühendisi Nergiz EVREN görevlendirilmiştir. 

Komisyon, konu itibariyle büyük önem taşıyan orman köyleri konusunda çalışmalarını düzen
li bir şekilde yürütmüş, ancak, konunun çok kapsamlı ve karmaşık olması sebebiyle İçtüzüğün 105 
inci maddesinde belirlenen 3 aylık süre içinde çalışmalarını tamamlayamadığı için, Genel Kurulun 
28.01.2004 tarihli 48 inci Birleşiminde 796 Sayılı Kararla 08.02.2004 tarihinden başlamak üzere 1 
aylık ek süre talep etmiştir. 

Kuruluş amacı doğrultusunda Ankara'da 10 kez toplantı yapan Komisyonumuz, İçtüzüğün 105 
inci maddesinin verdiği yetki ve toplantı kararları çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşların
dan, belge, bilgi ve mahallinde yapılan incelemeler sonucunda topladığı bilgileri değerlendirmiştir. 
Çalışmalar sırasında, fevkalade kapsamlı ve karmaşık bir yapıya sahip olan sorunlar ve bu alanda 
yapılan ve yapılması gerekli çalışmalar genel hatlarıyla ve mümkün olduğunca öz şekilde rapor 
muhtevasına konulmuştur. 

Komisyonumuz bu amaçla; 
- Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünden, orman köyleriyle ilgili bilgi ve belge alınmıştır. 
- Orman Genel Müdürlüğünden, orman köyleriyle olan ilişkileri hakkında gerekli dokümanla 

birlikte, brifing alınmıştır. 
- Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünden, orman köylülerinin istihdamına 

ilişkin ağaçlandırmadan dolayı köylülere sağlanan ek ekonomik girdiler hakkında gerekli doküman 
ve brifing alınmıştır. 

- Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünden, koruma ve kullanma dengesi ile sür
dürülebilir kaynak yönetimi hakkında gerekli dokümanla birlikte, brifing alınmıştır. 

- Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünden, Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine 
uygulatılan ortaklar mülkiyetinde hayvancılık projelerinin genel durumu hakkında brifing ve 
doküman alınmıştır. 

- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden, üst havzaların korunmasında, küçük tarım alanlarının 
tarımsal alt yapılarının iyileştirilerek, orman köylülerinin gelirlerinin artırılması yönünde gerekli 
dokümanla birlikte brifing alınmıştır. 
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- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünden, orman köylerin
de faaliyet gösteren kooperatifler başta olmak üzere, Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetleri hak
kında bilgi ve belge alınmıştır. 

- Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanlığından, orman kaynakları yönetimi ve kırsal kal
kınma konularında bilgi ve belge alınmıştır. 

- OR-KOOP Merkez Birliği Başkanlığından, orman köylerine yönelik yaptıkları faaliyetler, 
sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi ve belge alınmıştır. 

- TEMA Vakfından orman köylerine yönelik faaliyetleri ve kuruluşlarının çalışmaları hakkın
da bilgi ve belge alınmıştır. 

- Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneğinden orman köylerine yönelik yap
tıkları çalışmalar, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi ve belge alınmıştır. 

Komisyonumuz, Orman köylerinin ve orman köylülerinin sorunlarının tespiti doğrultusunda: 
Mersin, Tekirdağ, Kırklareli, Muğla, İstanbul,Trabzon, Rize, Artvin, Bolu, Sakarya İllerinde orman 
köyleri mahallinde incelenmiş ve köy muhtarları, kooperatif başkanları, sivil toplum kuruluşları, 
resmi kurum ve kuruluş yetkilileri ile görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelerde köylülerin sorunları, 
istekleri ve çözüm önerileri ile ilgili bilgiler alınmıştır. 

1. - GİRİŞ 
Kendini yenileyebilen kaynakların başında, ormanlar gelmektedir. Ormanlar sadece yakacak 

ve yapacak odun kaynağı olarak değer ifade etmezler. Ormanların fonksiyonel değeri, odun 
değerinin önüne geçmektedir. Ormanların, karbon emisyon fonksiyonu ve oksijen kaynağı olması, 
rekreatif kullanımı, savunma fonksiyonu, su kaynakları ile ilgili fonksiyonları gibi fonksiyonel 
değerleri vardır. Çevre bilinci geliştikçe fonksiyonel değeri daha da artacaktır. Ülkemizdeki orman
ların tamamına yakını devlet mülkiyetindedir. Ormanların işletilmesi, korunması, gençleştirilmesi 
ve geliştirilmesi ile ilgili görevler kanunla Çevre ve Orman Bakanlığına verilmiştir. 

1.1 Ormanın Tanımı 
Ormanın ekoloji, ekonomi, politika, botanik vb. gibi farklı bilim dallarınca, kendi bakış açıları 

ve ilgi alanlarına göre birbirinden farklı orman tanımları yapılabilmektedir. Bu farklı ve bilimsel or
mancılık tanımları yanında yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanununda orman: Tabiî olarak yetişen 
veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. 

Ancak: 
A) Sazlıklar, 
B) Step nebatlarıyla örtülü yerler, 
C) Her çeşit dikenlikler, 
Ç) Parklar, 
D) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezar-

hklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler, 
E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabiî olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççık 

nevilerinin bulunduğu yerler, 
F) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf* 

belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme 
ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler, 

G) Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç 
ve ağaççıklarla örtülü yerler, 
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H) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık çam
lıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar, 

I) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet Ormanlarından 
tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 
9.7.1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve har-
nupluklar. 

J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler, orman 
sayılmaz. 

1.2 Ormancılık Sektörünün Özellikleri 
Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu günümüzde orman; ağaç 

topluluklarının bulunduğu mekan olma yanında, başta odun hammaddesi olmak üzere çok değişik 
ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan, kendi içinde birtakım dengeleri olan, canlı, 
dinamik ve karmaşık yapıda, karasal ekosistemler içinde en büyük paya sahip çok boyutlu bir sis
tem ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır. Devamlılık ve istikrarlılık bu sistemin temel özel
liğidir. 

Orman ekosistemleri yeryüzündeki sistemlerin en karışık ve ilgi çekici olanıdır. Orman ekosis-
temlerinin bir noktasına yapılacak olası bir müdahale tüm sistemde etkisini göstermektedir. 
Müdahalelerle ortaya çıkan olaylar zincirinin olumlu ve olumsuz etkileri, başta orman ekosistemi 
olmak üzere havzadaki tüm kaynakları etkileyebilmektedir. Bu nedenle ekosistemi oluşturan 
elemanlar arasındaki doğal dengenin korunması, orman kaynaklarının varlığının ve dolayısıyla fay
dalanmanın sürekliliği açısından zorunludur. Orman ekosisteminin bu özelliğini dikkate almayan 
politikalara göre yapılan ormancılık yönetimi kaynağın tahribine yol açmaktadır. 

Orman ekosistemleri, sürdürülebilir kalkınma sürecinin odak noktasında bulunmaktadırlar. Bu 
sürecin temel öğesi orman olup, başta odun hammaddesi olmak üzere diğer bütün üretimler ve fay
dalar buna bağımlıdır. Sistemde; toprak, meralar, orman içi sular, rekreasyon alanları, yaban hay
vanları, bitkiler, yer altı mineralleri vb. gibi diğer öğeler de yer almaktadır. İşte sayılan bu öğelerin 
tümünü birden orman kaynakları kavramı ile ifade etmek uygun olacaktır. 

Ormancılık; orman kaynaklarına toplumun refahı doğrultusunda bilinçli müdahale etmektir. 
Bunu yaparken, toplum taleplerini, ormancılık sektörünün diğer sektörlerle, bölgeyle ve mak-
roekonomik yapıyla olan ilişkilerini, ülke ve sektör kısıtlarını dikkate almak, parasal faydaları diğer 
faydalarla dengelemek, ekonomik, sosyal ve biyofizik sonuçlan farklı olan alternatifler üretmek ve 
çok ölçütlü karar verme tekniklerini kullanarak aralarından seçim yapmak çağdaş ormancılık an
layışının gerekleridir. 

Ormancılık doğal şartlara açık bir arazi işletmesidir. Her şeyden önce toprağa bağlı, 
yenilenebilen biyolojik bir varlık söz konusu olduğu için her türlü risk faktörü önem arz etmektedir. 

Ormancılık sektöründe üretim süresi (idare süresi) diğer sektörlere göre daha uzundur. Genel
likle 20 yıldan az olmayan üretim süresi, bazı ağaç türleri için 200 yıla kadar çıkmaktadır. Keza top
rak faktörünü de en çok kullanan bir sektördür. Dolayısıyla zamanı ve mekanı yoğun olarak kul
lanan sektörlerin başında gelmektedir. 

Ormancılıkta çok yönlü yararlanma esastır. Yani sadece maddesel ürünler değil, zamana ve 
mekana bağlı olarak ondan daha önemli olan ve çoğu kez değeri para ile ölçülemeyen hizmetler ve 
faydalar da söz konusudur. Toplumsal faydalar yaratma, iktisadilik, verimlilik, sürdürülebilirlik, çok 
yönlü yararlanma vb. ilkeler kârlılıktan daha önemlidir. 

Ormancılıkta sadece bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak yeterli değildir. Gelecek nesil
lerin ihtiyaçlarını da bugünden gözetmek gerekir. Bu anlayış devamlılık ilkesini doğurmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 



— 14 — 

Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde ekonomi ve ekolojinin birbirini dengeleyecek şekilde 
uyumlaştırılması yer aldığından ve de ormanlar kara ekosistemleri içinde büyük paya sahip ol
duğundan, sürdürülebilir kalkınmanın yolunun sürdürülebilir ormancılıktan geçtiği anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle ormancılıkta kısa vadeli yaklaşımlar yerine sürdürülebilirlik yaklaşımının esas alınması 
zorunludur. 

Ormancılık sektörü ürettiği pek çok mal ve hizmetlerle kendisi dışındaki pek çok sektöre girdi 
vermektedir. Yani pek çok sektöre alt yapı oluşturmakta, hazır arz yaratarak etkin faaliyet göster
melerini sağlamakta, dolayısıyla makro amaçlara ulaşmada ve sosyo-ekonomik yapıyı geliştirmede 
(istihdam, katma değer yaratma vb.) önemli bir sektör görünümündedir. Bu özelliği nedeniyle ileri 
bağlantıları yüksek bir sektördür. Buna karşılık diğer sektörlerden pek az girdi aldığı için geri bağ
lantıları düşük bir sektördür. 

Ülkemizde kişi başına düşen orman alanı 0,31 ha olup, gelişmiş ülkelere göre düşük bir düzey
dedir. Yaklaşık % 25'i ağaçlandırma ile verimli hale getirilmesi mümkün görülen ormanlarımızın 
3,5 milyon hektarı aynı zamanda orman üstü ve orman içi mera niteliğindedir. Bozuk ve verimsiz 
karakteri ağır basan ormanlarımızın biyolojik çeşitlilik ve miktar olarak da ülke düzeyinde dengeli 
dağılım göstermemektedir. 

Türkiye'de ormancılık; ulusal kalkınma planlarına göre Tarım Sektörü içinde bir alt sektör 
olarak yer almaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsünün birincil ve ikincil orman ürünlerinin ve hizmet
lerinin bilançolara yansıyan parasal değerlerine göre yaptığı hesaplamalar sonucunda ormancılık 
sektörünün GSMH'ya katkısı % 0,8 bulunmuştur. Ancak, diğer sektörlere bedelsiz veya düşük 
bedelle verilen girdilerden doğan sübvansiyonlar da dikkate alındığında bu pay % 2 düzeyine ulaş
maktadır. Buna bilançolara yansımayan ot, yaprak, su, bal, reçine vb. odun dışı ürünler eklendiğin
de gerçek katkı payı bulunmuş olacaktır. 

1.3 Orman Köyü, Orman Köylüsünün Tanımı ve Özellikleri 
Ormancılık çalışmalarında en önemli kısıt insan faktörüdür. Ormanlar insanlar tarafından: Ism-

ma-ısıtma amaçlı usulsüz kesimlere, satma ve kullanma amaçlı usulsüz kesimlere, açma-yerleşme 
amacıyla yapılan usulsüz kesim ve yakma eylemlerine, ağaçlandırma sahalarında usulsüz otlat
malara, tabi tutularak önemli miktarda tahrip edilmektedir. 

Isınma ve ısıtma amaçlı olarak tüketilen odun miktarının hane başına 40-50 stere ulaştığı 
görülebilmektedir. Silvikültür teknikleri ile oluşturulan ideal bir meşcere yapısında yapılan bu usul
süz müdahaleler gelecekte hiç arzu edilmeyen bir orman formunun ortaya çıkmasına veya orman
ların azalmasına sebep olacaktır. 

Ormanlar üzerinde meydana gelen bu tür usulsüz kesme, açma ve yakma faaliyetleri ekseriyet
le ormanların içinde ve bitişiğindeki yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar tarafından yapılmaktadır. 
Orman Kanunu'nda bu yerleşim birimlerine orman içi ve orman bitişiği köy, bu köylerde yaşayan
lara da orman köylüsü denilmektedir. 

Orman İçi Köy : Mülki sınırları içinde orman olması şartıyla evlerin toplu bulunduğu yerleşim 
alanından itibaren aralıksız olarak devam eden arazileri dört yönden ormanla çevrili köyler. 

Orman Bitişiği Köy : Mülki sınırları içinde orman olması şartıyla evlerin toplu bulunduğu yer
leşim alanından itibaren aralıksız olarak devam eden arazileri herhangi bir yönde ormanlara bitişik 
olan köyler. 

Ülkemizde 2000 yılı nüfus sayımına göre 7.302'si orman içi, 13.128'i orman bitişiği olmak 
üzere 20.430 adet orman köyü mevcuttur. Bu köylerde 7.585.849 orman köylüsü yaşamaktadır. 
(Ek: Tablo 1) 

Orman köyleri ülkemizin en fakir, en çilekeş insanlarını barındırmaktadır. Bu kesim devletin 
her türlü yatırım ve hizmetlerinden en son ve en az payı almaktadır. 
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Eğitim, ulaşım ve haberleşme gibi hizmetlerden yeterince istifade edememektedirler. 
Arazileri kıt, verimsiz, parçalı ve engebelidir. Arazilerin % 15'i tarıma elverişli olup, % 60'ından 

fazlasında eğim % 30'un üzerindedir. 
2. - ORKÖY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Orman köylülerine Orman Kanununun 31. 32. 34. ve 40. maddeleri ile orman işçiliğinde ön

celik, tarife bedeli ile zati yapacak ve yakacak hakları verilmiştir. Keza orman köylüleri tarafından 
kurulmuş kooperatif ve birliklerine ürettikleri tomruktan % 25'ini maliyet bedeli ile alma hakkı da 
verilmiştir. Fakat verilen tüm bu haklar, orman köylüsünün ormanlara olan bakış açısını düzeltmemiş 
ve orman-orman köylüsü ilişkileri kanunlarda öngörülen sıcaklık ve yakınlıkta seyretmemiştir. 

Bunun üzerine 1970 yılında Orman Teşkilatı ile orman köylüsünün yakınlaşmasını ve ormana 
olan bakış açısının iyileştirilmesini sağlamak maksadı ile Orman Bakanlığına bağlı olarak Orman 
ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) kurulmuş, 1980 yılında ise Tarım ve Orman Bakan
lığına bağlanmıştır. 1982 yılında müstakil daire başkanlığına dönüştürülmüş, 1984 yılında tamamen 
kapatılmıştır. Personel ve mal varlığı Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığına devredilmiştir. 1991 
yılında Orman Bakanlığına bağlı olarak yeniden kurulmuş, 2003 yılında Çevre ve Orman Bakan
lığına bağlanmış olup, halen Genel Müdürlük düzeyinde hizmetlerine devam etmektedir. 

2.1 Hizmet Alanları 
Tarım Bakanlığı ile aynı hizmeti yapar gibi görünen ORKÖY'ün varlık amaç ve çalışma pren

sipleri ile Tarım Bakanlığı çalışmaları arasında farklılıklar vardır. 
Tarım Bakanlığı çiftçiyi esas almaktadır. Asgari büyüklüklerde belirlenmiş arazi ve hayvan 

varlığı üzerinde olan çiftçi ve işletmelere hitap etmektedir. 
ORKÖY ise; arazi varlığı hiç olmayan veya çoğunluğu 1-25 dekar arasında oldukça az toprağa 

sahip (Ek: Tablo 2) sosyal güvenceden yoksun, toprak damlı evlerde yaşayan millî gelirden aldığı 
kişi başına pay 350 $'ı geçmeyen en alt gelir gruplarındaki 7.585.849 kişiye hitap etmektedir. 

Orman köylüsüne bu hizmet götürülürken amaç, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi için; or
manların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesini temin etmektir. Araç ise orman köylüsünün 
orman işçiliğine alternatif gelir kaynağı oluşturabileceği tarım, hayvancılık ve kısmen de el ve ev 
sanatları gibi uygulamalar için verilen ferdi krediler ile bu kredilerle oluşan yarı mamul ürünlerin 
değerlendirilmesini temin maksadıyla verilen kooperatif kredileridir. Ayrıca orman köylüsünün 
odun hammaddesi kullanımını azaltmak maksadı ile ısıtma-pişirme araçları ve inşaatlarda odun kul
lanımını azaltıcı yapı sistemleri ile dam örtüsü uygulamaları yapılmaktadır. 

2.2 Görevleri 
a) Ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesini gerçekleştirmek, orman içinde veya 

bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla; kalkınma hav
zalarında, etüt, araştırma, plan ve projeler hazırlamak ve bunları uygulamak, her türlü kredi ve yar
dım kaynaklarının bu hizmetlere yöneltilmesini temin etmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

b) Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak 
ve bu hizmetleri yürütmek, 

c) Orman köylülerinin sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılması, ısınma ve ısıtmada kul
lanılan oduna alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi ve buna yönelik tek
nolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması konusundaki projeleri desteklemek, 

d) Ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile ürün
lerin ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve danışmanlık hiz
metleri vermek, 
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e) Orman köylerinde odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretilmesini desteklemek ve bunlara 
dayalı sanayiinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, 

f) Bulundukları yerden başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin terk ettikleri taşınmaz 
mallarını kamulaştırmak. 

2.3 Planlama Çalışmaları 
İlçeler bazında düzenlenen İlçe Orman Köyleri Kalkınma Planlarına dayalı olarak çalışmalar 

sürdürülmektedir. İlçe Kalkınma Planlan Etüt Plan Heyetleri marifeti ile yapılmaktadır. Bu heyet
ler en az 10 yıllık tecrübeye sahip bir mühendis başkanlığında asgari üç kişiden oluşur. Planlar; her 
köyde tespit edilen gelir açığına göre önerilmiş sosyal ve ekonomik amaçlı ferdi kredi türlerinden 
ve bunların zamansal-mekansal planlamasından oluşan detaylı envanterlere sahip çalışmalardır. 

İlçe kalkınma planlarında önerisi olmayan konularda uygulama yapılamaz. Yıllık çalışma 
programlarının ilçe kalkınma planlarındaki önerilere uygun olması gerekir. İlçe kalkınma planı or
man köylerinde yapılır. 

Köylere götürülecek hizmetleri belirlemek ve planlamak için etüt-plan heyetlerince planın 
yapıldığı sırada; ilçe kalkınma planında, orman köyü statüsünde olmamasından dolayı yer almayan 
köylerde plan yenilemesi, gelir açığı olmamasından dolayı yer almayan köylerde ek plan, önerilen 
konular dışındaki konularda talep olması halinde plan revizyonu yine bu heyetler marifeti ile yapılır. 

Şimdiye kadar yapılan planlarda plan önerileri: sosyal amaçlı öneriler; 841.171 ünite, ekonomik 
amaçlı öneriler; 1.112.916 ünite, toplam öneriler; 1.954.087 ünitedir. 20.430 orman köyünden 16.572 
köy ilçe kalkınma planlarında yer almaktadır. Halen 3.858 köyün kalkınma planı yapılmamıştır. 

Faaliyetlerin finansmanı genel bütçe içindeki özel ödenekten karşılanmaktadır. Özel ödenek 
gelirlerinin kaynağı; genel bütçeden Bütçe Kanunuyla verilen miktar, orman ürünü satışlarından el
de edilen gelirin % 3'ü, orman işletmelerinin safı karlarının % 10'u, izin-irtifak haklarına dayanarak 
proje bedelinin % 3'ü ve kredi geri dönüşümleridir. 

2.4 Çalışma Programlarının Yapılması 
ORKÖY ormancılık çalışmalarını destekleyen bir birimdir. Çünkü ORKÖY devletin genel 

koruma hizmetleri yanında kendi iç güvenliğini temin etmek maksadı ile özel güvenlik birimi kuran 
holding, süper market vb. deki özel güvenlik görevi gören kuruluşları gibi bir görev yapmaktadır. Bu 
nedenle programa alınacak köylerin seçiminde; Orman İşletmeleri, Ağaçlandırma ve Doğa Koruma 
ve Millî Parkların temsilcileri ile birlikte bu kurumların çalışma programlarına uygun, muhtaç, doğal 
afete uğrayan orman köyleri öncelikli olmak üzere köy seçimlerine önem verilmektedir. 

Bütçenin illere tahsis kriterleri; ilin orman varlığı ve niteliği, orman köyü sayısı, orman köyü 
nüfusu, ekonomik gelişmişlik durumu, gibi kriterlere göre oluşturulmuş bir puanlama sistemi ile 
yapılmaktadır. 

2.5 Kredilendirme Faaliyetleri 
Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünce ferdi ve kooperatif kredileri kullandırılmaktadır. 

Ferdi ve kooperatif kredileri; planlı, projeli, kademeli ve kontrollü olarak uygulanmaktadır. 
Ferdi Krediler: Ferdi Kredilerle, 
- Orman köylüsüne yeni üretim tekniklerini öğretmek, 
- Orman köylüsünü üretici duruma getirmek, 
- Odun hammaddesinin tüketimini azaltmak ve israfını önlemek, 
- Orman köylüsünün, ormana olan olumsuz baskısını azaltmak, 
- Orman köylüsünü yerinde işlendirerek kente olan göçü azaltmak, 
amaçlanmaktadır. 
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Sosyal amaçlı krediler ile odun tüketimini azaltmak için, evlerin damlarında toprak dam, har
tama (pedavra) yerine dam örtülüğü, şömine tarzında çok yakıt tüketen ilkel ısınma sistemi yerine 
kuzineli soba ve tüp gaz ocağı verilerek daha konforlu ısınma ve pişirme araçları orman köylerin
de yerleştirilmiştir. Günümüzde de ihtiyaç olan yerleşim yerlerinde bu uygulamalara devam etmek
le birlikte; rüzgar ve güneş enerjisi ile ısıtma ve enerji elde edilmesi ve yapı izolasyonu ile odun 
tüketimini azaltıcı projeler geliştirilmesi ve uygulanmasına sıcak bakılmaktadır. (Ek: Tablo 3) 

2002 yılında ferdi krediler için 9.8 trilyon TL. programa karşılık 2.066 aileye 9.3 trilyon TL'lik 
kredi verilmiştir. (Ek: Tablo 4) 

2003 yılında 19.898 trilyon programa karşılık 2.540 aileye 18.502 trilyon TL'lik kredi veril
miştir. (Ek: Tablo 5, S/A) 1974 yılından 2004 yılma kadar 273.706 aileye 2003 yılı fiyatlarıyla 709 
trilyon TL. kredi verilmiştir. (Ek: Tablo 6) 

2004 yılında 37 trilyon TL'lik ferdi kredi programlanmıştır. 

Kooperatif Kredileri: Kooperatif kredileri, ferdi kredilerle oluşturulmuş potansiyelin pazar-
lanması ve değerlendirilmesini temin için, orman köylerinde kurulmuş köy kalkınma kooperatifi ve 
birliklerine uyguladıkları projeler için kredi kullandırılmaktadır. Bu krediler; 

- İmalat-Gıda, 
- İmalat-Orman, 

- Dokuma, 
- Tarımsal Üretim, 
- Orman, 

- Su Ürünleri, 
- înşaat Malzemeleri, 
- Kimya, 

- Turizm, 
- Enerji, 
- Diğer Sektörler, 
sektörlerde uygulanan projeler için verilmektedir. 
2002 yılında 29 adet kooperatife 6.218 trilyon TL. kredi verilmiştir. (Ek: Tablo 7) 
2003 yılında 30 adet kooperatife 5.140 trilyon TL kredi verilmiştir. (Ek: Tablo 8) Kooperatif

lere 1974 yılından 2004 yılına kadar proje, sektör bazında iller ve yıllar itibariyle 2004 yılı fiyat
larıyla 252.206 trilyon TL. kredi verilmiştir. (Ek: Tablo 9,10,11,12,13) 

2004 yılında kooperatif kredileri için 7.357 trilyon TL. kredi programlanmıştır. 
Kooperatif kredilerinin orman köylüsüne sağladığı faydalar; ortaklık ruhunu geliştirmek, yeni 

üretim tekniklerini öğretmek, ürünleri değerinde pazarlamak, küçük ölçekli sanayii kırsal kesime 
taşımak ve üretici duruma getirmektir. 

Proje uygulayacak kooperatiflerde aranacak şartlar; orman-halk ilişkilerinin sorun yarattığı 
yörelerde bulunması, ferdi kredilerle oluşan ürün potansiyelinin değerlendirilmesi için kooperatif 
projesine ihtiyaç duyulması, ormancılık çalışmaları açısından sıkıntı olan köylerde kurulmuş ol
ması, uygulayacakları proje tutarının % 10'unu öz kaynaklarından gerçekleştirmeyi taahhüt etmesi. 
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3. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
3.1 Görevleri 
- Orman kaynaklarının gözetim ve denetimini yapmak, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, 

doğal afetlere, yangınlara ve çeşitli zararlara karşı ormanları korumak. 
- Sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak orman kaynaklarını teknik, ekonomik ve sosyal gerek

lere göre planlamak, işletmek ve yönetmek; her türlü orman ürün ve hizmetinin üretim, taşıma, 
depolama ve pazarlama iş ve işlemlerini yapmak, bu hizmetlerle ilgili olarak gerekli araç ve gereç
leri temin ve tedarik etmek. 

- Orman kaynaklarını nitelik ve nicelik bakamından iyileştirmek, imar-ıslah etmek, silvikül-
türcl bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak. 

3.2 Orman Varlığımız 
Türkiye'nin tüm alanı 77.945.200 ha'dır. 1963-1972 yıllan arasındaki 10 yıllık dönemde 

yapılan amenajman planı verilerine göre; ülkemizin toplam ormanlık alanı 20.199.296 ha olup, ül
ke alanına oranı % 25,9 olarak tespit edilmişti. Bu toplam alan içerisinde normal koru ve normal 
baltalık orman alanı 8.856.457 ha ile toplam orman alanının % 43,85 ini, bozuk koru ve bozuk bal
talık orman alanı ise, 11.342.799 ha ile % 56,15 ini teşkil etmekte idi. 

2003 yılı sonu itibariyle sağlanan verilere göre ülkemizin toplam orman alanı 20.763.247 
ha'dır. Bu miktar toplam ülke yüzölçümünün % 26,6'smı teşkil etmektedir. Orman alanları içerisin
de normal koru ve normal baltalık ormanlar 10.027.568 ha ile toplam ormanlık alanının % 48,3'ünü; 
çok bozuk koru ve çok bozuk baltalık ormanlar 10.735.679 ha ile toplam ormanlık alanının 
% 51,7'sini oluşturmaktadır. (Ek.Tablo 14,15,16) 

Toplam 20.7 milyon ha olan ülkemiz ormanlarının hemen hemen tümü (% 99,987) devlet or
manıdır. Toplam ülke ormanlık alanının % 0,086 sına tekabül eden 277 özel orman ile % 0,017'sine 
tekabül eden 51 adet hükmi şahsiyeti haiz amme müessesesine ait ormanın toplam alanı 
161.933.724 ha ulaşmaktadır. 

3116 sayılı Orman Kanunu ile devlet ormanlarının devlet tarafından, devletten başkasına ait or
manların da devletin denetim ve gözetimi altında işletilmesi hükmü getirilmiş ise de 1945 yılında 
çıkarılan 4785 sayılı Kanun ile tüm ormanlar devletleştirilmiştir. 

3.3 Orman Kadastrosu ve Mülkiyet 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ormanlar yok edilmekte ama ülkemizdeki nedenler ile dün

yadaki nedenler tam paralellik göstermemektedir. Dünyada ve ülkemizde genelde açma, kesme, 
yerleşme, yangın, kar ve rüzgar devriği, böcek tahribatı, asit yağmurları gibi birçok biotik ve abiotik 
nedenler ile yok edilen ormanlar, Anayasamızın mevcut güvencesine karşın ülkemizde mülkiyete 
konu edilmesi için yaratılan nedenler ile de ayrıca tahribata uğratılmaktadır. 

Orman kadastrosu çalışmaları 6831 sayılı Orman Kanununun 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci mad
delerine göre yapılmaktadır. 

Madde 7. - (Değişik : 5/61986 - 3302/2 md.) 
(Değişik : 22/5/1987 - 3373/4 md.) Devlet ormanlarının, hükmi şahsiyeti haiz amme mües

seselerine ait ormanların, hususi ormanların, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğin
de bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tespiti, orman 
kadastro komisyonları tarafından yapılır. 

Orman kadastro komisyonları, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığınca atanacak bir orman 
yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi veya or
man mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknikleri, bir ziraat yüksek mühendisi 
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veya ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde ziraat teknisyeni, mahalli ziraat odaların
ca bildirilecek bir temsilci ile beldelerde belediye encümenince, köylerde köy muhtarlığmca bil
dirilecek bir temsilci olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. 

Komisyon başkan ve üyelerine ödenecek tazminat ve harcırah miktarları her yıl Bütçe Kanunu 
ile belirlenir. Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Madde 8 - (Değişik : 5/6/1986 -3302/3 md.) 
Orman kadastrosunun ve bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarma 

işlemlerinin yapılacağı il ve ilçeler Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir. 
Kadastro çalışmalarının yapılacağı yerler en az bir ay önce radyo ve diğer yayın araçları ile ilan 

olunur. 
Orman kadastrosu ve sınırları dışına çıkarma işlerine ait arazi çalışmalarının başlama tarihi ise, 

orman kadastro komisyonu tarafından en az 15 gün önceden çalışacak belde ve köylerle bunlara 
bitişik belde ve köylerin uygun yerlerine asılarak ilan edilir. 

İlan işlemlerine ait usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
Madde 9 - (Değişik : 23/9/1983 - 2896/5 md.) 
İlan işleri tamamlanan belde ve köylerde kadastrosu yapılacak ormanların sınırları komisyon

larca, arazi üzerinde belirlenir, ölçülür, varsa hava fotoğraflarına işaretlenir ve bu işlemler tutanak
la teşvik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet ve 
diğer ayni hakları, sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve 
soyadını, gösterilen veya verilen belgelerin tarih, numara ve nitelikleri ile bilgililer tarafından 
yapılan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir. 

(Değişik üçüncü fıkra : 5/61986 -3302/4 md.) Tutanaklar, orman kadastrosu ve bu Kanunun 
2 nci maddesinin (B) bendinin uygulamalarında her belde ve köy için, (A) bendinin uygulamasın
da ise bir veya birden fazla köy ve belde veya ilçe hudutları içinde kalan bütün köyler için tutulur 
ve tutanak defterine yazılır. Bu tutanaklar komisyon başkanı, üyeler, bilirkişiler ve hazır bulunduk
ları takdirde orman içinde veya bitişiğinde taşınmaz mal sahibi olanlar ile kullananlar veya kanuni 
mümessilleri veya vekilleri tarafından imza edilir. 

Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları, Tarım ve Orman Bakan
lığınca yapılır veya yaptırılır. 

Ölçme metotlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belirtilir. 
Kadastrosu yapılan ormanların sınır noktaları sabit taş ve beton kazıklarla tespit edilir. Tespit 

edilen sınır noktalarının tahrip edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır. 
Madde 10 - (Değişik : 23/9/1983 - 2896/6 md.) 
(Değişik : 5/61986 - 3302/5 md.) Sınırlaması ve bu Kanunun 2 nci maddesine göre, orman 

sınırları dışına çıkarma işlemleri bitirilen köy ve beldelere ait düzenlenen kadastro dosyaları Orman 
Genel Müdürlüğüne gönderilir. Orman Genel Müdürlüğünce bulunan şekli ve hukuki noksanlıklar 
komisyonlarca düzeltildikten sonra Orman Genel Müdürlüğünce ilgili valiliklere gönderilir. Kadastro 
işlemleri valinin onayı ile yürürlüğe girer. Kadastro tutanak suretleri haritaları ile birlikte orman 
kadastro komisyonlarınca ilgili köy ve beldelerin uygun yerlerine asılmak suretiyle ilan edilir. Ay
rıca, tutanak suretleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün mahalli 
kuruluşlarına intikal ettirilir. 

Asılma tarihi; beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik edecek
leri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyalarında saklanır. 

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar komisyon başkanınca tasdik olunur. 
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Madde 11 - (Değişik : 5/6/1986 - 3302/6 md.) 
(Değişik : 22/5/1987 - 3373/5 md.) Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanakların 

askı suretiyle ilanı, ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve kararlara karşı askı 
tarihinden itibaren altı ay içinde kadastro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde 
kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemeye müracaatla sınırlamaya ve bu Kanunun 2 nci 
maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile 
hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon karar
ları kesinleşir. Bu süre hak düşürücü süredir. Ancak, tapulu gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, 10 
yıllık süre içerisinde dava açma hakları mahfuzdur. 

Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve resimden muaftır. 
Hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım Or

man Genel Müdürlüğü, bu Kanunun 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlem
lerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasım Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve Orman 
Genel Müdürlüğüdür. 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim 
alınmaksızın hazine adına tapuya tescil olunur. 

Sınır noktalarındaki taş, beton, kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur. 
Madde 12 - (Değişik : 23/9/1983 - 2896/8 md.) 
Orman kadastro komisyonları için lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerin kanuni yollukları ile 

her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce sağlanır. 
(Ek : 22/5/1987 -3373/6 md.; Değişik : 23/2/1995 - 4079/1 md.) Orman kadastro komisyon

ları ve amenajman heyetleri başkan ve üyeleriyle bu komisyon ve heyetlerde görevli personele, 
arazide fiilen çalıştırılacak sürelere münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
da yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının, (Genel İdare Hizmetleri sınıfında 
olup kadrosuna tahsisli ek gösterge bulunmayan ve 1 inci dereceden aylık alan yüksek öğrenimliler 
için öngörülen ek gösterge dahil) Bütçe Kanunlarında Devlet memurları maaşı için belirlenen kat
sayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere her yıl Orman Genel Müdür
lüğünün teklifi ve Orman Bakanlığının onayı ile tespit edilecek miktarda aylık ödenek, Orman 
Genel Müdürlüğü döner sermaye bütçesinden ayrıca ödenir. 

Orman Kadastrosunun ve Mülkiyetinin (Tasarruf) Tarihsel Gelişimi: Orman kadastrosu 
ilk kez ve esaslı bir şekilde "orman tahdidi" adı altında 1937 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 
3116 sayılı Orman Kanununda ele alınmıştır. Söz konusu Kanun incelendiğinde Devlet orman
larının tahdidinin 10 yıl içerisinde Orman Tahdit Komisyonlarınca bitirilmesi hedeflenmişti. Ancak 
dünya ve ülke koşulları, hedeflenen zaman sınırlarına uymaya engel olmuş, konunun önemi gereği 
zaman geçirmemek amacıyla köktenci arayışlara yönelinmiş, 13.7.1945 tarihinde 4785 sayılı 
Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanun ile; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte varolan gerçek ve tüzel 
kişilere (vakıflar, köy, belediye, özel idare vb.) ait bütün ormanlar devletleştirilmiştir. 

1937 yılından beri 3116 sayılı Kanun esasları doğrultusunda ve sonrası bazı değişiklikleri gün
deme getiren 5653 ve 5658 sayılı Kanunları uygulamasıyla sürdürülen orman sınırlaması çalış
maları, nitelik ve nicelik bakımından bekleneni veremediği, ayrıca yapılan sınırlama çalışmaları 
sonucunda mülkiyet sorunlarında yığılmaların oluştuğu nedenleriyle yeni bir orman tanımının 
yapılması gereği gündeme gelmiş ve 1956 yılında 6831 sayılı Orman Kanunu yayımlanarak yürür
lüğe girmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanunu yeni bir orman tanımıyla birlikte orman sınırlama çalışmalarını 
yeniden ele alarak bir dizi yeni düzenleme yapmıştır. 
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3116 sayılı Kanunun uygulanmaya başlanmasından, 6831 sayılı Kanunun uygulanması da 
dahil tüm orman sınırlandırma çalışmalarını sürdüren orman tahdit komisyonlarının yasal kuruluş
ları önemli bir değişikliğe uğratılmadan korunmuştur. Ancak hemen vurgulamak gerekir ki, orman 
tahdit komisyonları, izlenen personel politikaları, yeterli sayıda nitelikli eleman bulunmayışı, siyasi 
iktidarların konuya gerekli önemi vermeyişi ve donanım eksiklikleri gibi nedenlerle o yıllarda da 
bekleneni verememişlerdir. 

1973 yılında yürürlüğe giren 1744 sayılı Kanunda zorunlu olan toprak ve su dengesini 
korumak, orman bütünlüğünü bozmamak gibi kriterler oldukça geniş kapsamlı olarak yer almaktay
dı. Ancak 8 yıl gibi kısa bir zaman sonra yeniden düzenlenen 1982 Anayasasının 169 uncu mad
desinde orman niteliğini kaybetme zamanı sınırı 31.12.1981 tarihine çekilmiştir. 1982 Anayasasının 
ilgili maddelerine paralel olarak 6831 sayılı Kanunun 2 nci Maddesi 2896 sayılı Kanun ile değiş
tirilmiş ve aynı Kanun ile 6831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi de değiştirilerek orman kadastro 
komisyonlarının yapısında değişiklik yapılmıştır. Ayrıca orman kadastro komisyonlarına herhangi 
bir nedenle unutulmuş orman alanlarının sınırlandırılması görevi de verilmiştir. 

1744 ve 2896 sayılı kanunların uygulanmasında orman niteliğini kaybetmesi nedeniyle orman 
sınırları dışına çıkarılan alanların saptanmasında objektif sayılabilecek, orman bütünlüğünün korun
ması, su ve toprak rejiminin zarar görmemesi gibi kriterler, Yasama Organınca 1986 yılında 
çıkarılan 3302 sayılı Kanun ile kaldırılmıştır. Aynı zamanda 2896 sayılı Kanunla Kadastro Komis
yonlarına sınırlandırılması şart koşulan unutulan ormanların kadastrosu görevi de komisyonlardan 
geri alınmıştır. 

Orman Kadastro Komisyonlarınca; 1744 sayılı Yasa ile 102.560 ha 2896 sayılı Yasa ile 27.030 
ha 3302 sayılı Yasa ile 343.829 ha olmak üzere bugüne kadar 473.419 ha arazi hazine adına orman 
sınırları dışına çıkartılmıştır. 

3.4 Ormancılık Çalışmalarında Orman Köylüsünün Durumu 
Sürdürülebilir orman yönetimi prensipleri çerçevesinde ormanlarımızın işletilmesi ve korun

ması ile birlikte orman içi ve civarında bulunan orman köylüsünün ormancılık faaliyetlerinde işlen
dirilerek ekonomik katkı sağlanması temel hedefler arasında yer almaktadır. 

Ormanlarımızın devamlılığı ve ekonomimizin ihtiyacı için gerekli olan endüstriyel ve yakacak 
odun üretimi ile ormanlarımızın bakımı ve korunması gibi faaliyetler orman köylülerine yaptırılarak 
önemli bir istihdam sağlanmaktadır. 

Ayrıca Orman Kanununun sağladığı kanuni haklar çerçevesinde kendi ihtiyaçları ve pazar satışı 
için orman köylüleri ve kooperatiflerine indirimli fiyatlarla orman emvali verilmektedir. Orman köy
lülerine orman üretim çalışmalarında 2002 yılında 174 trilyon TL, 2003 yılında 223 trilyon TL. öden
miş olup, 2004 yılında ise 300 trilyon TL. ödeneceği tahmin edilmektedir. 

3.5 Orman Üretim Çalışmaları 
Orman işletmeciliğinin gereği yapılan üretim faaliyetleri ağırlıkla orman köylerinde kurulu 

2.196 adet kooperatif ve bir kısmı da kooperatif üyesi olmayan 300.000 orman köylüsüne yaptırıl
maktadır. 01.01.2003'te uygulamaya giren Kamu İhale Kanununa göre Orman Kanununun 40 inci 
Maddesindeki hak sahipliliği esas alınarak doğrudan temin yöntemi ile yaptırılan üretim ve köylüler 
istisna kapsamına alındığından 15 Ağustos 2003'ten itibaren önceki yıllarda olduğu gibi Birim 
Fiyat (Vahidi Fiyat) usulüne dönülmüştür. 

Kanuni Haklar: 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri gereği or
man köylüleri ve kooperatiflerine indirimli fiyatlarla orman emvali verilmektedir. 

- 31 ve 32 nci maddeler gereği orman köylülerinin yapacak (tomruk) ve yakacak odun ihtiyaç
ları karşılanmaktadır. 
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- 33 üncü Madde ve 7269/1051 Sayılı Kanun gereği, felakete uğrayanlara Afetzede ihtiyacı 
olarak orman emvali verilmektedir. 

- 34 üncü Madde haklan olarak üretimde çalışan orman köylü ve kooperatiflerine % 25 emval 
bedel farkı, baltalıklarda köylü pazar satışı, yakacak odun hakkı ve % 10 istihkak fazlalığı bedel 
ödenmektedir (Ek:Tablo 17,18). 

- Ayrıca odun dışı ürünler olarak bilenen Defne, Reçine, Sığla, Çiçek Soğanları, Ihlamur, Kes
tane, Fıstıkçamı gibi ikincil orman ürünlerinden, Orman Kanununun 40 mcı Maddesi gereği hak 
sahibi olarak orman köylüleri faydalandırılmadadır. 

- Ormanlarımızın Devlet-Millet işbirliğinde en iyi şekilde muhafaza ve işletilmesi için orman 
içi ve civarında bulunun köyler ile işbirliği esas alınarak orman köylüleri, ormancılık çalışmaların
da aktif görev almışlar ve bunlara 2002 yılında 300 trilyon TL, 2003 yılında ise 500 Trilyon TL kat
kı sağlanmıştır. 

4. AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Ülkemizde iklim, topoğrafık ve jeolojik yapı nedeniyle doğal koşullardan oluşan doğal eroz

yonun yanında yanlış arazi kullanımı ve aşırı faydalanma sonucu hızlandırılmış bir erozyon mev
cuttur. Doğal kaynak tahribatının en önemli nedeni kırsal fakirliktir. İnsanlar varlıklarını sürdürmek 
için doğal kaynaklar kullanmak durumundadır. Bu durum daha çok tahribatı neticesinde daha çok 
fakirliği doğurmuş ve bu kısır döngü devam etmiştir. 

Halen ülkemizde yaklaşık 2 milyon ha ağaçlandırma ve 1 milyon ha üzerinde erozyon kontrol 
çalışması yapılması gereken potansiyel saha bulunmasına rağmen otlatma alanlarının daralması 
nedeniyle çalışma yapacak saha bulmakta güçlük çekilmektedir. Bunun yanında gerek mera alan
larında ve gerekse tarım alanlarında şiddetli erozyon bulunmaktadır. 

4.1 Görevleri 
Ağaç ve orman sevgisinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, fidan dikme alışkan

lığının hayatın bir parçası haline getirilmesi, halkımızın ağaçlandırma çalışmalarına katılımının ve 
katkısının sağlanması, özel ağaçlandırma ve sosyal ormancılığın yaygınlaştırılması, hayat kay
nağımız olan toprağın sevilmesi, korunması ve verimli şekilde işletilmesi, şehirlerimizin etrafında 
ormanlar kurmak suretiyle, hava kirliliğinin önlenmesi, halkın dinlenme ihtiyacının giderilmesi, iç
me suyu kaynaklarının korunması, gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir ülke bırakılması, sel ve 
taşkınların önlenerek can ve mal güvenliğinin sağlanması, tarım alanlarının erozyon ve taşkınlardan 
kurtarılarak sürdürülebilir şekilde işletilmesinin sağlanması, baraj havzalarında alınan tedbirlerle, 
devamlılıklarının sağlanması, elektrik ve su üretiminin garanti altına alınması, hızlı gelişen tür plan
tasyonları ile doğal ormanlar üzerindeki üretim baskısının azaltılarak orman ürünleri ihtiyacının bu 
yolla karşılanması, meraların ıslah edilerek hayvancılığın geliştirilmesi, halkımızın yaşam standar
dının yükseltilmesidir. 

4.2 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları 
4.2.1 Etüt Proje Çalışmaları 
Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslah, çalışmaları yapılacak sahaların öncelikle "etüt 

ve proje" işlemleri yapılmaktadır. Etüt ve projelendirme işleri Merkezde Özel Ağaçlandırma ve 
Projeler Dairesince, taşrada ise Etüt Proje Şube Müdürlükleri eliyle yürütülmektedir.Yapılan etüt 
çalışmalarına göre projesi hazırlanan alanlarda uygulamaya geçilmektedir. 

4.2.2 Fidan Üretimi ve Fidanlıklar 
Fidan talebini karşılamak üzere 116 orman fidanlığı bulunmaktadır. Fidanlıklarda 300'ün 

üzerinde türden fidan üretilmektedir. Bugüne kadar üretilen toplam fidan 10 milyar adedi geçmiş
tir. Önceki yıllarda ortalama 140 milyon adet fidan üretilirken, 2003 yılında 170 milyon adet fidan 
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üretilerek dikilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarını, askeri birlikleri, belediyeleri, köy tüzel kişilik
lerini, okulları ve üniversiteleri ağaçlandırmaya özendirmek maksadı ile 3 yaşına kadar olan çıplak 
köklü orman ağacı fidanları bedelsiz verilmektedir. 2003 yılında bu yolla yaklaşık 20 milyon adet 
fidan verilmiştir. 2004 yılında ise 200 milyon adet fidan üretilecektir. 

4.2.3 Ağaçlandırma Çalışmaları 
Ağaçlandırma çalışmaları temelde "çevresel" ve "ekonomik" amaçlar için yapılmaktadır. 
4.2.3.1 Ağaçlandırmaların Çevresel Katkıları 
Yetişkin bir kayın ağacı bir saatte 1,7 kg.oksijen üretmekte, bu miktar yılda 10 kişinin günlük 

oksijen ihtiyacını karşılamaktadır. Aynı ağaç 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti absorbe etmektedir. 
1 ha kayın ormanı 68 ton toz, partikül vs. yutmaktadır. Yetişkin bir kayın ağacının doğaya kazan
dırdığı değer onun kereste değerinin 2.000 katıdır. 1 km2 (100 ha) orman yılda 700 ton oksijen üret
mektedir. Dünyada yılda 170 bin km2 orman yok edilmekte olup bu durum atmosfere yılda 120 mil
yon ton eksik oksijenin verilmesi demektir. 

4.2.3.2 Ağaçlandırmaların Ekonomik Katkıları 
Ağaçlandırma çalışmalarında ülkemizin en fakir kesimi olan "orman köylüleri" istihdam edil

mektedir. 1 ha ağaçlandırma ve erozyon kontrolü tesisi 90 gün, bakım 39 gün, 1.000 adet fidan 
üretimi ise 14.8 gün istihdam sağlamaktadır. Genel Müdürlük faahyetlen ile yılda ortalama yaklaşık 
100 bin kişiye 6 ay süreyle iş imkanı sağlanmaktadır. Bu haliyle ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 
yatırımları ülkemiz doğasının rehabilitasyonu yanında köyden kente göçü önlemede de önemli ted
birlerin başında gelmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 1.850.000 ha ağaçlandırma tesis edilmiştir. 2003 
yılında 40.000 ha ağaçlandırma programlanmış 36.836 ha gerçekleştirilmiştir. 2003 yılı rakamlarıy
la, bu çalışmalar için başlangıçtan günümüze kadar yaklaşık 3 milyar dolar harcama yapılmıştır. 

Ağaçlandırmalarda Yeni Açılımlar: Bozuk orman alanlarında, özellikle çok bozuk meşe or
manlarında rehabilitasyon çalışmalarına başlanmıştır. Orman tahribinin büyük bir kısmı, yakacak 
odun ihtiyacının kanunsuz şekilde ormanlardan karşılanmasından kaynaklanmaktadır. Bu tahribi 
önlemek amacıyla, orman köylerinin yakacak ihtiyacının karşılanmasına yönelik enerji ormanları 
tesisi çalışmalarına başlanmıştır. Usulsüz hayvan otlatılması da orman tahribinde önemli rol oy
namaktadır. Kırsal göçle beraber hayvan sayısının azalması bazı yerlerde ormanlara olumlu etkide 
bulunmuş ve buna bağlı olarak orman suçları önemli ölçüde azalmıştır (Ek: Tablo 19). 

4.2.4 Özel Ağaçlandırma 
Dünya genelinde ormanların ortalama %65'i özele, kalanı kamuya aittir. Ülkemizde ise özel 

orman oranı binde bir civarındadır. Çevre ve Orman Bakanlığı "Devlet Ormancılığından Millet Or
mancılığına" geçmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla "Özel Ağaçlandırma"lar teşvik edilmektedir. 
Özel Ağaçlandırma Mevzuatında değişikliğe gidilerek özel ağaçlandırmalara olan talebin önü açıl
maktadır. Aynı değişiklikle; karma ormancılık kavramı getirilerek köylümüzün özel ağaçlandır
malardan daha kısa sürede daha fazla gelir elde etmesi sağlanacaktır. 

2002 yılı sonu itibariyle toplam 32.703 ha alanda "Özel Ağaçlandırma" yapılmıştır. 1989 yılın
dan bugüne kadar toplam 18 trilyon lira kredi verilmiştir. En fazla özel ağaçlandırma yapılan ilk beş 
il; Balıkesir, İzmir, Ankara, İstanbul ve İçel'dir. Geçmiş yıllarda 2.500 ha civarında olan yıllık ger
çekleşmelerin bundan sonraki yıllarda 10.000 ha çıkarılması planlanmıştır. 2003 yılında 4.943 ha 
özel ağaçlandırma yapılmıştır. Yakın gelecekte özel ormanların en azından yüzde bir seviyesine 
çıkarılması hedeflenmiştir. 

4.2.5 Erozyon Kontrolü 
Topraklarımızın % 86'sında değişik oranlarda erozyon vardır. Bu bakımdan erozyonla mücadele 

oldukça hayati bir öneme sahiptir. Erozyon düşman işgali olmadan toprakların kaybolmasıdır. Ül
kemizde bir yılda taşınan toprak miktarı 500 milyon tondur. Bu miktar 20 ton kapasiteli 25 milyon 
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kamyonun bir yıl boyunca taşıyabileceği miktara eşittir. 1 km2 den taşınan toprak miktan dünyada 
142 ton iken ülkemizde 600 tondur. Bu miktar Afrika'dan 22, Avrupa'dan 17 kat daha fazladır. 

Erozyonla mücadele çalışmaları arttırılarak devam etmektedir. Bu çalışmalarda genellikle kır
sal kesimde yaşayan insanlarımız çalışmaktadır. Önceki yıllarda ortalama 20.000 ha seviyesinde 
olan erozyon kontrolü çalışmaları 2003 yılında 40.000 ha programlanmış 42.057 ha gerçekleştiril
miştir. 

Başlangıçtan bugüne kadar yaklaşık 500.000 ha alanda erozyon kontrolü tedbirleri alınmıştır. 
Erozyon kontrolü çalışmaları barajların geleceğini ve su kaynaklarını da garanti altına almaktadır. 
Bu amaçla da yoğun çalışmalar yapılmaktadır. 

4.2.6 Mera Islahı 
Çevre ve Orman Bakanlığı, orman içi ve kenarı meralarda çalışmakta ve mera ıslahı çalışmaları 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü eliyle yürütülmektedir. Mera ıslah çalış
maları hayvansal gelirin artışı, erozyonun önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması bakımından 
oldukça önemlidir. Bugüne kadar yaklaşık 100.000 ha alanda mera ıslah tedbirleri alınmıştır. 

Orman köylerinin civarında korunan sahaların artması ile birlikte ot verimi ve bitki örtüsünde 
meydana gelen artışlar sonucu hayvancılık ve analık faaliyetlerine olumlu katkı sağlamaktadır. Or
man içi meralarda yapılan mera ıslahı çalışmalarıyla meraların ot verimi arttırılmaktadır. 

Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları sonucu, sel ve taşkınların önüne geçilmekte, sel 
zararları en aza indirilirken pek çok tarım arazisinin emniyeti sağlanmakta, dolayısıyla tarım ürün
lerinde artışlar meydana gelmektedir. 

2003 yılında 2.500 ha mera ıslahı programlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Ağaçlandırma ve 
erozyon kontrolü çalışmaları otlatma alanlarının daralmasına neden olması nedeniyle bir kısım sürü 
sahiplerinin (keçi-koyun) mağduriyetlerine neden olmaktadır. Ancak yapılan bu ağaçlandırmalar 10 
yıl sonra koyun otlatmasına açılmakta, kişilerin mağduriyetleri ORKÖY'ün katkılarıyla gideril
meye çalışılmaktadır. 

5. DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
5.1 Görevleri 
- Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve yeterli mesire yerlerinin 

ayrılması, korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletil
mesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek, 9.8.1983 tarihli ve 2873 Sayılı Millî Parklar Kanunu 
ile verilen görevleri yapmak ve yaptırmak. 

- Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynaklan, dere, göl, gölet ve sulak alan
ların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının 
işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, plânlama, projelendirme, uygulama ve iz
lemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdur
mak, kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

- Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını 
çevre mevzuatı dikkate alınarak tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak, uluslararası sözleşme 
ile koruma altına alınan, canlı türleri (flora, fauna) ile alanların korunması konusunda tedbirler al
mak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakan
lık, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda 
yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak, ülkenin bitki ve hay
van türü genlerinin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, çevrenin korun
ması ile ilgili hedef, ilke ve amaçlar ile stratejiler belirlemek, bunların uygulanmasını izlemek ve 
koordine etmek, şeklinde özetlemek mümkündür. 
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Millî Park İlkeleri; 
Millî park ve benzeri koruma alanlarının tefrik ve tesisindeki temel amaç bu alanların sahip ol

duğu kaynak değerlerinin korunması olup, koruma-kullanma prensipleri doğrultusunda bu alanlar 
içerisinde düzenlenen kamp ve günübirlik alanlar, kır gazinosu, büfe, kafeterya ve bungalov gibi 
ziyaretçi hizmet tesisleri ile halkın doğal alanlar içerisinde doğa ile iç içe yaşaması sağlanarak doğa 
sevgisi ile çevrenin ve doğal ortamların korunması konularında kamuoyu oluşturmaktır. 

Gelişmiş ülkelerde korunan alanların ülke yüzölçümlerine oranı % 10'larda iken ülkemizde bu 
oran % 1 mertebesindedir. Bu sebeple mevcut korunan alanları adet ve alan olarak artırmak, bu 
alanlardaki kaynak değerlerimizin korunması, gelecek kuşaklara devri ve bu sahalarımızın 
korunarak kullanılmasına esas teşkil edecek olan arazi kullanım kararlarının alındığı uzun devreli 
gelişme planlarının hazırlanması büyük önem arzetmektedir. 

Bu sebeple de bir taraftan millî park ve benzeri koruma alanlarında bu alanların seçimine esas 
olan kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilir yönetimi için gerekli planların hazırlanması 
ile personel, ekipman, araç ve teknik donanım malzemelerinin sağlanması çalışmaları sürerken 
diğer taraftan da ulusal ve uluslararası kaynak değerlerine sahip yörelerimizin etüt, envanter ve statü 
belirleme çalışmaları da devam etmektedir. 

Millî Parkların Yönetimi; 
2873 Sayılı Millî Parklar Kanununun 4 üncü Maddesi bu Yasa kapsamında değerlendirilen alan

ların uzun devreli gelişme planlarının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Korunan alanlarımızın doğal 
yapısının devamı için, akılcı ve sürdürülebilir kullanımı destekleyen, bu alanların fiziksel, biyolojik 
ve hidrolojik işlev ve süreçlerini koruyan ve devamlılığını sağlayan, yöre insanını da kullanım ve uy
gulama aşamasına sokan entegre yönetim planının hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. 

Bu planlar ile korunan alanların doğal, kültürel ve rekreasyon kaynak değerlerinin tanımlan
ması ve korunan alan içinde ve yakın çevresinde etkileşim halinde bulunan yerleşim birimlerinin 
sosyo-ekonomik ve demografik yapıları belirlenerek bu analitik veriler doğrultusunda, yukarıda 
belirtildiği üzere, sahanın korunarak kullanılmasına esas teşkil edecek arazi kullanım kararları elde 
edilmektedir. Bu planlarda yer alan arazi kullanım kararları ile hem mevcut kaynak değerlerinin 
korunması ve gelecek kuşaklara millî bir miras olarak devri öngörülmekte, hem de yörenin özellik
lerine göre yapılaşma ve turizm tesislerine hangi ölçülerde izin verilebileceği ortaya konulmaktadır. 

2873 Sayılı Millî Parklar Kanunu Kapsamında Korunan Alanlar 
33 Millî Park 686.631 ha 
17 Tabiat Parkı 69.505" 
35 Tabiatı Koruma Alanı 83.024 " 
102 Tabiat Anıtı 5.285 " 
Toplam: 844.445 ha 
4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Kapsamında Korunan Alanlar 
109 Yaban hayatı Koruma Sahası: 1.632.120 ha 
Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında Korunan Sulak Alanlar 
9 Ramsar Alanı 179.380 ha 
53 Sulak Alan 1.430.737" 
Toplam: 1.610.117" 
Korunan Alan Toplamı 4.086.682 ha 
(Ülkemiz genel alanının % 5,3'ü) 
Mesire Yerleri 
A Tipi; 92 adet 4.664 ha 
B Tipi; 203 adet 7.852 ha 
Toplam: 295 adet 12.516 ha 
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5.2 Hedef, Koruma, Planlama ve Faaliyetler 
Hedef: 
Ulusal ve uluslararası öneme sahip, Ülkemizin gözbebeği korunan alanlarımızın yönetiminde 

ve ulusal koordinasyonunda, ülke bazında yaygın kuruluşu olan DMP Genel Müdürlüğünün mev
cut yetkilerinin geliştirilmesi durumunda; korunan alanların ülke geneline oranı, gelişmiş ülkeler
deki % 10'lar seviyesine çok kısa sürede çıkarılacaktır. 

Koruma: 
Temel amaç, millî ve milletlerarası düzeyde öneme sahip doğal ve kültürel kaynak değer

lerimizin korunmasıdır. Gelecek nesillere aktarılmak üzere korunan bu kaynak değerlerimiz, aynı 
zamanda, kontrollü biçimde günümüz insanının hizmetine de sunulmaktadır. 

Planlama: 
Millî park ve benzeri korunan alanlarda; temel amacı olan koruma ile birlikte, gerek İdarece ve 

gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak herhangi bir faaliyetin veya yatırımın ger
çekleşebilmesi, bu alanlara ait gelişme veya yönetim planlarının hazırlanması ile mümkündür. Bu 
nedenle, planlama çalışmalarına büyük önem ve öncelik verilmektedir. 

Faaliyetler: 
Eğitim, tanıtım ve yayım hizmetleri, giriş kontrol üniteleri, idare, ziyaretçi ve tanıtım merkez

leri, günübirlik kullanım alanları ve mesire yerleri, kamp alanları, avlaklar, av üretim sahaları, 
koruma hizmetleri. 

5.3 Uluslararası Sözleşmeler ve Doğa Koruma 
Türkiye doğa koruma konusunda bir çok uluslararası sözleşme ve antlaşmaya taraf olarak, 

sınırları içerisindeki doğal yaşamı ve bu yaşam alanlarını korumayı ve akılcı kullanmayı ulus
lararası düzeyde taahhüt etmiştir. Bu sözleşmeler şunlardır: 

1- Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, 
2- Sulak Alanların Korunması (RAMSAR) Sözleşmesi, 
3- Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması Sözleşmesi ve Protokolleri, 
4- Avrupa'nın Yaban Hayatını ve Yaşam Ortamlarını Koruma (BERN) Sözleşmesi, 
5- Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin 

(CİTES) Sözleşme, 
6- Biyogüverüik Cartagena Protokolü, 
7- Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, 
8- Doğa Koruma Konusunda AB Direktifleri (Kuş ve Habitat Direktifleri) 
Türkiye, taraf olduğu bu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek için 

çok taraflı çalışmaları sürdürmek durumundadır. Bu çalışmalar arasında uluslararası sözleşmelerin 
ulusal mevzuata uyumu çalışmaları başta gelmektedir. Bu kapsamda uluslararası sözleşmeleri 
ulusal mevzuatla uyumlaştırma çalışmaları sürdürülmektedir. 

Ülkemizin biyolojik zenginliği, üç tarafının farklı ekolojik karakterdeki denizlerle çevrili oluşu, 
geniş iklim yelpazesi, değişik karakterdeki ekosistemlerin varlığı, üç farklı floristik bölgenin çakış
tığı yerde bulunması ve iki ana kuş göç yolunun Anadolu üzerinden geçmesiyle ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye coğrafi yapısının farklılığı ve iki önemli Vavilovyan gen merkezinin (Akdeniz ve 
Yakındoğu) kesiştiği noktada yer alması, yüksek endemizm ve genetik çeşitliliği sağlar. Bu nedenle 
Anadolu, yeryüzünün en önemli gen merkezlerinden biridir. Kültürü yapılan bitki türlerinin önemli 
bir kısmının anavatanı durumundadır. Türkiye'de beş ayrı mikro-gen merkezi bulunmaktadır. 
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Türkiye doğal kaynak değerlerinin ve buna bağlı olarak sahip olduğu ekolojik ve biyolojik zen
ginliğinin ve çeşitliliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlamaktadır. 

Bu amaçla ülkemizdeki doğa koruma alanlarının envanterinin çıkarılması, bu alanların korun
ması için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve izleme mekanizmalarının oluşturulması büyük önem 
arzetmektedir. 

Ayrıca bu alanların yönetimini sağlamak için uygun yönetim modellerinin ve planlarının yapıl
ması ve uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda, ülkemizdeki öncelikle uluslararası öneme sahip 
alanlarımız ve nesli tehlike altında bulunan bitki ve hayvan türlerinin bulunduğu koruma alanları 
için yönetim planı hazırlama çalışmaları devam etmektedir. 

Türkiye taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ön gördüğü şekilde strateji ve politikalarını 
oluşturmak ve yine sözleşmeler çerçevesinde alanların yönetim planlarını katılımcı bir yaklaşımla 
hazırlamak ve yine katılımcı bir yaklaşımla uygulamak için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu kapsamda Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı, Ulusal Çevre Eylem Planı 
hazırlıkları ile paralel olarak yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Ayrıca Bitki Genetik Çeşitliliğinin 
Yerinde Korunması Ulusal Planı taslak metni hazırlanmıştır. 

Sulak alanların korunması için Ramsar Sözleşmesi Yönetim Planı çerçevesinde uluslararası sulak 
alanlarımız için yönetim planı hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda Manyas ve 
Ulubat Gölleri ile Göksu Deltası Yönetim Planlan hazırlanarak uygulamaya konmuştur. Diğer Ram
sar alanları için yönetim planı hazırlama çalışmaları ise kaynak bulunduğu ölçüde sürdürülmektedir. 

Ayrıca Ülkemiz, Ramsar Sözleşmesi 2003-2008 Strateji Planı çerçevesinde "Ulusal Sulak Alan 
Stratejisini" hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. 

Ülkemizin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve 
buna bağlı olarak da doğa korumada başarılı olabilmesi için yeterli miktarda kaynak ayırması gerek
mektedir. Uluslararası kuruluşlardan sağlanan destekler genellikle araştırma, eğitim ve kapasite geliş
tirmeye yönelik kaynaklan oluşturmaktadır. Özellikle alanların yönetiminde uygulamaya yönelik ak-
tivitelerin gerçekleştirilmesinde ve izlenmesinde yeterli mali kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. 

5.4 Millî Parkların Kırsal Kalkınmadaki Rolü 
2873 Sayılı Millî Parklar Kanunu çerçevesinde koruma altına alınmış olan sahalarımızın için

de veya yakın çevresinde yaşayan halkın ekonomik ve sosyal yönden kalkındırılması DMP Genel 
Müdürlüğünün hedeflerinden birisidir. Bu sebeple Millî Park Uzun Devreli Gelişme Planlarının 
yöre halkını mağdur etmeyecek ve o bölgeyi ekonomik ve sosyal yönden kalkındıracak şekilde 
katılımcı yaklaşım prensibiyle hazırlanması büyük önem arz etmektedir. 

Katılımcı yaklaşımda öncelikli hedef kitle ise, yerel halk ve bu alanlar ile ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarıdır. Millî Parkın korunarak kullanımına gerekli olan fiziksel alt yapı düzenlemeleri ile 
hizmet üretiminin gerçekleştirilmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yerel halk katılımının 
sağlanması ve yöre halkının ekonomik düzeyinin yükseltilmesi, böylece korunan alan ile yerel halk 
arasında birbirini destekleyen organik bir bağın kurulması amaçlanmaktadır. Bu nedenle korunan 
alanın yönetilmesinde gerekli olan eylemlerin önemli bir kısmında yerel halktan yararlanmak ve bu 
etkinliklerde onların bireysel katılımlarını sağlamak temel bir strateji olarak belirlenmiştir. Örneğin 
eko-turizm, rehberlik hizmetleri, koruma - kontrol, konaklama hizmetlerinin, pansiyonculuk 
biçiminde yerel halk tarafından verilmesi, yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin özendirilerek bu 
ürünlerin yöresel pazarda satışa sunulması, yaban hayatı üzerindeki illegal avcılığın önlenerek izin 
verilen bölgelerde belli bir plana bağlı olarak av işletmeciliği biçiminde ağırlıklı olarak yerel halk 
tarafından Millî Park idaresinin kontrolü etrafında yapılması gibi alternatif ekonomik seçeneklerin 
yaratılması amaçlanmıştır. 
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5.5 Eko Turizm 
Çok çeşitli iklim tiplerinin yaşandığı ülkemiz buna bağlı olarak da zengin bir biyolojik çeşit

liliğe sahiptir. Anadolu medeniyetlerinin 10.000 yıllık izlerini taşıyan, doğal ve estetik değerler 
açısından olağanüstü bir çeşitliliğe sahip olan yurdumuzun bu zenginliklerinin turizm aktivitelerin-
de de değerlendirilmesi hem ülkemizdeki turizm aktivitelerini çoğaltacak hem de yöre halkına ve 
ülkemize ekonomik girdi sağlayacaktır. Bu gelişmeler aynı zamanda ülkemizin Dünya da tanın
masına da katkı sağlayacaktır. 

Ülkemiz turizm yatırımlarında diğer Akdeniz ülkeleri ile yarışacak konuma gelmiştir. Sektörün 
bundan sonraki hedefi, turisti ülkeye getiren kaynakların akıllı kullanımı olmalıdır. Eko-turizm an
layışı doğayı korumakta, yapılaşmayı en aza indirerek turiste doğayı, yaban hayatını ve kültürel 
özellikleri sunmaktır. 

Doğal, kültürel ve ekolojik değerlerin iyi yönetilmesi, korunması ve akılcı kullanımı ile 
gelecekte Türkiye'nin turizm beklentisi daha üst seviyelere çıkabilecektir. Zira turist Türkiye'ye 
daha çok korunabilmiş doğal güzellikleri görmek için gelmektedir. 

Unutulmamalıdır ki çevreye verilecek her türlü zarardan turizm sektörü büyük ölçüde olumsuz 
etkilenecektir. Yüksek kalite düzeyinde bir turizm, doğal kaynaklarımızın ve kültürel değer
lerimizin muhafaza edilmesine bağlıdır. DMP Genel Müdürlüğü turizm için çevre anlayışı içinde, 
çevreye sahip çıkmakta ve çevreye zarar verecek her türlü aktivitelerin karşısında durarak koruma 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

5.6 Av ve Yaban Hayatı 
Av ve yaban hayatını etkileyen en önemli faktör yaban hayvanlarının yaşam ortamlarının yok 

edilmesi ve çevre kirliliğidir. Yaban hayatı adından da anlaşılacağı üzere, insan müdahalesinin ol
madığı doğal alanlardır. Ormanlar, fundalıklar, çayırlar, meralar, sulak alanlar bunların en önem
lileridir. Son yüz yılda artan nüfusla birlikte; toplumumuzun sanayileşme, şehirleşme ve daha iyi 
yaşama çabaları hep doğal kaynakların aleyhine olmuştur. 

Bu nedenle son yüzyılda Anadolu Parsı İle Orman Tavuğu, Büyük Çütre, Yılan Boynu ve 
Yakalı Toy gibi bazı kuş türlerinin soyu tükenmiştir. Kelaynaklar en son 1989 da göç etmişlerdir. 
Kelaynaklar Ş.Urfa Birecik'te kafeslerde yaşatılmaya ve çoğaltılmaya çalışılmaktadır. 

İlke ve Politikalar; En temel ilke sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilirlik 1992 Rio Konferansın
da (Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı) kalkınma ile birlikte değerlendirilmiştir. 
Sürdürülebilir kalkınmayı gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek bugünün ihtiyaçlarını değer
lendiren bir kalkınma modeli olarak tanımlamak mümkündür. Bu tanımlama diğer doğal kaynaklar 
için olduğu gibi, av ve yaban hayatı yönetimi için de geçerlidir. Sürdürülebilir av ve yaban hayatının 
sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutlarının planlamada dikkate alınması ve uygulamada mutlaka 
yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Av ve yaban hayatının iki temel öğesi vardır. Bunlar yaban hayatı alanları ve bu alanlarda 
yaşayan canlı varlıklardır. Yaban alanlarındaki türlerin ve onların yaşam alanlarının niteliksel ve 
niceliksel değişikliklerin ortaya konması, av ve yaban hayatı envanterinin vazgeçilmez unsurlarıdır. 
Bu değişkenler, yaban hayvanları türleri, yaşları, doğum ve ölüm oranları, doğan yavruların hayat
ta kalma oranları, mevcut yaşam alanlarının yeterli olup olmadığı gibi parametrelerdir. Bunların ob
jektif, gerçekçi ve eksiksiz olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde yaban hayatının 
sürdürülebilir yönetimine yönelik bir planlama oluşturulabilir. Yaban hayatının sürdürülebilir 
yönetiminde önemli bir yeri olan envanter çalışmalarının periyodik olarak sürekli yapılması için 
arazide görevlendirilen uzman envanter kadrosu, yerel çalışan bakanlık mühendisleri, avcılar, köy
lüler ile birlikte çalışmaktadır. Bu çalışma şekli ile mahallinden katılan teknik elemanlarda 
eğitilerek envanter çalışmaları yerinden yapılabilir hale gelecek ve süreklilik kazanacaktır. 
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5.7 Köy Tüzel Kişiliği Eliyle Koruma ve İşletme 
Yaban hayatı koruma sahalarında koruma hizmetleri, ücret karşılığında köy tüzel kişiliklerine yap

tırılmaktadır. Bazı günübirlik kullanım alanları ile mesire yerlerindeki; giriş kontrol noktalan, büfe, kır 
kahvesi, lokanta vb. tesisler köy tüzel kişiliklerine cüz'î kiralar karşılığı veya ücret alınmadan işlettiril-
mektedir. Köy Tüzel Kişiliklerinin korumaya katılması ile daha etkin bir koruma yapılırken kırsal kal
kınmaya da katkı sağlanmış olacaktır. Yurt düzeyinde üç farklı coğrafyada uygulanan pilot projelerdeki 
gelişmeler dikkate alınarak uygulamanın diğer bölgelere de yaygınlaştırılması düşünülmektedir. 

5.8 Eğitim 
Her konuda olduğu gibi bilinçli avcılığın yaygınlaştırılmasında eğitimin önemli bir yeri vardır. 

Yeni Kara Avcılığı Kanunu ile avcıların eğitimi zorunlu hale getirilmiştir. Bu çerçevede Çevre ve Or
man Bakanlığı, Avcı Dernekleri ile işbirliği içerisinde 667 dernekle, 1.576 adet kurs açarak bu kurs
lara 78.528 avcı ve avcı adayı başvurmuş, bunlardan 72.031 kişiye avcı eğitimi sertifikası verilmiştir. 

5.9 Av Turizmi 
Türkiye'de av turizmi; başta yaban domuzu olmak üzere, dağ keçisi, çengel boynuzlu dağ 

keçisi ve bazı büyük memeli türler için yeterli varlığın olduğu alanlarda turizm firmaları kanalı ile 
yaptırılmaktadır. Av turizminde önde gelen ülkelerle mukayese ettiğimizde yurdumuzdaki av turiz
mi çok küçük boyutlarda kalmaktadır. 

Yurdumuzda av turizmine konu türlerde yapılan envanter çalışmaları bazı alanlarda popülas-
yonun yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bu alanlarda koruma ve geliştirme çalışmaları daha 
da önem kazanmaktadır. Av turizmine konu alanlarda orman köylüsünün ekonomik seviyesini yük
seltmek, av ve yaban hayatının korunmasına köylümüzü de katmak için av turizminden elde edilen 
gelirin bir bölümü avlağın bulunduğu köy tüzel kişiliğine köy katılım payı olarak aktarılmaktadır. 

5.10 Yaban Hayvanı Üretim Projesi 
Ülkemizde azalan veya yok olma noktasına gelen yaban hayvanlarının tekrar doğaya kazan

dırılması için "Yaban Hayvanı Üretim Projesi" başlatılmış bulunmaktadır. Proje kapsamında Kınalı 
Keklik, Çil ve Sülün üretilecek ve doğaya salınacaktır. Bu bağlamda yurt çapında anılan türler için 
uygun Habitat tespiti çalışmaları tamamlanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda hangi alanlar için han
gi türden ne kadar yaban hayvanı üretileceği veya ürettirileceği belirlenmiştir. Yaban hayvanı 
üretimi konusunda daha ileri safhada ise getirilecek teşvik tedbirleri ile köy tüzel kişilikleri ve av
cı derneklerinin devreye sokulması ve üretimin yaygınlaştırılması düşünülmektedir. 

5.11 Mesire Yerleri 
Orman alanlarının, insanlara bedensel açıdan dinlenme ve ruhsal açıdan da kendini yenileme 

olanağı sağlayan alanlar olduğu bilinen bir gerçektir. 
Bilindiği üzere; geçmişten günümüze kadar olan süreçte insanlarımızın orman alanlarından 

geleneksel hale gelmiş düzensiz piknik ve kamp kullanımlarına bağlı olarak; başta orman yangın
ları olmak üzere, çevre kirliliği ve küçük çaplı orman tahribatına neden olmaktadır. 

Bu durum karşısında; her türlü yanlış orman kullanımlarını ortadan kaldırmak ve disiplin al
tına almak amacıyla, rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip orman alanlarının, halkımızın 
düzenli piknik ve kamp yapmasına elverişli mekanlar haline getirilmesi amacıyla; gerekli hizmet 
tesisleriyle donatılarak "Orman İçi Dinlenme Yerleri" adı altında kullanıma açılmaktadır. 

Mevcut 285 orman içi dinlenme yeri sahalarından 89 adedinde günübirlik kullanımın yanı sıra 
çadırlı kamping ile karavan turizmine de hizmet verilmektedir. Orman İçi Dinlenme Yerlerinden 
yılda 10 milyon insan yararlanmaktadır. Orman İçi Dinlenme Yerleri sınırları dahilinde bulunan 
kampinglerde 2003 yılı itibariyle 6.000 çadır/gün kapasitesine ulaşılmıştır. 
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Orman İçi Dinlenme Yerlerinden pilot bölgelerde başlatılan ve gelecek yıllarda giderek yay
gınlaştırılacak olan mahalli ürün satış standları ile çevrede yaşayan köylülerin ürettikleri; sebze, 
meyve gibi bitkisel ve et, süt, peynir, yoğurt, yumurta vb. hayvansal ürünleri ile el sanatları ile il
gili ürünlerini pazarlayabilme imkanları sağlanarak, orman köylümüzün geliri artırılıp ekonomik 
açıdan güçlendirilmesi sağlanmıştır. 

Orman İçi Dinlenme Yerlerinin tescil ve planlamasını müteakip planda yer alan yapı ve tesis
lerin inşaatı ile ilgili taşeron ve işçilik hizmetlerinin doğrudan sahaların yakın çevresinde yer alan 
orman köylerinden karşılanması, 

Orman İçi Dinlenme Yerlerinin giriş, kontrol, temizlik ve koruma-bakım hizmetleri için ihtiyaç 
duyulan personelin orman köylerinden karşılanması, 

Başta çadırlı kamp alanlarına gelen ziyaretçilerin orman içi dinlenme yerlerine taksi, minibüs 
ve otobüsle ulaşım hizmetlerinin sahaların yakın çevresinde yaşayan yöre insanları tarafından kar
şılanması gibi faaliyetlerle, orman içi dinlenme yerleri, yakın çevresinde yaşayan insanlara gerek is
tihdam açısından ve gerekse bu gün için parasal olarak matematiksel ifadelere oturtulamayan mik
tarlarda ekonomik katkı sağlamaktadır. 

Ormanlarımızın korunmasının yanında yöre halkına ekonomik girdilerde sağlayan Orman İçi 
Dinlenme Yerlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için koruma-kullanma dengesini göz 
önünde bulundurarak yapılmakta olan gelişme planında belirlenen ziyaretçi taşıma kapasitesi, hız
la artmakta olan talep karşısında yetersiz kalmaktadır. Yani 450 ünitelik bir sahada 700-800 ünite 
yer almaktadır. Bu doğal dengeyi bozan ve sahalarımızın yorulmasına neden olan bir sonuç doğur
maktadır. Bunu önleyebilmek için süratle alternatif sahalar belirlenerek gerekli alt ve üst yapı tesis
leriyle donatılmalarını müteakip hizmete açılması gerekmektedir. 

Avrupa ülkelerinde orman alanlarının %2'si rekreasyon amaçlı kullanma ayrılmıştır. Bu oranı 
ülkemize uyarladığımızda 20 milyon ha. orman alanımızın %2'si 400.000 ha. olmaktadır. Halbuki 
halen toplam 285 adet 12.083.755 ha. rekreasyon alanımız bulunmaktadır. Mevcut ödenek imkan
larıyla 400.000 ha. rekreasyon alanına ulaşmak oldukça zor görünmektedir. 

6. TEŞKİLÂTLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
6.1 Görevleri 
- Tarımsal faaliyetlerde bulunmak üzere kurulacak çeşitli birlik, şirket ve ortaklıkların kuruluş 

ve çalışma esaslarını belirlemek ve bunlara yardımcı olmak, 
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görev alanına giren kooperatiflerin kurulması ve gelişmesini 

sağlamak, bunlarla ilgili etüt-proje çalışmalarını yapmak, tesislerinin işletilmesine yardımcı olmak, 
mali yönden desteklemek ve denetimlerini yapmak, 

- Köylerde istihdam imkanının geliştirilmesi maksadıyla el sanatlarının geliştirilmesi, yayıl
ması ve tanıtılması, el sanatları mamullerinin pazarlanması konularında çalışmalarda bulunmak, 

- Kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayıcı her türlü araştırma, programlama, planlama, 
dokümantasyon ve eğitim hizmetlerini yapmak, 

- Çiftçi eğitimi amacıyla eğitim, program ve projeleri uygulamak, teknik ve pratik çiftçi, tek
nisyen, hayvan bakım ve sağlık elemanı yetiştirmek üzere okullar, eğitim merkezleri ve kurslar aç
mak, 

- Tarım ürünlerinin pazarlanması üreticilerin teşkilatlanması ve idaresi konusunda araştırma ve 
uygulamalar yapmak, 

- Millî ve milletlerarası nitelikteki, çiftçi kuruluşları, meslek odaları, eğitim ve öğretim kurum
ları, vakıf ve benzeri hizmet yapan kuruluşların teşkilatlanması ve desteklenmesine yardımcı olmak. 
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6.2 Faaliyetler 
Tarımsal kalkınma kooperatiflerine uygulanmak üzere proje konuları verilmekte ve bu 

projeleri teknik ve mali yönden desteklenmektedir. 
Kooperatiflere verilen projeler, özel ve tip projeler olmak üzere 2'ye ayrılmakta olup, özel 

projelerin fizibilite ve tatbikat projeleri, kooperatiflerce hazırlanmakta, tip projelerin fizibilite tat
bikat projeleri ise Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce hazırlanarak, kooperatiflere 
teknik yardım olarak verilmektedir. 

Hayvancılık ile ilgili hazırlanan kooperatif mülkiyetindeki tip projeleri, gerek ristrun ilkesinin 
çalışmaması ve gerekse ortak-kooperatif ilişkisinin kurulamaması nedeniyle başarılı olamamış ve 
bunun üzerine, bu projeler kaldırılarak yerine ortakların mülkiyetinde hayvancılık tip projeleri 
hazırlanmıştır. Bu projeler şunlardır: 

Ortakların Mülkiyetinde 200 Baş'lık Süt Sığırcılığı (100 Aile X2 Baş/Aile) Projesi. 
Ortakların Mülkiyetinde 200 Baş'lık Damızlık Süt Sığırcılığı (50 Aile X4 Baş/Aile) Projesi. 
Ortakların Mülkiyetinde 1000 Baş'lık Besi Sığırcılığı (100 AileX10 Baş/Aile) Projesi. 
Ortakların Mülkiyetinde 2.500 Baş'lık Koyunculuk (50 AileX50 Baş/Aile) Projesi. 
1990 yılından itibaren uygulamaya konulan bu projelere, büyük talep olmuş ve şimdiye kadar 

süt sığırcılığından 1.081, damızlık sığır yetiştiriciliğinden 344, besi sığırcılığından 465 ve koyun
culuktan 70 olmak üzere toplam, 1.960 adet kooperatife proje konusu verilmiştir. Verilen bu 
kredilerin faiz oranlan 2003 Yılı için % 18 olup, vadesi ise sabit yatırımda ilk yılı ödemesiz, 2. yılı 
faiz ödemeli, diğer yıllar ana para ve faiz ödemeli 7 yıl, işletme sermayesi kredilerinde ise ilk yılı 
faiz ödemeli 3 yıldır. 

Kooperatiflere kredi kullandırılırken kooperatif ile birlikte ortaklar, müteselsilen borçlandırıl
makta ve borçlanma sözleşmelerinde, projenin ekonomik ömrü boyunca, sahip olduğu hayvanları 
satmayacağına, bir başkasına devir etmeyeceğine, ürettiği ürünü kooperatife teslim edeceğine dair 
kendisinden taahhütname alınmaktadır. Verilen taahhütnameye uymayan ortaklar icraya verilerek, 
kullandıkları krediler temerrüt faizi ile geri alınmaktadır. 

2002-2003 Yılları arasında projeden faydalanan 51.450 ortaktan; gerek taahhütnameyi ihlal 
eden ve gerekse borçlarını zamanında ödemeyen 5.012 ortak icraya verilmiştir (% 10'a tekabül eden 
bu oran çok düşüktür). Ayrıca, kullandırılan kredilerde geri dönüş oranı % 98'ler dolayındadır. 

Başarı ile uygulanmakta olan bu projelerin, gerek ortakların ekonomisine ve gerekse hayvan
cılığımızın gelişmesine yapmış olduğu katkıları şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Ülkemizin kaba yem ihtiyacı 40 Milyon Ton civarında olmasına karşın, üretimimiz 20 Milyon 
Ton civarında olup, önemli oranda kaba yem açığımız bulunmaktadır. Bu projeleri uygulayan 
kooperatiflere kaba yem üretimi şart koşulmakta ve bu konuda gerekli eğitimler de verilmektedir. Bu 
projeleri uygulayan kooperatiflerin çalışma alanları içerisinde 1990-2003 yılları arasında yem bit
kileri ekim alanlarında % 93'lük, yem bitkileri üretiminde % lOO'lük, silaj miktannda ise % 442Tik 
bir artış olmuştur. 

- Ülkemizdeki hayvan barınaklarının sağlık açısından yetersiz olması, hayvancılığımızın geliş
mesini engelleyen önemli faktörlerden biridir. Proje uygulayacak kooperatifler, Teşkilatlanma ve 
Destekleme Genel Müdürlüğünce hazırlanmış olan hayvan barınakları, tip projelerine göre; ya yeni 
ahır yapmak veya mevcut barınakları tadilat yoluyla bu projeye uyumlu hale getirmek mec
buriyetindedirler. Bu projeler sayesinde ülke genelinde, 48.450 adet hayvan barınağının büyük 
çoğunluğu yeni yaptırılmış olup, bir kısmı da projeye uygun olarak rehabilite edilmiştir. 

- Hayvancılıkta üretim maliyetini etkileyen önemli unsurların başında yem gideri gelmektedir. 
Bireysel hayvancılık yapılan işletmelerde yem, genellikle en yakın yem bayilerinden alınmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 450) 



- 3 2 -

Bu durum, gerek nakliye ve gerekse yemin birim fiyatının yüksek olması sebebiyle maliyetleri ar
tırmaktadır. Proje uygulayan kooperatifler genelde yem fabrikalarından doğrudan alım yapmakta 
veya bu fabrikaların bayiliklerini üstlenmektedir. Bu durum yemin birim fiyatını düşürmekte 
dolayısıyla üretim maliyeti önemli ölçüde azalmaktadır. 

- Üretim maliyetlerini etkileyen başka bir husus ise veterinerlik hizmetleri için yapılan har
camalardır. Kooperatifler projeyi uygulamaya başladıktan sonra genellikle; ya bünyesinde veteriner 
hekim istihdam etmekte veya sözleşmeli veteriner hekim ile anlaşma yapmaktadırlar. 

- Geçmiş yıllarda gerek süt fiyatlarının düşüklüğü gerekse yem fiyatlarındaki artışlar ve gerek
se damızlık satışlarından yeterli gelir elde edilememesi nedeniyle üreticiler, kriz dönemlerinde süt 
sığırlarını elden çıkarmakta idiler. Bu projelerin uygulamaya konulması ve 21.08.1996 tarihinden 
itibaren hayvan ithalatının yasaklanmasıyla beraber, proje için gerekli düveler yurt içinden temin 
edilmeye başlanmış ve yaratılan bu talep karşısında üreticiler, damızlık yetiştirmeye başlamışlardır. 
İthalatın yasaklanması ile birlikte, proje uygulayan 403 kooperatifin ihtiyacı olan 80.600 baş gebe 
düve, yurt içindeki yetiştiricilerden sağlanmış ve karşılığında 83 trilyon TL ödenmiştir. (21.10.2003 
tarihi itibariyle) Şu anda hayvancılığın yoğun olarak uygulandığı bölgelerdeki üreticiler, bu 
projelerin uygulanmasından dolayı elde ettikleri dişi hayvanları, damızlık olarak yetiştirmektedirler. 

- Bu projeler; Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca "28.07.2002 tarih ve 24.829 sayılı Resmi 
Gazetede" yayımlanarak uygulamaya konan "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İz
lenmesi" hakkındaki yönetmelik esasları çerçevesinde, küpelendirilerek kayıt altına alınan büyük
baş sığırlardan projeye uygun özellikleri taşıyan hayvanların, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
denetiminde Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği tarafından yürütülen Soy Kütüğü ve Ön soy kütüğü 
sitemine dahil edilmesini ve usulüne uygun sertifikalanmasını teşvik etmiştir. 

Ayrıca; "2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 
Uygulama Esasları Tebliğinin, Gebe Düve Alımlarına İlişkin Desteklemeler" hükmündeki ilgili 
maddeleri kapsamında, Bakanlıkça yapılan teşvik ve destekleme ödemelerinin Soy Kütüğü ve Ön 
Soy Kütüğüne kayıtlı Damızlık Belgeli veya Saf Irk Sertifikalı hayvanlara yapılması, yine Bakan
lıkça, desteklenip proje çerçevesinde kredilendirilen kooperatiflerin uygulamış olduğu Hayvancılık 
Projelerinde, bu özellikleri taşıyan hayvanların seçilip satın alınmasının, ihale şartname ve sözleş
mesinde zorunlu kılınması, büyükbaş hayvancılığımızın kayıt altına alınması sisteminin geliş
mesine katkıda bulunmaktadır. 

Kısaca kooperatiflerin almış oldukları gebe düvelerde sertifikalı olma şartı aranması ve de 
doğum sonrasında elde edilen yavruların, mutlaka kayıt altına alınmasının zorunlu olması ve ilgili 
Kurumlarca da bu işlemlerin takip edilmesi zorunluluğu, zamanla tüm büyükbaş hayvanların kayıt 
altına alınmasını sağlayacaktır. 

- Süt alıcı firmalar genellikle; bireysel üretim yapan üreticiler yerine, organize olmuş örgütlü 
üreticileri tercih etmektedirler. Ayrıca soğutulmuş süt alımını tercih etmektedirler, proje ile; gerek 
üreticilerin kooperatif çatısı altında örgütlenmeleri, ve gerekse kooperatif tarafından toplanan sütün, 
projede yer alan soğutma tanklarında soğutulması nedeniyle, üretilen sütün pazarlanmasında önem
li bir sorun yaşanmamaktadır. 

- Kooperatifler yasal muhasebe sistemine tabi olmalarından dolayı yapmış oldukları alış veriş
lerinden doğan KDV ve stopaj gibi vergileri muntazaman zamanında Devlete ödemek mecburiyetin
dedirler. Ayrıca, çalıştırdıkları personeli ise mutlaka sigorta yaptırmaktadırlar. Konuya örnek olarak; 
proje uygulayan Mersin-Tarsus-Hacıhamzalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi verilebilir. Bu 
Kooperatif günde 4 ton, ayda 120 ton, yılda 1.440 ton süt işlemekte olup, aylık 8.035.945.118 TL 
vergi ödemektedir. 
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- Kooperatif ortakları, proje uygulamasına başlamadan önce İl Müdürlükleri kanalı ile (Çiftçi 
Eğitim ve Yayım Şubesi, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, Proje İstatistik Şube Müdürlüğü,) kaba 
yem üretiminden, hayvan barınaklarına, hayvan sağlığından hayvan beslenmesine kadar çeşitli 
konularda, eğitime tabi tutulmakta ve böylece ortakların daha bilinçli hayvancılık yapması sağlan
maktadır. Bu eğitim proje sürecince devam etmektedir. 

- Gerek girdilerin (yem, veterinerlik hizmetleri vs.) ucuza temin edilmesi ve gerekse üretilen 
sütün pazarlanmasında sıkıntı olmaması nedeniyle, ortakların gelirleri artmakta ve böylece 
ekonomileri düzelmektedir. Hatta uygulamadaki tecrübeler göstermektedir ki büyük yerleşim mer
kezlerinden bu projeleri uygulayan köylerimize dönüş vardır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 1967-2003 yılları arasında 1928 kooperatife sabit yatırım ve 
işletme sermayesi olarak kullandırılmak üzere 494 Trilyon TL(345.849.079 $ veya 278.528.701 
Euro) kredi tahsis edilmiştir. 

Şimdiye kadar orman köylerinde kurulu bulunan kooperatiflerden 240 adedi yatırım ve işletme 
sermayesi kredisiyle desteklenmiştir. Bunların 144 adeti ortakların mülkiyetinde süt sığırcılığı, 25 
adeti ortakların mülkiyetinde besi sığırcılığı, 32 adeti ortakların mülkiyetinde damızlık yetiş
tiriciliği, 10 adeti ortakların mülkiyetinde seracılık, 15 adeti ortakların mülkiyetinde arıcılık, 10 
adeti orman ürünlerinde değerlendirme tesisi ve l'er adet ortakların mülkiyetinde damızlık koyun 
yetiştiriciliği, mandıra, zeytinyağı fabrikası ve halıcılıktır. 

6.3 Gelecek Yıllarda Orman Köylerine Yönelik Hizmetler 
Millî gelirden aldıkları payın çok düşük olması sebebiyle bundan sonraki program hazırlık

larında, Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında orman köylerindeki kooperatiflere öncelik 
verilecektir. Orman köylerindeki kadın iş gücünün değerlendirilmesi amacıyla talep olduğu takdir
de buralarda el sanatlarına yönelik kurslar açılarak kadınların ekonomik açıdan aile bütçesine kat
kıda bulunması sağlanacaktır. 

7. KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
7.1 Görevleri 
Kırsal kesime yol, içme suyu, kanalizasyon, iskan gibi temel altyapı ve sulama, arazi toplulaş

tırma, tarla içi geliştirme ve toprak koruma gibi tarımsal altyapı hizmetlerinin götürülmesidir. 
7.2 Amacı 
Kırsal kesime götürülen hizmetlerdeki zaman ve kaynak israfından kaçınmak, sektörler arasın

da işbirliğini sağlayarak tekrarları önlemek, kısa sürede daha çok ve daha ekonomik hizmet üret
mektir. 

7.3 Orman Köyleri Yollarının Yapımı 
3202 Sayılı Kanunda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevlerini belirten 2. Maddenin 

(a) bendi ve Köy ve Orman Yolları Ağı başlıklı 36. Madde gereği, "Devlet ve il yollan ağı dışında 
kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yollarının yol 
ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapmak, mevcutları geliş
tirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzen
lemek" görevleri arasındadır. 

Uygulama: Çevre ve Orman Bakanlığının kurulmasıyla "orman ve orman içi yollarla ilgili hiz
metler" Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevleri kapsamından çıkmıştır. Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, halen orman köylerinin yol yapım bakım ve onarım çalışmalarını Köy Yolları Master 
Planı çerçevesinde yürütmektedir. Orman içi yolların yapımı, bakımı ve onarımı ise Çevre ve Or
man Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. 
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7.4 Orman Köylerinin Nakli veya Toplulaştırılması Yoluyla İskânı 
3202 Sayılı Kanunda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevlerini belirten 2. Maddenin 

(c) bendi ve (m) bendi ile 9. Maddenin (h) bendi gereği, "Baraj, havaalanı, fabrika, savunma ile il
gili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla 
yapılacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda 
kalanlardan geçim imkanlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçebeleri 
ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun çoğunluğu 
tarafından istenmesi halinde köylerin mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir 
yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskan etmek" Genel Müdürlüğün 
görevleri arasındadır. 

Uygulama: 6831 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Çevre ve Orman Bakanlığının teklifi 
ve Bakanlar Kurulu Kararıyla kamulaştırılan orman içi köylerden hak sahibi olanların iskanları 
2510 Sayılı İskân Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. Bu uygulamaya örnek olarak, Hatay-
Yayladağ-Topraktutan Köyünden 131 ailenin Hatay-Antakya-Hasanlı Köyünde iskanlarının gerçek
leştirilmesi gösterilebilir. 

Ayrıca, Ülke genelinde uygulanmakta olduğu gibi, yerleşim yerinin elverişsiz olduğu veya alt 
yapı hizmetlerinin pahalıya mal olacağı anlaşılan köylerin (orman içi köylerde de dahil) kendi mül
ki sınırları içerisinde uygun yerleşim yeri olması ve ailelerin kabul etmesi halinde; yeni yerleşim 
yerinde verilecek arsalar üzerine konutlarını kendilerinin yapmasını desteklemek amacıyla isteyen
lere kredi desteği verilerek 2510 Sayılı Kanunun Ek-11. Maddesine göre köy nakli için teknik yar
dım yapılabilmektedir. 

7.5 İçme Suyu ve Kanalizasyon Hizmetleri 
3202 Sayılı Kanunda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevlerini belirten 2. Maddenin 

(e) bendi gereği, "Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme suyu 
ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, 
bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün 
veya köylerin eskiden beri intifamda bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, 
askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı 
yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek, sahipli veya 
köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 Sayılı Kamulaştırma 
Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek, su tesis
lerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazinin, Devlet hüküm ve 
tasarrufu altında veya köyün ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumi yerleri içinde 
bulunuyorsa o araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulamak" görevleri arasındadır. 

Ayrılan ödenekler çerçevesinde, Devlet-Millet işbirliği imkanlarını da devreye sokarak orman 
köylerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmektir. Zor coğrafya koşulları ve yerüstü 
su kaynaklarının yetersizliği hizmetleri olumsuz yönde etkilemektedir. 

7.6 Havza Geliştirme Projeleri Kapsamında Yürütülen Çalışmalar 
3202 Sayılı Kanunda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevlerini belirten 2. Maddenin 

(b) bendi gereği "Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, 
toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çift
çilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve 
projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak" ve (f) ben
di gereği, "Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, 
zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve makiliklerin alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerek
li projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak" 
görevleri arasındadır. 
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Uygulama: Entegre ve katılımcı havza ıslahı ve yönetimi modeli geliştirilmesi amacıyla 1993 
yılında uygulamaya konularak 2001 yılı sonunda tamamlanan Doğu Anadolu Havza İyileştirme 
Projesi (3567-Tu) ile, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Sivas, Antalya, İspar
ta, İçel, Gaziantep ve Şanlıurfa İllerimizde toplam 41.145 ha alanda havza iyileştirme çalışmaları 
yapılması planlanmış, 1203 ha sulu seki, 1440 ha kuru seki, 12.368 ha alana da sulama suyu temin 
edilmiştir. 

Böylece yukarı havzalarda yaşanan erozyon sorununun çözümüne yönelik çalışmalarla aile 
başına tarım arazisi küçük olan orman köylülerimizin yüksek maliyet gerektiren altyapı yatırımları 
tamamlanarak tarımsal üretimde bulunmalarına ve gelir seviyelerini artırmalarına imkan sağlandığı, 
orman köylerimizde bulunan meralarda hayvancılığı geliştirmek amacıyla yapılan hayvan içme 
suyu göletlerinin erozyonun ana kaynaklarından biri olan mera ve otlakların ıslahı ve yönetiminin 
geliştirilmesi çalışmalarının yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Oysa, havza bazında 
yapılan çalışmalarda orman, mera ve otlaklar ile tarım arazilerine yönelik eşzamanlı ve koordinas
yon içerisinde yürütülecek çalışmalarla istenen hedeflere ulaşılabilecektir. Devletin hüküm ve tasar
rufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve 
makiliklerin alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için yapılan çalışmalarda, orman köy
lüsünün ekonomik durumunun düzeltilmesine katkı sağlanmaktadır. 

8. SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE MESLEK KURULUŞLARI 
8.1 Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Orman köylerinin de içinde bulunduğu 35.000 köy çalışma alanı kapsamı içindedir. Orman 

köylerine özel bir muamele yapılamamaktadır. Orman köylerinde çok dağınık bir yapı ve tarıma uy
gun olmayan arazi nedeniyle dezavantajlı bir durum ortaya çıkmaktadır. Ortak olan her çiftçiye 
mevzuat çerçevesinde kredilendirme yapılmaktadır. Ortakların kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçları 
karşılanmakta mahsulleri değerlendirilmektedir. Müştereken faydalanabilecekleri her çeşit makine, 
ekipman ve tesisleri temin etmek, el sanatlarını geliştirmek ve mamullerini değerlendirmek, mes
leki ve teknik yönden bilgilerini artırmak, kültürel konularla ilgili çalışmalar yapmak ve bu konular
da seminerler tertip etmek gibi faaliyetlerde bulunulmaktadır. 

Merkez Birliğe bağlı 16 bölge, 2.230 birim kooperatif olmak üzere yaklaşık 1.557.817 ortakla 
27.000 köye hizmet götürülmektedir. 1999 yılında 440 adet zarar eden kooperatif varken, 2003 
yılında bu rakam 1.833'e çıkmış olup, bu durum yeniden yapılanmadan, 2001 ve 2002 yıllarındaki 
kârlı kooperatif sayılarındaki artışın nedeni ise, 448 trilyon TL'lık görev zararının hazine tarafından 
karşılanması, faiz indirimi ve faizsiz taksitlendirmeden kaynaklanmaktadır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Ziraat Bankasından alınan kredilerin azalması nedeniyle bankadan 
uzaklaşmış ve ayrılmışlardır. Kooperatifler yeni Yasadan dolayı aşırı derecede zarar görmüş, kapan
ma durumuyla karşı karşıya kalınmış, bu yüzden birleştirilmeler artmıştır. Finansal ve yasal prob
lemler olup, çiftçiye ucuz ve yeterli kredi sağlanamamaktadır. Tarımsal kredilerin affedileceği söy
lentileri ortaklarla ilişkileri zayıflatmış, her yıl sermaye artırımına gidilmesi nedeniyle kaynaklar 
tüketilmiş, cari giderler aşırı yük getirmiş, pazar payı daralmış ve gerekli tarımsal girdi sağ
lanamamıştır. 

8.2 Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 
Osmanlının son zamanlarından bugüne orman köylülerinin kalkındırılması için hem yasalar 

düzeyinde, hem Anayasa düzeyinde, hem de kurumsal olarak çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bun
lardan bir tanesi ORKÖY Genel Müdürlüğüdür. Çalışmaların bu Genel Müdürlükle sınırlı sayılması 
bir eksikliktir. Orman Kanununun bir çok maddesi orman köylülerinin kalkındırılmasına dolaylı 
değil, doğrudan ayrıcalıklı hak sayılacak nitelikte imkanlar vermektedir. 
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Yılda 450 - 460 trilyon TL'ye yakın bir kaynak orman köylüsüne aktarıldığı halde yapılan 
araştırmalarda orman köylüsünün çok yoksul ve açlık sınırında olduğu tespit edilmiştir. Eğer bu 
köylüler Türkiye hane halkı ortalama gelir düzeyine çıkarılacaksa, her yıl 2.8 milyar dolar nakit ak
tarılması gerekmektedir. Bu aktarmaların gerektirdiği yatırımlar da düşünüldüğünde bu rakamlar 
daha da büyüyecektir. 2002 yılı fiyatlarıyla 460 trilyon TL'lık kaynak her yıl aktarıldığı halde, bu 
durum sürüyorsa yapılan ve yapılacak çalışmaların amaca uygunluğunun, etkinliğinin, verim
liliğinin sorgulanması gerekmektedir. 

Kaynak aktarmalarının, temel amacı ormancılık çalışmalarının etkinliğini arttırmak, orman
ların korunmasını sağlamak yönünden orman köylülerinin kalkındırılması olmakla birlikte bu çalış
malar sırasında amacın tersi sonuçlar da ortaya çıkmaktadır. Sadece ORKÖY etkinlikleri değil, 
diğer kaynak aktarmalarının da, ne kadar amaca uygun olduğunun sorgulanması gerektiği, bu 
konuda kapsamlı bir çalışmanın olmadığı, bir sorgulama yapılacaksa tüm kurumlar ve faaliyetleri 
açısından yapılmalıdır. 

8.2.1 Köylülükte Farklılaşmanın Yersel Temelleri 
Türkiye'de köylere, köylülere ve tarımsal işletmelere ilişkin çözümler ve tartışmalar, çoğun

lukla; ülke yüzeyindeki yersel dağılım, alan genişliği ve tarım arazilerinin işletmeler arasında 
dağılımı gibi yüzey verileri ile işletmelerin ürün desenlerine iç ticaret hadlerindeki değişmelere 
dayandırılmıştır. Oysa, tarımsal işletmeler ve/veya köyler ve köylüler arasındaki farklılaşma üzerin
de, yersel konumlanndaki ekolojik koşulları da belirleyici olmaktadır. 

Yersel konumlarının özellikle denizden yüksekliği ve dolayısıyla da arazi yapısı, toprak özel
likleri ve iklim koşulları köylerin ve tarım işletmelerinin çeşitli yönlerden farklılaşmasına yol aç
maktadır. Sözgelimi, denizden yüksekliğe bağlı olarak üretim konuları, koşulları ve ilişkileriyle iş
letmelerin yapısal özellikleri de değişebilmektedir. 

Türkiye'nin yeryüzü biçimi, iklim ve doğal bitki örtüsü özelliklerinin hem dikey ve hem de 
yatay olarak, kısa sayılabilecek uzaklıklar içinde son derece değişken olması ise hem topo-biyo-
klimatik, daha yaygın bir söyleyişle ekolojik koşulların belirleyiciliğini pekiştirmekte ve hem de 
yaşama biçimlerini, dahası üretim ilişkilerini çeşitlendirmektedir. 

Türkiye koşullarında denizden görece olarak daha yüksek yerlerde ve özel olarak da dağlarda 
yerleşik köylülerin işletme arazileri görece olarak küçük olmakta ve kuru tarım yapılabilmekte, 
dolayısıyla daha az ücretli emek kullanmakta ya da hiç kullanmamakta ve ürün pazarlama oranları, 
ilke olarak pazar için üretim yapan işletmelerin oranı daha düşük olmaktadır. 

Denizden yükseklik arttıkça ekonomik amaçlı hayvancılık, bitkisel üretimin önüne geçmek
tedir. Türkiye koşullarında hayvancılık etkinliklerinin ağırlıkla ve de yaygın olarak meralarda 
yürütülmesi, meralardaki mülkiyet düzeninin henüz kurumsallaşmış bir yapıya sahip olmaması hay
vancılık yapan köylüler ve/veya işletme sahipleriyle yerleşik köylüler ve/veya devletle arasında 
çeşitli karşıtlıklara ve çatışmalara yol açmaktadır. Çevrelerindeki doğal kaynakların niteliği ve 
niceliği de köylerdeki ekonomik ve toplumsal yapıların ve ilişkilerin farklılaşmasına neden olmak
tadır. 

Türkiye'nin yeryüzü biçimi, arazi ve iklim yapısı hem dikey ve hem de yatay olarak son derece 
değişkendir. Ülkemizde denizden yüksekliği 0 ile 5137 m, yıllık ortalama sıcaklığı 4,2 ile 19,2 
derece ve yıllık ortalama nemi %49 ile %77 arasında değişmektedir. 3000 m'den yüksek 130, 4000 
m'den yüksek 3 ve 5000 m'den yüksek 1 dağ, 8,3 bin kilometre deniz ve 9 bin km de ada kıyısı, 
toplam 4.3 ha genişliğinde göl, 20.7 milyon ha genişliğinde orman, 27 milyon ha genişliğinde tarım 
yapılan arazi olup ve yaklaşık olarak 12 milyon ha arazi de çayır ve mera olarak kullanılmaktadır. 
Bu yapıya daha yakından bakıldığında köylülüğün farklılaşmasında belirleyici olan yersel koşullar 
daha kolay kavranabilmektedir. 
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Dünyanın dağ oluşum kuşağı üzerinde bulunan Türkiye engebeli yeryüzü biçimine sahip olup 
yüksek bir plato özelliğindedir. Bu nedenle de Türkiye yüzeyi yüksek dağlar, platolar, derin vadiler 
ve değişik özelliklere sahip ovalarla kaplıdır. Üstelik bu yapı kısa ve düşük sayılabilecek uzaklık ve 
yükseltilere göre değişmektedir. 

Yeryüzü biçimindeki yersel değişkenlik arazilerin toprak yapılarında da ortaya çıkmaktadır. 
Ülkemizde başta iklim ve bitki örtüsü olmak üzere doğal etmenler yönünden de benzer özelliklere 
sahip üç temel arazi kuşağı vardır. Ancak, iklim ve bitki örtüsü özelliklerinden çok ana madde özel
likleri ile engebelilik yönünden ayrı bir kuşak olarak sınıflandırılamayan ve her temel kuşakta 
bulunabilen kuşak dışı ile bir de ot kuşağından orman kuşağına geçişte yer alan geçit kuşağı araziler 
bulunmaktadır. 

Orta Anadolu, Ot-Çayır Kuşağı Araziler: 
Yıllık ortalama yağışın 400 mm altında kaldığı ve yazların sıcak geçtiği, doğal bitki örtüsünün 

otsu ve ağaççıklar olduğu bu arazi kuşağında, denizden yükseklikle birlikte artan yağışa bağlı olarak 
bitki örtüsü de değişmekte ve orman topraklarına geçiş niteliğinde toprakların bulunduğu kahveren
gi ve kestane renkli toprakların ülke yüzeyinin %8'ini kaplamaktadır. 

Geçit Kuşağı Araziler: Ege, Doğu Anadolu ve Trakya Bölgelerinde yaygın olan ve ot kuşağın
dan orman kuşağına geçişte doğal olarak karışık ot,çayır, çalı ve orman örtüsü ile kaplı olan bu 
araziler ülke yüzeyinin yaklaşık %8'ini kaplamakta ve ot kuşağı arazilerde genel olarak daha derin 
topraklar bulunmaktadır. 

Nemli Orman Kuşağı Arazileri: 
Yıllık yağış ortalama olarak en az 600-700 mm olduğu yörelerde, üzerinde doğal olarak ağaç

çık ve orman yetişebilen humusça zengin derin topraklı arazilerdir. Daha çok Akdeniz, Ege ve Mar
mara Bölgeleri ile Güneydoğu Toroslarda bulunan bu tür arazilere yer yer Orta ve Doğu Anadolu 
Bölgelerinde de rastlanmakta ve Türkiye yüzeyinin yaklaşık olarak % 16'sını oluşturmaktadır. 

Akdeniz Kuşağı Arazileri: 
Gerçekte çalı-orman kuşağı kapsamında da değerlendirilebilecek bu araziler, Akdeniz ve Ege 

kıyı şeridindeki yüksek sıcaklık ile çok kurak geçen yazların egemen olduğu yüksek kış-ilkbahar 
yağışı alan kesimlerinde bulunmakta ve Türkiye yüzeyinin ancak % 3'ünü kaplamaktadır. 

Kuşak Dışı Araziler: 
İklim ve bitki örtüsünden çok ana maddesinin yapısı ile yeryüzü biçiminden kaynaklanan ve 

öteki arazi kuşaklarının tümüne ilişkin toprak özelliklerini gösteren bu araziler, Türkiye yüzeyinin 
% 28.6'sını oluşturmaktadır. 

Türkiye'de arazilerin doğal verim güçleri yersel olarak son derece değişkendir. Genel olarak 
değerlendirildiğinde arazilerin toprak derinliği sığdır. 50 cm'den daha az derinliğe sahip toprakların 
bulunduğu arazilerin Türkiye yüzeyi içindeki payı % 67.7 olup ve bu kapsamda değerlendirilen çok 
sığ arazilerin Türkiye kara yüzeyi içindeki payı ise % 39.5'dir. Kara yüzeyinin % 24'ünü (19.3 mil
yon ha) tarımsal üretime elverişli araziler (1.2. ve 3. sınıf) arazi oluşturmaktadır Buna karşılık % 9.3 
topraklar (4 ve 5. sınıf) ancak gerekli önlemler alındıktan sonra tarım yapılabilecek niteliktedir. 
Herhangi bir biçimde tarımsal üretim yapılamayacak arazilerin (6.7 ve 8.sınıf) oranı ise Türkiye 
yüzeyinin % 64.3'ünü oluşturmaktadır. 

Türkiye yüzölçümünün genişliğine rağmen işlemeli tarıma uygun arazi varlığı yönünden yeter
li zenginliğe sahip değildir (% 24.5). İşlemeli tarıma uygun arazilerin yersel dağılımları da dengesiz
dir. Öyle ki Türkiye de işlemeli tarıma uygun arazilerin % 30'u, nüfusun ve tarım dışı etkinliklerin 
görece olarak en yoğun olduğu Marmara ve Orta-Kuzey (İç Anadolu'nun kuzeyi) Bölgelerinde 
bulunmaktadır ve bu bölgelerde işlemeli tarım uygun arazi payları sırasıyla % 46.2 ile % 28.9'dir. 
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Yeryüzü biçimi ve toprak yapıları doğal olarak arazilerin tarımsal amaçlarla kullanma biçimi 
üzerinde de belirleyici olmaktadır. Öte yandan en son 1991 yılında gerçekleştirilen Genel Tarım 
Sayımı'nın bulguların göre Türkiye de 4.1 milyon işletme, 23.4 milyon ha alanda bitkisel üretim 
ve hayvancılık yapmaktadır. Bu alanın % 13.7'si nadasa bırakılmakta; % 67.4'ünde tarla tarımı 
% 2.2'sinde sebze ve çiçek ve % 8.3'ünde meyvecilik yapılmakta; % 2.6'sı tarımsal üretime uy
gun olmakta birlikte kullanılmamakta; % 3.9'u "sürekli çayır ve otlak arazisi" olarak değerlen
dirilmekte; % 0.8'i "koruluk ve orman" olarak bırakılmaktadır. 

Türkiye'de bitkisel üretim, hayvancılık ve ormancılık etkinlikleri doğal koşullara bağımlılık 
özelliğini henüz yitirmemiştir ve dolayısıyla da yersel ekolojik koşullar üç etkinlik alanındaki 
yapısal farklılaşmalar üzerinde çeşitli yönlerden belirleyici olmaktadır. Başka bir söyleyişle Tür
kiye'de, tarımsal üretime ilişkin tüm göstergeler, ekolojik koşullara bağlı olarak yersel koşullara 
göre değişmektedir. 

Bu değişkenliğe yol açan ekolojik, toplumsal ve kültürel koşullar tarımsal etkinliklerin biçimi, 
yoğunluğu, gelenekleri ve yararlanılan teknik ve teknolojilerin niteliği üzerinde de etkili olabilmek
tedir. Çevresel etkilerinin de farklı olması nedeniyle bu etkinliklerin, en azından iki boyutunun ay
rı ayrı irdelenmesi gerekmektedir. 

Türkiye'de bitkisel üretimin hayvancılıkla birlikte yapılması yaygın bir eğilimdir. Bitkisel 
üretim yapılan tarım alanlarının 3.6 milyon hektarında sulama yapılabilmektedir. Ortalama işletme 
genişliği 59.1 dönümdür. Bir çiftçi ailesinin geçinebilmesi için gerekli tarım alanı genişliğinin kuru 
tarım koşullarında 116 dönüm (Adana) ili 253 dönüm (Konya) arasında değiştiği göz önünde bulun
durulduğunda Türkiye'de tarım işletmelerinin çoğunlukla yeterli genişliğe sahip olmadığı açıktır 
Öte yandan işlenen alan genişliği yönünden işletmeler arasında dengesiz bir dağılım vardır. 

Tarımsal işletmeler içinde 5 dönümden küçük olanlarının payı % 6.3'tür. Tüm işletmeler için
de sayısal olarak % 85.4Tük paya sahip olan 100 dönümden küçük işletmelerin işleyebildikleri 
arazilerin payı % 42'dir. Buna karşılık sayısal olarak % 0.3'lük paya sahip olan 1.000 dönüm ve 
daha küçük arazilerde etkinlikte bulunan işletmelerin işledikleri alanın payı ise % 10.7'dir. 

Mera hayvancılığı büyük ölçüde yersel ekolojik koşulların belirleyici olduğu ilişkilere yol aç
maktadır. Hayvancılık çoğunlukla bitkisel üretimin yanı sıra çayır ve daha çok da otlaklarda 
yürütülen bir etkinliktir. Yalnızca hayvancılık yapan işletmelerin 4.1 milyon tarım işletmelerinin 
yalnızca % 3.4'ünü oluşturmaktadır. Buna karşılık tarım işletmelerinin % 72.1 inde bitkisel üretim 
ve hayvancılık etkinlikleriyle birlikte yürütülmektedir. Daima çayır ve otlak arazisi olarak kul
lanılan 12.4 milyon ha alanın aşırı otlatmayla karşı karşıya geldiği görülmektedir. 

Türkiye'de hayvanların beslenmesinde yalnızca çayır ve otlaklardan yararlanılmadığı Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'da baltalık meşe ormanlarında ağaçların yapraklı dallarının da hayvan yemi 
olarak tüketildiği bu bölgelerde yılda 6 milyon ton yaprağın hayvan besini olarak tüketildiği tespi 
edilmiştir. Orman ağacı yapraklarından hayvan yemi olarak yararlanma geleneği hem köylüler ve 
hem de köylüler ile devlet arasında özgün ilişkilere ve keskinlik düzeyi farklılaşan çelişkilere yol 
açmaktadır. 

Orman Köyleri ve Orman Köylüleri: 
Dağlarda özel olarak da ormanların içinde ve bitişiğinde yerleşik köylerdeki ekonomik, top

lumsal ve kültürel yapı büyük ölçüde bu yerleşimlerin yersel konumlarından kaynaklanan özgün
lükler taşımaktadır. Bu gerçek çoğunlukla bu yerleşmelerdeki göreli yoksullukların sergilenmesi 
boyutuyla irdelenmektedir. İçinde bulundukları üretim ilişkilerinin niteliği ve yaşama biçimlerinin 
yol açtığı ekolojik sorunlar göz önünde bulundurulduğunda orman köyü köylüsü sayılanlara özel bir 
önem verildiği gözlemlenmektedir. 
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Öte yandan orman köylülerinin ayırt edici özelliği çoğunlukla ormanların içinde ve bitişiğinde 
yerleşik olmalarına indirgenmektedir. Oysa orman köylülerinin bir başka ayırt edici özelliği de dev
letle olan çelişkileridir. İçinde bulundukları ve/veya çevrelerindeki devlet ormanı sayılan arazilerin 
yönetilme amaçları ve biçimiyle çeşitli çelişkiler içinde bulunmaktadır. Bu gerçeğin görülememesi 
orman köylülerinin sayısal öneminin kavranmasını da güçleştirmektedir. İçinde bulundukları 
ekonomik toplumsal ve kültürel yoksulluklar orman köylülerinin popülist, siyasal yaklaşımlara 
konu olmasını da kolaylaştırmaktadır. 

8.2.2 Ormancılıkta Kaynak Aktarım Düzenekleri ve Toplumsal Etkileri 
Devlet orman işletmeciliğinde farklı amaçlarla geliştirilmiş başlıca 6 kaynak aktarım düzeneği 

işletilmektedir. Bunlar; 
- Kalkındırma Amaçlı Kredilendirme ve Bağışlar (ORKÖY yatırımları), 
- Yakacak ve Yapacak Odun Gereksinmesinin Düşük Fiyatlarla Karşılanması (6831 Sayılı Or

man Kanunu'nun 31, 32 ve 33 ncü Maddeleri), 
- Ayrıcalıklı Orman İşçiliği Hakları (6831 Sayılı Yasanın 34 ncü Maddesi), 
- Orman Arazisi Dağıtımı ve Satışları (6831 Sayılı Kanunun 2.Maddesi), 
- Tahsisli Orman Ürünü Satışları (6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 30. Maddesi), 
- Orman Arazisi Tahsisleri (6831 Sayılı Kanunun 1, 17, 18, 57, 64 ve 115. Maddeleri) dir. 
Kaynak Aktarma Düzeneklerinin Toplumsal Etkileri: 
Bir yandan evrensel sayılabilecek özellikleri ve bir yandan da Türkiye ormancılığındaki mül

kiyet ve üretim ilişkilerinin niteliği, ormanların varlığının korunması ve verimli olarak işletilmesi, 
öncelikle kamu yararına kullanılabilmesinin koşuludur. Başka bir deyişle ormanların korunmasına ve 
verimli olarak işletilebilmesine yönelik çalışmaları engelleyen, en azından etkenlik düzeyini düşüren 
her türlü düzenleme ve/veya uygulama kamu zararınadır. Bu görüş temel alındığında devlet orman 
işletmeciliği düzenindeki tüm kaynak aktarma düzenekleri sonuçta kamu yararının azalmasına yol 
açmaktadır. Çünkü devlet orman işletmeciliği düzeninde ormanların korunması, verimlileştirilmesi 
ve genişletilmesi, verimli olarak işletilmesi amacıyla kullanılabilen kaynakların ortalama olarak 
%94'ü ormanlarda hasat edilen ürünlerin satışından sağlanan gelirlerle karşılanmaktadır. 

Devlet orman işletmeciliği düzeninin hemen hemen hiçbir boyutu, bu arada kaynak aktarım 
düzenekleri, toplum bilimsel yöntem ve tekniklerle irdelenmemiştir. Oysa söz konusu düzen 
ekolojik etkilerinin yanı sıra toplumsal ve siyasal olarak Türkiye nüfusunun yaklaşık %15'ini doğ
rudan ve dolaylı olarak etkilemekte, odun kökenli ürün sanayi ve ticareti ile turizm, ulaşım ve 
madencilik kesimlerini kırsal alanda ısınma enerjisi tüketimini ilgilendirmektedir. Ne var ki olgu bu 
güne kadar çoğunlukla ekolojik, vurgunculuk ve orman köylüsü popülizmi boyutlarıyla ve rastlan
tısal olarak gündeme gelebilmiş ancak ayrıntılı çözümlemelere konu olamamıştır. 

8.2.3 Yasalardaki Düzenlemelerin Yol Açtığı Gelişmeler 
Türkiye'de ormanlar daha doğru bir söyleyişle de "orman" sayılan yerlerin tümüne yakın bir 

kısmı devletin mülkiyetinde olmakla birlikte toplumsallaştırılamamıştır. Devlet ise, bu alanları, bir 
yandan ekonomik amaçlarla işletme, somut olarak da ormanlardan ağırlıkla yapılarda, sanayide ve 
enerji elde etmede kullanılacak nitelikte "odun" sağlama ve bir yandan da koruma çabası içinde ol
muştur. Ancak, bu ormanların içinde ve bitişiğinde yerleşmiş köylülerin ("orman köylüleri") çev
relerindeki ormanlara zarar vermesi, ormancılık teknokratlarının/bürokratlarının bu kesimle çeşitli 
biçimlerde ve düzeylerde ilgilenmesini de zorunlu kılmıştır. 

Başlangıçta, köylülerin, çevrelerindeki ormanlardan yararlanmasını düzenlemekle sınırlı olan 
bu yaklaşım, sonraki yıllarda, "kalkındırma" çabalarını da gündeme getirmiştir. Ormancı bürokrat-
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lann bu çabaları, ormanların korunması gereğinin bilincinde yer verilen yaptırımlar bu çabaların bir 
ürünüdür. Bu yaptırımlar, gerçekten de "devlet ormanı" sayılan alanlara zarar verebilecek düzen
lemeleri büyük ölçüde önlemiş, bu alanlann korunmasına yönelik düzenlemelere ve uygulamalara 
dayanak olmuştur. 

Öte yandan, "orman köylerindeki" ekonomik, toplumsal ve kültürel koşullar ile ormanların 
devletin mülkiyetinde olması ve devlet tarafından işletilmesi, farklı siyasal yaklaşımların da bu 
kesime yönelmesine yol açmıştır. Bu yönelim, başlangıçta, "orman köylüsü popülizmi" ile sınırlı 
olmuş, özellikle de genel seçimler öncesinde "orman köylülerinin" ormanlardan daha çok yararlan
dırılmasına yönelik söylemlerle yetinmiş, zamanla bu doğrultuda kimi hukuksal ve kurumsal 
düzenlemeler ile uygulamaların yapılmasını da sağlamıştır. 

Anayasalarda yer verilen kimi yaptırımların bir nedeni de bu yönelimdir. Ne var ki, "orman 
köylüsünün korunması" görünümü altında Anayasalarda yer verilen bu yaptırımların çoğunluğu, 
"devlet ormanı" sayılan alanlann rantının çıkar çevrelerine aktarılmasına yönelik düzenlemelerin ve 
uygulamaların dayanağı olmuştur. Ek olarak, bu doğrultudaki uygulamalar, "orman köylüsü" 
sayılan ve şimdilerde sayılan 7,5 milyona düşen kesimin siyasal iktidarları zorlayabilecek yerleşme 
yerleri ve tarım arazisi, mera, ısınma ve pişirme amaçlı enerji isteklerinin toplumsal çatışmalara yol 
açmadan karşılanması ve bu yolla da kentlere göçün en aza indirilmesine de katkıda bulunmuştur. 
Ormanların ve daha genel bir söyleyişle de "devlet ormanı" sayılan alanların toplumsallaşamamış 
olması ise bu süreci kolaylaştırmıştır. 

8.2.4 Orman Köylüleri ile İlgili Öneriler 
Orman köyleri ve köylüleri ile ilgili sorunların çoğunluğunun "olumlu" sayılabilecek bir 

içerikle yanıtlanabilmesi için bunlarla ilgili bilgi, gözlem ve tezlerin gerçekçilik düzeylerinin 
"bilimsel" gözlem inceleme ve araştırma teknikleriyle ortaya konulması öncelikle yerine getirilmesi 
gereken bir zorunluluktur, "orman köylülerinin kalkındırılmasına" yönelik gerçekçi uygulanabilir 
politikalar, stratejiler ve eylemler, ancak bu zorunluluk gerektiği gibi yerine getirildiğinde geliş
tirilebilecek ve görece olarak da daha etkili ve kalıcı biçimde yaşama geçirilebilecektir. 

Öte yandan, "orman köylülerinin kalkındırılmasına" yönelik etkinliklerin tasarlanması ve 
yürütülmesi sırasında aşağıdaki ilkelerin de göz önünde bulundurulması gerekli görülmektedir. 

"Kalkındırma etkinliklerinde" ağırlık ve öncelik "orman köylülerinin" yapabilirlik güçlerinin 
(yaratıcılık, bakış açısı, özgüven, bilgi ve beceri) arttırılmasına ağırlık verilmelidir. 

"Orman köylülerine" yönelik kaynak aktarma çalışmaları sırasında işlevsel, yersel, ekonomik 
ve toplumsal ölçütlere dayalı önceliklendirmeler yapılmalıdır. 

Yöresel ekolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel olanakların, ülke geneli ve ülkelerarası düz-
lemlerdeki değişme ve gelişmeler göz önünde bulundurularak çok yönlü ve verimli biçimde değer
lendirilmeli; bu amaçla, "orman köylülerinin kalkındırılması" sorunu, en azından, bölgesel kalkın
ma planlarının kapsamında, öteki toplumsal kesimler ve sektörlerle tümleşik bir boyut olarak ele 
alınmalıdır. 

Başta ORKÖY olmak üzere, "orman köylülerinin kalkındırılmasına" yönelik ilgili kurum ve 
kuruluşların görev tanımları ve dolayısıyla da örgütsel yapıları ile çalışma teknikleri güncel gerek
ler doğrultusunda yenilenmelidir. 

"Orman köylülerinin" çevrelerindeki "orman" sayılan alanlardan yararlanabilme biçimlerinin 
çeşitlendirilmesi ve düzeylerinin yükseltilmesi hedeflenmelidir. 

8.3 Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 
TEMA tarafından orman köylüsünün kalkınmasına ilişkin konuya özgü özel bir çalışma yapıl

mamaktadır. Amaç; başta toprak olmak üzere, doğal üretim, su, orman kaynaklarını korumak, 
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korunan kaynakları ıslah etmek ve verimli kılmaktır. Orman içi veya orman kenarında oturan köy
lülere ilişkin etkinliklerde de bulunulmaktadır. 

Çalışmalar yapılırken, veri ve bilgi toplanarak bunların bilimsel bir anlayışla değerlendirilerek 
sorunların tanımlanıp, durum saptaması yapıldıktan sonra doğru çözümlere ulaşılmaya çalışılmak
tadır. Hazırlanan rapor ve sonuçların TBMM'ne, hükümete, bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluş
larına, medyaya sunularak, yani sorunlar toplumsallaştırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye genelinde 
pilot bölgeler seçilerek yaklaşık 35-40 köyde erozyonu önleme amaçlı kırsal kalkınma projeleri uy
gulanmakta, bunun en başarılı örneği, Bolu İli Seben İlçesi Kozyaka Köyü olup, bunların daha da 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

8.4 Orman Mühendisleri Odası 
8.4.1 Ülkemiz Ormancılığının Durumu 
Doğal olarak sahip olunan veya suni olarak yetiştirilen orman kaynaklan, bir yandan insanların 

maddi ve manevi ihtiyaçlarını somut biçimde doğrudan giderir ve sosyo-ekonomik hayata olumlu 
etki yaparken, diğer yandan da tüm doğal sistemlerin dengelerinin korunmasını veya geliştiril
mesini güven altına almakta yani dolaylı bir fayda sağlamaktadır. 

Dünyamızdaki biyokütle içersindeki payı , yaygınlığı organizasyon düzeyi, çok sayıdaki fay
dası, enerji ve madde donanımındaki hayati rolü doğrudan yararlı olduğu insan topluluklarının 
büyüklüğü sahip olduğu genetik potansiyel düşünüldüğünde, orman kaynaklarının sürdürülebilir 
kalkınmanın odak noktasında yer aldığı görülmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın yolunun sür
dürülebilir ormancılıktan geçtiği söylenebilir. 

Ancak ulusal varlığımız ve doğal kaynaklarımız arasında önemli bir yeri olan orman varlığımız 
ülke toprakları üzerinde yüzyıllar boyu süregelen insan-orman ilişkileri sonucu fiziksel ve genetik 
olarak büyük ölçüde erozyona uğramıştır. 

Ormanlık bölgeleri içeren ekolojik sistemdeki doğal denge bozulmuş, bugün (20.7) milyon 
hektar olarak tanımlanan orman alanlarımızın yaklaşık 10 milyon hektar (% 48.3)'u vasıflı durum
larını ancak koruyabilmiştir. 

Hernekadar orman kaynağımızın işletilmesi ve genişletilmesinde çağdaş görüş ve teknik or
mancılık ilkeleri esas alınmış ise de çeşitli nedenlerle kaynak ile onunla iç içe yaşam sürdüren or
man köylüsünün zamanla artan ve çeşitlenen ihtiyaçları ve orman ürünlerine dayalı sanayilerin 
gelişim sürecinde artan talepleri arasında bir denge bugüne kadar tesis edilememiştir. 

Kısa dönemde toplumun odun ve odun dışı ürünlerdeki materyal ihtiyacı karşılanmış fakat eko-
sistem denilen orman çevresindeki biyolojik hayatın uzun dönem ihtiyaçlarına gerekli ağırlık 
yeterince verilememiştir. 

Ormanlarımızın, sosyo-ekonomik ve çevresel fonksiyonlarının topluma yansıtılması çabasın
da, ormancılık dünyası çok zaman yalnız bırakılmış, sektör problemlerinin çok yönlü boyutları ve 
özellikle ormancılık ile ekonominin diğer sektörleri arasındaki ilişkilerde ölçülen ve ölçülmeyen 
katkılar gereğince değerlendirilememiştir. 

Perspektif planlar, Beş yıllık kalkınma planları ve bu planlarda yer alan kalkınma stratejileri, 
ülkenin uzun dönem ihtiyaçlarını değerlendirirken , sistem yaklaşımı fikrinden tam olarak yararlan
mamış veya uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle düşünülen hedeflerin gerisinde kalmıştır. 

Bilindiği gibi, bir kaynak üzerinden hak iddia edilebilmesi, onun toplum ihtiyaçları karşısında 
ekonomik mal olarak nitelendirilebilmesi ve değerlendirilebilmesi; söz konusu kaynağın sınırlarının 
ve mülkiyetin kesin ve istikrarlı olabilecek şekilde belirlenmesine, onun toplum hizmetine açılma 
durumuna ve kaynak hakkında envanter bilgileriyle ülke gerçeklerine uzun işletme planlarının var
lığına bağlıdır. 
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Bugüne kadar (2000 yılı sonu itibariyle) 20.7 Milyon hektar olan orman varlığımızın ancak 
tahminen 15.4 Milyon hektarında sınırlandırma çalışmaları yapılabilmiştir. Gerçekleştirilen bu 
çalışmalar ülke ölçeğinde sıhhatli ekolojik ve sosyal olduğu kadar sağlam ekonomik ve politik 
temellere oturtulamadığı için köylü ile devlet arasında süre gelen hukuki ihtilafların doğmasına 
neden olmuştur. Kısaca uzun vadede tutarlı bir arazi kullanım planı uygulanmaması nedeniyle or
man tahribatı devam etmiş orman köylüsü, devletle karşı karşıya gelmiş; memleketimizin teknik in
san gücü, aynı işi tekrar tekrar yapılmaya zorlanması sonucu, verimli bir şekilde kullanılmamış ve 
durum böylece günümüze gelmiştir. Kaldı ki büyük emek ve para sarfı ile yapılan orman tahdit ve 
sınırlandırma çalışmalarının tapuya tescili yapılamamaktadır. Bugüne kadar ancak 4.2 milyon hek
tar orman alanın tapuya tescili yapılabilmiştir. Tapuya tescil edilmeyen bu kadastro çalışmalarının 
öneminin bulunmadığı da bir gerçektir. 

Mülkiyet konusunda ise; çeşitli zamanlarda çıkarılan orman kanunları, çok zaman birbiriyle 
tezat teşkil edecek görüşlere yer vermiş, kaynağın hukuki sahibi veya kullanım hakkı, muhtelif 
tarihlerde devlet ve orman köylüsü arasında el değiştirmiştir. Dolayısıyla işletmeciliğin mülkiyetten 
doğan devamlılık ilkesi zedelenmiş, ormanlar tahrip olmuş orman köylüsü ise kararsızlığa itilmiş
tir. Son durum itibariyle orman arazisinin % 99'u devlete ve onun adına işletme yapan Orman Genel 
Müdürlüğüne aittir. 

6831 sayılı Orman Kanunun 1744 kanunla değişik 2 nci maddesi ve 2896 ve 3302 sayılı yasalar
da değişik 2/B maddesi gereğince, 2002 yılı sonuna kadar toplam 473.419 hektar orman alanı orman 
sınırları dışına çıkarılmış ve bu alanların değerlendirilmesi amacıyla 1982 Anayasamızın ve 170. 
Maddesi gereğince 1984 yılında çıkarılan 2924 sayılı "orman köylülerinin kalkınmalarının destek
lenmesi kanunu" uygulamaya konulmuştur. 1991 yılında bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 
3763 sayılı yasa çıkarılmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından, bazı maddelerinin iptal edil
mesinden sonra 4127 sayılı yasa çıkarılmasına ve aradan 17 yıl geçmesine rağmen 2001 tarihi 
itibariyle sadece 6700 hektar bir alanın orman köylüsüne satışı yapılarak tapuları verilebilmiştir. 

Son çıkarılan 29.06.2001 tarih ve 4706 sayılı Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi 
ve katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun ile Hazine adına orman 
dışına çıkarılan alanların satış ve değerlendirilmesi Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdür
lüğüne bırakılmıştır. Satışı yapılan bu alanlardan elde edilen bedellerin % 20'sinin her ay Orman 
Bakanlığı bütçesinde açılacak, orman köylülerinin kalkınmaları ile ilgili özel ödenek hesabına ak
tarılması öngörülmüştür. 

Ancak 4706 sayılı yasanın 3 üncü maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olup, bu 
konudaki çalışmalar yasal boşluk tamamlanıncaya kadar durmuştur. 

Ülkemizde, üretim, ağaçlandırma, millî parklar, yangın ve koruma hizmetleri için orman eko-
sisteminin yol ihtiyacı olan toplam 201.810 km. orman yolu yapılması planlanmış olup, 2001 yılı 
sonuna kadar 132.383 km orman yolu inşa edilmiştir. Ancak yapılan bu miktarın da, büyük bir kıs
mının istenilen standartlardan yoksun oluşu ve üst yapıdaki yetersizlikler nedeniyle işletmecilik 
faaliyetleri mevsimlik kalmakta, insan ve makine gücü tam kapasitede çalıştırılamamakta ve odun 
verimliliğini yükseltici, üretimde devamlılığı sağlayıcı ilke ve politikalar uygulamaya ak-
tarılamamaktadır. 

Tüm ormancılık çalışmalarının ekonomik ve silvikültürel prensiplere göre, yer ve zaman plan
lamasını içeren envanter ve amenajman çalışmalarının, ormanla köylünün iç içe yaşam sürdürmesi 
sonucu devamlı yürütülmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu planların ekolojik ve silvikül
türel esaslar yanında toplumun tüketim eğilimlerini ve tercihlerini yansıtacak ve ormana dayalı 
sanayilerdeki teknolojik gelişmeleri de dikkate alacak şekilde düzenlenmesi, ülkemizin kıt kaynak
larının değerlendirilmesi bakımından son derece önemlidir. Fakat son yıllarda ortaya çıkan idari, 
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politik, mali, sosyal ve teknik nedenlerle, bu çalışmalarda yıllık program hedeflerinin çok gerisin
de kalınmış ormana dayalı sanayileri teknolojik gereksinimlerine süratle cevap verecek kesim yaşı 
daha kısa amenajman planlı orman işletmeciliğine yönelinememiştir. 

Daha doğrusu, ülkemiz ormanlarının planlama sisteminin yeniden gözden geçirilmesi, amenaj
man planların da olması gerektiği halde bulunmayan yetişme muhiti haritaları ve buna dayalı fonk
siyonel planlamaların değişen dünya ve ülke koşullarına göre yeniden yapılması ve bu fonksiyonel 
planlamalara dayalı olarak üretim ormanlarının amenajman planlarının düzenlenmesi gerekmek
tedir. 

Yeniden ele alınacak, orman amenajman planlanmasının ormancılık sektörünün diğer fonk
siyonları (Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü, Millî Parklar, Av ve Yaban Hayatı, odun dışı orman 
ürünleri, orman köylülerinin sosyo-ekonomik kalkınması vb.) konularını da içine alacak, bir havza 
amenajman tekniği içinde ele alınmasının zamanı gelmiş geçmektedir. 

Ülkemiz ormanlarının dikili ağaç hacmi toplam (koru-baltalık orman) 1.166.516.239 m3 olup, 
bunun yıllık ortamı, 32.442.043 m3 olarak hesaplanmıştır. Yıllık ortalama artım 1.4 mVha. Olup, bu 
değer Almanya için 5.63, Fransa için 5.15 Yunanistan için, 2.05 mVha.dır. 

Orman amenajman planları ise, yıllık etanın (Yıllık verim) verimli ormanlarda dikili gövde 
hacmi olarak 11.997.088 m3 olarak baltalıklarda ise 7.841.349 ster olarak belirlenmiştir. 

Bozuk orman alanlarının, verimli hale getirilmesi durumunda, yıllık etanın iki katına çıkarıl
ması mümkün olacaktır. 

Ormanlar meyve, palamut, yaprak, kök, reçineler sakızlar gibi besin maddeleri ve endüstriyel 
amaçlı çeşitli maddeler sağlar. Ancak odun dışı orman ürünleri olarak da adlandırılan bu orman 
ürünleri ile ilgili envanter yetersizliği nedeniyle sektörün ekonomiye katısı tam olarak belir
lenememekte, yurt içi sektörel gelişim planlamalarında ve ihracat geliştirme politikaların uy
gulamaya aktarılmasında büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre; 2000 yılında ülkemizde toplam 10.862.000 m3 endüstriyel odun 
üretimine karşılık 12.062.000 m3 tüketim olduğu, yine 1.200.000 m3 endüstriyel odun arz açığının 
olduğu bu açığın 2023 yılında 3.324.00 m3'e ulaşacağı buna karşılık 2000 yılında; 18.423.000 ster 
olarak tahmin edilen yakacak odun tüketiminin tamamen yurt içi tüketiminden karşılandığı, 2023 
yılında 14.700.000 ster yakacak odun üretimine karşılık 14.500.000 ster yakacak odun tüketimini 
olacağı tahmin edilmektedir. 

2000 yılındaki; 12.062.000 m3 endüstriyel odun tüketiminin 7.600.000 m3'nün Orman Genel 
Müdürlüğünce (OGM) 3.262.000 m3'nün, özel sektörce, 1.200.000 m3 endüstriyel odun açığının ise 
ithalatla karşılanmıştır. 

2000 yılında 18.423.000 ster olarak tahmin edilen, yakacak odun tüketiminin 9.103.000 
sterinin Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) ve 1.920.000 sterinin özel sektörce karşılandığı dik
kate alındığında aradaki 7.400.000 sterlik farkın kaçak kesimle karşılandığı tahmin edilmektedir. 

Ormanlardan elde edilen odun dışı orman ürünleri ihracatı 2000 yılında 90 milyon ABD dolar 
değerinde olan 50.400 tona eşittir. Diğer yandan bu odun dışı ürünleri ithalatı 68.430 ton ve parasal 
değer olarak aynı yıl için 64 milyon ABD doları civarındadır. 

Bir karşılaştırma olarak; Türkiye'nin endüstriyel odun ithalatı 132 milyon ABD doları ve ih
racatı 7 milyon ABD doları civarındadır. 

Türkiye 3000'i endemik olmak üzere toplam 9000 üzerindeki bitki türü ile Avrupa, Kuzey Af
rika, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinde bu ülkeler içinde bitki türü çeşitliliği itibariyle en zen
gin kaynaklara sahip bir ülkedir. Bitki kaynakları yanında fauna ve yaban hayatı kaynakları da 
büyük çeşitlilik ve zenginlik göstermektedir. 
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6831 sayılı Orman Kanununun 37. ve 40. Maddeleri uyarınca odun dışı ve tali orman ürünlerinin 
bir bölümünün (reçine, sığla yağı, sırık, şimşir, çıra ve çıralı kök odunu) üretim ve piyasaya arzı doğ
rudan OGM tarafından yıllık üretim programlarına göre gerçekleştirilirken odun kökenli diğer orman 
ürünlerinin faydalanma haklan mahalli orman köylerine ve kooperatiflerine ve bunların istememeleri 
halinde diğer istek sahiplerine bedeli karşılığı OGM gözetiminde sağlanmaktadır. 

Bir kaynak toplum ihtiyaçlarını giderdiği derecede önemlidir ve buna bağlı olarak korunur 
geliştirilir. Bu hususta halkımızın çeşitli tüketim eğilimleri doğrultusunda kurulan ormana dayalı 
sanayilerimizden kereste ve kağıt sanayilerinin durumları dikkat çekicidir. Sayısı 6000'i bulana 
kereste sanayiinde kurulu kapasitenin yüzde 45'i kullanılabilmektedir. Kağıt sektöründe ise ham
madde kaynağı ile fabrikaların farklı idari kuruluşun kontrolünde olması tesislerin yatay ve düşey 
anlamda orman sanayii ile entegre edilmesini gerektirmektedir. 

Orman eko-sisteminin en büyük özelliği sistemin tüm öğelerinin dengeli bir şekilde sür
dürülebilirliğinin temini ve toplumun ihtiyaçlarını da dikkate alarak, geliştirilmesidir. Bunun için 
tek yol gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarıdır. Ancak, bu noktada ülkemizdeki durum son 
derece düşündürücüdür. 1937-2000 döneminde orman yangınları 1.533.598 ha. orman varlığımızı 
yok etmiş buna karşılık bu dönemde yapılan ağaçlandırma miktarı; 2.408.800 hektarı ağaçlandırma 
ve 418.885 hektarı erozyon kontrolü olmak üzere toplam 2.827.655 hektar olmuştur. Ayrıca 90.237 
hektarlık alanda mera ıslahı, 548 hektarlık alanda ise enerji ormanı kurma çalışması yapılmıştır. 

Gerek 10.7 milyon hektar civarındaki bozuk ormanların iyileştirilerek ülke topraklarının en iyi 
şekilde değerlendirilmesi ve gerekse uzun dönem odun hammaddesi arz-talep ilişkilerinde dengenin 
sağlanması bakımından yılda yaklaşık 300-400 bin hektar ağaçlandırma yapılması gerekirken 1999 
yılında gerçekleştirilen ağaçlandırma sahası 11.600 hektardır (Orman içi+orman dışı). 

Kişi başına millî geliri Türkiye'nin 1/8 i civarında olan Endonezya'nın yıllık ağaçlandırma 
miktarı 500.000 hektarı bulmaktadır. Bu rakam Amerika ve Rusya'da 1.000.000 hektarın üzerin
dedir. Yıllık ağaçlandırma hedefinin 300.000 seçilmesi halinde 10.7 milyon hektar bozuk orman 
alanının ağaçlandırılması 36 yıl gibi bir zaman alacaktır. Bu bozuk orman alanlarına, her yıl yeni 
alanlar ve yangın alanları eklenmesi sonucu bu süre daha da uzayacaktır. 

Kaldı ki; topraklarımızın taşınmaması barajlarımızın dolmaması, sulama sistemlerimizin ve 
tarım alanlarımızın devamlılığı, hidroelektrik santrallerimizin devamlılığının sağlanabilmesi için 
orman olması gereken arazilerde, yapılması gereken potansiyel ağaçlandırma alanı 18,4 milyon 
hektarı bulunmaktadır. 

8.4.2 Orman ve Köy İlişkileri 
Bugün ülkemizde, kırsal alandan, kente olan yoğun göçe rağmen, yine de halen nüfusun % 35'i 

kırsal alanda yaşamaktadır. Ülkemiz ormanlarının içinde ve bitişiğinde 20.161 köyde yaşayan 7.6 
milyon insanla ormanlarımızın arasında hemen hiçbir ülkede görülmeyen organik bir bağ bulunmak
tadır. 

Alan, servet, artım ve diğer nitelikleri ve sınırlı olan çeşitli nedenlerle % 50'si bozuk olan or
man varlığımız ile yaşam düzeyi toplumun en gerisinde bulunan, gelir düzeyi en düşük olan orman 
köylümüz arasında karşılıklı ve çok çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar çeşitli forumlarda, 
her vesileyle geniş şekilde dile getirilmiştir. 

Her ne kadar ormanların işletilmesi ve diğer ormancılık faaliyetleri, orman köylülerin kat
kılarıyla oluyorsa da içinde bulundukları sosyal ve ekonomik şartlar nedeniyle, orman-köylü iliş
kileri olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Normal yollarla gelir temin edemeyen orman köylüleri, asgari şartlarla da olsa yaşamlarını sür
dürebilmek için usulsüz kesim yaparak, tarla açarak orman içine yerleşerek hayvanlarını otlatarak 
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iş sahası temini veya açma yapmak gayesiyle yangın çıkararak ormanların aleyhine suç işlemek
tedirler. Bu şekilde elde edilen topraklar çok kısa sürede erozyonla kaybedilmekte ve ardından sel 
ve çığ afetleri gelmektedir. Bu konudaki acı örnekleri hemen her gün ülkemizde ve diğer ülkelerde 
görmekteyiz. 

Ormanlarda hayvan özellikle keçi otlatma, ormanları büyük ölçüde tahrip etmekte ve gençliğin 
gelişmesini büyük ölçüde engelleyen faktörlerin başında gelmektedir. 

Ormanlar yaşayan dinamik varlıklardır. Sürdürebilirliğin sağlanabilmesi için ormancılık tek
niğine uygun müdahalelerin yapılması ve bunun başarıya ulaşabilmesi için de saha emniyeti şarttır. 

Diğer taraftan temini kolay ve ucuz olması nedeniyle ormanlarımızdan tahammüllerinin çok 
üzerinde odun kullanıldığı, çeşitli araştırmalarla ortaya konmuş bir gerçektir. 

Orman köylerinin, içinde bulundukları ağır koşullar nedeniyle, ülke genelinde olduğu gibi or
man köylerinden de kentlere ve yurt dışına yoğun göçler olmaktadır. Kırsal alanlardan kentlere olan 
gelişi güzel göçler nedeniyle kentlerde bu göçleri karşılayacak gerekli alt ve üst yapı tesislerinin 
planlanmamış olması nedeniyle kentlerde çarpık kentleşme olayı meydana gelmektedir. Bu da 
büyük sorunlar ve telafisi zor ve daha pahalı yatırımlara neden olmaktadır. 

Ancak bir ülkenin kalkınmış bir ülke olabilmesi kırsal alan nüfusunun ülke nüfusunun (% 5-10)'lan 
oranında olması gerektiği olgusunu ortaya koymaktadır. Yani nüfusun % 35'i kırsal alanda yaşayan bir 
ülkede kalkınmanın olamayacağı tezinin de olduğu bir gerçektir. 

8.4.3 Gelişmiş Ülkelerde Orman ve Köylü İlişkileri 
Bugün kalkınmış bazı ülkelere baktığımızda; yukarıda ifade edilen, ülkemizde görülen olum

suz orman köylü ilişkileri ve sorunların gelişmiş ülkelerde bulunmadığını görmekteyiz. Ancak in
celendiğinde yüz yıllar önce bu ülkelerin de halen ülkemizde görülen sorunları yaşadıkları, ancak 
alınan etkin önlemlerle, orman-köylü, orman-halk ilişkilerini bugünkü olumlu duruma kavuşturduk
ları görülmektedir. 

Bugün kalkınmış batı Avrupa ülkelerinde; özellikle birinci Dünya Savaşından sonra, sanayiinin 
gelişmesi, iş imkanları ve sosyal güvence nedenleriyle yukarı havzalarda, özellikle dağ ve orman 
köylerinden nüfusun aşağı havzalardaki sanayi bölgelerine akması, yukarı havzadaki, tarla ve bağ
ların terk edilmesi ve hatta ormanların işletilmesi ve diğer ormancılık faaliyetleri için gerekli iş 
gücünün bulunamayışı ve bazı Avrupa ülkelerinde orman işçisinin şehirden götürülmesi sonucunu 
doğurmuştur. 

Yukarı havzadaki nüfusun azalması ve tehlike çanlarının çalması üzerine bu ülkeler yukarı hav
za (Dağ ve orman köylerinde) gerekli işgücü ve nüfusu tutabilmek için etkin tedbirler almışlardır. 
Bazı gelişmiş ülkelerde alınmış ve halen alınmakta olan bu tedbirleri kısaca sıralarsak; 

a- Doğal kaynakların en entansif bir şekilde işletilmesi suretiyle toprağın verimliliğini artırma 
tedbirleri 

- Arazi sınıflandırılması yapılarak orman-mera ve tarım alanları kesin olarak tespit edilmiştir. 
Tespit edilen tarım toprakları yoğun (entansif) tanma elverişli makineli çalışmayı rasyonel hale 
getirecek birimler şekline sokulmuştur. 

- Tarım ve meraya elverişli olmayan sahalarda ağaçlandırmalar yapılarak bir taraftan erozyon 
önlemiş diğer taraftan ağaçlandırmaların çeşitli olumlu işlevlerinden yararlanılmıştır. 

- Mera ıslahı yanında suni beslenmeye de önem verilerek ahır hayvancılığı geliştirilmiş böy
lece bir yandan hayvanların ormandaki otlatma zararları önlenmiş, diğer taraftan iyi ırklar yetiştir
mek suretiyle gerek et gerekse süt bakımından en yüksek verime ulaşılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 



— 46 — 

b- Bölge halkının hayat standartlarını artırma tedbirleri; 
- Dağ ve orman köylerinde mevcut tarımsal arazilerin iyileştirilmesi konusunda devletçe gerek

li yardım yanında düşük faizli kredi verilmekte ve geniş şekilde karşılıksız yardım (Sübvansiyon) 
yapılmaktadır. 

- Ormanlık bölgelerde turizmin geliştirilmesi için gerekli önlemler alınmış ve tesisler kurul
muştur. 

- Çeşitli sanayiinin yan dallarının bölgenin en uzak köşelerine kadar yayılması amacıyla işin, 
köylülerin ayağına götürülmesi planlanmıştır. Özellikle bölgede gelişme imkanı olan yan sanayi 
halkalarının kurulmasına gayret gösterilmekte, teşvik edilmekte, buna karşılık bölgede gelişmesi 
sakıncalı bulunan ve gelişmesi istenmeyen sanayi halen bulunduğu sınırlar içinde tutularak geliş
mesi zorlanmamaktadır. 

- Orman köylülerince üretilen ürünlerin pazarlanması ve değerlendirilmesi amacıyla her türlü 
agro (tarımsal) endüstriyel tesislerin kooperatif ve kooperatif birliklerince kurulması Devlet tarafın
dan teşvik edilmekte, bu konuda düşük faizli kredi ve karşılıksız yardımlar yapılmaktadır. 

- Dağ ve orman köylerinde kurulacak her türlü tesis ve faaliyetlerde geniş vergi indirimi ve ver
gi muafiyetleri uygulanmaktadır. 

- Alt ve sosyal yapı yatırımlarının Devlet tarafından yapılmasına önem verilerek , bu hizmet
ler tüm yerleşim ünitelerine ulaştırılmaktadır. 

Çünkü yukarıda havza dediğimiz dağ ve orman köylerinin, bağ ve bahçelik ve kısmen de tar
laların bulunduğu genellikle hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bu bölgelerde, anılan kaynak
ların işletilmesi için bir işgücü ve nüfusa ihtiyaç bulunmaktadır. 

Kırsal kalkınmacılar buna <optimal işgücü> veya <optimal nüfus> adını vermektedir. İş bu kır
sal kalkınma havzalarındaki doğal kaynakların işletilmesi ve sürdürülebilirliği için gerekli optimal 
işgücünün saptanarak, bu nüfusun yerinde kalkındırılması için havzanın mevcut potansiyeline göre 
geliştirilecek alt ve üst yapı sosyo-ekonomik ve kültürel gelişme hedeflerini ve alternatif modellere 
göre havzanın dengeli ve planlı kalkınması sağlanabilecektir. 

Bugün ülkemizde köyden-kente olan göç olgusuna uygun olarak orman köylerinden de kent
lere ve yurtdışına göçler olmaktadır. Şöyle ki, 1985 yılında 10.161.108 olan orman köylerinin 
nüfusu, reel nüfus artışına rağmen göç nedeni ile azalarak 2001 yılında 7.6 milyona düşmüştür. 

Bugün orman köylerimizin de bulunduğu yukarı havzadaki optimal nüfus ve optimal işgücü 
saptanmamış olduğundan, bu 7.6 milyon nüfusun fazla veya az olduğu konusunda bir fikir sahibi 
olmamakla beraber halen köyden kente olan göç olgusunun devam etmesi karşısında, esaslı ve kök
lü tedbirler almadığımız takdirde, belki bu nüfusun ileride optimal nüfusun altına düşmesi halinde 
ülkemizde de diğer bazı Avrupa ülkeleri gibi yukarı havzada bulunan orman ve diğer kaynakların 
işletilmesi için belki de şehirlerden işgücü götürme durumu ortaya çıkabilecektir. 

İşte henüz yol yakınken yukarı havzalardaki orptimal nüfus ve işgücünün saptanması ve 
nüfusun yerinde tutulması ve kalkındırılması için gereken önlem ve tedbirler alınmalıdır. 

8.4.4 Türkiye'de Orman ve Köylü İlişkilerinin Düzenlenme Tedbirleri 
Ülkemizde orman-köylü ilişkileri, köylülerin asırlar boyu ormandan düzensiz faydalanmalarıy-

la başlamış ve günümüzdeki boyutlarına ulaşmıştır. 
1870 tarihindeki orman nizamnamesinden, 31 Ağustos 1956 tarihinde çıkarılan 6831 sayılı Or

man Kanununa kadar geçen (86) yıl içinde, çıkarılan bazı yasalarda orman köylü ilişkilerinin düzen
lenmesi ormandan faydalanma haklan şeklinde ele alınmıştır. 

Ancak orman köylerinin içinde bulundukları sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesine 
yönelik ciddi ve gerçekçi tedbirler alınamadığından, kanuni faydalanma hakları, orman-köylü iliş
kilerinin düzenlenmesini sağlayamamış ve köylülerin ormana baskısını yasal polisiye tedbirlerle 
önlenemediği artan orman suçlarından anlaşılmıştır. 
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İlk defa 6831 sayılı Orman Kanununun 13. Maddesi ile orman köylülerimizin kalkındırılması 
düşüncesi geliştirilmişse de konunun planlı ve projeli olarak ele alınmamış olması umulan sonucu 
sağlayamamıştır. 

Orman köylüsünün sosyo-ekonomik yönden kalkındırılmasına yönelik planlı ve projeli çalış
maları 1970 yılında başlamıştır. Orman Bakanlığının kuruluşu ile birlikte 1970 yılında faaliyete 
geçen ORKÖY (Orman Köy İlişkileri) Genel Müdürlüğünce kırsal planlama tekniklerinden yarar
lanarak Orman köylerini sosyal ekonomik ve alt-üst yapı tesisleri açısından bütün yönüyle ele alan 
ekonomik gelişme tedbirlerin de içeren çok yönlü ilçe kalkınma planlan tanzim edilerek uy
gulamaya konulmuştur. 

Planlama çalışmalarının başladığı 1974 yılından 1984 yılı sonuna kadar 16.828 orman köyünü 
kapsayan 532 ilçenin kalkınma planı bitirilmiştir. Bu planların revizyon çalışmaları ile yeni tespit 
edilen orman köylerinin ek kalkınma planlarının yapımı devam etmektedir. 

1974 yılında çıkarılan 1744 sayılı Yasa ile oluşturulan "Orman Köylüleri Kalkınma Fonu'nun 
1975 yılında uygulanmasına başlanmıştır. Bu fon orman köylüleri kalkınma planları ile orman köy
lerinde kurulmuş orman köy kalkındırma kooperatiflerinin uyguladıkları projelerin finansmanında 
kullanılmıştır. 

Fonun uygulamaya başladığı 1974 yılından 2001 yılı sonuna kadar çeşitli sosyal-ekonomik 
amaçlı projeler karşılığı ferdi kredi olarak 267.702 orman köylü ailesine 2002 yılı fiyatlarıyla 
464 Trilyon TL. yine 1974-2001 yılları arasında 452 adet orman köy kalkındırma kooperatiflerine 
(36 ayrı konuda) proje karşılığı 130 Trilyon TL. (2002 fiyatlarıyla olmak üzere) orman köylülerine 
1974-2001 yılları arasında 594 Trilyon TL. yardım yapılmıştır. 

Orman köylülerine götürülen bu yardımlar karşılığı 65.126 Adam/yıl işgücü istihdam yaratıl
mıştır. Götürülen yardımlar plan ve yıllık bütçe imkanları ve iş programlarının tanziminde çeşitli or
mancılık çalışmalarının (Ağaçlandırmaya tabiî, tensil toprak koruma vb.) programlandığı alanlar
daki orman köyleri nazari itibare alınmış, bu hizmetlerin etkin şekilde götürüldüğü bölgelerde baş
ta ağaçlandırma çalışmaları olmak üzere diğer ormancılık faaliyetlerinin kolaylıkla yürütüldüğü or
man köylüsünün ormanlara baskısının azaldığı suç oranlarının azaldığı gözlenmiştir. 

Ancak ne var ki 1982 yılında yapılan reorganizasyon sonucu Orman Bakanlığı, Tarım Bakan
lığı ile birleştirilmiş, ORKÖY Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı müstakil Daire 
Başkanlığına dönüştürülerek, ormancılık hizmetleri yalnız Orman Genel Müdürlüğü üzerine yük
lenmiştir. Ağaçlandırma ve Millî Parklar Genel Müdürlükleri kapatılmıştır. 

Daha sonra 1984 yılında Bakanlık yeniden düzenlenmesi sonucu bu defa Köyişleri Bakan-
lığı'da Tarım-Orman Bakanlığı ile birleştirilerek Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı şeklinde 
düzenlenmiş, orman köylüsüne bir misyoner zihniyeti ile hizmet götüren ve orman köylerine dam
gasını vuran (ORKÖY) kuruluşu tamamen kapatılmıştır. 

Ancak; ormancılık sektörünün millî ekonomi içindeki yeri ile sosyal ve çevresel faydalar dev
letin 20.7 milyon hektar orman alanının tek sahibi ve yürütülen faaliyetlerin tek sorumlusu olması 
7.6 milyona varan orman köylüsünün kalkındırılmasındaki yükümlülüğü ve yılda yaklaşık 1 milyon 
kişinin çeşitli yer faaliyet ve zamanda istihdamının sağlanması çok büyük yatırım hacmi (OGM 
Döner Sermaye+Katma Bütçe) 2002 yılı toplam 610 Trilyon ve yılda 300.000 hektar olarak hedef
lenen ağaçlandırma yapma zorunluluğu millî afet halindeki orman yangınlarının varlığı ile orman
sızlaşma ve çoraklaşmanın ülkemize alternatif maliyetinin yüksekliği; aynı alemde çok amaçlı fay
dalanma ilkelerinin uygulanma mecburiyeti ve bir ağaç kesim yaşı için yaklaşık 50-100 yıl gibi bir 
sürenin gerekliliği, toplumumuzun zamanla artan orman ve rekreasyon ve avcılık talepleri ile diğer 
biyolojik ve ekolojik nedenlerle, teşkilatlanmada sektörün tek bir elden yönetilmesi ve Türkiye'nin 
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bugünkü idari ve politik yapısına uyan bir Bakanlık olarak yürütülmesinin gerekli ve yararlı görül
mesiyle 1991 yılında "Orman Bakanlığı" yeniden kurulmuş Bakanlığa bağlı olarak "Orman ve Köy 
İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü yeniden faaliyete geçirilmiş ve orman köylerine götürdüğü 
hizmetlere bıraktığı yerden yeniden başlamıştır. 

31.12.2001 tarihinden itibaren orman köyleri kalkınma fonu, yürürlükten kaldırıldığından 
01.01.2002 tarihinden sonra orman köylerine gerekli kredi yardımları, genel bütçede açılan özel 
ödenekten götürülmeye başlanmıştır. Bu konudaki gerekli mevzuat değişiklikleri tamamlanmıştır. 

2002 yılı genel bütçesine, Orman köylülerinin kalkınması için 9.3 trilyon TL. özel ödenek 
konulmuş, 22 trilyon TL. bütçeye karşılık orman köylüleri ve onların kurmuş olduğu kooperatiflere 
olmak üzere 2002 yılında 15.6 trilyon TL. kredi yardımı yapılmıştır. 

2003 yılı genel bütçesine 8.5 Trilyon TL. özel ödenek konulmuş, diğer gelirlerle birlikte 37.2 
trilyon TL. bütçeye karşılık 25.2 trilyon TL. kredi yardım yapılmıştır. 

2004 yılı genel bütçesinde ise 7.5 triyon TL. özel ödenek konulmuştur. Diğer gelirlerle birlik
te 2004 bütçesi 53 Trilyon TL. olacaktır. 

Ülkemiz ormanlarının korunmasının temel şartı; Türkiye de en fakir kesimi oluşturan kırsal 
alan içinde fert başına gelirin en düşük olduğu (yıllık 250 - 300 ABD doları) orman köylerinde 
yaşayan köylülerin, gerek alt ve üst yapı ve gerekse düşük faizli kredi yatırımlarıyla desteklen
mesidir. 

Orman köylüleri kalkınma fonunun kaldırılmasıyla, orman köylüleri için tek finans kaynağı 
olan genel bütçe içersindeki özel ödeneğin çok yetersiz olması ve çoğu zaman ayrılan ödeneğin 
verilmemesi orman köylülerine götürülmesi gereken hizmetleri aksatmaktadır. 

- Yerinde Kalkındırılması Mümkün Olmayan Orman Köylülerinin Durumu: 
Doğal kaynaklarımızın başında gelen ekonomik ve sosyal bakımdan bir çok faydalar sağlayan 

orman varlığımızın korunması her şeyden evvel orman içi ve bitişiğinde yaşayan orman köylüsünün 
sosyo-ekonomik yönden kalkındırılması ile mümkün olacaktır. 

Ancak bugün için şu gerçek anlaşılmıştır ki gerek orman içi gerekse orman kenarında bulunan 
orman köylerine götürülecek çeşitli yardımlarla bunların tamamının yerlerinde kalkındırılması im
kanları bulunmamaktadır. Çünkü bazı orman köylerinin (bir tespite göre 3192 adet) gerek yerleşim 
yerlerinin uzak ve sarp olması ve gerekse kalkınmaları için gerekli kaynakların mevcut olmaması 
nedeniyledir ki bu köylerde herhangi bir yatırım yapılması imkanı bulunmadığı gibi yapılacak alt 
yapı tesisleri de çok pahalı olmakta morfolojik durumun özelliği bu köylerin her an tabiî afetlerle 
karşı karşıya bırakmaktadır. Bunun açık örneklerini her zaman ülkemizde yaşamaktayız. Bazı köy
lerde yapılacak çeşitli yardımlar için sarf edilecek paralar olumlu bir sonuç vermeyecektir. 

Genellikle dağlık arazide bulunan orman köylerinin çoğunluğu dağınık mahalleler halinde 
bulunmakta ve mahallelerin toplulaştırılabileceği uygun arazilerde civarda genellikle bulunmamak
tadır. Bu durumdaki köylerin sorunlarına 1956 yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman 
Kanununun 13/B maddesi ile çözüm getirilmeye çalışılmışsa da aradan (36) yıl geçmesine rağmen 
birkaç uygulama dışında sorunları giderilememiştir. 

1982 Anayasamızın 170. Maddesi gereğince 17.10.1983 tarih ve 2924 sayılı "Orman Köy
lülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 

2924 sayılı Kanun aşağıdaki hususları kapsamaktadır. 
1 - Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyip aksine tarım 

alanlarına dönüştürülmesinde yarar görülen yerleri değerlendirmek, 
2 - Orman rejimi dışına çıkarılan otlak, kışlak ve yaylakların değerlendirilmesi, 
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3- Belediye mücavir alanları dışında ve içinde yerleşim sahalarının değerlendirilmesi. 
2924 sayılı Kanunla orman sınırları dışına çıkarılacak araziler; 6831 sayılı kanunu 13/B mad

desi kapsamına giren yani yerinde kalkındırılması mümkün görülmeyip veya su ve toprak rejimi 
bakımından bulunduklan yerleşim yerlerinden kaldınlmaları zorunlu bulunan köyler büyük önem 
arz etmektedir. 

Gerek (5) yıllık kalkınma planlarında ve gerekse çeşitli hükümet programında kırsal alanlar
daki dağınık yerleşimi önlemek ve aynı zamanda götürülecek alt-üst yapı yatırımlarının maliyeti 
azaltmak amacıyla merkez köy, köy-kent gibi kırsal kalkınma yönetimleri tedbir olarak düşünül
müştür. 

İşte 2924 sayılı Kanunla orman sınırları dışına çıkarılacak arazilerin müsait olması halinde, 
buralara iskan edilmesi veya civardaki merkezi köy ve köy-kent, grup köy merkezi köylerinde yer
leştirilmelerinin teşvik edilmesi bu köylerin sorunlarına kısmen de olsa çözüm getirilebileceği 
düşünülmüştür. 

Ancak 2924 sayılı Kanun 01.01.1984 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen uy
gulamadaki bazı darboğazlar nedeniyle uygulanamamış 28.08.1991 tarih ve 3763 sayılı Kanunla 
2924 sayılı Kanunun bazı maddeleri ve fıkraları değiştirilmiş daha sonrada 2924 sayılı Kanunun 
bazı madde ve fıkraları Anayasa Mahkemesinin 30.03.1993 gün ve 1993/14 sayılı karan ile iptal 
edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesince, bazı madde ve fıkraları iptal edilen 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12. 
maddelerinde değişiklik yapan 30/10/1995 tarih ve 4127 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 

4127 sayılı Kanunla yapılan değişiklik doğrultusunda " Orman Köylülerinin kalkınmalannın 
desteklenmesi hakkında yönetmenlikte" değişiklik yapılarak 31/07/1997 tarihinde yürürlüğe gir
miştir. 

Bu tarihten sonra yapılan uygulamalarda; 
- Orman Genel Müdürlüğü, Orman Kadastro komisyonlarınca, 1993 yılından 2002 yılı sonuna 

kadar orman dışına çıkanlar 473, 419 ha. Orman alanının (2/B) ( Bunun 100 000 hektarı otlak, yay
lak kışlak) kullanım kadastrosunu yapımına 1992 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve 
ORKÖY Genel Müdürlüğünce başlanan ve programa alınmış bulunan 45.000 hektardan, 42.560 
hektarın kullanım kadastrosu yapılmıştır. (Köy statüsünde olanlar 36.732 ha. belediye statüsünde 
olanlar 5.828 ha.) 

- ORKÖY Genel Müdürlüğünce kurulan komisyonca tespit edilen, Rayiç bedel listesi onay
lanan 295 köydeki 11.677 ha. 2/B sahası için 35.6 trilyon TL rayiç bedel takdir edilmiş bununda an
cak 6700 hektarı satılarak 14.7 trilyon TL si tahsil edilmiştir. 

- Uygulamadaki güçlükler nedeniyle 2924 sayılı Kanun uygulamaları, satışlar dahil 11/12/2000 
tarihinde Orman Bakanlığınca durdurulmuş ve 05/06/2001 tarihinde yeniden başlatılmıştır. 

- 29/06/2001 tarihinde 4706 sayılı "Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" ile 2/B arazilerinin satış 
yetkisi Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğüne geçmiştir. 

4706 sayılı Kanunun "Hazine adına orman sınırlan dışına çıkanlan yerler" başlıklı 3. Mad
desinin birinci fıkrasında, " 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2. Maddesi (B) bendi gereğince 
hazine adına orman sınırları dışına çıkanlan yerlerde 2924 sayılı Kanunun hükümleri uygulanamaz 
hükmünün yer alması sebebiyle 2924 sayılı Yasa uygulanabilirliğini kaybetmiştir. 

Ancak 4706 sayılı Kanunun 3. Maddesi Cumhurbaşkanının talebi ile, 23/01/2002 tarihinde 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 
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4706 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 18 Temmuz 2001 tarihinde, "3. Maddenin Anayasa 
Mahkemesince iptal edildiği tarihe kadar 2/B lik yerlerin" satışı, Maliye Bakanlığının başkanlığın
da kurulan bazı Bakanlık üst düzey temsilcilerden oluşan "Hazine Taşınmaz Mallan Satış Koor
dinasyon Kurulu" tarafından satışı yapılmak üzere Bakanlar Kuruluna teklif edilmiş ve bu yerlerin 
satışına Bakanlar Kurulunca Karar verilmiştir. 

Bu konudaki çalışmalar şu anda durmuş olup, yapılan Anayasa değişiklikleri (169 ve 170. 
Maddeleri) Cumhurbaşkanınca ikinci defa veto edilmiştir. 

8.4.5 Türkiye'de Orman- Köy İlişkilerini Düzenleme Konusunda Öneriler 
1- Bugünkü orman amenajman planlan bir silvikültürel planlamasından öteye geçmeyen klasik 

şeklinden kurtarılarak yalnız orman asli ürünlerinin planlanması şeklinde değil de orman tali ürün
leri de dahil olmak üzere ormanın ekonomik değerleri yanında sosyal değerlerinin de, bu arada or
manlar ve ormancılığımız ile iç içe bulunan orman köylülerinin sosyal ekonomik kalkınmalarını da 
kapsayacak " Havza Kalkınma Planı (Bölge Kalkınma Planı)" şeklinde değerlendirilmeli ve bu 
planlar hazırlanırken orman köylerinin de katılımı sağlanmalıdır. 

2- Havza amenajman planlarının uygulanması yetkilerle donatılmış bir kuruluşça (örneğin OR-
KÖY Genel Müdürlüğünce) yapılmalı ve bu konuda orman köylüleri özel ödeneği finansman aracı 
olarak kullanılacağından özel ödenek kaynakları daha da güçlendirilmelidir. 

3- Orman köylerinin alt ve sosyal yapı yatırımlarına hız verilerek öncelikle yol, su okul vb. ih
tiyaçları süratle karşılanmalı. 

4- Ormancılık sektöründen sağlanan yararlar, orman köylerinin kalkınmaları için yeterli ol
madığından, ormancılık dışı sektörler (hayvancılık, Tarım, El sanatları ve bunun gibi)'le ilgili 
projeler uygulanmalı, düşük faizli krediler ve sübvansiyonlarla desteklenmeli. 

5- Orman köylerinde fondan desteklenerek kurulan aile işletmelerinin ürünlerini değerlen
direcek endüstriyel ve argo endüstriyel tesislerin yine orman köylülerince kurulacak kalkınma 
kooperatifleri vasıtasıyla kurulmaları sağlanmalı, bu amaçla da kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve 
düşük faizli kredi ve sübvansiyonlarla desteklenmesi sağlanmalı. Ayrıca şirketleşme ve bunun gibi 
kuruluşlar da teşvik edilmeli. 

6- Orman köylerinde kurulacak tesisler ve faaliyetlerde, vergi muafiyeti ve vergi indirimleri 
gibi teşvik tedbirleri uygulanmalı. 

7- Orman köylülerinin hemen yakınında bulunan düşük verimli orman alanlarının köy tüzel 
kişiliğine tahsis edilerek, orman idaresi ve köylü işbirliği ile imar ve ihya edilerek yakacak ih
tiyacının buradan karşılanarak, verimli ormanlar üzerindeki baskının azalması. Bir yandan da odun 
yerine ikame enerji kaynakları kullanılarak odunun yakacak olarak kullanılmasını azaltarak, mev
cut enerjiyi daha verimli şekilde kullanacak ve ısı kaybını önleyecek ısı verimi yüksek ısıtma ve 
pişirme araç ve gereçler orman köylülerine verilmelidir. 

8- Orman köylerinde dam örtülüğü olarak kullanılan büyük orman tahribine neden olan pedav
ra (hartama) denilen ahşap malzeme yerine galvanizli saç, kiremit gibi malzemeler faizsiz kredi şek
linde verilmeli. 

9- Ormanlık bölgelerde orman ve diğer kaynakların işletilmesi için gerekli iş gücü (optimal 
nüfusun) tespiti ile ger/ye kalan fazla nüfusun ormanlık bölgeler dışına başka bir yere iskanları sağ
lanmalı Sanayi ve hizmet kesimine bu yörelerdeki tarım nüfusun kaydırılmasına öncelik veril
melidir. 

10- Yerinde kalkınmaları kesinlikle mümkün olmayan; orman köyü, mahalle ve diğer toplu 
yerleşim ünitelerinin; orman dışına çıkarılmış müsait 2/B arazilerine yerleştirilmeleri (yerleşim 
planları çerçevesinde) ve yine orman bütünlüğü, toprak ve su dengesini bozmamak şartıyla orman 
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dışına çıkarılan 2/B arazilerinin, yerinde kalkındınlmalan mümkün olan orman köylerinde ikamet 
eden topraksız orman köylülerine bedelsiz olarak satılması konusunda gerekli Anayasal ve yasal 
değişiklikler yapılmalıdır. 

Orman köylüsü tanımlaması sadece Türkiye'ye özgü bir kavramdır. Türkiye ormanları insanla 
iç içe olan doğal bir kaynaktır. Sanayi kuruluşları Türkiye'nin en verimli tarım alanlarına kurulmuş
tur. Bu kuruluşların orman kenarlarında bulunan verimsiz hazine arazilerine kaydırılmasıyla, yeni 
çekim merkezleri oluşturularak orman köylüsünün sorunlarının çözümüne katkı sağlanacaktır. 

Kırsal kalkınma uygulamaları belli teknikleri gerektirmekte olup, öncelikle yeterli, bilgili ve 
donanımlı personeli bu işte çalıştırmak, kaynak yetersizliğini gidermek ve yönetimdeki yetersizlik
leri ortadan kaldırmak gerekmektedir. 

Sonuç olarak, doğal kaynaklarımızın başında gelen ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi 
ve genişletilmesinin, bu ormanlar içinde ve bitişiğinde yaşayan yoksul orman köylülerimizin kal-
kınmalarıyla mümkün olabileceği, ülkemiz ormancılık politikasının ana temelini oluşturmalıdır. 

8.5 Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) 
OR-KOOP'un Temel Amaçlan 
- Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri doğrultusunda, çağdaş demokrasi ve toplumsal 

huzurun geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, 
- Toplumsal çıkarlara ters düşmemek kaydıyla, orman köylüsünün millî gelirden hakça pay al

ması doğrultusunda çalışmalar yapmak, 
- Türkiye ormanlarının geliştirilmesi, genişletilmesi ve ulusal çıkarlar doğrultusunda işletil

mesi için gerekli çalışmalara katılmak, 
- Orman köylüsünün sosyal haklarına kavuşması konusunda öneriler geliştirmek ve bunları il

gili mercilere ve kamuoyuna sunmak, 
- Orman köylerinde eğitim, denetim ve toplumsal bilinç geliştirme yönünde çalışmalar yap

maktır. 
Türkiye'de Köy Kooperatifçiliğinin Gelişimi 
Türkiye'de kırsal alanda 1965 yılında devletçe uygulanan yurtdışına işçi gönderilmesinde 

kooperatif kuran köylülere öncelik tanınması yönteminin uygulanması sonucu hızla gelişen köy 
kooperatifçiliği hareketi, 1974 yılı sonunda yaklaşık 1.000.000 ortaklı 6.000 adet çok amaçlı köy 
kalkınma kooperatifinin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. 

Kooperatif kuruluşunu özendirme motifinin yanlışlığı sonucu zaman içinde bu kooperatiflerin 
bir kısmı kapanmıştır. Ancak 1970 li yıllarda Orman Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi sonucu, 
sınırları içinde devlet ormanı bulunan köy kooperatiflerinin orman ürünleri üretimi yapmaları halin
de kooperatiflere sağlanan prim ve kolaylıklar sebebiyle, ormancılık konusunda çalışan Köy 
Kooperatifleri büyük bir dinamizm kazanmışlardır. 

Halen 2003 yılı sonu itibariyle kurulu bulunan ve toplam olarak 728.588 ortağa sahip olan 
5.064 Tarımsal Köy Kalkınma Kooperatifinden, orman köylerinde kurulmuş olan yaklaşık 3.199 
adedinden, 2.123 kooperatif ormancılık konusunda çalışmaktadır. Halen orman üretimi yapan 
kooperatiflerden 1.177 adedi Birliğe bağlıdır. 

Son iki beş yıllık kalkınma planlarında kooperatifçilikten bahsedilmediği, oysa, kooperatif
çiliğin bütün dünyada ve halen geçmişte ve bugün itibariyle de başta kırsal kalkınma olmak üzere 
hayatın birçok alanında geçerli bir argüman olma özelliğini koruduğu, orman köylerimizde gerçek
ten de küçümsenmeyecek boyutta bir gelişme gösterdiği, bugün itibariyle orman köylerimizde % 90 
kooperatifleşmenin mevcut olduğu çoğu kooperatif yok olmuşken, orman köy kooperatifleri mev-
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cudiyetini devam ettirmektedir. Kooperatiflerin verimli olmamasının asıl sebebi üst örgütlenmeye 
yeterince önem verilmemesinden kaynaklanmakta, gerekli eğitim ve denetim yapılmamakta, bu da 
kooperatifçiliğin istenilen verimliliğin oluşmasına engel olmaktadır. Eğitim ve denetim noksanlığı 
kooperatifçiliğe bakışta olumsuz yaklaşımlara sebep olmaktadır. 

9. SORUNLAR VE TALEPLER 
Kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden ve meslek kuruluşlarından mer

kezde alınan brifinglerin değerlendirilmesi ve Komisyonun Mersin, Kırklareli, Tekirdağ, Muğla, İs
tanbul, Trabzon, Rize, Artvin, Bolu ve Sakarya İllerinde yaptığı incelemeler sonucunda ormancılık 
ve orman köylüleri ile ilgili aşağıda belirtilen sorunlar ve talepler tespit edilmiştir. 

9.1 Sorunlar 
9.1.1 Orman Kadastrosu ve Mülkiyet Sorunları 
9.1.1.1 Orman Kadastro Sorunları 
1937 yılından günümüze kadar farklı tarihlerde orman alanlarının tanımını ve dolayısıyla or

manların sınırlandırılıp güvence altına alınmasını (tahdit ve sonra kadastro) doğrudan ve dolaylı 
biçimde etkileyen değişiklikler yapılmışsa da orman-halk ilişkilerinin iyileştirilmesinde, mülkiyet 
ve kadastro sorunlarının çözülmesi hususunda beklenen sonuca ulaşılamamıştır. 

Orman kadastrosu sorununun çözümünde yasal değişikliklere öncelik tanınırken, her yasal 
değişikliğin uygulanması, sorunu daha karmaşık hale sokmuş ve yeni değişiklikler gündeme getir
miştir. 

Daha evvel yılda 1.200.000 ha olarak belirlenen yıllık kadastrosu tamamlanacak saha hedefi, 
personel yetersizliği nedeniyle 500.000 ha civarında gerçekleşmektedir. Bu şartlarda kadastro çalış
malarının 12-15 sene içinde bitirilebileceği hesaplanmaktadır. Halen yürürlükte olan mevzuata göre 
mülkiyet, kadastro ve ormanlarla ilgili sahiplilik ve vasıf tayini konuları, 

a) Anayasamızın 169. ve 170. Maddeleri, 
b) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 18/2. Maddesi, 
c) 6831 sayılı Orman Kanununun 1. Maddesi ve İstisna Bentleri, 
d) 4785 sayılı Devletleştirme Kanunu, 
e) 5658 sayılı İade Kanunu, 
f) 1744, 2896, 3302, 3373 sayılı Kanunlarda Değişik 6831 sayılı Orman Kanununun İlgili 

Maddeleri ile ilgili bulunmaktadır. 
Bu yasalara rağmen orman - halk ilişkilerinde ortaya çıkan problemler bu güne kadar çözüm-

lenememiştir. 
Ormanlarımızın korunabilmesi ve mülkiyet durumunun hukuki yönden güvenliğinin sağ

lanabilmesi bakımından orman kadastro çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Ormanlarımızın an
cak % 70'ine yakın kısmının kadastrosu tamamlanmıştır. 

Ülkemizde tarım, ormancılık, hayvancılık, endüstri gibi çeşitli sektörlerin çalışma alanları tek
niğine ve bilimsel yöntemlere dayanılarak kesin bir biçimde birbirinden ayrılmamış ve arazi kul
lanımı bir plana bağlanamamıştır. Bu yüzden bir yandan verimli tarım toprakları yerleşme alanı ve 
endüstri işletmeleri için kuruluş yeri olarak kullanılmakta, öte yandan da ormanlardan ve meralar
dan tarla açılarak tarım alanı kazanılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde yanlış arazi kullanımı 
sonucunda toprak erozyonu, seller, taşkınlar ve heyelanlar tehlikeli boyutlara ulaşmakta, can ve mal 
kayıpları meydana gelmektedir. 
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9.1.1.2 Mülkiyet Sorunları 
Ülkemizde devlet orman mülkiyeti 3116 sayılı Yasa ile başlamış, 1945 yılında çıkarılan 4785 

sayılı Yasa ile ormanların devletleştirilmesinden günümüze kadar mülkiyet sorunları çözülememiş
tir. Ormanların devlet eliyle korunması amacıyla çıkarılan Yasa amacına ulaşamamış, bazı bölgeler
de ormanların aleyhine sonuçlar doğurmuştur. Bu orman sahipleri; Yasanın yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir yıl içinde uygun mülk edinme belgeleri (eski tapu) ile vergi kayıtları veya uyuşmaz
lık durumunda mahkeme belgeleriyle birlikte başvurmaları halinde devletleştirme bedelini alabil
mekte; bir yıl içerisinde başvuru olmaması durumunda ise bu haktan yoksun kalmaktadırlar. 

1950 yılında yürürlüğe giren 5658 sayılı Kanun ile, 4785 sayılı Kanunla devletleştirilen orman
lardan bazı şartlar ihtiva edenlerin sahiplerine iade edilmesi hükmü getirilmiştir. Ancak, o zamanki 
iletişim araçlarının yetersizliğinden dolayı çok az sayıda orman köylerinde yaşayan insan bu 
yasalardan zamanında haberdar olabilmiştir. Orman köylüleri günümüzde bile bu Yasadan önemli 
ölçüde haberdar değildir. Çoğunlukla kadastro çalışmaları sırasında halen kullandıkları arazileri el
lerinden alınınca (örneğin Rize İli Ardeşen İlçesi Işıklı Köyü) 4785 sayılı Yasadan haberdar olmak
tadırlar. Nesilden nesile, yıllarca kullanılan bu arazilerde bir ev dahi yapacak tapulu mülke sahip 
olunmaması nedeniyle, kadastro çalışmalarına bile karşı çıkılabilmektedir. Özellikle Doğu 
Karadeniz Bölgesinde kadastro yapılabilen yerlerde ormanların daha da fazla tahrip edildiği de göz
lenmektedir. Bu yüzden, ormanların mülkiyet sorunları bu güne kadar bir türlü çözülememiş olup, 
günümüzde de ormancılığımızın başlıca sorunlarından birini oluşturmaktadır. 

9.1.2 2/A ve 2/B Alanları ile İlgili Sorunlar 
Morfolojik ve topoğrafık yapı itibariyle afete maruz görülen köyler tüm köylerin %20 sini teş

kil ettiğinden, bu köylere herhangi bir yatırım ve alt yapı yapılması ya çok pahalıya mal olmakta ya 
da tamamen imkansız bulunmaktadır. Ayrıca bu arazi yapısı, tanmı ve hayvancılığı da imkansızlaş-
tırmaktadır. 6831 sayılı Kanunun 13/B Maddesine göre bulundukları yerlerde kalkındınlamayacağı 
anlaşılan köylerin, ormana ve orman toprağına zarar vermemeleri için başka yerlere nakledilmesi ön
görülmüştür. Ancak; köy naklinin çok pahalı olması, Türk Köylüsünün gelenek ve hayat tarzına uy
maması, iskan sahalarında yeterli iskan ve tarım alanı bulunamaması, göçe tabi tutulan nüfusun 
tarımda gizli işsizliği artırması nakillerin yapılamamasına sebep olmuştur. Bu güne kadar birkaç köy 
dışında köy nakli gerçekleşememiştir. Bu köylerdeki nüfus gittikçe azalmasına rağmen kurumlar 
diğer köylerle birlikte buralara yatırım yapmak durumunda kalmış ve yapmaya devam etmektedir. 

Ayrıca, 6831 sayılı Orman Kanununun 2/A Maddesi kapsamına giren ve köy yerleşim alanları 
olarak düşünülen yerlerin alt yapı hizmetleri (elektrik, yol, içme ve sulama suyu gibi), imar hizmet
leri, tarım alanlarının imar ve ihyası için, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne para aktarılması 
gerektiği halde bu kaynak aktarılmamıştır. 

9.1.2.1 Yasal Sorunlar 
Yerinde kalkındırılamayan orman köylerinin kısmen veya tamamen nakledilerek yerleştiril

mesi için orman sınırları dışına çıkarılacak araziler (2/A sahaları) ile orman özelliğini tamamen kay
beden araziler (2/B sahaları) Anayasamızda ve yasalarımızda birlikte ele alınmıştır. Bununla ilgili 
hükümler 1982 Anayasasının Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi başlığı altında 169. mad
desinde yer almaktadır. 

MADDE 169. - Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli 
kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yer
lerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe 
yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında ir
tifak hakkına konu olamaz. 
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Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların 
tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel 
ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla iş
lenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. 

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine 
tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 
tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, 
bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında 
yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz. 

Anayasanın bu hükmünün nasıl yerine getirileceği 6831 sayılı Orman Kanununun 2. Mad
desinde düzenlenmiştir. 

Madde 2- Orman sayılan yerlerden: 
A) Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi mak

sadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ak
sine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman 
rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesin
de yarar olduğu tespit edilen yerler, 

B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kay
betmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı, çam 
fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında 
yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerleşim alanları, 

Orman sınırları dışına çıkartılır. 
Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler, Devlete ait ise hazine adına, hükmi şahsiyeti 

haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına or
man sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil iş
lemi yapılır. 

Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz. 
Bu Madde hükümleri; muhafaza ormanı, millî park olarak ayrılan, izin ve irtifak hakkı 

tesis edilen ormanlık alanlarda ve 3. Madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu nitelik
lerin devamı süresince, yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde ise uygulanmaz. 

Burada görüldüğü üzere; Anayasanın 169 uncu Maddesi ile Orman Kanununun 2. Maddesi ör-
tüşmekte, orman köylerinin nakli için orman dışına çıkarılacak araziler ile orman özelliğini 
tamamen kaybetmiş araziler dışında ormanda daraltma yapılamayacağı, bu ormanların mülkiyetinin 
devrolunamayacağı, mülkiyetinin devir edilemeyeceği belirtilmekle, orman dışına çıkarılmış veya 
çıkarılacak arazilerin mülkiyetinin devri konusunda bir yasaklamanın olmadığı görülmektedir. 

Anayasamızın 169. Maddesi ve Orman Kanununun 2. Maddesine göre orman sınırları dışına 
çıkartılmış ve çıkartılacak yerlerin nasıl değerlendirileceği yine Anayasamızın 170. Maddesinde 
düzenlenmiştir. 

MADDE 170. - Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, or
manların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde 
Devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen 
bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen 
bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınır-
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ları dışına çıkartılması; orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yer
leştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi 
kanunla düzenlenir. 

Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaş
tırıcı tedbirleri alır. 

Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaç
landırılır. 

6831 sayılı Orman Kanununda Anayasanın 170. Maddesinde ve 2924 sayılı Kanunda nakline 
karar verilen orman köyü halkına ait araziler, kamulaştırılarak devlet ormanı olarak ağaçlandırmayı 
öngördüğünden, nakledildikleri yerdeki orman sınırları dışına çıkarılan 2/A arazilerinin mülkiyeti 
nakledilen kişiler adına tapuda devir ve tescil işleminin yapılmasını düzenlemiştir. 

Anayasamızın 170. Maddesindeki 2/A ve 2/B sahalarının değerlendirilmesi ile ilgili 2924 
sayılı Kanun 1983 yılında yürürlüğe girmiştir. 

2924 Sayılı Kanun: 
Madde 1 - Bu Kanunun amacı nakline karar verilen orman içi köyler halkının yerleştirilmesi 

ve orman sınırları dışına çıkartılmış ve çıkartılacak yerlerin değerlendirilmesi suretiyle, orman köy
lülerinin kalkınmalarının desteklenmesidir. 

Madde 2 - Bu Kanun, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarında orman kadastro 
komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan; 

a) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiç bir yarar görülmeyip, aksine tarım 
alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar görülen yerleri, 

b) Otlak, kışlak, yaylak gibi yerleri, 
c) Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı) gibi çeşitli tarım 

alanlarını, 
d) Şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarını 
Kapsar. 
Madde 3. - Orman kadastro komisyonlarınca orman sınırı dışına çıkarılan yerler, Orman 

Bakanlığının talebi üzerine Hazine adına tescil edilir. Bu yerler, bu Kanunun hükümleri uygulan
mak kaydıyla Orman Bakanlığı emrine geçer. 

6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci madde (A) bendi kapsamına giren yerler için orman sınır
ları dışına çıkarma ile orman sınırlaması ve tespit, tefrik ve tescil işlemlerine karşı yapılan, itirazlar 
ve açılan davalar, bu Kanuna göre yapılacak işlemleri durdurmaz. Bu konuyla ilgili davalarda yürüt
meyi durdurma ve ihtiyati tedbir kararı verilemez. 

Orman sınırları dışına çıkarılan bu yerlerde hak iddia edenlerin açtıkları davalar sonunda ger
çek ve tüzelkişilere ait olduğuna karar verilen taşınmaz mallar, genel hükümlere göre kamulaştırılır. 

2924 sayılı Kanuna göre köy nakli yapılamamış fakat orman sınırları dışına çıkarılan 473.419 
ha sahadan 98.136 ha kadastro programına alınmış, 43.962 ha'nın kadastrosu yapılmıştır. Kadas
trosu yapılan 536 köydeki 27.500 ha 2/B sahasından 2001 yılı sonu itibariyle 6701 ha 14.235 par
sel yerin orman köylüsüne satışı yapılarak tapuları verilmiştir. 

2924 sayılı Kanuna göre 31.12.1981 tarihinde belediye olan yerlerdeki 2/B sahaları 
satılamadığından, 31.12.1981 tarihinden önce orman sınırları dışına çıkarılan tüm 2/B 
arazilerinin satışının Maliye Bakanlığınca yapılabilmesi için 29.06.2001 tarihinde 4706 sayılı 
Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanuna göre herhangi bir işlem yapılmadan, Anayasa Mahkemesinin 
2001/382 Esas 2002/21 Karar sayılı Kararıyla, 4706 sayılı Kanunun 2/B sahalarıyla ilgili 
3. Maddesi iptal edilmiştir. 
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Anayasa mahkemesinin konuyla ilgili iptal gerekçeleri; 
"Anayasa'nın 169. maddesinde, Devlet ormanlarının mülkiyetinin devrolunamayacağı, orman

ların korunması ve alanlarının genişletilmesi için Devletçe gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağı 
ve önlemlerin alınacağı, ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme izin verilemeyeceği, 
orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alan
larına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim 
ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi 
çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen arazilerin, 
şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında daraltma 
yapılamayacağı ön görülerek hangi hallerde orman sınırlarında daraltma yapılabileceği belirtmiştir. 

Anayasa'nın, 170. maddesinde de, ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırıl
ması, ormanların ve orman bütünlüğünün korunması bakımından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesin
de Devletle bu halkın işbirliği sağlayıcı tedbirlerin alınacağını, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen 
bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi, bilim ve fen bakımından 
orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması, or
man içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan 
yerlerin ihya edilerek ancak bu halkın yararlanmasına tahsis edileceği hükme bağlanmıştır. 

Anayasa ile bu işlerin yapılması Devlete görev olarak yüklenmiş, ülke nüfusunun dörtte birine 
yakın bölümü olarak sağlıksız biçimde ve düşük sosyo-ekonomik yapı içinde yaşayan orman içi veya 
bitişiği köyler halkına, bilim ve fen bakımından orman olarak işletilmesinde hiçbir yarar görülmeyen 
yerlerin Devlet eliyle ihya edilerek yararlanılmak üzere tahsis edileceği açıklanmıştır. Bu nedenle, 
orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin yalnızca orman köyleri halkının nakli ve yerleştirilmesi 
amacıyla değerlendirilmesi olanaklıdır. Böylece, ormanların tahribi önlenerek ulusal ekonomiye kat
kısı sağlanmak suretiyle orman köylüsünün üretici haline getirilip kalkındırılması amaçlanmıştır. 

Anayasa'nın 169. maddesindeki orman sınırlarının daraltılmasına olanak tanınan iki halde de, 
orman sınırları dışına çıkarma sonucu elde edilen alanların değerlendirilmesi açısından herhangi bir 
ayrım yapılamayacağı, bu yerlerden yararlanmaya ilişkin düzenlemelerin, Anayasa'nın 170. mad
desinde öngörülen amaca uygun yapılması gerekeceği kuşkusuzdur. 

Bu nedenle, Hazine adına orman sınırlan dışına çıkanlan yerlerin satışı ve bu amaçla devri olanağını 
getiren dava konusu kural Anayasa'nın 169. ve 170. maddelerine aykındır. İptali gerekir." Şeklindedir. 

Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararına katılmayan 4 üyenin karşı oy gerekçesi ise; 29.6.2001 
günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un dava konusu 3. maddesi ile 6831 sayılı Or
man Kanunu'nun değişik 2. maddesinin (B) bendi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına 
çıkartılan yerlerin belli koşullarla satışına için verilmektedir. 6831 sayılı Yasa'nın 2. maddesinin (B) 
bendinde orman sayılan yerlerden: 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman 
niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık 
(antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kul
lanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerleşim alanlarının orman sınırları dışına çıkartılacağı belirtilmiştir. Dava konusu 
kuralla bu yerlerin satışı olanaklı hale gelmektedir. 

Anayasa'nın 169. maddesinin ilk fıkrasında, "Devlet, ormanların korunması ve sahalarının 
genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerine yeni orman 
yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi dev
lete aittir." İkinci fıkrasında, "Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları 
Kanuna göre, devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu 
yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz."; dördüncü fıkrasında da "orman olarak muhafazasında 
bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin 
yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman 
niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında 
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veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy 
yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınarlarında daraltma yapılamaz" denil
mektedir. 170. maddede ise orman içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, orman
ların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu 
halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman 
niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesini; bilim ve fen bakamından orman olarak 
muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılmasının; orman 
içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan 
yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisinin Kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. 

Anayasa'nın 169. ve 170. maddelerinin belirtilen kurallarının birlikte incelenmesinden, 
31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakamından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan 
tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında 
yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yer
lerin orman sınırlan dışına çıkarılabileceği bu yerlerin değerlendirilmesinin ise kanunla düzen
lenebileceği anlaşılmaktadır. Ancak dava konusu kuralın Anayasa'ya aykırılığı hakkında sağlıklı bir 
sonucu varılabilmesi için "değerlendirme" kavramı içine "satış" yoluyla değerlendirmenin girip gir
meyeceğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Anayasa'nın 170. maddesinde, kanunla düzenleneceği belirtilen yerlerden 31.12.1981 tarihinden 
önce orman vasfını kaybedenlerin "değerlendirilmc"sindcn bu tarihten sonra bilim ve fen bakımından 
orman olarak muhafazasında yarar görülmeyenlerin ise orman içindeki köyler halkının kısmen veya 
tamamen yerleştirilmesi için Devlet eliyle buraların ihya edilerek bu halkın yararlanmasına "tahsisin
den söz edilmektedir. "Değerlendirme"nin "Satış"ı da kapsayan geniş içeriğine karşın "tahsis"in idare 
hukukunda tanımı ve sınırları belirli bir kavram olduğu açıktır. Bu durumda, Anayasa'nın 169. ve 170. 
maddelerinde belirtilen ve 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş yerlerin orman için
deki köyler halkının yararlanmasına öncelik tanınarak üçüncü kişilere de satılarak değerlendirilmesine 
olur verildiğinin kabulü gerekir. 31.12.1981 tarihinden önce orman vasfını kaybeden yerler için de yal
nız tahsis yapılabileceği sonucuna varılması ise farklı durumları Anayasa'nın öngörmediği biçimde 
aynı kurallara bağlı tutmak anlamına geleceğinden böyle bir yorumun 170. maddenin amacına uygun 
olduğu kabul edilemez. Kaldı ki Anayasa koyucunun 31.12.1981'den öncesi ve sonrası için aynı 
hukuki statüyü öngörmek istemesi halinde böyle bir ayırıma giderek birisi için "değerlendirme" diğeri 
için "tahsis" sözcüğünü kullanmasına da gerek yoktu. 

4706 sayılı Yasa'nın dava konusu 3. maddesi ile Anayasa'nın 169. ve 170. maddelerine koşut 
olarak 6831 sayılı Yasa'nın 2. maddesinin (B) bendinde sayılan yerlerden 31.12.1981 tarihinden ön
ce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybedenlerin belli koşullarla satışına izin 
verilmesinde Anayasa'ya aykırılık bulunmadığından iptal isteminin reddi gerekeceği düşüncesiyle 
çoğunluk görüşüne katılmıyoruz." Şeklindedir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10.12.1997 tarih 1997/19-665 Esas 1997/1018 Sayılı 
Kararında" bir Kanun Hükmünde Kararnamenin TBMM tarafından kabul edilmemesi veya 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi hallerinde o kanun veya KHK'nın yürürlükten kaldır
dığı veya değiştirdiği kanun hükümleri uygulanabilir hale gelmez veya kendiliğinden yürür
lüğe girmez, hukuki boşluk meydana gelir denilmektedir. Ayrıca bu kararda: Esasen. 
Anayasanın 153 üncü maddesi ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama 
usulleri hakkında Kanunun 53. maddelerinde. Kanun Hükmünde Kararnamenin iptali ile 
Anayasa Mahkemesine gerekli göreceği yeni düzenlemeleri yapması için, yasama organına 
süre tanıması gerektiğine işaret edilmiştir. Görüldüğü gibi. Anayasa Mahkemesinin Yasama 
organına yeni düzenlemeler yapması için, süre vermesi, bir anlamda Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin iptali ile hukuki boşluk doğduğu olgusu yasada ifade edilmek istenmiştir. 

Bu nedenle 2/A ve 2/B sahalarının değerlendirilmesini düzenleyen 2924 sayılı Kanunun 
uygulanmasında hukuki boşluk meydana gelmiştir. Anayasa Mahkemesinin tptal gerekçeleri 
göz önüne alındığında, hukuki boşluk olmasa bile, bu Kanun 2/A ve 2/B sahalarının tapuda 
devir ve tescil işlemlerini yani mülkiyet devrini esas aldığından uygulanamaz hale gelmiştir. 
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6831 sayılı Orman Kanununun 2. maddesinin A ve B bentlerinde belirtilen sahaların 
mülkiyet sorununun çözülebilmesi için Anayasanın ilgili maddelerinin yeniden düzenlenmesi 
ve buna uygun olarak yeni kanun çıkarılması gerekmektedir. 

18.11.2003 tarihinde çıkan ve 6831 sayılı Orman Kanununda değişiklik yapan 4999 Sayılı 
Kanunun 11. Maddesinde dava açmada harç ve resim konusuna temas edilmeyerek fakir orman 
köylerinin orman sınırlamasına açacakları itiraz davalarının da harç ve resime tabi olacakları kabul 
edilmiştir. Bu Kanundan önce ilgili mahkeme kararları aleyhine yapılacak itirazlar her türlü harç ve 
resimden muaf sayılmakta idi. 

9.1.3 Koordinasyon ve Finansman Sorunları 
Ödeneklerin yetersizliği ve aktarılan kaynakların gittikçe azalması nedeniyle orman köyleri 

için hazırlanan kalkınma planları uygulanamamıştır. Köylere hizmet götüren kurumların koordinas
yonsuzluğu nedeniyle orman köylerine yönelik kırsal kalkınma projeleri hazırlanıp uy
gulanamamıştır. Çok az sayıda uygulanan dış kaynaklı kırsal kalkınma projeleriyle ancak kurum ve 
kuruluşlar bir araya gelebilmiş bu da maliyet ve dış borç artışına neden olmuştur. 

Geçmiş yıllarda uygulanan yanlış tarım, hayvancılık politikaları ve ekonomik istikrarsızlık 
(yüksek enflasyon ve faize dayalı rant ekonomisi) nedeniyle orman köylüsüne şimdiye kadar 
yapılan destekler de yeterli üretim artışını sağlayamamış ve istenilen hedeflere ulaşılamamıştır. 

9.1.4 Korunan Alanlarla İlgili Sorunlar 
Ülkemiz bulunduğu coğrafi koşullar ve hassas bir ekosisteme sahip olması nedeniyle değişik 

statüdeki korunan alanlara ihtiyaç duyulmakta, fakat bu alanlarda yaşayan orman köylüleri için 
koruma - kullanma dengesi içerisinde sorunlar yaşanmaktadır. Korunan alanlarla ilgili Çevre ve Or
man, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının mevcut Kanunlarına göre "Koruma statüleri" ilan etmeleri; 
sistemsizlik, organizasyon zorluğu, yetki çatışması, bilgi dağınıklığı, ekonomik olmaması, iletişim 
kopukluğu, farklı tanımların getirdiği zorluklar, bürokratik zorluklar, yasal düzenlemelerin getirdiği 
zorluklar gibi sorunları beraberinde getirmektedir. 

9.1.5 Diğer Sorunlar 
Kırsal yörelerden kentlere doğru hızlı bir göç yaşanması; plansız yapılaşma, gecekondu, trafik, 

su ve hava kirliliği vb. gibi çeşitli çevre sorunları yanında kentler çevresindeki orman ve tarım alan
ları ile su havzalarının tahrip edilmesine yol açmış ve açmaktadır. 

Merkezde ve arazide yapılan incelemeler sonucunda orman köylerinin bölgeler hatta aynı ilde 
köyler arasında farklı sorunlar tespit edilmiştir. Akdeniz Bölgesinde bazı köylerde iki dekar sera 
sahibi ailenin 20 milyar TL. yıllık gelir elde edebildiği, bu gelirin ülke ortalamasının üstünde ol
duğu ancak, bu seraların kurulduğu yerlerde mülkiyet sorunu olduğu tespit edilmiştir. 

Aynı bölgede sera alanları dışında olumsuz şartlar altında hayvancılıkla geçinilmeye çalışıldığı 
ancak bu köylerin gelirini arttırıcı desteklere ihtiyaç bulunduğu saptanmıştır. Bazı köylerin ise sarp 
ve verimsiz arazide, dağınık yerleşim konumunda olduğu, hiçbir artı değer yaratamadığı, yerinde 
kalkındırılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Trakya'da olduğu gibi ülkemizin bazı orman 
köylerinde yeterli araziye sahip olunmasına rağmen bu köylerde de mülkiyet sorunları yaşanmak
tadır. Bu köylerin üstün verimli hayvancılık ve diğer projelerle desteklenmesi halinde yerinde kal-
kındırılmaları mümkün olacaktır. 

6831 sayılı Orman Yasası uyarınca, devlet ormanlarında maden, taş, kum, kireç, kömür vb. 
ocaklarının açılması ve işletilmesi için izin verilmesi, kamu yararı olan bina ve tesisler için irtifak 
hakkı tesisi, vakıf üniversitelerine devlet orman alanlarının tahsis edilmesi, Turizm Teşvik Yasası 
gereğince Devlet Orman Alanlarının gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilmesi, mevcut ormanların 
ciddi şekilde parçalanmasına neden olmaktadır. 
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Mera hayvancılığından modern hayvancılığa geçiş, istenilen düzeyde sağlanamadığından ve 
planlı bir şekilde otlatma yapılmadığından orman içi meralar büyük ölçüde tahrip edilmiş ve eroz
yon riski artmıştır. 

Ülkemizde ormanların işletilmesi için gerekli olan amenajman planlan hazırlanmış olmakla 
birlikte, orman işletmeleri ayrı, ayrı ele alınarak orman kaynaklarının hangi mal ve hizmet üretimi 
amacıyla işletileceği belli edilmiş değildir. Ormanların odun kökenli ürünler dışında, topluma sağ
ladığı yararlar bu planlarda yer almamaktadır. Örneğin ormanların erozyonu önleme, su üretimi, 
tarıma sağladığı yararları, av ve yaban hayatı üretimi, rekreasyon, temiz hava üretimi vb. yararları 
ile bu yararların ekonomik karşılıkları hesap edilmemektedir. Odun dışı orman ürünlerinin potan
siyeli, üretimi, mahalli ve yurtiçi tüketimi, ihracatı ve ithalatı konusunda ayrıntılı ve sağlıklı envan
ter bilgileri mevcut değildir. 

Toplumun çeşitli kesimlerinin orman ürün ve hizmetlerine olan taleplerinin belirlenmesi 
konusunda yapılan çalışmalar yetersizdir. 

Ormancılık politikasının başarılı bir biçimde uygulanması ormancılık örgütünün ve teknik per
sonelin sık sık değiştirilmemesine bağlıdır. Ayrıca, görevde ilerleme ve yükselmelerde liyakat ve 
kıdemin dikkate alınması gerekmesine karşın, şimdiye kadar bu hususa uyulmamıştır. 

9.2 Talepler 
- 2/B uygulamalarının yapılması, 
- Orman ve kullanım kadastrosu yapılması, 
- Eğitim ve sağlık hizmetleri, 
- İçme ve sulama suyu, 
- ORKÖY kredileri, (Ahır hayvancılığı, fenni arıcılık, balıkçılık, seracılık vb.) 
- Köy nakilleri, (Örneğin Muğla-Otmanlar Köyü) 
- Köy ve orman yollarının yapılması, 
- Orman tali ürünlerinin değerlendirilmesi, 
- Doğrudan çiftçi desteği uygulamalarından orman köylüsünün de yararlandırılması, 
- Mera alanlarının tespiti, 
- Orman işçiliğinde uygulanan düşük vahidi fiyatların düzeltilmesi, 
- Orman işçiliğinde çalışanların sosyal güvenceye kavuşturulması, 
- Orman içi çöp dökme yerleri tahsisi ve kanalizasyon hizmeti, 
- Özel mülkiyetteki kızılağaç, ıhlamur ve kestane ağaçlarıyla ilgili sorunların çözülmesi, 
- Av ve yayla turizminin geliştirilmesi, 
- Mevcut projelerin tamamlanması, 
- Su kaynaklarının korunması ve diğer genel istekler. 
10. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TALEPLERİN KARŞILANMASI 
10.1 Orman Kadastrosu ve Mülkiyet Sorunlarının Çözümü 
10.1.1 Orman Kadastrosu Sorunlarının Çözümü 
Günümüzün gelişen teknolojilerinden de yararlanılarak arazi sınıflandırılması yapılmalı, or

man, mera ve tarım toprakları belirlenmelidir. Ülke topraklarının kullanım kapasiteleri belirlenmeli 
ve yanlış kullanımı mutlaka önlenmelidir. 

- Orman kadastrosu kısa sürede bitirilmeli ve kadastrosu tamamlanmış olan yerlerde orman 
sınır noktalarının denetimi sürekli olarak sağlanmalıdır. Ormana yeni müdahaleler önlenmelidir. 
Mevcut kadastro komisyonları yeterli sayıda teknik elemanla takviye edilmeli, bunlar belirli bir süre 
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teorik ve arazide uygulamalı bir şekilde eğitildikten sonra, bilgi teknolojisinin etkin bir şekilde kul
lanılması ve komisyonların son teknolojik araç ve gereçlerle donatılması ile orman kadastrosu çalış
maları kısa zamanda bitirilmelidir. 

- Orman kadastrosu çalışmaları ile birlikte tapu kadastrosu da bitirilmelidir. Orman kadastrosu 
ve tapu kadastrosu çalışmalarında komisyonlar birbirine eleman ve bilgi transferi yaparak, kadastro 
sonunda doğabilecek mülkiyet anlaşmazlıkları en aza indirilmelidir. 

- Burada ideal olan bilgi, personel ve teknolojik araç ve gereçleri tek bir çatı altında birleş
tirilerek tüm orman ve tapu kadastrosu çalışmalarının hızlı ve en doğru bir şekilde yapılmasıdır. Ül
kemizde tarım, ormancılık, hayvancılık, endüstri gibi çeşitli sektörlerin çalışma alanları tekniğine 
ve bilimsel yöntemlere dayanılarak kesin bir biçimde birbirinden ayrılmalı ve arazi kullanımı bir 
plana bağlanmalıdır. 

Verimli tarım topraklarının yerleşim alanı ve endüstri işletmeleri için kuruluş yeri olarak kul
lanımı, ormanlardan ve meralardan tarla açılarak tarım alanı kazanılması önlenmelidir. Bu şekilde 
ülkemizde yanlış arazi kullanımı sonucunda meydana gelen toprak erozyonu, seller, taşkınlar, 
heyelanlar, can ve mal kayıpları önlenecektir. 

10.1.2 Mülkiyet Sorunlarının Çözümü 
1945 yılında çıkarılan 4785 sayılı Ormanların Devletleştirilmesi ile ilgili Kanun yeniden ir

delenmeli, bu Kanuna göre mağdur olanların mağduriyeti giderilmelidir. 1950 yılında çıkarılan 
5658 sayılı Ormanların Devletleştirilmesi ile ilgili İade Kanununa ek bir madde ilave edilerek bu 
Kanunun kapsamı genişletilmeli ve bundan yararlanacak olanlar mutlaka haberdar edilmelidir. Bu 
durumda olup da mahkemesi devam edenlere bu Kanundan dolayı var olan hakları hatırlatılarak 
mahkemelerin bir an önce bitirilmesi sağlanmalıdır. Bu Kanundan doğan haklar orman kadastro 
çalışmaları sırasında dikkate alınmalıdır. 

Çağımızda temel artı değer üretim aracı, toprak başta olmak üzere hala doğal kaynaklardır. 
Üretim araçlarının verimli işleyebilmesi ise mülkiyet sorunlarının, özellikle de özel mülkiyete iliş
kin olan sıkıntıların bir an evvel çözülmesine bağlıdır. Bu suretle, Orman Kadastrosu ve 2/B uy
gulamaları şeffaf ve hukuki yollarla hızla sonuçlandırılmalıdır. Ancak, bu süreçte hukuka ve 
Anayasamıza aykırı olmama ilkeleri hem yasama hem de yürütme aşamalarında temel alınmalıdır. 
Mülkiyet sorunları kesin ve şeffaf bir biçimde çözülmelidir. 

4999 sayılı Kanundan dolayı orman köylüsünün mağduriyetini gidermek için yasal düzenleme 
yapılmalıdır. Orman köylülerinin gerek ilgili yasal mevzuattan kaynaklanan haklara ve yüküm
lülüklerin gerekse ekonomik açıdan kalkınmanın yolları hakkında bilgi ve bilinç eksikliğinin 
giderilmesine yönelik köylülere hitaben ilgili kurullar tarafından yerinde bilgilendirme ve eğitim 
faaliyeti düzenlenmeli, bu konularla ilgili rehberlik edecek broşürler hazırlanıp ücretsiz olarak 
dağıtılmalıdır. 

10.2 Orman Köylülerinin Sorunları ile İlgili Çözümler 
Bütün orman köyleri potansiyel kaynaklarına, gelir durumlarına ve orman varlığına göre 

yeniden incelenerek durumları değerlendirilip sınıflandırılmalıdır. Bu sınıflama yerinde kalkındırıl
ması mümkün olmayan ve mümkün olan köyler şeklinde yapılmalıdır. 

10.2.1 Yerinde Kalkındırılması Mümkün Olmayan Köyler 
Yerinde kalkmdınlamayacak ve aktif iş gücü azalan köyler belirlenmeli, bu köylerin yerinde 

kalkındırılması için kaynak aktarılmamalıdır. Bu köyler 6831 sayılı Orman Kanunu 2/A Maddesine 
göre orman sınırları dışına çıkarılacak yerlere, bu mümkün olmadığı takdirde başka yerlere nak-
ledilmeli ve yerleştirilmelidir. Nakledilen köylere ait araziler süratle ağaçlandırılmalıdır. 
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Ancak köy naklinin çok pahalı olması, iskan sahalarında yeterli iskan ve tarım alanı bulun
maması, nakledilecek köy nüfusuna kayıtlı olduğu halde bu köyle hiç irtibatı olmayan kişilerin is
kan taleplerinde bulunması gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Köyde bilfiil oturanlar önceden tespit 
edilmeli ve yerleştirme işlemleri buna göre yapılmalıdır. 

Nakledilecek orman köylerinin ve nakledilecekleri yerlerin planlı bir şekilde önceden tespiti 
yapılmalıdır. Nakledilecek yerleşim alanlarının imar ve ihyası ile birlikte, okul, su, elektrik gibi alt 
yapı hizmetleri ve yapılacak evlerin köylünün de uygun göreceği bir mimari tarzda olması ve bu ev
lerin ekonomik amaçlı tarım alanı dışında yapılması planlanmalıdır. Aşağı havzalarda bilim ve fen 
bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürül
mesinde kesin yarar olduğu tespit edilen (2/A) ve orman olarak işletilen meyilsiz, taban, kır taban 
arazilerin (örneğin Muğla İli Fethiye İlçesi, Zorlar ve Eldirek Köylerindeki okaliptüs sahaları), köy
lünün kullanımında olan meyilli, yamaçta yer alan tarım alanları ile takası karşılığında koruma-kul-
lanma dengesi sağlanarak ödül ve ceza müessesi çalıştırılmalıdır. Yerinde kalkındırılması mümkün 
olmayan köylerde yaşayan insanların kurulu veya kurulacak olan hafif sanayi bölgelerinde istih
damına öncelik verilmelidir. 

10.2.2 Yerinde Kalkındırılması Mümkün Olan Köyler 
Yerinde kalkındırılabilecek köyler belirlenmelidir. Bunlar içerisinde mülkiyet ve diğer yasal 

sorunları çözüldükten sonra potansiyel kaynakları, diğer girdileri ve kendi imkanları ile kal
kınabilecek köyler ayrıştırılmalı, ORKÖY Genel Müdürlüğü'nün yatırım yapacağı köyler belirlen
melidir. Bu şekilde daha az sayıda orman köyüne daha çok ve etkili yatırım imkanları sağlanmalıdır. 

Kırsal alanlardaki orman köyleri ile ilgili çalışmalar havza bazında yürütülmeli, havza geliştir
meye yönelik ormancılık projelerinin entegrasyonunu sağlayacak entegre projeler hazırlanmalıdır. 
Havza ölçeğinde yapılacak çalışmalara, havzaya hizmet götüren kurum ve kuruluşlar ile halkın, 
yerel yönetimlerin ve gönüllü kuruluşların katılımları sağlanmalıdır. Bunun için havza yönetimi 
oluşturulmalı, bu yönetim içerisinde havza geliştirme ile ilgili görev üstlenmiş tüm kurum ve 
kuruluşlar yer almalıdır. Kurumların mevcut imkanları ile pilot bölgeler seçilerek uygulanmaya baş
lanmalıdır. Bu çalışmalarda ORKÖY Genel Müdürlüğü planlayıcı ve etkin bir rol üstlenmelidir. Bu 
projeler ve diğer çalışmalar için yeterli kaynak aktarılmalıdır. 

10.3 Orman Sınırları Dışına Çıkarılmış Arazilerin Değerlendirilmesi 
Anayasamızın 169. Maddesi ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre 31.12.1981 tarihinden ön

ce bilim ve fen bakımından orman özelliğini yitiren arazilerden bu güne kadar 473.419 ha arazi 
hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmış bunlardan sadece 6.701 ha'sı 2924 sayılı Kanuna göre 
satılabilmiş ve tapuları verilmiştir. Geriye kalan arazilerin değerlendirilmesi ve mülkiyetinin devri, 
Anayasa Mahkemesinin 4706 sayılı Kanunun 3. Maddesinin iptal gerekçeleri nedeniyle 
yapılamamaktadır. Orman özelliğini tamamen yitirdiği için orman sınırları dışına çıkarılan ve 
çıkarılacak olan yerler (2/B) ile yerinde kalkındırılması mümkün olmayan orman köyleri için orman 
dışına çıkarılacak olan yerlerin (2/A) mülkiyet sorunlarının çözülebilmesi için Anayasal ve yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Orman tahdidi hızla bitirilmeli, 31.12.1981 tarihi itibariyle bilim ve fen bakımından orman vas
fını tamamen kaybetmiş arazilerle ilgili mülkiyet sorunları çözülmeli, bundan sonra ormanların 
korunması açısından 2/B kavramı ve çalışmaları ormancılık gündeminden çıkarılmalıdır. Bu uy
gulamalardan elde edilecek gelirler bir fonda toplanmalı ve belirli bir kısmı orman köylülerinin kal
kındırılması, orman kadastrosunun yapılması, ağaçlandırma çalışmalarında ve nakledilecek orman 
köylerinin yerleştirilmesinde kullanılmalı, bu konu Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmalıdır. 
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10.4 Korunan Alanlarla İlgili Sorunların Çözümü 
- SİT alanları ve diğer korunan alanlarla ilgili mevzuatlar gözden geçirilmelidir. Bu alanların 

korunarak kullanılabilmesi için gerekli olan fiziksel altyapı düzenlemesi ile hizmet üretiminin ger
çekleştirilmesinde ilgili kamu kurum-kuruluşları ve yerel halkın katılımı ile bu alanların korunarak 
kullanılması sağlanmalıdır. Bu alanlarla ilgili master planlar hazırlanırken burada yaşayan insan
ların mülkiyet kullanımı ile ilgili haklarının korunması ve doğacak zararların telafisi hususunda 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Korunan alanlarla ilgili IUCN (Dünya Tabiatını Koruma Birliği) kategorilerine uyum sağlan
malı, bu konuda Dünyadaki gelişmeler izlenmeli, Ülkemizdeki kaynak değerlere sahip çıkılmalı, 
bunların belirlenmesi, korunması ve potansiyelimizin tanıtılması yapılmalıdır. Korunan alanlarla il
gili organizasyon, yönlendirme ve uygulama tek elden yürütülmeli ve bunlarla ilgili yasal düzen
lemeler yapılmalıdır. 

10.5 Diğer Sorunların Çözümü 
- Gerek 6831 sayılı Orman Kanununun ve gerekse ormanla doğrudan ya da dolaylı olarak il

gili kanunlar yeniden ele alınmalı, orman kaynaklarının korunması geliştirilmesi ve sürdürülebilir
lik anlayışıyla yeniden gözden geçirilmeli, konuyla ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi 
bulunan yirmiyi aşkın kanun yeni bir anlayışla tek bir kanun durumuna getirilmelidir. 

- Orman köylülerinin kalkındırılmasında asıl çözüm sürdürülebilir kalkınma ve katılımcılık 
modelidir. Bu modele uygun ülke genelinde ulusal bir çevre politikası belirlenmeli, günün şartları 
ve olası gelişmeler dikkate alınmalı, bölgesel ve değişik statülerde gerçekleştirilecek planlar bir
birine entegre olmalı, birbirini desteklemeli ve doğal kaynakların taşıma kapasiteleri dikkate alın
malı, ülkemizin genel politikasıyla koruma politikası arasında gerekli uyum ve destek sağlan
malıdır. 

- Ahır hayvancılığında iyi ırklar ve uygun beslenme ile et, süt bakımından en yüksek verimin 
alınması yoluna gidilmelidir. 

- Tarım ve hayvancılıkta birim alanda verim arttırıcı tedbirler alınmalıdır. 
- Tarım ve meraya elverişli olmayan sahalarda ağaçlandırmalar yapılarak bir taraftan erozyona 

engel olunarak, diğer taraftan da bu ağaçlandırmaların çeşitli olumlu fonksiyonlarından yararlanıl
malıdır. 

- Mera ıslahı yapılarak bunların ot verimleri yükseltilmelidir. 
- Belirlenen tarım topraklarının yanlış kullanımı önlenmeli ve entans iftarıma elverişli makineli 

çalışmayı rasyonel hale getirecek birimler şekline dönüştürülmelidir. 
- Orman köylerinde ısı yalıtımlı yapılaşmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
- Kamu (toplum) yararı adı altında yapılan her türlü tahsis ve izinler, ormanların korunması, 

bütünlüğünün bozulmaması, daraltılmaması ve faydalarının devamlılığı gibi hususlar dikkate 
alınarak daha özenli ve teknik kriterlere dayandırılarak yapılmalıdır. Kesin bir zorunluluk ve büyük 
bir toplumsal yarar olmadıkça izin ve tahsis verilmemelidir. 

- Toplumun orman ürün ve hizmetlerine olan gereksinmelerini karşılayabilecek biçimde sür
dürülebilir ormancılık anlayışına ve ormanlardan çok yönlü yararlanma ilkesine göre orman kay
naklarının işlevsel sınıflandırılması yapılarak işletilmesi gerçekleştirilmedir. 

- Devlet sektörü yanında özel sektörü de ağaçlandırma çalışmalarına özendirmek ve daha geniş 
ölçüde katkılarını sağlamak bakımından gerekli önlemler alınmalı ve etkin bir şekilde uygulan
malıdır. 
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- Ülkemizde kavakçılık ve kızılağaç yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için arz - talep dengesinin 
belirlenerek, özel kızılağaç ve kavak ağaçlandırılmaları teşvik edilmelidir. 

- Ormancılık örgütündeki personel devamlılığı bölgesel olarak sağlanmalı, personel 
atamalarında uzmanlığa, kıdem ve liyakat sistemine gereken titizlik gösterilmelidir. 

- Yangınlarla mücadele, orman koruma, ağaçlandırma, ORKÖY çalışmaları ve yeni korunan 
alanların kurulması vb. ormancılık etkinlikleri için genel bütçeden yeterli finansman sağlanmalıdır. 

- Orman içi ve orman bitişiği köylerde, el sanatları biçki, dikiş, nakış gibi hizmet faaliyetleri 
yürütülmeli ve ayrıca sanatsal faaliyetlerde de topluma örnek olunmalıdır. 

- Fıstıkçamı, zeytin gibi ağaç türlerinin yemişleri, meyveleri, ve diğer ürünleri orada yaşayan 
insanların istifadesine sunulmalıdır. Bu tarz ağaçlarla açık bulunan yerler ağaçlandırılmalı, mevcut 
ağaçlar ıslah edilmeli ve korunmalı, böylece orman köylüsüne ek gelir sağlanmalıdır. Defne, kekik, 
adaçayı, biberiye vb. diğer orman dışı tali ürünlerinin yetiştirilmesi teşvik edilmelidir. 

- Turizm bölgelerinde tüketilen ürünlerin paketlenebileceği ambalaj imalatları ve benzeri hafif 
sanayi bölgelerinin orman köylerinin yakınlarında verimsiz hazine arazilerinde oluşturulması teşvik 
edilmelidir. 

- Sahile yakın yerlerdeki makilik, fundalık yerlerin halkın ekonomik durumunu düzeltmek için 
orman köylüsünün ve burada yaşayan insanların hizmetine sunulmalıdır. 

- Orman içinde orman vasfı da gösterebilen, keçiboynuzu (harnup), defne, ceviz, kestane, yetiş
tirilmeli ve bunlarla ilgili sanayii geliştirecek tedbirler alınmalıdır. 

Orman köylülerinin ormanlardan çok yönlü faydalanmaları için yazılı ve sözlü basın kanalıy
la bilgilendirilmeli, ormanlarımızda tali orman ürünü olarak yetişen gıda, ilaç ve boya sanayiinde 
kullanılan bitki ve otların nasıl yetiştirileceği ve bu ürünlerden devamlı faydalanılması yönünde 
projeler hazırlanarak uygulanmalıdır. 

Orman köylülerinin taleplerinin karşılanabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
11. SONUÇ 
Komisyonumuzun merkezde, çeşitli illerde ve orman köylerinde yaptığı araştırma ve in

celemeler sonucunda, orman köylülerinin; 
- Orman kadastrosu ve mülkiyet, 
- Orman sınırları dışına çıkarılan yerlerle ilgili, 
- Koordinasyon ve finansman yetersizliği ile ilgili, 
- Korunan alanlar ve diğer konularla ilgili sorunlarının olduğu, 
- İnsan, zaman ve sermaye kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmadığı, 
- Yeterli kaynak aktarılmadığı, 
- Aktarılan kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmadığı ve taleplerin zamanında kar

şılanamadığı, 
- Zaman içinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılmadığı, tespit edilmiştir. 
Orman Köylülerinin Sorunlarının Çözümü İçin; 
- Orman köylerinin toprak sınıflandırılması yapılmalı ve entansif tarımla ilgili tedbirler alın

malıdır. 
- Kadastro ve mülkiyet sorunları çözülmeli, 
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- Orman tahdidi hızla bitirilmeli, 31.12.1981 tarihi itibariyle 2/B uygulamalarıyla ilgili çalış
malar süratle sonuçlandırılmalı, 

- Orman vasfını kaybeden araziler tespit edilmeli, 
- Bunlarla ilgili gerekli olan Anayasal ve yasal düzenlemeler yapılmalı, 
- Bundan sonra 2/B kavramı ve çalışmaları ormancılık gündeminden çıkarılmalıdır. 
- Orman köyleri ekonomik bakımdan sınıflandırılmalı, yerinde kalkındırılması mümkün olan 

köyler uygun alternatif projelerle desteklenmelidir. 
- 2/B uygulamalarından elde edilecek gelir bir fonda toplanarak bu gelirin önemli bir kısmı or

man köylerinin kalkındırılması, orman ve tapu kadastrosu yapılması, orman köylerinin 2/A maddesi 
gereğince nakledilecek köylerin yerleştirilmesi ve yeni ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmalı, 
bu konu Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmalıdır. 

Bu şekilde orman köylerinin sorunları çözülerek kalkındırılmaları sağlanmalıdır. 
Yüce Meclisin takdirlerine saygıyla arz ederiz. 

Başkanı 
Nusret Bayraktar 

İstanbul 
Kâtip 

Erdoğan Kaplan 
Tekirdağ 

Üye 
Mehmet Işık 

Giresun 
Üye 

Hasan Özyer 
Muğla 

Başkanvekili 
Fikret Badazlı 

Antalya 
Üye 

Nail Kamacı 
Antalya 

Üye 
Ali Er 
Mersin 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 

Sözcü 
Yüksel Coşkunyürek 

Bolu 
Üye 

Abdulmecit Alp 
Bursa 
Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 
Üye 

Hasan Ali Çelik 
Sakarya 
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KISALTMALAR 

Orman - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 

Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü 

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 

Hektar 

Metreküp 

Fenni Arıcılık 

Süt Sığırcılığı 

Süt Koyunculuğu 

Besi Sığırcılığı 

Besi Koyunculuğu 

Seracılık 

Kültür Mantarcılığı 

Meyvecilik 

Zeytin Salamura 

Motorlu Bez Dokumacılığı 

Kültür Alabalıkçılığı 

Muz Yetiştiriciliği 

Halıcılık 
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TABLO 1: İLLER İTİBARİYLE ORMAN KÖYÜ VE NÜFUS DURUMLARI 

İLLER 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRI 
AKSARAY 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARDAHAN 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BARTIN 
BATMAN 
BAYBURT 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
DÜZCE 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HATAY 
İĞDIR 
İSPARTA 
İSTANBUL 

I İZMİR 

ORMAN 
İÇİ KÖYÜ | 

ADET I 

173 
851 
47 

] 
| 

72 
81 

297 
4 

160 
102 
360 
126 

64 
. 

77 
199 

53 
73 
42 

182 
259 

71 
151 
124 
195 
23 
17 

102 
34 
39 
74 
54 
75 
57 
12 
48 

| 
60 
60 

| 191 

NÜFUS I 

78.346 
41.504 
17.064 
. 
. 
19.904 
10.706' 

135.843 
1.647 

47.540 
44.619 

107.718 
48.222 
26.254 
. 
11.107 
56.536 
15.248 
12.807 
14.706 
49.492 
67.940 
14.484 
46.269 
56.723 
84.494 
10.365 

5.192 
25.762 

3.314 
11.982 
11.186 
29.052 
35.797 
14.880 
10.002 
25.126 
-
20.769 
34.736 
74.146 

BİTİŞİ 
ADET I 

120 
95 

105 
| 

29 
174 
271 
158 

75 
148 
233 
431 
135 
42 
37 

149 
34 

102 
355 
126 
395 
294 
154 
390 
166 
107 
173 
148 
163 
282 
276 
139 
109 
242 
187 

33 
91 

[ 
89 
72 

| 332 

KKÖY 
NÜFUS 

62.946 
50.805 
41.617 

17.542 
64.304 
53.084 
99.418 
24.984 
45.169 

128.825 
190.764 

72.639 
16.846 
10.398 
35.693 
19.115 
41.373 
80.094 
54.174 

173.529 
109.205 

26.673 
127.758 

78.767 
54.217 
77.983 
70.985 
39.468 
31.641 
76.244 
34.901 
48.317 
84.188 
39.863 
11.356 
64.874 

| 
49.065 
53.826 

| 180.967 

TOPLAM | 
ADET I 

293 
180 
152 

| 
29 

246 
352 
455 

79 
308 
335' 
791 
261 
106 

37 
226 
233 
155 
428 
168 
577 
553 
225 
541 
290 
302 
196 
165 
265 
316 
315 
213 
163 
317 
244 
45 

139 
| 

149 
132 

| 523 

NÜFUS I 
141.292 
92.309 
58.681 

| 
17.542 
84.2081 
63.790 

235.261 
26.631 
92.709 

173.444 
298.482 
120.861 
43.1001 
10.3981 
46.8001 
75.651 
56.6211 
92.901 
68.880 

223.021 
177.145 
41.157 

174.027 
135.490 
138.711 

88.3481 

76.177 
65.230 
34.955 
88.226 
46.087 
77.369 

119.985 
54.743 
21.358 
90.000 

69.834 
88.562 

| 255.113 
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KAHRAMANMARAŞ 
KARABÜK 
KARAMAN 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KİLİS 
KIRIKKALE 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MANİSA 
MARDİN 
MERSİN 
MUĞLA 
MUŞ 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
OSMANİYE 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
SİİRT 
SİNOP 
SİVAS 
Ş.URFA 
ŞIRNAK 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
UŞAK 
VAN 
YALOVA 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
TOPLAM 

145 
94 
34 
3 

403 
11 
9 
2 

40 
6 

39 
52 

132 
60 

189 
181 
235 
137 
25 

• 

2 
71 
56 
43 
58 

244 
94 

203 
124 

-
77 
25 

261 
25 

201 
33 
4 
6 

86 
49 

7.302 

85.207 
19.876 
10.484 

957 
71.379 
4.928 
3.839 
1.353 

13.965 
2.193 

13.451 
15.718 
32.386 
20.610 
68.675 
49.010 
99.390 
73.926 
8.076 

-
619 

29.490 
36.030 
9.844 

25.423 
107.467 
31.562 
47.740 
31.487 
. 
23.060 
8.448 

82.239 
9.696 

12.662 
12.075 
2.408 
1.340 

34.489 
27.628 

2.450.612 

149 
176 
71 
28 

613 
75 
22 
62 
79 
41 

193 
199 
366 
116 
343 
76 

180 
231 
66 
6 

25 
291 
51 
79 

369 
524 
64 

259 
270 
17 
24 

106 
267 
179 
116 
181 
14 
27 

206 
307 

13.129 

82.882 
35.226 
34.345 
14.852 

113.149 
23.413 
7.027 

16.784 
41.548 
10.385 
83.048 
83.474 

126.400 
35.030 

159.699 
22.250 
95.371 

144.244 
27.135 
2.375 

19.819 
136.388 
45.289 
25.857 

180.013 
252.351 
16.280 
70.137 
49.037 
10.849 
9.055 

40.566 
96.390 
89.956 
14.745 
70.226 
9.967 

19.774 
86.494 

191.815 
5.137.262 

294 
270 
105 
31 

1.016 
86 
31 
64 

119 
47 

232 
251 
498 
176 
532 
257 
415 
368 
91 
6 

27 
362 
107 
122 
427 
768 
158 
462 
394 
17 

101 
131 
528 
204 
317 
214 

18 
33 

292 
356 

20.431 

168.089 
55.102 
44.829 
15.809 

184.528 
28.341 
10.866 
18.137 
55.513 
12.578 
96.499 
99.192 

158.786 
55.640 

228.374 
71.260 

194.761 
218.170 
35.211 
2.375 

20.438 
165.878 
81.319 
35.701 

205.436 
359.818 
47.842 

117.877 
80.524 
10.849 
32.115 
49.014 

178.629 
99.652 
27.407 
82.301 
12.375 
21.114 

120.983 
219.443 

7.587.874 
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T A B L O 2: ARAZİ DAĞILIM TABLOSU 

İLİ 
ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRI 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HATAY 
İSPARTA 
İÇEL 
İSTANBUL 
İZMİR 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KONYA 

[KÜTAHYA 

HANE SAYISI 

27.343 
19.995 
15.578 

| 
21.346 
22.410 
79.850 
32.841 
58.950' 
79.549 
14.050 
16.066 

8.714 
36.989 
18.099 
56.412 
49.601 
12.487 
52.736 
43.189 
32.460 

8.886 
17.708 
13.048 
22.737 
18.330 
10.090 
26.415 
11.940 
4.131 

22.394 
27.268 
49.763 
18.016 
58.957 
3.698 

59.838 
1.465 

10.265 
3.857 

25.783 
54.390 

l 47.197 

A R A Z İ S İ | 

OLMAYAN 

2.602 
4.069 
1.842 

-1 
1.553 
1.723 

16.982 
297 

9.673 
12.461 

883 
1.982 
1.269 
1.071 
2.629 
3.185 
3.682 

965 
3.351 
5.558 
4.020 

681 
1.255 
1.253 
1.347 
1.308 
2.059 

136 
431 
280 

6.002 
2.692 
6.589 
2.762 

11.140 
339 
447 
469 

1.196 
684 

1.659 
10.208 

[ 3.948 

1_10da.OLAN 

9.540 
9.461 
3.759 

| 
4.648 
7.506 

20.866 
16.918 
16.560 
18.886 

835 
6.921 
5.321 
5.639 
3.917 

12.127 
7.451 
2.560 
9.090 

10.045 
9.895 
1.218 
8.742 
2.888 
9.302 
2.679 
3.147 
8.753 
3.983 
2.545 
8.379 
6.936 

17.958 
4.385 

16.662 
350 

13.115 
945 

1.983 
388 

6.492 
15.717 

I 9.072 

11_25da.OLAN 

8.898 
3.590 
5.205 

7.017 
6.703 

23.153 
10.970 
19.918 
23.930 

3.587 
4.155 
1.620 

11.689 
5.816 

19.256 
16.306 
4.154 

16.011 
14.054 
9.760 
2.947 
4.161 
3.837 
7.085 
4.833 
2.467 

12.366 
5.707 

768 
5.314 
9.760 

13.475 
j 5.101 

16.587 
994 

23.343 
46 

3.115 
1.646 
6.314 

20.321 
I 12.797 

26_50 da.OLAN 

6.303 
2.875 
4.772 

| 
8.128 
6.478 

18.849 
4.656 

12.799 
24.272 

8.745 
3.008 

504 
14.455 
5.737 

21.844 
22.162 

4.808 
24.284 
13.532 
8.785 
4.040 
3.550 
5.070 
5.003 
9.510 
2.417 
5.160 
1.819 

538 
2.699 
7.880 

11.741 
5.768 

14.568 
2.015 

22.933 
5 

3.971 
1.139 

11.318 
8.144 

1 21.380 

5KOLAN 

4.135 

j "^^_ 
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İLİ 

Nak.Top. 
MALATYA 
MANİSA 
K.MARAŞ 
MARDİN 
MUĞLA 
MUŞ 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
SİİRT 
SİNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
ŞANLIURFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
ŞIRNAK 
AKSARAY 
BAYBURT 
KARAMAN 
KIRIKKALE 
BATMAN 
ŞIRNAK 
BARTIN 
ARDAHAN 
İĞDIR 
YALOVA 
KARABÜK 
KİLİS 
OSMANİYE 
TOPLAM 

HANE SAYISI 

1.214.841 
15.095 
44.596 
34.097 
23.507 
63.462 

1.582 
-
3.247 

54.158 
12.668 
38.518 
45.540 
10.813 
31.561 
15.992 
7.216 

60.861 
31.049 
14.816 
1.085 

14.649 
2.016 

20.647 
46.742 
4.741 

250 
780 

9.391 
3.382 
8.478 
8.380 

21.669 
8.681 
-
4.485 

18.154 
2.171 

18.262 
1.917.582 

A R A Z İ S İ 

OLMAYAN 

136.682 
1.383 
7.280 
9.265 
6.250 
7.307 

327 
-

310 
904 

1.047 
1.611 
1.206 
1.085 

284 
506 
287 

3.576 
252 

1.109 
204 
276 
132 

1.662 
5.139 

410 
100 
30 

390 
299 
580 

1.328 
750 
419 

-
79 

233 
1.059 
5.342 

199.103 

1 10da.OLAN 

327.584 
5.975 
9.003 
9.040 
8.332 

19.533 
657 

-
1.731 

17.228 
8.859 
7.508 
6.545 
4.305 
2.896 
4.133 

981 
11.942 
21.993 
4.976 

95 
2.992 
1.015 
4.730 

18.858 
2.499 

75 
120 

3.428 
285 

4.071 
5.026 
6.320 
2.567 

-
2.200 
3.449 

413 
4.386 

535.750 

11 25da.OLAN 

378.776 
4.231 

13.865 
8.388 
5.248 

18.918 
336 

-
815 

22.370 
2.214 

12.287 
16.818 
3.577 
9.754 
5.805 
1.611 

20.158 
7.442 
4.427 

175 
5.785 

647 
7.658 

13.399 
1.200 

25 
483 

3.017 
1.335 
1.560 
1.376 
5.630 
3.644 

-
1.158 
6.325 

242 
3.660 

594.359 

26 50 da.OLAN 

367.664 
3.506 

14.448 
7.404 
3.677 

17.704 
262 

-
391 

13.656 
548 

15.648 
20.961 

1.846 
18.627 
5.548 
4.337 

25.185 
1.362 
4.304 

551 
5.596 

222 
6.597 
8.055 

632 
50 

147 
2.556 
1.463 
2.267 

650 
6.001 
2.051 

-
1.048 
6.808 

457 
4.874 

577.103 

5KOLAN 

4.135 

1.464 

1291 

2.968 

-

1.339 

11.197 
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TABLO 3: ORKÖY FERDİ KREDİ İŞLETME TÜRLERİ 

SIRA 
NO 

A- SOSYJ 

1 
2 
3 

İŞLETME TÜRÜ 

M AMAÇLI KREDİLER 
Dam Örtülüğü 
Isıtma Pişirme Araçları. 
Biyogaz Tesisi 

B- EKONOMİK AMAÇLI KREDİLER 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

| 38 

Fenni Arıcılık 
Süt Sığırcılığı 
Süt Koyunculuğu 
Besi Sığırcılığı 
Besi Koyunculuğu 
Besi Kuzuculuğu 
Besi Tavukçuluğu 
Yumurta Tavukçuluğu 
Anaç Tavukçuluk 
Kürk Hayvancılığı 
Halıcılık 
Kilimcilik 
Motorlu Bez Dokumacılığı. 
İpek Halıcılık 
Çanakçılık-Çömlekçilik 
Motorlu Kesim Aletleri 
İpek Böcekçiliği 

Seracılık 

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirme. 
Bağcılık 
Meyvecilik 
(Ceviz,Vişne,Kiraz,Elma,Nar vb.) 
Kivi Yetiştiriciliği 
Gülcülük 
Zeytincilik 
Yayla Bağcılığı 
Kıyı Balıkçılığı 
Zeytin Salamura 
Muz Yetiştiriciliği 
Çilekçilik 
Tarla Sebzeciliği 
Kültür Mantarcılığı 
Tatlı Su Balıkçılığı 
Kafes Balıkçılığı 
Defne-Zeytinyağından Sabun Üretimi 

| Brokoli Yetiştiriciliği 

KAPASİTESİ 

150 m" 
1 Takım 
1 Adet 

20 Kovan 
2 Baş 

30+1 Baş 
10 Baş 
50 Baş 
75 Baş 

1000 Baş 
500 Baş 
1500 Baş 

2 Aile(8+2) 
1 Tezgah 
1 Tezgah 
1 Tezgah 
1 Tezgah 
1 Tezgah 
1 Takım 

2 Kutu ph 
500 m* 

(2x250 m2) 
5 Dekar 
5 Dekar 
5 Dekar 

2 Dekar 
5 Dekar 
5 Dekar 
5 Dekar 
1 Sandal 
5 ton/yıl 
2 Dekar 
2 Dekar 
2 Dekar 

4000 kg/yıl 
3000 kg/yıl 
3000 kg/yıl 
10800 kg/yıl 

| 2 Dekar 

VADE 
SÜRESİ 

(YIL) 

5 
4 
4 

4 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
6 
3 
3 

5 

5 
7 

7 

7 
6 
7 
9 
6 
4 
2 
3 
2 
5 
5 
6 
4 

I 2 

ÖDEMESİZ I 
DEVRE 

(YIL) 

-

I -

2 
4 

4 • 

4 
1 
4 
4 
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T A B L O 4 : 2002 YILI ÖZEL ÖDENEK ve DIŞ KAYNAKLI (İFAD) 
PROJELER KAPSAMINDA YAPILAN FERDİ KREDİ UYGULAMALARI 

MİLYON TL 
BÖL. 1 
MÜD. 

D
O

Ğ
U

 K
A

R
A

D
E

N
İZ

 
B

A
TI

 K
A

R
A

D
E

N
İZ

 
M

A
R

M
A

R
A

 
E

G
E

 
ı B

A
TI

 A
K

D
EN

İ 

BAŞMÜH. 

TRABZON 

ARTVİN 

GİRESUN 

ORDU 

RİZE 
SAMSUN 
TOPLAM 

BOLU 

BARTIN 
KASTAMONU 

SAKARYA 

SİNOP 

ZONGULDAK 

TOPLAM 

İSTANBUL 

BURSA 

ÇANAKKALE 
KIRKLARELİ 

KOCAELİ 

TOPLAM 
İZMİR 

AYDIN 

BALIKESİR 

DENİZLİ 

MANİSA 

MUĞLA 

TOPLAM 
ANTALYA • 
BURDUR 

1 İSPARTA 

1 TOPLAM 

İLİ 

TRABZON 

BAYBURT 

GÜMÜŞHANE 

ARTVİN 

GİRESUN 

ORDU 

RİZE 
SAMSUN 

BOLU 
DÜZCE 
BARTIN 
KASTAMONU 
SAKARYA 

SİNOP 

ZONGULDAK 

KARABÜK 

İSTANBUL 
TEKİRDAĞ 

BURSA 

BİLECİK 
ÇANAKKALE 
KIRKLARELİ 
EDİRNE 
KOCAELİ 

YALOVA 

İZMİR 

AYDIN 

BALIKESİR 

DENİZLİ 

UŞAK 
MANİSA 

MUĞLA 

ANTALYA 
BURDUR 

İSPARTA 

BÜTÇE 1 
ÖDENEĞİ 1 

90.000 

50.000 

40.000 

170.000 

724.90o\ 

242.000\ 

50.000 
150.000 

1.518.900 
250.000 
100.000 
40.000 

120.000 
180.000 

180.000 

240.000 

200.000 

1.310.000 
200.000 
120.000 

250.000 

100.000 
190.000 
120.000 
80.000 

365.000 

100.000 

1.525.000 
100.000 

125.000 

275.000 

225.000 

75.000 
170.000 

160.000 

1.130.000 
175.000 
150.000 

60.000 

| 385.000 

ÇALIŞMA I 
PROGRAMI 

89.500 

50.000 

40.000 

168.000 

724.800 

239.950 

49.950 
146.000 

1.508.200 
249.988 
99.600 
34.490 

119.000 
175.000 

180.000 

236.671 

200.000 

1.294.749 
196.478 
115.544 

249.500 

97.500 
187.812 
119.000 
79.925 

365.000 

99.000 

1.509.759 
98.000 

125.000 

275.000 

225.000 

75.000 
170.000 

158.500 

1.126.500 
175.000 
150.000 

60.00C 

l 385.000 

KREDİ TÜR0 

Süt Koyunculuğu I 
Besi Sığırcılığı 
Kültür Mantarcılığı | 
Besi Koyunculuğu I 
Süt Koyunculuğu | 
Besi Sığırcılığı | 
Alabahkçılık 
Sût Sığırcılığı I 
Süt Koyunculuğu 
Süt Sığırcılığı I 
Süt Koyunculuğu \ 
Sût Sığırcılığı | 
Sür Koyunculuğu 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 

Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
SOt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Besi Koyunculuğu 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Süt Koyunculuğu 

Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Meyvecilik 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
| Seracılık 

Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
|Zeytin Salamura 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 

İMot. Bez Dokuma 
| Süt Sığırcılığı 
| Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 

| Seracılık 
I 
|Süt Sığırcılığı 
|Süt Sığırcılığı 
I Süt Sığırcılığı 
Halıcılık 

J 

ÜNİTE I 
ADEDİ 

8 
61 21 10 
4 
41 
1 

16 
26 
92 

106\ 
26\ 
36\ 
15 
19 

371 
45 
20 

8 
17 
28 
10 
21 
55 
16 
25 

245 
34 
32 
46 
44 
26 
54 
34 
23 
85 
11 
6 

395 
14 
18 
14 
44 
20 
25 
15 
33 
27 

6 
216 

23 
33 
13 
13 

| 82 

TUTARI 

35.544 
27.500 

7.996 
49.957 
17.500 
17.500 
5.000 

52.000 
116.000 
217.300\ 
301.000\ 

79.900\ 
135.000 

49.950 
131.500 

1.243.647 
247.969 

99.444 
27.592 

119.000 
175.000 
55.000 

125.000 
229.757 

54.878 
138.750 

1.272.390 
195.206 
111.840 
172.500 
44.000 
97.500 

187.812 
119.000 
79.925 

365.000 
62.000 
27.000 

1.461.783 
98.000 

106.000 
19.000 

227.215 
99.585 

125.000 
75.000 

169.840 
128.200 
27.000 

1.074.840 
161.000 
150.000 
50.900 

9.100 
371.000 
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BÖL. 
MÜD. 

D
O

Ğ
U

 A
KD

EN
İZ

 
İÇ

 A
N

AD
O

LU
 

DO
Ğ

U
 A

NA
DO

 
G

Ü
N

EY
D

O
Ğ

U
 A

N
AD

O
LU

 

BAŞMÜH. 

ADANA 

GAZİANTEP 

HATAY 
K.MARAŞ 
TOPLAM 

ANKARA 

AFYON 
AMASYA 
ÇANKIRI 

ÇORUM 

ESKİŞEHİR 

KONYA 

KÜTAHYA 
SİVAS 

TOKAT 

İLİ 

ADANA 

KAYSERİ 
NİĞDE 

OSMANİYE 

GAZİANTEP 
KİLİS 
HATAY 
K.MARAŞ 

ANKARA 

KIRIKKALE 
KIRŞEHİR 
AFYON 
AMASYA 
ÇANKIRI 

ÇORUM 

Y O Z G A T 

ESKİŞEHİR 

KONYA 

KÜTAHYA 
SİVAS 

TOKAT 

BÜTÇE 
ÖDENEĞİ 

230.000 

30.000 
50.000 

50.000 

60.000 
20.000 

120.000 
120.000 
680.000 

350.000 

80.000 
100.000 

75.000 
80.000 

120.000 

150.000 

96. .100 

200.000 

100.000 

150.000 
100.000 

260.000 

ÇALIŞMA 
PROGRAMI 

229.500 

30.000 
49.500 

50.000 

60.000 
20.000 

120.000 
120.000 
679.000 

345.726 

73.000 
99.531 
75.000 
79.987 

120.000 

148.000 

96.300 

199.000 

99.260 

150.000 
99.670 

258.036 

KREDİ TÜRÜ 

Süt Sığırcılığı 
Süt Koyunculuğu 
Süt Koyunculuğu 
Süt Koyunculuğu 
SOt Sığırcılığı 
Bağcılık 
Süt Sığırcılığı 
SOt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 

Süt Sığırcılığı 
SOt Koyunculuğu 
Süt Sığırcılığı 
Süt Koyunculuğu 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Süt Koyunculuğu 
SOt Sığırcılığı 
SOt Koyunculuğu 
Süt Sığırcılığı 
Süt Koyunculuğu 
Süt Sığırcılığı 
Süt Koyunculuğu 
Süt Sığırcılığı 
Süt Koyunculuğu 
Süt Sığırcılığı 
Süt Koyunculuğu 

T O P L A M 1.861.300 1.843.510 

ERZURUM 

ERZİNCAN 
TOPLAM 

ŞANLIURFA 

DİYARBAKIR 

ELAZIĞ 

MUŞ 

SİİRT 

ERZURUM 
ARDAHAN 
KARS 
ERZİNCAN 

ADIYAMAN 

DİYARBAKIR 

MARDİN 
ELAZIĞ 
BİNGÖL 

MALATYA 

TUNCELİ 

MUŞ 

MUŞ 

BİTLİS 

HAKKARİ 
SİİRT 

BATMAN 

ŞIRNAK 

170.000 
40.000 
40.000 

120.000 
370.000 

40.000 

100.000 

100.000 
50.000 

232.082 

50.000 

50.000 

100.000 

114.000 

50.000 

50.000 
60.000 

60.000 

60.000 

170.000 
40.000 
40.000 

120.000 
370.000 

40.000 

100.000 

100.000 
48.000 

228.000 

50.000 

48.000 

100.000 

114.000 

48.000 

48.000 
60.000 

60.000 

60,000 

Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 
Süt Sığırcılığı 

Süt Koyunculuğu 
Süt Sığırcılığı 
Süt Koyunculuğu 
Süt Koyunculuğu 
Süt Koyunculuğu 
Süt Koyunculuğu 
Süt Sığırcılığı 
Süt Koyunculuğu 
Süt Koyunculuğu 
Süt Sığırcılığı 
Süt Koyunculuğu 
SOt Koyunculuğu 
Süt Sığırcılığı 
Süt Koyunculuğu 
Süt Koyunculuğu 
Süt Koyunculuğu 
Süt Sığırcılığı 
Süt Koyunculuğu 
Süt Koyunculuğu 

T O P L A M * 1.116.082 1.104.000 
G E N E L T O P L A M | 9.894.282| 9.820.718J 

ÜNİTE 
ADEDİ 

14 
28 

5 
9 
6 
7 

12 
4 

24 
26 

135 
14 
47 
15 
17 
24 
19 
22 
20 

8 
3 

14 
15 
20 
11 
5 

30 
20 
14 
26 

344 
34 

8 
8 

24 
74 

8 
12 
10 
20 

8 
38 

4 
5 
8 
1 

16 
19 

8 
3 
8 

12 
4 
8 

12 
204 

2.066 

TUTARI 

69.769 
154.000 
30.000 
49.500 
29.901 
17.500 
59.786 
19.933 

117.259 
120.000 
667.648 

64.553 
259.552 

69.516 
93.976 
74.364 
79.987 

119.569 
97.946 
48.000 
15.000 
81.300 
74.000 

120.000 
52.558 
27.590 

150.000 
99.670 
72.550 

180.660 
1.780.791 

170.000 
40.000 
40.000 

120.000 
370.000 
40.000 
49.800 
50.200 

100.000 
47.700 

225.130 
19.204 
29.997 
47.896 
3.834 

96.288 
7 74.342 

30.672 
18.054 
48.144 
60.000 
20.000 
40.000 
60.000 

1.101.261 
9.343.360 

ÖZEL ÖDENEKTEN VERİLEN KREDİLERT,732 Ünite =8.174.388.000.000.TL 
KIRSAL KALKINMA PROJELERİNDEN : 334 ünite =1.168.972.000.000.TL 

NOT: italik yazılanlar Kırsal Kalkınma Projelerinden verilen kredilerdir. 
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T A B L O 5: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
ORMAN-KÖY İLİŞKİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

2003 YILI 
İLLERİN FERDİ KREDİ ÖDENEK VE UYGULAMA CETVELİ (KESİN) 

31.12.2003 
ÖZEL ÖDENEK UYGULAMALARI MİLYON TL 

l ü 

ADANA 

ADIYAMAN 

AFYON 

AMASYA 

ANKARA 

ANTALYA 

ARDAHAN 

ARTVİN 

AYDIN 

BALIKESİR 

BARTIN 

BATMAN 

BİLECİK 

BİTLİS 

BOLU 

BURDUR 

BURSA 

ÇANAKKALE 

ÇANKIRI 

ÇORUM 

DENİZLİ 

DİYARBAKIR 

Tahsis Edilen 
ödenek Miktarı 

400.000 

150.000 

170.000 

200.000 

300.000 

800.000 

70.000 

300.000 

290.000 

600.000 

150.000 

80.000 

200.000 

150.000 

400.000 

250.000 

400.000 

500.000 

220.000 

380.000 

420.000 

240.000 

Çalışma 
Programı 

399.300 

150.000 

169.998 

199.911 

296.760 

800.000 

64.150 

299.975 

289.000 

600.000 

139.500 

79.600 

199.950 

148.602 

399.200 

246.853 

399.900 

498.648 

218.640 

374.150 

420.000 

240.000 

Gönderilen 
Ödenek 

399.300 

150.000 

167.253 

199.911 

279.062 

609.864 

70.000 

299.975 

289.000 

556.250 

139.500 

79.600 

180.600 

148.602 

400.000 

246.853 

399.900 

477.584 

206.002 

350.826 

420.000 

240.000 

Harcanan 
ödenek 

399.300 

150.000 

167.253 

199.911 

244.363 

603.381 

64.150 

299.975 

288.400 

546.250 

139.413 

79.600 

180.600 

148.602 

395.405 

246.853 

399.900 

458.732 

205.992 

350.760 

417.606 

240.000 

Kredi Türü 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SUT KOYUNCU. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SERA 

K.MANTARCI. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

ZEY.SALAMURA. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

BESİ KOYUNCU. 

ZEY.SALAMURA. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNCU. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

Ün. 
Ad. 

18 
33 
16 
9 

12 
21 

9 
20 
12 
47 
16 
7 

10 
32 
19 
30 
12 
57 

6 
4 

31 
3 
7 

28 
4 

14 
54 
39 

62 

73 

12 

9 
4 

28 
58 
22 
16 

Harcama 

118.800 
280.500 

150.000 
47.997 

119.256 
114.240 
85.671 

124.480 
119.883 
435.381 
112.000 
56.000 
64.150 

176.000 
123.975 
270.000 

18.400 
466.250 

72.000 
8.000 

139.413 
18.000 
61.600 

180.600 
24.212 

124.390 
395.405 
246.853 

399.900 

458.732 

117.012 

88.980 
30.576 

320.184 
417.606 
110.000 
130.000 

Gön.Odetmfie 
Gftr* 

Nakdi G«rf ak 

(%) 
100 

100 

100 

100 

88 

99 

92 

100 

100 

98 

100 

100 

100 

100 

99 
100 

100 

96 

100 

100 

99 

100 
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DÜZCE 

EDİRNE 

ELAZIĞ 

ERZİNCAN 

ERZURUM 

ESKİŞEHİR 

GAZİANTEP 

GÜMÜŞHANE 

HAKKARİ 

HATAY 

İSPARTA 

İSTANBUL 

İZMİR 

KARABÜK 

KARAMAN 

KARS 

KASTAMONU 

KAYSERİ 

KİLİS 

KIRKLARELİ 

KOCAELİ 

KONYA 

KÜTAHYA 

MALATYA 

MANİSA 

MARDİN 

170.000 

100.000 

150.000 

200.000 

230.000 

200.000 

100.000 

180.000 

100.000 

200.000 

260.000 

160.000 

400.000 

240.000 

150.000 

100.000 

600.000 

100.000 

60.000 

200.000 

710.000 

380.000 

540.000 

150.000 

400.000 

150.000 

170.000 

100.000 

148.750 

200.000 

224.525 

200.000 

99.750 

179.820 

97.735 

200.000 

260.000 

160.000 

397.400 

240.000 

149.908 

96.225 

600.000 

99.000 

59.850 

200.000 

710.000 

378.112 

540.000 

150.000 

397.810 

150.000 

170.000 

100.000 

148.750 

200.000 

230.000 

200.000 

99.750 

179.820 

97.735 

200.000 

260.000 

160.000 

330.900 

240.000 

137.400 

100.000 

550.000 

93.225 

59.850 

200.000 

671.600 

378.112 

540.000 

150.000 

394.378 

150.000 

170.000 

100.000 

148.750 

187.500 

224.525 

" 200.000 

99.750 

178.387 

97.735 

198.878 

260.000 

150.000 

286.593 

233.890 

120.765 

91.425 

540.000 

93.225 

59.850 

200.000 

670.440 

365.750 

540.000 

148.745 

386.120 

150.000 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SUT SIĞIRCILIĞI 

SÛT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÛT SIĞIRCILIĞI 

SÛT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÛT SIĞIRCILIĞI 

SÛT SIĞIRCILIĞI 

SÛT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÛT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÛT KOYUNC. 

HALICILIK 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÛT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÛT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÛT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÛT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

FEN.ARICILIK 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SERA 

MEYVECİLİK 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÛT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 
SÜT SIĞIRCILIĞI 
SÜT KOYUNC. 
SUT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

BESİ SIĞIRCI. 

SÛT SIĞIRCILIĞI 

SÛT KOYUNCU. 

18 

20 

17 

32 

35 

6 

16 

15 

27 

11 

16 

12 

34 

6 

10 

22 

14 

14 

22 

15 

15 

4 

15 

54 

6 

6 

9 

40 

3 

66 

13 

4 

10 

24 

29 

25 
34 

9 
11 
32 

7 

4 

6 

15 

170.000 

100.000 

148.750 

187.500 

224.525 

48.000 

152.000 

99.750 

178.387 

97.735 

102.417 

96.461 

210.000 

42.000 

8.000 

150.000 

126.000 

160.593 

98.890 

135.000 

91.320 

29.445 

91.425 

540.000 

39.225 

54.000 

59.850 

200.000 

7.800 

485.200 

143.000 

21.200 

13.240 

146.112 

219.638 

200.000 
340.000 

53.280 
95.465 

263.192 

83.996 

38.932 

30.000 

120.000 

100 I 

100 

100 

94 

98 

100 

100 

99 

100 

99 

100 

94 

87 

97 

88 

91 

98 

100 

100 

100 

100 

97 

100 

99 

98 

100 
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K.MARAŞ 

MERSİN 

MUĞLA 

OSMANİYE 

RİZE 

SAKARYA 

SAMSUN 

SİİRT 

SİNOP 

SİVAS 

ŞIRNAK 

TEKİRDAĞ 

TOKAT 

TRABZON 

TUNCELİ 

UŞAK 

YALOVA 

ZONGULDAK 

GENEL TOPL 

420.000 

500.000 

600.000 

150.000 

150.000 

250.000 

520.000 

160.000 

300.000 

300.000 

140.000 

100.000 

412.000 

180.000 

160.000 

200.000 

80.000 

250.000 

17.772.000 

420.000 

500.000 

600.000 

149.600 

150.000 

250.000 

520.000 

156.400 

299.700 

300.000 

138.800 

99.960 

412.000 

179.820 

157.500 

200.000 

80.000 

250.000 

17.706.802 

418.386 

473.400 

514.800 

149.600 

150.000 

250.000 

486.000 

156.400 

292.700 

293.500 

138.800 

99.960 

412.000 

179.820 

157.500 

200.000 

56.000 

250 OOC 

17.030.468 

399.386 

478.600 

508.800 

149.600 

150.000 

250.000 

456.000 

156.000 

292.700 

138.400 

99.960 

412.000 

171.850 

157.500 

198.405 

56.000 

249735 

16.747.155 

SUT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNCU. 

MEYVECİLİK 

H.ALABALIKCI. 

SUT KOYUNC. 

MUZ SERACILIĞI 

SUT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

BESİ KOYUN. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SUT S!"j{RviLi\j! 

29 
17 
23 

2 
43 
19 

80 
22 
30 
25 
18 
23 
4 

15 
18 
11 

3 
27 

4 
13 
17 
7 

34 
26 
18 
26 

8 

49 
2.268 

200.386 
139.000 
46.000 
14.000 

387.000 
91.600 

508.800 
149.600 
150.000 
250.000 
180.000 
276.000 
24.000 

132.000 
167.500 

125.200 
19.665 

273.780 
24.000 

114.400 

99.960 
54.410 

357.590 
171.850 
157.500 
198.405 
56.000 

249.735 
16.747.155 

95 

100 

99 

100 
100 
100 

94 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

96 
100 
99 
100 

100 
98 

PROGRAM MİKTARI 

KREDİ TÜRÜ 

FEN.ARICILIK 

SÜT SIĞIRCIL 

SÜT KOYUNC 

BESİ SIĞIRCI. 

BESİ KOYUNC 

SERA 

ZEY.SALAMUI 

ALABAUKÇI. 

K.MANTAR 

MEYVECİLİK 

MUZ SERACIL 

HALICILIK 

TOPLAM 

ÜN.ADEDİ 

3 

1.628 

582 

4 

19 

26 

17 

3 

7 

47 

191 

10 

2.365 

TUTARI 

7.800 

11.466.531 

5.482.839 

38.932 

221.200 

178.000 

27.000 

21.000 

56.000 

86.500 

113.000 

8.000 

17.706.802 

UYGULAMA 

ÜN.ADEDİ 

3 

1.579 

558 

4 

17 

20 

16 

2 

7 

33 

19 

10 

2.268 

TUTARI 

7.800 

10.903.741 

5.211.042 

38.932 

197.200 

133.200 

26.400 

14.000 

56.000 

59.240 

91.600 

8.000 

16.747.155 

Çalışma 
Programına 
Göre Nakdi 

Gerçekleşme 
(%) 
100 

95 

95 

100 

89 

75 

98 

67 

100 

68 

81 

100 

95 

Fiziki 
Q«rç*kl*fnw 

100 
97 
96 
100 
89 
77 
94 

67 

100 

70 
100 
100 
96 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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KIRSAL KALKİNMA PROEJLERİ MİLYON TL 

İÜ 

BİNGÖL(KKP) 

MUŞ(KKP) 

ORDU(KKP) 

ÎİRESUN (KKF 

YOZGAT(KKP 

GEN.TOPLAM 

Tahsis Edilen 
ödenek Miktarı 

131.250 

97.735 

864.500 

930.000 

208.750 

2.232.235 

Çalışma 
Programı 

131.250 

97.735 

824.310 

930.000 

208.716 

2.192.011 

Gönderilen 
Ödenek 

129.795 

97.735 

760.000 

732.000 

208.750 

1.928.280 

Gönderi lec 
ek ödenek 

1.455 

Kr«dl Türü 

SÛT KOYUNC. 

Ün.Adedl 

15 
Talipli olmadığından uygulama yapılamadı 

64.310 

198.000 

-34 

263.731 

FENNİ ARICILIK 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

SÛT SIĞIRCILIĞI 

SÛT KOYUNC. 

ALABLIKÇIUK 

SÜT SIĞIRCILIĞI 

SÜT KOYUNC. 

15 
33 
69 
59 
52 

1 
15 
13 

272 

Harcama 

129.795 

43.500 

175.560 

465.750 

310.000 

415.000 

7.000 

93.937 

114.746 

1.755.288 

üön.Odenege 
GOra 

Nakdi Gerçek 

(%) 
100 
0 

90 

100 

100 

91 

PROGRAM MİKTARI 

KREDİ TÜRÜ 

FEN.ARICILIK 

SÜTSIĞIRCIL 

SÜT KOYUNC 

ALABAIIKÇI. 

TOPLAM 

ÛN.ADEDİ 

15 

133 

185 

3 

336 

TUTARI 

43.500 

719.256 

1.408.255 

21.000 

2.192.011 

UYGULAMA 

ÜN.ADEDİ 

15 

107 

149 

1 

272 

TUTARI 

43.500 

579.497 

1.125.291 

7.000 

1.755.288 

Çalışma 
Programına 
Göre Nakdi 

Gerçekleşme 

(%) 
100 

81 

80 

33 

80 

Fblkl 
Gerçekletme 

1*1 

100 
80 
81 
33 
81 

PROGRAM MİKTARI 

KREDİ TÜRÜ 

FEN.ARICIUK 

SÜT SIĞIRCIL 

SÜT KOYUNC 

BESİ SIĞIRCI. 

BES! KOYUNC 

SERA 

ZEY.SALAMUi 

ALABAUKÇI. 

K.MANTAR 

MEYVECİLİK 

MUZSERACIl 

HALICILIK 

GEN.TOPLAM 

ÜN.ADEDİ 

18 

1.761 

767 

4 

19 

26 

17 

6 

7 

47 

19 

10 

2.701 

TUTARI 

51.300 

12.185.787 

6.891.094 

38.932 

221.200 

178.000 

27.000 

42.000 

56,000 

86.500 

113.000 

8.000 

19.698.813 

UYGULAMA 

ÜN.ADEDİ 

18 

1.686 

707 

4 

17 

20 

16 

3 

7 

33 

19 

10 

2.540 

TUTARI 

51.300 

11.483.238 

6.336.333 

38.932 

197.200 

133.200 

26.400 

21.000 

56.000 

59.240 

91.600 

8.000 

18.502.443 

Çalışma 
Programına 
Göre Nakdi 

Gerçekleşme 

(%) 
100 

94 

92 

100 

89 

75 

98 

50 

100 

68 

81 

100 

»3 

Fbkl 
Gerçekletme 

100 
96 
92 
100 
89 
77 
94 
50 
100 
70 
100 
100 
94 
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TABLO 5/A 

İLİ 

ADANA 

ADIYAMAN 

AFYON 

AMASYA 

ANKARA 

2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMLARI VE FERDİ KREDİ UYGULAMALAR 
MİLYON TL 

ÖDENEĞİ 

400.000 

150.000 

170.000 

200.000 

300.000 

İLÇESİ 
ALADAĞ 

-
FEKE 

" 
" 
-
-

İMAMOĞLU 
KARAİSALI 

-
" 

KOZAN 

• 
POZANTI 

SAİMBEYLİ 

-
TUFANBEYLİ 

KÖYÜ 
Cender 
Mazılık 
Tortulu 

Tokmanaldı 
Kırıkuşağı 

Olucak 
Gürümzze 

Üçtepe 
Başkıf 
Çorlu 

Karakılıç 
Kıbrıslar 
Velicanlı 
Ömerli 

Çevralan 
Halilbeyli 

Doğanbeyli 
İL TOPLAMI 

MERKEZ 
GERGER 

KAHTA 

Kuyucak 
Çobanpınarı 
Boğazkaya 

İL TOPLAMI 
BAYAT 

HOCALAR 

" 
SİNCANLI 
İHSAN İYE 

ISCEHİSAR 

ILT< 
MERKEZ 

" 
G.HACIKÖY 

" 
HAMAMÖZÜ 
MERZİFON 

" 
GÖYNÜCEK 

TAŞOVA 

-

Mallıca 
Uluköy 
Yağcı 

Yörükmezarı 
Eyhihan-Kuzviran 

Karakaya 
Olukpınar 

DPLAMI 
Karaali 

Ormanözü 
Ovabaşı 
Yazıyeri 
Yeniköy 
Derealan 
Ortabük 

Şeyhoğlu 
Gökpınar 

Şeyhli 
İL TOPLAMI 

BALA 
BEYPAZARI 

ÇUBUK 

" 
" 
" 

GÜDÜL 
KIZILCAHAMAM 

NALLIHAN 

" 

Beynam 
Mikail 

Çatköy 
Nusratlar 

Mahmutoğlan 
Yeşilkent 
Akcakese 

Hıdırlar 
Eymir 

Çalcıalan 
I İL TOPLAMI 

KREDİ 
TÜRÜ 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 

SK 
SK 
SK 

SK 
SK 
SK 
SK 
SS 
SS 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SK 
SK 
SK 

SS 
SS 
SK 
SK 
SS 
SS 
SK 
SK 
SS 
SS 

ÜN.ADEDİ 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

51 
4 
6 
6 
16 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
21 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

30 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
36 

TUTARI 
25.500 
25.500 
25.500 
25.500 
25.500 
13.200 
19.800 
19.800 
26.400 
19.800 
19.800 
25.500 
25.500 
25.500 
25.500 
25.500 
25.500 

399.300 
37.500 
56.250 
56.250 
150.000 
29.814 
29.814 
29.814 
29.814 
16.914 
16.914 
16.914 
169.998 
16.320 
16.320 
16.320 
16.320 
16.320 
16.320 
16.320 
28.557 
28.557 
28.557 
199.911 
21.165 
35.275 
31.860 
31.860 
21.165 
21.165 
31.860 
31.860 
35.275 
35.275 

296.760 
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ANTALYA 

ARTVİN 

AYDIN 

BALIKESİR 

800.000 

300.000 

290.000 

600.000 

MERKEZ 
FİNİKE 

KAŞ 

-
-
-

KORKUTELİ 

" 
ALANYA 

-
" 
-

Gazipaşa 
Elmalı 

Ahırtaş 
Yazır 

Belenli 
Çamlıköy 
Çamlıova 

İkizce 
Güzle 

Kara taş 
Akdam 
Güney 

Sapadere 
Yenice 
Sugözü 
Göltaria 

İL TOPLAMI 
MERKEZ 

" 
ARDANUÇ 

" 
-

ARHAVİ 
BORÇKA 

" 
MURGUL 
ŞAVŞAT 

" 
-

YUSUFELİ 

" 
-
-

Hamamlı 
Tütüncüler 

Anaçlı 
Geçitli 
Güleş 
Anlı 

Güzelyurt 
Şerefiye 
Başköy 

A.Koyunlu 
Çavdarlı 
Yoncalı 
Boyalı 

Kömürlü 
öğdem 

Yüksekoba 
İL TOPLAMI 

BOZDOĞAN 
BUHARKENT 
GERMENCİK 

-
KOÇARLI 
KUYUCAK 

-
SULTANHİSAR 

MERKEZ 

Kemer 
Ericek 
Bozköy 
Çarıklar 
Gaffarlar 
Taşoluk 

Sarıcaova 
Malgaç Emir 

Konuklu 
İL TOPLAMI 

MERKEZ 

BİGADİÇ 

" 
• 

• DURSUNBEY 
• 

-
-

EDREMİT 

Bayat 
Çıtak 

Bozbük 
Meyvalı 

Işıklar(Kireç) 

Karyağmaz 
-

Kuzköy 
Narlı 

SS 
ss 
SS 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
KM 

SS 
SS 
SK 
SK 
SK 
SK 
SS 
SS 
SS 
SS 
SK 
SS 
SS 
SS 
SS 
SK 

SS 
SS 
SS 
ZS 
SS 
ss 
ss 
ZS 
ZS 

ss 
ss 
SS 
SS 
SS 

SS 
BK 
SS 
ZS 

5 
13 
6 
7 
5 
5 
12 
6 
4 
4 
6 
4 
4 
7 

88 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

51 
4 
10 
3 
7 
4 
5 
4 
1 
5 

43 
4 
4 
4 
5 
1 

3 
3 
3 
4 

50.000 
130.000 
60.000 
70.000 
50.000 
50.000 
120.000 
60.000 
28.000 
28.000 
42.000 
28.000 
28.000 
56.000 

800.000 
16.500 
22.000 
19.575 
19.575 
19.575 
19.575 
16.500 
22.000 
16.500 
16.500 
26.100 
16.500 
16.500 
16.500 
16.500 
19.575 

299.975 
40.000 
70.000 
30.000 
14.000 
40.000 
50.000 
40.000 
2.000 
3.000 

289.000 
34.000 
34.000 
34.000 
44.000 
6.750 

26.000 
36.000 
26.000 
8.000 
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BALIKESİR 

BİLECİK 

BİNGÖL (KKP) 

BİTLİS 

BOLU 

BOLU 

BURDUR 

200.000 

731.250 

150.000 

400.000 

250.000 

KEPSUT 

" 
" 
" 

SINDIRGI 

" 
-
" 

SUSURLUK 

" 
-
" 

Akçakertil 
Karaağaç 
Karagöz 

Sarıfakılar 
Yolcupınar 
Alacaatlı 

Devletlibaba 
Dedeler 

Buzağılık 
Bozen 

Kocapınar 
Karaköy 

İL TOPLAMI 
BOZÜYÜK 

GÖLPAZARI 
MERKEZ 

OSMANELİ 

" 
PAZARYERİ 
YENİPAZAR 

Darıdere 
Kuşçaören 

Abadiye 
Ağlan 

Oğulpaşa 
Arpadere 

Ulucak 
İL TOPLAMI 

MERKEZ 

" 
YEDİSU 

• 

Sudüğümü 
Güngören 

Yağmurpınarı 
Gelinpertek 

İL TOPLAMI 
MUTKİ 

-
" 

Üstyayla 
Sekiliyazı 
Kocainiş 

İL TOPLAMI 
MERKEZ 

" 
DÖRTDİVAN 

" 
GÖYNÜK 

" 
" 

KIBRISÇIK 
MUDURNU 

" 
-

SEBEN 

" 
" 

Işıklar 
Yenipelitcik 

Bünüş 
Yağbaşlar 
Ekinci ler 
Kilciler 

Boyacılar 
Karaköy 
Kavallar 
Ordular 

Akyokuş 
Akyokuşkavşağı 

Dere boyu 
Güneyce 

Tepe 
İL TOPLAMI 

MERKEZ 

" 
" 
" 
" 

BUCAK 

" 
. 

" 
" 

YEŞİLOVA 

" 

A.Müslümler 
Başmakçı 

Cimbilli 
Güneyyayla 

Yaylabeli 
Dutalan 
Elsazı 

Karaseki 
Kargı 

Kuyubaşı 
Başkuyu 
Çardak 

İL TOPLAMI 

SS 
ss 
BK 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
BK 
SS 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SK 
SK 
SK 
SK 

SK 
SK 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

4 
2 
3 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
3 

71 
5 
3 
4 
6 
6 
4 
3 

31 
4 
3 
5 
3 
15 
5 
9 
4 
18 
2 
3 
3 
3 
6 
3 
6 
3 
2 
4 
3 
3 
5 
4 
4 
54 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 

39 

34.000 
16.750 
36.000 
34.000 
13.500 
31.000 
34.000 
34.000 
34.000 
24.000 
34.000 
26.000 

600.000 
32.250 
19.350 
25.800 
38.700 
38.700 
25.800 
19.350 

199.950 
35.000 
26.250 
43.750 
26.250 
131.250 
44.425 
79.965 
24.212 
148.602 
14.300 
23.900 
23.900 
23.900 
28.200 
14.100 
36.400 
28.800 
19.200 
38.400 
14.100 
14.100 
48.000 
33.500 
38.400 

399.200 
19.497 
18.553 
25.996 
17.609 
19.497 
19.497 
19.497 
19.497 
25.996 
25.996 
17.609 
17.609 

246.853 
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BURSA 

ÇANAKKALE 

ÇANKIRI 

ÇORUM 

400.000 

500.000 

220.000 

380.000 

HARMANCIK 1 

" 
B.ORHAN 
İNEGÖL 1 

" 
1 İZNİK 

1 
KARACABEY 

1 KELEŞ 

" 
M.K.PAŞA 

" 
ORHANELİ 

-

Alutça 1 
Çakmak 1 
Sarnıç 1 

Gülbahçe 
Sulhiye 

Hacıkara 1 
Kırıntı 1 

Kutluca 
Kulakpınar 1 

Okçular 
Başak 

Kıranışıklar 
Çiviliçam 

Işıklar 
Nalınlar 
Letafet 

İL TOPLAMI 
MERKEZ 

" 
-

AYVACIK 

-
-
-
" 
-

BAYRAMİÇ 

-
" 
-
-

BİGA 

" 
-

EZİNE 

-
-
-
" 

GELİBOLU 

-
1 1 

Akçeşme 
Bodurlar 

Civler 
Baharlar 

Çetmibaşı 
Kırca 

Naldöken 
Tuztaşı 

Uzunalan 
Alikabakklar 

Sarıdüzü 
Tülüler 
Tülüler 
Yahşıeli 

Ahmetler 
Aksaz 

Değirmencik 
Akköy 

Çarıksız 
Pazarköy 
Tavaklı 
Yenioba 

Çokal 
Fındıklı 

Karainebeyli 
Yeniköy 

İL TOPLAMI 
ÇERKEŞ 

-
ORTA 

YAPRAKLI 

I Bayındır 
1 Yoncalı 
1 Kayıören 
| Ovacık 

İL TOPLAMI 
MERKEZ 
ALACA 
İSKİLİP 

. MECİTÖZÜ 
OSMANCIK 

1 1 KARGI 

1 Akyazı 
Yatankavak 

1 Güneyaluç 
1 Fakıahmet 

Danişment 
1 Güneşören 

öbektaş 
1 Seki 

[ İL TOPLAMI 

SS 1 
ss 
ss 
ss 
'ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 

ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 
ss 

ss 
SK 
SK 
ss 
SK 
ss 
SK 
ss 
SK 
SK 
SK 
SK 

3 1 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 1 
4 ! 
4 
4 

62 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

79 
3 
5 
4 
9 

21 
3 
4 
3 
3 
5 
6 
6 
5 

| 35 

19.350 I 
19.350 
25.800 
25.800 
25.800 
25.800 
25.800 
25.800 
25.800 
25.800 
25.800 
25.800 
25.800 
25.800 
25.800 
25.800 

399.900 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 • 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 
25.248 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 
18.936 

498.648 
30.000 
54.800 
43.840 
90.000 

| 218.640 
34.950 
30.800 
32.850 
23.100 
54.750 
72.000 
69.900 
55.800 

| 374.150 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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DENİZLİ 

DİYARBAKIR 

EDİRNE 

ELAZIĞ 

ERZİNCAN 

ERZURUM 

420.000 

240.000 

100.000 

150.000 

200.000 

230.000 

ACIPAYAM 
BULDAN 

-
ÇAL 

• 

Ç AMELİ 
" 

HONAZ 
« 

KALE 
TAVAS 

Pınarbaşı 
Çamköy 
Kurudere 
Aşağı seyit 
Baymaları 
Akpınar 
Ericek 
Akbaş 

Aydınlar 
Kurbağalık 

Avdan 
İL TOPLAMI 

HANİ 
* 

SİLVAN 
ÇERMİK 
HAZRO 
DİCLE 
LİCE 

-
-
-

EĞİL 

Anıl 
Kırım 

Gürpınar 
Yabanardı 
Koçbaba 
Yokuşlu 
Savat 
Gölce 

Güldiken 
Demek 
Kazanlı 

İL TOPLAMI 
KEŞAN 

» 
-

LALAPAŞA 
-
" 

Beyköy 
Karahisar 
Kızkapan 

Hacıdanişment 
Hamzabeyli 

Vaysal 
İL TOPLAMI 

KEBAN 
MADEN 

-

Altıyaka 
Sağırlı 

Tepecik 
İL TOPLAMI 

İLİÇ 
-

KEMAH 

TERCAN 
-
-

ÜZÜMLÜ 
-

Bozyayla 
Kuruçay 
Hakbilir 
Armutlu 

Kemerçam 
Yaylım 

Büyükköy 
Pişkidağ 

İL TOPLAMI 
NARMAN 

OLTU 
-

. 
-

PASİNLER 

Telli 
Ballıca 

Şendurak 
Çengelli 
Tutmaç 
Otlukapı 

İL TOPLAMI 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SK 
SK 
SS 
SK 
SS 
SS 
SS 
SS 
SK 
SK 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SK 
SK 
SK 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

5 
4 
4 
4 
7 
5 
4 
6 
4 

5 
10 
58 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
38 
3 
3 
4 
4 
3 
3 

20 
5 
6 
6 
17 
4 
3 
8 
3 
3 
3 
3 
5 
32 
4 
6 
4 
4 
4 
13 
35 

38.000 
28.000 
28.000 
28.000 
48.500 
35.000 
31.000 
45.000 
28.000 
35.000 
75.500 

420.000 
32.500 
24.375 
20.000 
24.375 
15.000 
20.000 
20.000 
20.000 
24.375 
24.375 
15.000 

240.000 
15.000 
15.000 
20.000 
20.000 
15.000 
15.000 
100.000 
43.750 
52.500 
52.500 
148.750 
25.000 
18.750 
50.000 
18.750 
18.750 
18.750 
18.750 
31.250 
200.000 
25.660 
38.490 
25.660 
25.660 
25.660 
83.395 

224.525 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 



- 8 3 -

ESKİŞEHİR 

GAZİANTEP 

GİRESUN (KKP. 

GİRESUN (KKP 

GÜMÜŞHANE 

HAKKARİ 

HATAY 

200.000 

100.000 

930.000 

180.000 

100.000 

200.000 

İNÖNÜ I 
MİHALIÇÇIK 

-
HAN 

I 
SİVRİHİSAR 

I 

Seyitali I 
Üçbaşlı I 
Kozlu 

Akdere 
Akhisar I 

Okçu 
Zey 

İL TOPLAMI 
ŞEHİTKEMAL 

İSLAHİYE 

Yama çoba 
Cerityeniyapan 

Köklü 
Tandır 

A.Bilenler 
İL TOPLAMI 

ALUCRA I 

I 
BULANCAK 

" 
• 
-

ÇAMOLUK 
DERELİ 

-
• 
" 
-

ESPİYE 

GÖRELE 
PİRAZİZ 

Ş.KARAHİSAR 

" 
TİREBOLU 

" 
" 

YAĞLIDERE 

" 

Elmacık 
Tohumluk 
Güneyköy 
Odadüzü 
Tepeören 
Tokmaden 

Kutluca 
Aksu 

Sarıyakup 
Yeşilkaya 

" 
Yüce 

Güzelyurt 

" 
Hamzalı 

Çağlandere 
Çamlıbel 
örencik 

Danışman 
Kovanpınar 

Sekü 
Akpınar 

" 
İL TOPLAMI 

ŞİRAN 

-
" 

KELKİT 

I 

Çambaşı 
Elmaçukuru 
Çevrepınarı 

Sütveren 
Şenköy 

İL TOPLAMI 
ÇUKURCA 

| 
I Akkaya 
| Narlı 

İL TOPLAMI 
ANTAKYA 

I 
I 

.YAYLADAĞI 
HASSA 

I 
KIRIKHAN 

I 

I Yaylacık 
Alahan 

Tahtaköprü 
I Kızılçat 

Y.Karafakıh 
I Dedem li 
I Kurtlusarımazı 
| Delibekirli 

I İL TOPLAMI 

SK I 
SK 
SK 
SK 
SK 
SS 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SK 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SK 
KA 
SK 
SS 
SK 
KA 
SS 
SK 
SS 
SS 
SS 
SK 
SS 
SS 
SS 
SS 
SK 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

I SK 
sK 

ss 
I ss 

SS 
I ss 

SK 
SK 
SK 
SK 

3 I 
3 
4 
3 
3 
3 
3 

22 
3 
3 
3 
3 
3 
15 
3 
5 
4 
5 
1 
5 
8 
1 
5 
8 
15 
2 
9 
14 
3 
5 
4 
5 
9 
6 
3 
9 
14 

143 
3 
3 
7 
6 
8 

27 
4 

| 7 
11 
5 
4 
4 

1 3 
3 
3 
3 

1 3 
| 28 

28.500 I 
28.500 
38.000 
28.500 
28.500 
24.000 
24.000 

200.000 
19.950 
19.950 
19.950 
19.950 
19.950 
99.750 
24.000 
30.000 
20.000 
25.000 
5.000 

25.000 
64.000 
7.000 

40.000 
40.000 
119.000 
14.000 
45.000 
112.000 
15.000 
25.000 
24.000 
40.000 
45.000 
30.000 
15.000 
54.000 
112.000 
930.000 
19.980 
19.980 
46.620 
39.960 
53.280 
179.820 
35.540 
62.195 
97.735 
31.290 
27.000 
25.552 
19.697 
24.498 
22.499 
25.020 

| 24.445 
| 200.000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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İSPARTA 

MERSİN 

İSTANBUL 

İZMİR 

KARS 

KASTAMONU 

260.000 

500.000 

160.000 

400.000 

100.000 

600.000 

EĞİRDİR I 
KEÇİBORLU 

| 
SENİRKENT 

Ş.KARAAĞAÇ 

I 
I 
I 
I YALVAÇ 

• | 

SÜTÇÜLER 
AKSU 

MERKEZ I 

Akbelenli I 
Gülköy 
Kaplanlı 

Garip 
Arslandoğmuş 

Köprü 
Sarıkaya 
Yassıbel | 
Yk.Dinek 
Yankkaya 

Çakıçal 
Beydilli 
Koçular 
Çukur 

İL TOPLAMI 
ANAMUR I 

" I 
BOZYAZI 

AYDINCIK 
ERDEMLİ 

m l 

GÜLNAR 
MERSİN 

MUT 

" 
" 

SİLİFKE 

" 
TARSUS 

" 

Demirören 
Güneybahşiş 

Lenger 
Pembecik 

Çerçili 
Karahıdırlı 
Korucak 
Alanyalı 

Aydınoğlu 
Sakız 
Suçatı 

Çaltı bozkır 
Çatak 

Olukkoyağı 
Karakütük 

[L TOPLAMI 
ŞİLE 

" 
" 

Geredeli 
Kadıköy 

Kervansaray 
Soğullu 

İL TOPLAMI 
BEYDAĞ 

" 
" 

KINIK 

" 
" 

MENEMEN 

" 
ILT( 

SARIKAMIŞ 
SELİM 

ILT< 
MERKEZ 

I 
I I I Araç 

I I Azdavay 
" 

I Daday 

| Devrekani 
I I İnebolu 
I 
I Şeydiler 
I 

Eğridere 
Mutatlar 
YAktepe 
Arpadere 
Büyükoba 
Çanköy 

Çukurköy 
Göktepe 

DPLAMI 
Akören 

Yanlızçam 
DPLAMI 

Cebeci 
Çıban 

Hatipoğlu 
Evciler 
Damla 

Yeşilova 
Şada 

Samancı 
| Karacaağaç 

Küten 
Asarcık 

Karayazıcılar 
Başköy 

Hamitköy 
Emreler 

| Kepez 
| İL IOPLAMI 

SS ] 
ss I 
ss | 
ss | 
ss I 
ss | 
ss I 
ss | 
ss | 
ss I 
ss | 
SK | 
SK 
HA 

MUZ 
MUZ 
MUZ 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 

SS 
SS 
SS 
SS 

SS 
S S 
SS 
SK 

I SK 
SK 
SS 
SS 

I ss 
ss 

I ss 
ss 

I ss 
I ss 
I ss 
I ss 
I ss 

ss 
I ss 
I ss 
I ss 
I ss 
I ss 

ss 
I ss 

ss 

3 I 
3 I 
3 I 
4 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 
3 
3 I 
3 
3 
10 
50 
6 
7 
6 
5 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
3 

62 
14 
2 
3 
3 

22 
4 
4 
4 
6 
6 
6 

ı 4 
5 

| 39 
| 7 
I 8 
I 15 
I 5 
I 4 
I 5 
I 2 
I 3 
I 3 
I 4 

4 
I 4 

4 
5 
3 
2 
5 

I 3 
I 4 
| bU 

18.900 l 
18.300 
18.300 
25.200 
18.300 
18.300 
18.300 
18.300 
18.300 
18.800 I 
19.000 
21.000 
21.000 
8.000 

260.000 
36.000 
41.000 
36.000 
45.000 
27.000 
36.000 
27.000 
27.000 
27.000 
36.000 
27.000 
36.000 
36.000 
36.000 
27.000 I 

500.000 | 
96.000 
12.000 
22.000 
30.000 
160.000 
40.000 
40.000 
40.000 
60.900 
72.000 
72.000 
36.500 
36.000 

| 397.400 I 
44.905 

I 51.320 | 
96.225 
50.000 
40 .000 
50.000 
20.000 
30.000 
30.000 
40.000 
40.000 

| 40.000 
40.000 

I 50.000 
30.000 
20.000 
50.000 

I 30.000 
40.000 

| öUU.UUU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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KAYSERİ 

KIRKLARELİ 

KIRŞEHİR 

KOCAELİ 

KONYA 

100.000 

200.000 

710.000 

380.000 

PINARBAŞI 
SARIZ 

" 
-

B.Gümüşgün 
Kurudere 

Molla Hüseyinler 
Imirzaağa 

İL TOPLAMI 
MERKEZ 

" 
-
-
" 

DEMİRKÖY 

-
KOFÇAZ 

-
" 
" 

Vize 
-

Çağalayık 
Dereköy 

Demircihalil 
Kapaklı 

Karadere 
Balaban 

Karacadağ 
A. Kanara 
Ahmetler 
Elmacık 
Tatlıpnar 
Kızılağaç 
Sofular 

İL TOPLAMI 

DERİNCE 
GEBZE 

" 
" 
" 
" 
-
" 
-

GÖLCÜK 
KANDIRA 

" 
-
-

KARAMÜRSEL 

-
" 
" 
-
" 

KÖRFEZ 

-
" MERKEZ 

" 

Geredeli 
Duraklı 

" 
Kargalı 

" 
" 

Mudarlı 
Ovacık 

Tepemanayır 
Mamuriye 

Ahmethacılar 
Erikli Merkez 

Karaağaç 
" 

Avcı köy 
" 

Çamdibi 
Kadriye 
Senaiye 
Tahtalı 

Alihocalar 
Kutluca 

Sipahiler 
Servetiycami 

Şahinler 
İL TOPLAMI 

AKŞEHİR 
BOZKIR 
ÇUMRA 

DOĞANHİSAR 
GÜNEYSINIR 

" 
HADİM 

' HALKAPINAR 

" 
ILGIN 

-
MERAM 

Cankurtaran 
Kildere 
Çiçek 

llyaslar 
Karagüney 
ömeroğlu 
Kalınağıl 

Delimahmutlu 
Yassıkaya 

Belekler 
Güneypınar 

Yeşildere 
İL TOPLAMI 

SK 
SS 
SK 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SS 
SK 
SS 
ME 
SK 
SS 
SS 
SE 
SS 
SS 
SS 
SS 
FA 
ME 
ME 
SS 
SS 
SK 
SK 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SK 
SS 
SS 
SS 
SS 
SK 
SK 
SS 
SK 
SS 
SK 
SK 

3 
4 
3 
2 
12 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

40 

4 
2 
5 
2 
5 
5 
5 
4 
8 
4 
4 
6 
3 
7 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
3 

1Ü1 
3 
5 
3 
4 
3 
8 
3 
6 
6 
3 
6 
3 

53 

27.000 
30.000 
27.000 
15.000 
99.000 
15.000 
25.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
10.000 

200.000 

36.000 
22.000 
42.000 
4.000 
55.000 
30.000 
30.000 
24.000 
60.000 
24.000 
24.000 
37.200 
7.800 
14.000 
6.000 

24.000 
24.000 
33.000 
33.000 
18.000 
40.000 
26.000 
30.000 
36.000 
30.000 
/1Ü.Ü0U 
24.000 
30.440 
18.264 
24.352 
18.264 
64.000 
24.000 
36.528 
48.000 
18.264 
48.000 
24.000 

378.112 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 



— 86 — 

KÜTAHYA 

MALATYA 

MANİSA 

K.MARAŞ 

540.000 

150.000 

400.000 

420.000 

MERKEZ 

" 
" 

ALTINTAŞ 

EMET 

" 
GEDİZ 

" 
SİMAV 

-
-
-
" 

TAVŞANLI 

-
-

Bayramşah 
Sabuncupınar 

İnli 
Oysu 

" 
Esatlar 
Kımıl 

Çukurören 
Vakıf 
Kiçir 

Söğüt 
" 

Sarıkaya 
Taşlık 

Artıranlar 
Çakıllı 

Nusretler 
!l_ TOPLAMI 

ARGUVAN 
YEŞİLYURT 
HEKİMHAN 

Kuruttaş 
öncü 

Yeşilpınar 
İL TOPLAMI 

MERKEZ 

-
-
" 
" 

AKHİSAR 
SELENDİ 
GÖRDES 

-
-

DEMİRCİ 

Sakallı 
Demirci 
örencik 
Gökbel 

Çataloluk 
Kocakağan 

Çanşa 
Doğanpınar 

Kobaklar 
Kuşluk 
Çağıllar 

İL TOPLAMI 
ANDIRIN 

" 
GÖKSÜN 

" 
" 
" 
" 
" 
-
-
-
" 
-

MERKEZ 

" 
-
-
-
" 

• PAZARCIK 

" 
TÜRKOĞLU 

-
-

Rıfatiye 
Yeniköy 

K.Kızılcık 
Gölpınar 

" 
Kömür 
Kavşut 

Fındıklıkoyak 
Yantepe 
Kamışçık 
Saraycık 
Kaleköy 
Gücüksu 

Karamanlı 
Çatmayayla 

H.lbrahimuşağı 
Beşen 

Topça 11 
Yaylaüstü 
Ganidağı 
Ulubahçe 

önsenhopuru 
M.Çakıroğlu 

Hopurlu 
İL TOPLAMI 

SS 
ss 
SS 
ss 
SK 
SK 
SS 
SK 
SK 
SS 
SS 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 

SK 
SK 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SK 
SS 
SS 
SS 
BS 
BS 
SK 

KA 
SS 
SK 
SK 
SS 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
SK 
SK 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SK 
SS 

3 
4 
3 
5 
1 
4 
4 
5 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
5 
3 

59 
6 
5 
9 

20 
2 
3 
7 
4 
1 
5 
6 
6 
1 
3 
6 

44 
2 
2 
4 
3 
2 
4 
4 
2 
5 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
3 

73 

24.000 
32.000 
24.000 
40.000 
10.000 
40.000 
32.000 
50.000 
30.000 
24.000 
24.000 
40.000 
30.000 
30.000 
30.000 
50.000 
30.000 

540.000 
52.500 
43.500 
54.000 
150.000 
16.484 
30.000 
70.000 
33.136 
12.000 
43.010 
39.408 
42.840 
9.733 

29.199 
72.000 

397.810 
14.000 
14.000 
36.000 
27.000 
14.000 
8.000 
8.000 
4.000 
10.000 
4.000 
4.000 
4.000 
8.000 

27.000 
27.000 
21.000 
21.000 
28.000 
14.000 
21.000 
21.000 
28.000 
36.000 
21.000 

420.000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 



- 8 7 -

MARDİN 

MUĞLA 

MUŞ(KKP) 

NEVŞEHİR 
NİĞDE 

ORDU(KKP) 

RİZE 

SAKARYA 

150.000 

600.000 

97.735 

864.500 

150.000 

250.000 

MİDYAT I 

I 
MAZIDAĞI 

" 
I 

DERİK | 

Sarı köy I 
Tolgalı 

Yücebağ 
Atalar 

Gürgöze 
Göktaş 

İL TOPLAMI | 
FETHİYE I 

-
-
" 
" 

Arsa 
Çamlıyurt 

Çatak 
Demiril(Akköprtl) 

Kayacık 
İL TOPLAMI 

MERKEZ 

• 
" 

Alaniçi 
Arıköy 

Cevilidere 
İL TOPLAMI 

MERKEZ 

• 
AKKUŞ 

" 
• 
" 

AYBASTI 
GÖLKÖY 

" 
• 

KORGAN 

" 
" 
" 

KUMRU 

• 
• 

fKİZTEPE 
MESUDİYE 

" 
" 

ÜNYE 

" 

Günören 
m 

Ormancık 
Gökçebayır 

Çaldere 
Gürgenliyatak 

Beşdam 
Kale 
özlü 
Terzili 

" 
Soğukpınar 

" 
Güneycik 

Yanlızdam 
" 

Kiraztepe 
Pınarlı 

" 
Güneyce 
Saraycık 

" 
İL TOPLAMI 

ARDEŞEN 

-
PAZAR 

İKİZDERE 

" 

Gündoğan 
Ortaalan 

Bucak 
Demirkapı 

| Bayırköy 
İL TOPLAMI 

TARAKLI 

" 
I 
I * 

KAYNARCA 

I 
" 

GEYVE 

I Akçapınar 
Pirler 

Duman 
Çamtepe 

Turnalı (İşaret) 
Turnalı 
Karaçalı 

| Koru 
| İL TOPLAMI 

SK I 
SK 
SK 
SS 
SS 
SK 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SK 
SK 
SK 

FA 
SS 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
FA 
SK 
SS 
SK 
SS 
SK 
SK 
SS 
SS 
SK 
SK 
FA 
SK 
SK 
SS 
SK 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

I ss 
I ss 
I ss 
I ss 
I ss 
I ss 
I ss 

ss 

3 I 
3 
3 
3 
3 
6 

21 
20 
16 
15 
15 
20 
86 
4 
4 
3 
11 

4 
10 

s 10 
9 
6 
4 
6 
8 
3 
4 
4 
8 
3 
5 
4 
6 
5 
3 
3 
3 
6 

I 10 
6 

139 
3 
3 
3 
10 
11 
30 

I 4 
3 
3 

I 3 
I 3 

3 
3 

I 3 
I 25 

24.000 I 
24.000 
24.000 
15.000 
15.000 
48.000 
150.000 
140.000 
110.000 
105.000 
105.000 
140.000 
600.000 
35.540 
35.540 
26.655 
97.735 

11.600 
53.200 
60.750 
67.500 
60.750 
40.500 
27.000 
40.500 
23.200 
20.250 
21.280 I 
27.000 
42.560 
20.250 
33.750 
23.000 
33.210 
33.750 
20.250 
8.700 

20.250 
40.500 
54.060 
40.500 

824.310 
15.000 
15.000 
15.000 
50.000 
55.000 
150.000 
40.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 

| 250.000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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SAMSUN 

SİİRT 

SİNOP 

SİVAS 

TEKİRDAĞ 

TOKAT 

520.000 

160.000 

300.000 

300.000 

100.000 

412.000 

VEZİRKÖPRÜ 

" 
" 
* 

MERKEZ 

" 
AYVACIK 

SALIPAZARI 

" 
" 
• 

Yolpınar 
Kaplana k 
Kuyumcu 
Güldere 
Eğribel 

Sarıbıyık 
Yenice 

Yeşilköy 
Kırgıl 

Kuşcağız 
Kalfah 

İL TOPLAMI 
MERKEZ 

" 
ERUH 

PERVARİ 
ŞİRVAN 

Meydandere 
Sarıtepe 
Çarpılı 

Taşdibek 
Derinçay 

İL TOPLAMI 
AYANCIK 
BOYABAT 
ERFELEK 

" 
" 
" 

GERZE 
SARAYDÜZÜ 

" 
DURAĞAN 

" 
TÜRKELİ 

Kurtköy 
Çattepe 
Inesökü 
Selbeyi 

Himmetoğlu 
Hürremşah 
Altınyayla 
Bahçeköy 
Çalpınar 
Yemişen 

Kılıcarslan 
Çatakörencik 

İL TOPLAMI 
HAFİK 

KOYULHİSAR 

" 
-

SUŞEHRİ 
SARKIŞLA 

" 
YILDIZELİ 

" 
ZARA 

Esenli 
Aksu 

Çandır 
Kalebaşı 
Yoncalı 
Çamlıca 

Faraşderesi 
Demirözü 

Karalar 
Armutçayırı 

İL TOPLAMI 
MERKEZ 

" 
ŞARKÖY 

" 

Bıyıkali 
Semetli 
Mursallı 
Tepeköy 

İL TOPLAMI 
ARTOVA 

-
ZİLE 

" 
MERKEZ 
ALMUS 

BAŞÇİFTLİK 
ERBAA 

" 
" 
" 

NİKSAR 
TURHAL 

Sağlıca 
Yağcımusa 
Saraçköy 

" 
Binecek 
Gevrek 
Alanköy 
Akgün 

Çatalan 
Kırıkgüney 

Şükür 
Güvenli 
Kuzalan 

İL TOPLAMI 

SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SK 
SK 
SK 
SK 
SS 

SS 
S S 
SS 
SS 
BK 
BK 
S S 
S S 
SS 
BK 
BK 
KA 

SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 

SS 
SS 
SK 
SS 
SK 
SK 
SK 
S K 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 

6 
5 
6 
5 
3 
4 
3 
3 
3 
5 
4 

47 
4 
4 
3 
4 
4 
19 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 

30 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
31 
5 
4 
5 
3 
17 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 

41 

72.000 
60.000 
72.000 
60.000 
36.000 
40.000 
30.000 
30.000 
30.000 
50.000 
40.000 

520.000 
35.200 
35.200 
26.400 
35.200 
24.400 
156.400 
20.000 
25.850 
30.000 
30.000 
20.600 
32.600 
30.000 
21.650 
10.000 
36.000 
36.000 
7.000 

299.700 
30.420 
30.420 
30.420 
30.420 
30.420 
30.420 
30.420 
30.420 
30.420 
26.220 

300.000 
29.400 
23.520 
29.400 
17.640 
99.960 
15.140 
22.710 
31.987 
16.560 
30.357 
32.521 
41.023 
44.8U4 
40.476 
33.603 
30.357 
31.439 
41.023 

412.000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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TRABZON 

TUNCELİ 

ŞANLIURFA 

UŞAK 

VAN 

YOZGAT (KKP) 

ZONGULDAK 

AKSARAY 
BAYBURT 

KARAMAN 

180.000 

160.000 

200.000 

208.750 

250.000 

150.000 

A K Ç A A B A T 

-
" u 

" 
T O N Y A 

" 

Kemaliye 
Kuruçam 

Acısu 
Kaieönu 
Ortaköy 

Karaağaçtı 
Hoşarlı 

İL TOPLAMI 
P Ü L Ü M Ü R 

" 
-

Baş kalecik 
Dereköy 
Kangaıfı 

Kocatepe 
İL TOPLAMI 

B A N A Z 

" 
-

M E R K E Z . 

" 
" 

Ovacık 
Yen ice 

Y .Karacah isar 
Paçac ıoğ lu 

Selv ioğlu 
Ulucak 

İL T O P L A M I 

MERKEZ 

• 
" 

AKDAĞMADENİ 

" 
" 

ÇAYIRALAN 
KADIŞEHRİ 

Derbent 
Dambasan 

Dağboymul(GOIyayla) 
Çampınar 

Dolak 
Arslanlı 

Güzelyayla 
örencik 

İL TOPLAMI 
M E R K E Z 

" 
-

ALAPLI 

Ç A Y C U M A 

-
" 

D E V R E K 

-
D E V R E K 

-
" 
" 

G Ö K Ç E B E Y 

-
" 

Çukurören 
Eceler 
Keller 
Belen 

Esenlik 
Ihsaniye 

Güzelyaka 
Çağlar 
Çorak 

Hışıroğlu 
Karabaştı 
Karakoçlu 
Yılancakuz 

Aydınlar 
Bodaç 
örmec i 

İL TOPLAMI 

M E R K E Z 

" 
E R M E N E K 

" 
" 

S A R I V E L İ L E R 

-

Akçaalan 
" 

Gökçekent 
Olukpınar 
Çamlıca 
Ortaköy 
Koçaşlı 

İL TOPLAMI 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SK 
SK 
ÜK 
SK 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SK 
SK 
SK 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SS 
ME 
SS 
SK 
ME 
SS 
SS 

3 
5 
3 
e 
4 
3 
3 

27 
5 
3 
3 
7 
18 

4 
6 
3 
4 
4 
5 

26 

5 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 

28 
1 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

49 

4 
5 
4 
5 
5 
5 
3 

31 

19.980 
33.300 
19.980 
39.960 
26.640 
19-980 
19.980 

179.820 
43.750 
26.250 
26.250 
61.250 
157.500 

31.000 
54.000 
21.000 
31.000 
28.000 
35.000 

200.000 

42.770 
27.000 
45.000 
18.459 
18.885 
19.045 
19.098 
18.459 

208.716 
4.500 
18.000 
13.500 
13.500 
19.000 
14.000 
23.500 
24.500 
22.500 
13.500 
9.000 
14.000 
19.000 
14.000 
14.000 
13.500 

250.000 

24.352 
6.250 

24.352 
40.000 
6.250 

30.440 
18.264 
149.908 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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KIRIKKALE 

BATMAN 

ŞIRNAK 

BARTIN 

ARDAHAN 

İĞDIR 

YALOVA 

KARABÜK 

KİLİS 

OSMANİYE 

DÜZCE 

İTÜRKİYE TOP 

80.000 

140.000 

150.000 

70.000 

80.000 

240.000 

60.000 

150.000 

170.000 

20.004.235 

GERCÜŞ 

" 
SASON 

Kırkat 
Gürbüz 

ûrenağıl 
İL TOPLAMI 

MERKEZ 
ULUDERE 

-
B.ŞEBAP 

Dağkonak 
inceler 

Bulakbaşı 
Ilıcak 

İL TOPLAMI 
MERKEZ 

-
" 
" 
" 
" 

ULUS 

" 

Şahin 
Hasanlar 

Tabanözü 
Epçiler 
Çöpbey 

Eskiemirler 
A.Çerçi 
Hocaköy 

İL TOPLAMI 
GÖLE 

• 

Esenboğazı 
Kalecik 

İL T O P L A M I 

ARMUTLU 
MERKEZ 

" 

Mecidiye 
Elmalık 
Kurtköy 

İL TOPLAMI 
EFLANİ 

" 
SAFRANBOLU 

YENİCE 

" 
" 

ESKİPAZAR 

" 
" 

OVACIK 

" 

Koltucak 
Alaçat 

Yolbaşı 
Çakıllar 
Nodullar 
Yeşilköy 
Ovaköy 
Sallar 

Yazı boy 
Çatak 
Erkeç 

İL TOPLAMI 
MERKEZ 

" 
MUSABEYLİ 

Çalkaya 
Karaçavuş 

Dorucak 
İL TOPLAMI 

MERKEZ 
BAHÇE 

-
" 

KADİRLİ 

" 
" 

Karataş 
Bekdemir 
Yaylahk 

Y.Kardere 
Sarıdanışmanlı 

Çığcık 
A.Bozkuyu 

İL TOPLAMI 
MERKEZ 

-
. CUMAYERİ 

-
-

GÜMÜŞOVA 

Asar 
Fındıklıaksu 

ö ren 
Uvezbeli 
Y.avlıyan 
Ardıçdibi 

İL T O P L A M I 

I 

SK 
SK 
SS 

SK 
SK 
SK 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SS 
SS 

SS 
SS 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SK 
SK 
SK 
SK 
SK 

SS . 
SS 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 

5 
2 
3 
10 
5 
4 
4 
4 
17 
3 
3 
3 
6 
5 
3 
4 
4 
31 
4 
6 
10 

3 
6 
4 
13 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
1 
3 
2 
4 
38 
3 
3 
3 
9 
2 
3 
3 
5 
3 
3 
3 

22 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 

2.701 

44.000 
17.600 
18.000 
79.600 
44.000 
35.200 
35.200 
24.400 
138.800 
13.500 
13.500 
13.500 
27.000 
22.500 
13.500 
18.000 
18.000 

139.500 , 
25.660 
38.490 
64.150 

22.000 
34.000 
24.000 
80.000 
9.340 
14.000 
18.660 
18.000 
22.500 
22.500 
45.000 
9.000 

27.000 
18.000 
36.000 

240.000 
19.950 
19.950 
19.950 
59.850 
13.600 
20.400 
20.400 
34.000 
20.400 
20.400 
20.400 
149.600 
30.000 
25.450 
24.550 
30.000 
30.000 
30.000 
170.000 

19.898.813 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 



TABLO 6: Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L İ Ğ İ 

O R K O Y G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

F E R D İ K R E D İ Y A R D I M L A R I G E N E L DEĞ E RLE N DIR M E (KKP DAHİL) 

(2003 YILI DEFLATOR KATSAYISINA GÖRE) 

VIOAR 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1978 

196C 

1961 

1982 

1963 

1984 

1965 

1966 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

FON K A Y N A K L I K R E D İ L E R 

b36.10-SOSYAL AMAÇLI FERDİ KREDİLEI 

Dam örtüsü 

OnttM 

1 1.002 

I 20.47Î 

16.222 

11.168 

13.353 

1.601 

3.621 

5.265 

3.654 

3.222 

3.736 

83.319 

5.951 

3.661 

5.644 

3.018 

2.407 

1.756 

1.272 

23.709 

4.837 

2.555 

2.522 

32 

9.94ö! 

116.974 

TUTARI 

1.094.361 

16.336.87' 

14.825.11f 

9.966.81i 

10.868.21' 

1.042.091 

2.949.206 

3.646.560 

2.627.771 

2.049.794 

3.768.343 

69.175.176 

4.212.963 

2.824.917 

3.156.143 

1.434.129 

1.074.179 

806.019 

470.465 

13.978.816 

2.547.632 

955.717 

635.319 

16.347 

4.155.016 

87.309.009 

I Isıtma Pişirme 

I Ünite Ad 

321 

2.67! 

3.602 

3.235 

1.802 

" V 
W 

79; 

1.746 

5.547 

2.836 

22.904 

1.762 

457 

486 

85 

100 

2.892 

197 

100 

100 

397 

26.193 

TUTARI 

54.021 

339.756 

423.682 

367.161 

184.354 

1.881 

44.937 

83.019 

213.130 

601.550 

297.037 

2.610.529 

234.269 

48.262 

48.074 

6.878 

3.995 

341.478 

31.753 

12.846 

14.406 

59.005 

3.011.012 

236.11-EKONOMİK AMAÇLI FERDİ KREDİLER 

Fenni Arıcılık 

UıtfeAd. 

i W 
562 

1 09' 

129i 

132i 

811 

45S 

53; 

744 

1.044 

1.194 

9.310 

1.206 

1.001 

982 

1.329 

1.702 

1.657 

1.780 

9.657 

900 

537 

579 

550 

742 

1.331 

110 

230 

478 

18 

5.475 

24.442 

TUTARI 

345.57i 

1.318.166 

2.337.28i 

4.171.1« 

5.475.22' 

2.530.91' 

1.287.54/ 

1.757.957 

2.133.778 

3.016.766 

3.269.407 

27.643.722 

3.121.201 

2.641.869 

2.528.498 

2.654.652 

3.350.374 

3.545.215 

3.112.158 

20.953.966 

1.501.066 

1.174.154 

951.051 

711.725 

1.610.027 

3.077.912 

269.384 

614.208 

1.196.619 

51.300 

11.157.447 

59.755.136 

| Hayvancılık 

On* Ad. 

24 

1.314 

2.512 

I 2.892 

4.135 

5.088 

3.379 

1.450 

2.125 

2.309 

3.477 

28.705 

3.775 

4.000 

5.622 

4.329 

4.225 

3.826 

3.506 

29.283 

3.197 

1.601 

1.250 

789 

1.004 

81 

380 

1.184 

1.645 

1.347 

1.948 

2.412 

16.785 

74.753| 

TUTARI 

76.24S 

6.811.457 

17.997.692 

23.072.975 

37.238.754 

33.380.937 

15.206.182 

17.585.030 

15.831.345 

15.418.920 

21.483.478 

204.103.020 

24.294.499 

27.799.062 

33.549.800 

21.760.923 

21.419.249 

18.899.849 

13.583.861 

161.307.245 

10.915.566 

9.426.763 

6.417.582 

4.560.730 

8.455.033 

43.291 

3.804.981 

10.590.843 

11.904.594 

7.909.753 

11.417.823 

18.036.803 

103.483.763 

468.894.028 

| El vs Ev Sanalları 

' ÛMtaAd 

41 

347 

659 

943 

741 

825 

190 

300 

655 

610 

796 

6107 

489 

492 

965 

636 

530 

369 

216 

3697 

64 

36 

16 

16 

4 

56 

15 

38 

10 

255 

10.059 

TUTARI 

76.766 

447.273 

1.053.078 

1.334.704 

1.366.609 

1.264.488 

322.029 

630.158 

810.572 

613.156 

712.550 

8.631.362 

469.972 

503.775 

1.165.889 

544.981 

653.328 

541.079 

347.619 

4.266.644 

136.789 

78.615 

35.593 

23.377 

4.058 

158.414 

15.919 

168.966 

8.000 

629.732 

13.527.758 

I Tes.Ed.ve Çevktne 

Ünite Ad 

11 

381 

741 

668 

813 

670 

525 

155 

190 

81 

142 

4377 

234 

194 

246 

173 

158 

108 

123 

1236 

50 

28 

57 

82 

298 

457 

85 

166 

128 

46 

80 

98 

1.575 

7.188 

TUTARI 

7.754 

410.287 

1509.033 

1.567.521 

3.172.783 

905.209 

340.830 

440.476 

693.299 

189.369 

631.621 

9.868.182 

957.120 

521.161 

957.453 

441.040 

409.195 

379.714 

355.587 

4.021.270 

257.861 

107.903 

214.197 

452.639 

2.259.339 

2.397.642 

350.666 

820.033 

770.343 

155.802 

185.845i 

387.440 

8.359.710 

22.249.163 

FON DİŞ İ KAY 

% 0 Faizi Besici* 

umu Ad 

8.684 

3.042 

11.726 

11.726] 

TUTARI 

38.723.05 

6.263.87 

44.986.92 

44.986.92 

http://14.825.11f
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T A B L O 7: ORKÖY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 
2002 YILI ÇALIŞMA PROGRAMINDA DESTEKLENEN KOOPERATİFLER 

Sırı 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

lıı 

Adana 

Afyon 

Afyon 

Amasya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Ardahan 

Bartın 

Bolu 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Çanakkale 

Denizli 

Düzce 

Edime 

Erzurum 

İsparta 

İsparta 

içel 

İstanbul 

İzmir 

Kars 

Konya 

Konya 

Manisa 

Manisa 

Muğla 

Muş 

Ordu 

Trabzon 

Trabzon 

İlçesi 

Karaisalı 

Dinar 

İnsaniye 

Merkez 

Elmalı 

Elmalı 

Korkuteli 

Korkuteli 

Göle 

Merkez 

Merkez Koop.BIriiği 

Orhangazi 

Gemlik 

Orhangazi 

Bayramiç 

Beyağaç 

Akçakoca 

Uzunköprü 

Oltu 

Eğirdir 

Sütçüler 

Tarsus 

Şile 

Seferihisar 

Sankamış 

Akşehir 

Hadim 

Merkez 

Selendi 

Ula 

Merkez 

Mesudiye 

Çaykara 

Maçka 

Kooperatif 
Adı 

Pirili 

Yapağlı 

Oçlerkayası 
Kızseki 

Yılmazlı 

Karamık 

Yazır 

Ulucak 

Kalecik 

Ellibaş 

Gürle 

Katırtı 

Gemiç 

Çırpılar 

Uzyenger 

Göktepe 

Dereköy 

Iriağaç 

Tepeli 

Bucakdere 

Beylice 

Tekeköy 

Gödence 

Handere 

Değirmenköy 

Dülgerler 

Kozaklar 

Tavak 

Kızılyaka 

Dilimli 

Dayılı 

Maraşlı 

Hamsiköy 

T O P L A M 

Proje 
Konusu 

Biber salçası 

Alabalık ve Su ür. 

Mandıra 

Kiraz ön soğut. SHD 

Soğuk hava deposu 

Soğuk hava deposu 

Soğuk hava deposu 

Yem Kırma 

Mandıra 

Mandıra 

Kereste Fab. 

Zeytin salamura 

Zeytin salamura 

Zeytin salamura 

Soğuk Hava Deposu (S.H.D.) 

Kereste Fab. 

Kompost ve mantar 

Mandıra 

Mandıra 

Soğuk Hava Deposu 

Traktör Ekipman 

Deme-Kekik İşleme 

Mandıra 

Zeytinyağı Fab. 

Mandıra 

Şoklamalı SHD 

ön Soğ.S.H.D. 

Halıcılık 

Halıcılık 

Mandıra 

Mandıra 

Orman ürünleri 

Alabalık Tes. 

Mandıra 

ödenen Kredi (Gönderilen 
) 

100.000.000 

649.999.000 

599.413.970 

199.998.036 

66.205.900 

531.761.700 

76.495.000 

19.314.000 

25.000.000 

529.771.000 

30.000.000 

100.000.000 

176.867.790 

100.000.000 

60.000.000 

İptal 

99.999.990 

1.046.150.948 

25.000.000 

26.530.000 

37.881.000 

196.842.880 

569.899.811 

iptal 

25.000.000 

94.946.720 

İptal 

İptal 

40.000.000 

İptal 

637.305.530 

75.000.000 

29.454.356 

50.000.000 

6J218.837.631 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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T A B L O 8: O R K Ö Y G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü T A R A F I N D A N 
2003 YILI Ç A L I Ş M A P R O G R A M I N D A D E S T E K L E N E N K O O P E R A T İ F L E R 

1.000 TL. 

Sıra 
No 

1 
2 
3 
4 
S 
e 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

m 

Adana 
Afyon 
Afyon 
Antalya 

Artvin 
Bartın 
Bolu 
Düzce 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Ardahan 
Erzunjm 
Kars 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
K.Maras 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Edime 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mersin 
Muğla 
Muğla 
Mu* 
Sakarya 
Sinop 
Trabzon 
Trabzon 
Zonguldak 
Zonguldak 

I 
G E N E L T 

ilçesi 

Karaisalı 
hsaniye 

Dinar 
Finike 

Borçka 
Merkez 
Merkez Koop Blrtiai 
Göiyaka 
Gemlik 
İznik 
Kestel 
Orhangazi 
Orhangazi 
Orhangazi 
İnegöl 
Eceabat 
Gole 
Oltu 
Sankarme 
Eğirdir 
Sütçüler 
Sütçüler 
SHe 
Bergama 
Afşin 
Merkez 
Daday 
Bozkurt 
Uzunköprü 
Kandıra 
Kandıra 
Akşehir 
Akhisar 
Demirci 
Demirci 
Gördes 
Gördes 
Selendi 
Gördes 
Gördes 
Gördes 
Merkez Köy Koop.Biri 
Akhisar 
Tarsus 
Kavaklıdere 
Merkez 
Merkez 
Kaynarca 
Merkez Koop Birliği 
Çaykara 
Maçka 
Ulus 

I Merkez Or.Koop.Birli 

. 
O P L A M 

Kooperatif 
Adı 

PirUİ 
Ûclerkavası 
Yapaaılı 
Boldag 

Duzköy 
Ellibas 

Yunu serendi 
Muratoba 
Mustafalı 
Narlıdere 
Dutluca 
Karsak 
Pasapınar 
Edebev 
Alcıterje 
Kalecik 
Irlaûac 
Handere 
Akdoğan 
Çobanisa 
Sanrnehmetler 
Tekeköy 
Kozak 
Deveboynu 
Bostan 
Sorgun 
Kızılca el ma 
Dereköy 
Teksen 
Karaağaç 
Degirmenköy 
Çobanhasan 
Hosçalar 
Ulacık 
YakaköY 
Boyalı 
Kurşunlu 
Doganpınar 
Beöenler 
Kobaklar 
öl 
Karaköy 
Beyllce 
Kurucaova-Camlı 
YenldogangOl 
Dilimli 
Kıiaklı-Kayacık 

Şahinkaya 
Hamsiköv 
Güney 

gi 

Proje 
Konusu 

Salca Fabrikası 
Mandıra 
Su Ürünleri İsleme 
Traktör Ekipman 

Kereste Fabrikası 
Mandıra 
Kereste Fabrikası 
Kereste Fabrikası 
Zeytin Salamura 
Zeytin Salamura 
SH.D 
Zeytin Salamura 
Zeytin Salamura 
Zeytin Salamura 
Soğuk Hava Deposu 
Zeytin Kontinl 
Mandıra 
Mandıra 
Mandıra 
Soğuk Hava Deposu 
Maklnalı Tanm 
Un Deg.Yem Kırma 
Mandıra 
Cam Fıstığı isleme 
Süt Toplama 
MB- Trak 
MB- Trak 
Orm.Um.deg. 
Mandıra 
Süt Toplama 
Süt Toplama 
Soklamalı SHD 
Zeytinyağı Fabrikası 
Halıcılık 
Halıcılık 
Cam Fıstığı isleme 
Süt Toplama 
Süt Toplama 
Traktör Eklpman-Kepce 
Halıcılık 
Halıcılık 
Halıcılık-Boyama-Oeğerl. 
Tomruk Yükleme 
Aromatlk Bitkiler 
Kereste Fabrikası 
Mandıra 
Mandıra 
Süt Toplama 
Kereste Fabrikası 
Kompost - Mantar 
Mandıra 
Kereste Fabrikası 
Kepçe 

Ödenen Kredi 
(Gönderilen) 

199.500.000 
600.000.000 
250.000 000 

ptal 
150.000.000 
658.964.000 
150.000.000 

• 
100.000.000 
100.000.000 

-
100.000.000 
ioo.ooo.ooo 
100.000.000 
150.000.000 

~ 
-

100.000.000 
50.000.000 

-
53.000.000 

İptal 
Tenkis 

300.000.000 
99.871.000 

" 
İptal 

-
374.674.700 

50.000.000 
52.470.000 
87.143.000 

~ 
150.000.000 
120.000.000 

" 
« 
•• 

150.000.000 

-
-
-

128.000.000 
403.231.000 

İptal 

• 
129.990.950 

« 
1OO.000.000 
68.407.000 

-
-

134.698.000 

5.140.079.850 

IKredi oluru çıkartılıp ödeneği gönderilen ancak ödeneği kullanılamayan projeler. 
Ödenek yetersizliğinden ve proje dosyasında tesblt edilen eksikliklerin zamanında gidertlememesi nedeniyle uygula
mayan projeler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 

http://ioo.ooo.ooo
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T A B L O 10: ORKÖY GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE DESTEKLENEN KOOPERATİFLERİN 
SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 

(PROJE TÜRÜNE GÖRE) 

SEKTÖRLER 

I-TARIM 

1-BıTKl ÜRETİMİ 

ı -Tınm ınç-gereç (Tarımsal ıkt-Mıkmtlı unm) 

2-HAYVANCIUK 

a -Sat inekçiliği 
b -Süt koyunculuğu 
c -Beaicilik 
d-Arıcılık 
e -Tavukçuluk 

3-ORMAN 

a -Odun üretim - Pazarlama 

4-SU ÜRÜNLERİ 

s-Alabalık 

I I - S A N A Y İ 

A-MADENCÎLÎK 
B-İMALAT 

A-MADENCİLİK SANAYİ 

1-TAŞ VE TOPRA0A DAYALI SANAYİ 

a -Lale taşı üretim — Pazarlama 
b -Kireç - Tuğla tesisi 
c -Mıcır - Briket tesisi 
d-Kaolin 

B-tMALAT SANAYİ 

1-GIDA SANAYİ 

a -Sttt değerlendirme tesisi (Mandıra) 
b -SOt toplama merkezi 
c-Zeytin salamura 
d -Zeytinyağı fabrikası 
e -Yem fabrikaaı-Yem Kırma 
f-Konserve • Salça Üretimi 
g -Meyve tasıma,dep.-Pazarlama 
b -Çam fıstığı degerlendirme-Pazarlama 
ı -Leblebi fabrikası 
j -Un fabrikası 
k -Soğuk bava deposu (On sogutma-Şoldamah) 
I -Maden suyu pazarlama 
m -Et entegre tesisi 
n -Pekmez üretimi - Bal pak. 
o -Kültür mantarcıbgı-Kompost üretimi 
p-Havuç yıkama 

2-DOKUMA SANAYİ 

»-Halıcılık 
b -Bez-Havnı Dokuma 

3-ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ 

a -Kereste fabrikası (Kereste tomruk) 
b -El sanatlarMğaç isleme 
c -Hızar atölyesi (Keresle biçme) 
d -Yükleme ve nakliyat (Pazarlama) 
e-Kavakçılık 

III-DİĞER SANAYİ 

A-KİMYA SANAYl 

a-Deme-Kekik isleme 

2004 FİYATLARI İLE ÖDENEN 
KREOl MİKTARI 

12.537.665.164.354 

1.105.696.697.022 

1.105.699.597.022 

1.201.101.062.013 

480.318.160.012 
96.365.300.000 

406.277.588.321 
118.010.806.619 
101.139.207.161 

5.658.988.063.200 

5.658.968.063.200 

4.371.676.442.119 

4.371.878.442.119 

% ORANI 

4,971 

0,438 

0.438 

0,476 

0,190 
0.038 
0,181 
0.047 
0,040 

2.323 

2,323 

1,733 

1,733 

226.041.048.856.549 

1.906.418.841.403 
224.134.630.015.145 

1.906.418.841.403 

1.906.418.841.403 

134.428.678.118 
1.238.481.622.412 
213.384.198.429 
319.124.444.444 

224.134.630.015.145 

173.796.928.663.673 

56.717.392.091.828 
2.023.883.928.166 
11.902.922.961.761 
1.343.219.328.480 

17.827.878.017.790 
4.741.388.519.942 
2.253.466.939.919 
5.585.772.333.878 

117.816.096.186 
1.366.432.255.943 

48.416.778.684.681 
3.622.011.240.837 

11.747.732.714.539 
2.182.623.083.450 
3.765.376.030.239 

222.238.440.248 

16.850.247.630.263 

14.977.333.543.857 
1.872.913.986.406 

33.487.453.821.210 

28.298.060.823.427 
202.704.264.582 

2.154.328.046.335 
2.816.567.583.418 

13.793.103.448 

13.627.612.186.198 

13.627.512.186.198 

13.627 512.186.196 

0.756 
88,870 

0,756 

0.758 

0.053 
0,491 
0,086 
0,127 

88,870 

68.911 

22,488 
0,802 
4,720 
0333 
7,089 
1480 
0,894 
2.207 
0,047 
0,642 

19.197 
1.436 
4,658 
0.867 
1,493 
0,088 

6,681 

5,939 
0,743 

13.278 

11,220 
0,080 
0354 
1,118 
0,005 

3,403 

5,403 

5,403 

GENEL TOPLAM 252.20B.226.207.100 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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T A B L O 11 : ORKÖY GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN KREDİLERİN 
KOOPERATİF VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI 

Sıra 

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

İller 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çorum 
Denizli 
Edime 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
İsparta 
İçel 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Muğla 
Muş 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Sinop 
Sivas 
Tokat 
Trabzon 
Uşak 
Yozgat 
Zonguldak 
Karabük 
Ardahan 
Yalova 
Düzce 
Bartın 
Osmaniye 
Genel Toplam 

Kredi Verilen 
Kooperatif 

Adedi 
11 
3 
5 
2 
5 

27 
11 
12 
24 
9 
9 
12 
30 
13 
1 

16 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
8 
5 

17 
2 
3 

23 
2 

29 
4 
7 
4 

23 
1 

26 
4 
10 
1 
5 
4 
3 
4 
5 
4 
5 
7 
5 
2 
4 
1 
5 
1 

10 
1 
1 

437 

Kredi Verilen Koop. 
Uyguladığı 
Proje Adedi 

11 
3 
5 
2 
5 

28 
12 
12 
26 
9 
10 
12 
31 
15 
1 

16 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
9 
5 
17 
2 
3 

27 
2 
31 
4 
9 
4 

25 
1 

27 
4 
11 
1 
5 
4 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
5 
2 
4 
1 
5 
1 

10 
1 
1 

460 

2003 Yılı Sonu İtibariyle 
Verilen Kredi Miktarı 

(2004 Yılı Deflatörüne Göre) 
6.270.553.486.105 

259.223.041.166 
10.361.125.143.340 
3.048.997.781.700 
4.352.408.954.105 

10.164.494.502.763 
6.005.146.725.836 
8.507.720.797.560 
3.173.967.428.020 
1.301.306.487.634 

15.982.599.800.221 
1.596.835.047.666 

15.827.320.017.447 
11.975.738.363.176 

132.378.148.148 
6.396.064.436.481 
3.010.284.120.879 

33.148.431.373 
364.611.254.682 

3.017.970.684.540 
215.619.801.714 
213.384.196.429 

1.435.812.329.447 
1.051.237.087.744 

10.990.274.194.572 
12.140.168.944.330 

2.043.232.373.948 
22.242.571.839.723 

1.606.922.617.102 
5.612.477.109.185 
1.165.481.125.412 

585.510.590.309 
8.876.051.927.214 
4.075.185.317.265 

318.320.718.409 
9.045.345.698.547 

675.690.459.518 
6.704.999.990.629 
1.961.831.722.082 
2.716.817.336.433 
1.102.533.213.563 
6.015.527.799.021 
1.610.496.573.196 

761.466.608.081 
12.259.169.224.224 

1.848.947.572.262 
6.139.786.226.279 
2.684.203.979.618 

324.271.471.923 
785.018.196.806 
282.429.427.622 

2.428.679.035.606 
120.467.828.206 

8.492.512.008.706 
1.540.954.782.983 

350.932.226.148 
252.206.226.207.100 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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T A B L O 12: ORKÖY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Kooperatifler Dairesi Başkanlığı 

Yıllar İtibarı İle Kullandırılan Kredi Miktarı 

Yıllar 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

I Toplam 

Yılı Fiyatlarıyla Kullanılan 
Kredi Miktarı 

5.622.000 
16.363.197 
8.105.960 
9.805.980 

83.592.214 
301.948.303 
272.429.258 
268.682.565 
605.970.725 
435.100.587 
370.398.293 
574.177.303 

1.215.391.667 
784.354.626 

1.442.118.574 
1.051.000.000 
1.513.961.434 
3.529.557.151 

33.780.900.713 
41.763.767.755 
68.838.371.000 

I 148.583.346.728 
456.900.119.579 
437.058.726.366 
807.519.290.501 

2.634.723.413.000 
5.270.040.727.000 
6.721.785.240.000 
6.218.837.631.000 
5.140.079.650.000 

| 27.992.399.763.479 

2004 Yılı Deflatörüne Göre 
Kullanılan Kredi Miktarı | 

2.555.454.545.455 
6.387.607.674.419 
2.504.233.982.421 
2.491.942.816.425 

13.662.916.025.926 
31.609.889.357.747 
12.763.147.912.115 
9.468.245.497.120 

16.388.587.412.284 
8.249.672.716.942 
4.511.550.462.850 
4.552.040.298.452 
6.163.243.747.465 
2.515.569.679.282 
2.550.616.508.666 
1.280.302.107.443 
1.252.346.293.325 
1.762.663.379.445 

10.390.606.475.654 
8.089.521.771.996 

I 5.510.031.908.888 
6.844.768.712.633 

11.807.138.912.352 
6.373.901.743.424 
6.853.293.191.968 

14.972.703.135.320 
21.167.001.935.425 
14.427.661.570.426 
9.316.976.897.267 
5.782.589.533.968 

| 252.206.226.207.100 [ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 450) 



TA B LO 13: 1974-2003 YILLARI ARASI KOOPERATİF VE FERD 
UYGULAMALARI 

70.000.000 
60.000.000 
50.000.000 
40.000.000 
30.000.000 
20.000.000 
10.000.000 

0 

<vp 
N: 

fb, 
&\ 

ft. 
K<» 

ö , 8? & 
û» 

(2003 DEFLATOR KATSAYISINA G 

^ K<S 
=&, rtf S>, r ^ r«> £W 

K«5 *£ 

a FERDİ KREDİLER «KOOPERATİF KREDİLERİ • T 



— 99 — 

T A B L O 14: DÜNYA VE TÜRKİYE ORMAN DURUMU 

GENEL SAHA 

ORMANLIK SAHA 

Verimli 

Verimsiz 

KİŞİ BAŞ. VERİMLİ OR. 

ODUN ÜRETİMİ 

Endüstriyel Odun 

Yakacak Odun 

KİŞİBAŞ.TÜKETİM 

Endüstriyel Odun 

Yakacak odun 

BİRİM 

Milyon Ha. 
u 

u 

u 

Ha 
Milyon m3 

u 

(4 

M3 
u 

u 

DÜNYA 

13064 

5569 

3869 

1700 

0,65 

3268 

1515 

1753 

0,55 

0,26 

0,29 

% 
100,0 

42,6 

29,6 

13,0 

TÜRKİYE 

77,9 

20,7 

10,5 

10,2 

0,15 

21,8 

11,0 

10,08 

035 
0,19 

0,16 

% 
100,0 

26,6 

13,5 

13,1 

T A B L O 1 5: ORMAN KAYNAKLARIMIZIN ALAN, ARTIM VE ETASI 

NİTELİĞİ 

SAHA (Milyon Ha.) 

SERVET(Milyonm3.) 

YILLIK ARTIM 

(Milyon m3) 

İBRELİ 

YAPRAKLI 

ETA(1000M3) 

KORU 

13,8 

1055,3 

26,8 

19,9 

6,9 
10,1 

BALTALIK 

6,9 

111,2 

5,6 

-

5,6 
5,7 

TOPLAM 

20,7 

1166,5 

32,4 

19,9 

12,5 

15,8 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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T A B LO 16: AĞAÇ TÜRLERİ İTİBARİYLE ORMANLARIMIZIN DAĞILIMI 

(Hektar Ve */• Olarak) 

Ağaç Türü 1 

Akasya 

Akçaagaç 

Ceviz 

Çınar 

Defne 

Dişbudak 

Fındık 

Gürgen 

Hut 
Ihlamur 

Karaağaç 

Kavak 

Kayacık 

Kayın 

Kestane 

Kızılağaç 

Meşe 
Okaliptüs 

Sığla 

SögOt 

İY.Akasya 

Diğ Yapraklı 

Ardıç 

1 Fısükçırra 

Göknar 

Halep Çamı 

1 Karaçam 

1 Kızılcam 

Ladin 

Pinus Radiata 

Pinus Pinaster 

1 P.menzıcsii 

1 Sarıçam 

Sedir 

Servi 

Dig.tbreliler 

YaprklToplam 

tbreli Toplam 

Toplam 

Normal Koru Ha. 

1401,7 

1723,8 

201,4 

804,5 

0,0 
8097,8 

40,6 

58844,1 

11,0 

49453 

79,4 

10729,1 

652,7 

1060976.4 

56943 

57683,8 

350328,5 

785,3 

19373 

158,7 

259,0 

60953,0 

301463 

370743 

463525,8 

3376,4 

2158488,0 

2653543,9 

185331,2 

2429,1 

55435,1 

345,0 

688509,4 

j 223917,6 

693,8 

7379,8 

1677557,3 

6560195,9 

8237753,2 

Bozuk Koru Ha- 1 

1603 

13453 

0,0 
653,8 

13453 

1424,9 

0,0 
25401,0 

2613 

438,8 

483 
171593 

1304,7 

263538.7 

267913 

51011,7 

802775,0 

1167,7 

1260,8 

20103 

0.0 

3784883 

11490343 

517078.4 

163327,1 

416,8 

1158882,4 

1536120,0 

974753 

933 
161,8 

0,0 

3471793 

119114,8 

6813 

14433,8 

1576587,8 

4603999,0 

6180586,8 

Normal Baltalık 1 

18923 

0,0 
0,0 
0,0 

201.1 

21233 

0,0 
4437,6 

0,0 

373 

13 
502,7 

0,0 

14053 

15455,7 

82,9 

1524011,8 

3047,7 

0,0 
7,4 
0,0 

233189,1 

14933 

0,0 
149,7 

0,0 
1593,9 

43,9 

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

1383 

0,0 
0,0 

1 ı,o 
178639,4 

3419,9 

17898153 

Bozuk Baltalık 

26,5 

0,0 
0.0 
0.0 

6703 

25.1 

0.0 
11948,8 

324,1 i 

3,1 

103 
3463 

0,0 
9607,0 

347,6 

620,0 

3391804,8 

16683 

0,0 
16.0 

0,0 
1110231,1 

9814,7 

0,0 

1403 

0,0 
9766,6 

17523 

4044,7 

0,0 
0,0 
0,0 

21923,9 

0,0 
0,0 
0,0 

4527649,9 

27443,0 

4555092,9 

Toplam 1 

34813 

3069,0 

201,4 

14583 

2217,1 

11671,0 

40,6 

1006313 

5963 

5424,4 

139,6 

28737,4 

1957,4 

1335527,4 

99538,7 

109398,4 

6068920,1 

66693 

3198,1 

2192,6 

259,0 

1782861,7 

1240488,4 

54152,9 

627143,4 

37933 

3328730,9 

4191460,1 

286851,1 

25223 

55596,9 

345,0 

10377513 

343032,4 

13753 

21814,6 

9568190,4 

11195057,8 

207632483 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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T A B L O 17: ORMAN KANUNUN 31„ 32., 33 ve 34 NCÜ MADDELERİNE GÖRE VERİLEN 
KANUNİ HAK MİKTARLARI 

YAPACAK(000M3) YAKACAK (000STER) 
YILLAR 34. MADDE 

%10 
31.MADDE 32.MAODE 33.MADDE 34.MADDE 31.MADDE 32.MADDE 33.MADDE 34.MADDE 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

261 
248 
238 
242 
261 
225 
202 
172 
229 
112 
100 
73 
74 
80 

100 
93 
74 
90 
68 
103 
63 
49 
42 
48 
49 
30 
35 
40 

7 
7 
7 
12 
6 
7 
7 
6 
4 
6 
4 
6 
9 
10 

178 
192 
157 
219 
230 
322 
299 
262 
228 
105 
215 
394 
366 
380 

5562 
5611 
5739 
5293 
4818 
5328 
5158 
4582 
4398 
4402 
4130 
3760 
4044 
4000 

358 
457 
301 
283 
346 
337 
262 
245 
258 
166 
219 
227 
240 
250 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2191 
1793 
2207 
2036 
1881 
2187 
2264 
2152 
1617 
2290 
1876 
2218 
2182 
2200 

32 
53 
83 
141 
228 
576 
1244 
1872 
3202 
4244 
5725 
6106 
11500 
13625 

T A B L O 18 : ORMAN KÖYLÜSÜ VE KOOPERATİFLERİNE 
SAĞLANAN SÜBVANSİYONLAR 

YILLAR 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

31.MADDE 
116 
180 
295 
439 
911 
1811 
3024 
4831 
8369 
16906 
20860 
23360 
39713 
46180 

32.MADDE 
10 
16 
19 
33 
69 
159 
190 
294 
479 
681 
1220 
1464 
3237 
4426 

33.MADDE 
1 
1 
1 
3 
4 
8 
14 
22 
25 
75 
92 
142 
360 
540 

34.MADDE 
YAPACAK 

7 
12 
17 
37 
85 
223 
362 
575 
851 
333 
2888 
5504 
6515 
7980 

34.MADDE 
YAKACAK 

30 
38 
75 
110 
225 
495 
891 
1534 
1962 
4319 
5088 
10070 
30177 
45320 

34.MADDE 
%10 
32 
53 
83 
141 
228 
576 
1244 
1872 
3202 
4244 
5725 
6106 
11500 
13625 

MİLYAR TL 

TOPLAM 
96 
300 
490 
763 
1522 
3272 
5725 
9128 
14888 
26558 
35873 
46646 
118071 
118071 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 450) 
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Mersin İlinde 2/A Sahalarından Görüntüler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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Mersin İlinde Orman Köylüleriyle Toplantı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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Muğla İli Okaliptüs Sahası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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