
YASAMA YILI : 2 

DANIŞMA MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

115 inci Birleşim 

8 Haziran 1983 Çarşamba 

• • «•» I I 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
T. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 526 

II. — YOKLAMA 526 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 526 

1. — Türkiye - Sovyetler Birliği Ekonomik 
ve Teknik tş'birliği Komisyonunun Mosko
va'da yapılacak toplantılarına katılmak üze
re 8-14 Haziran 1983 tarihleri arasında Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek 
olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet 
Turgut'a, Ticaret 'Bakanı Kemal Cantüric'ün 

Sayfa 
vekillik etmesinin uygun görülmüş okluğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/593) 526:527 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 527 
1. — Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/643) (S. Sayısı : 373) 527:548 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi 
BAYER ve 55 Arkadaşının, Millî Parklar 
Kanunu Teklifi ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
îmar ve îskân, Turizm ve Tanıtma ve Ta
rım ve Orman,' Köy İşleri ve* Kooperatifler 
komisyonları raporları. (2/92) '(S. Sayısı : 
415) 548:574 

-ı m>»<( 



Danışma Meclisi B : 115 8 . 6 . 1983 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZET! 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — 'Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Grubu ve 
Savunma Planlama Komitesi Bakanlar İlkbahar 1983 
Toplantısına katılmak üzere 28 Mayıs - 4 Haziran 
1983 tarihleri arasında Belçika'ya gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ümit Halûk BAYÜLKEN'e, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyad BAY-
KARA'nın; 

New - York'ta düzenlenecek Türk - Amerikan 
İşadamları Konferansına ve Belgrad'da yapılacak 
olan VI. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Konferansına katılmak üzere 24 Mayıs - 16 Haziran 
1983 'tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri 
ve Yugoslavya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ser-
met Refik PASIN'e, Maliye Bakanı Adnan Başer 
KAFAOĞLU'nun; vekillik etmelerinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 

2. — Şeraf ettin YARKIN'ın, Tarım ve Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
3. — Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 

Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak, maddeleri ve tümü kabul 
ödıldi. 

4. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının tü
mü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak; maddeleri 
üzerin'deki görüşmelere başlandı. 

8 Haziran 1983 Çarşamba günü saat 14.00\e top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00^ son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 
M. Talât SARAÇOĞLU Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

- • - < ! 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTtP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, AU Nejat ALP AT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 115'inci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/593) 

BAŞKAN — Gündemin sonuçlar bölümünde Sa
yın Cumhurbaşkanının bir tezkeresi var okutuyorum 
efendim. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına t 
Türkiye - Sovyetler Birliği Ekonomik ve Teknik 

İşbirliği Karma Komisyonunun Moskova'da yapılacak 
bakanlar düzeyindeki toplantılarına katılmak üzere 8 
ila 14 Haziran 1983 tarihleri arasında Sovyet Sosya
list Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek olan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut'un dönüşüne kadar; 

/. — Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/643) 
(S. Sayısı : 373) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, özel gündemin kanun 
tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen işler bö
lümüne geçiyoruz. Bu bölümün 1 inci maddesi Okul 
Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporudur. Lütfen Sayın Komis
yon, Sayın Hükümet yerlerini alsınlar efendim. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Sayın üyeler; Komisyon Raporunun okunup, okun

maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon; bu Tasan hakkında bir açıkla
manız olacak mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım; 

Millî Eğitim Bakanlığınca iki yıldan beri uygu
lanan ve iyi sonuç verdiği anlaşılan okul karneleri
nin Bakanlıkça basılması ve zamanında okullara gön
derilmesi ve ihtiyacın karşılanmasıyla ilgili olarak hu
zurlarınızda bulunan Okul Karnelerinin Tekeli Hak
kında Kanun Tasarısı hakkında görüşlerimi Yüce 
Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığınca her dereceli okullarda 
kullanılan kütük defteri, aday defteri, karne, not def
terleri, kayıt defteri; not fişleri, diplomalar ve sınıf 
geçme defterleri, öğrenci dosyaları gibi, üzerinde 
standartlarına uygun bazı basılı evrak tipleri mevcut 
bulunmaktadır. Bunların stok numaraları da bellidir. 
Bu stok numaralan da Millî Eğitim Bakanlığı Ba-

(1) 373 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Ticaret Bakanı Ke
mal Cantürk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

sımevi döner sermayesi tarafından hazırlanmakta ve 
okullar gerek genel bütçe, gerekse özel idare bütçele
rine konulan ödeneklerle bu ihtiyaçlarını sağlamakta
dırlar. Halen de bunların bir kısmını bu şekilde sağ
lamaktadırlar. 

Bakanlıkça bütçelere yeteri kadar ödenek konu
lamaması, Millî Eğitim Basımevinin kitap basmala
ra öncelik vermesi ve okul aile birlikleriyle yardım 
derneklerinin özel sektörden ihtiyaçları karşılaması 
sebebiyle oküllanmızîda, stok numaraları belli edil
miş olmasına rağmen, değişik tipte, değişik ebatta ve 
kalitede basılı evrak kullanılmaya başlanmış, eğitim
de bütünlüğü bozucu bir durum ortaya çıkmıştır. 
Okul müdürleri, ilköğretim müdürleri, çevrelerin
den, kişilerin arzularına göre düzenlenmiş basılı ev
rak 'temin ederek 'hizmeti yürütmeye çalışmaktadır
lar. 

Hükümet, değişik renkte, değişik ebatta, değişik 
fiyatta ve üzerlerin'de değişik firmaların propagan
dasını yapan okul 'karnelerinin tekelden sağlanmasın
dan iki yıllık uygulamada iyi sonuç alındığı gerek
çesiyle bu Tasarıyı 'hazırlamıştır. 

Tasarı üzerinde yapılan çalışmada, ısayısı 100'den 
fazla olan bu basılı evrak çeşidinden en önemli olan, 
uzun süre saklanması gereken ve stok numaralarına 
ıgöre öğrenciler ve okul için büyük önem taşıyan 
öğrenci dosyası, kimlik kartı, sınıf geçme ve diplo
malar ile başarı belgeleri ve diploma defterlerinin 
de Kanun kapsamına alınmasını Komisyonumuz uy^ 
gun görmüştür. 

Konu üzerin'de Ticaret Bakanlığının görüşü de 
alınmış, bu durumun ticarî hayatı ve özel sektörü 
etkilemeyeceği anlaşılmış ve Tasarının ilerideki ihti
yaçları da karşılayacak şekle sokulması uygun gö
rülmüştür. Bu düzenlemeye göre; 

Tasarının adı, «Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Ev
rakın Millî 'Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bas
tırılması ve 'Satılması Hakkında Kanun Tasarısı» şek
linde değiştirilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Kanun tekniği açısından maddelere 'başlık konul
muş, amaç ve kapsamı belirtilmiştir; 

İlgili okul ve kurumları belirten bir madde ilave 
edilmiştir; 

'Muafiyet, cezaî 'hükümler ve yönetmelik hüküm
lerini 'düzenleyen maddelere 'başlık konulmuş ve hu 
maddeler yeniden ele alınmış, amaç ve kapsam mad
delerine uygun 'bir şekilde düzenlenmiştir. 

Yürürlük ve yürütme maddelerine haslık konu
larak, Tasarıdaki şekli aynen kabul edilmiştir. 

Millî 'Eğitim Bakanlığı, bu hizmeti, halen uygu
lamada görüldüğü gibi, Millî Eğitim Vakfıyla da 
yürütebilecektir. Bu konuda yardımlarınızla daha 
mükemmel bir hale ıgelecek olan Tasarıyı yüce eleş
tirilerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Başkan; bir açıklamanız olacak mı efen
dim? 

MİLLÎ EĞİTİM 'BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, değerli Danışma Meclisi üyeleri
miz; 

Hükümetçe sevk edilen Tasarıya Komisyonca ila
ve edilmiş bulunan ve yeni şekliyle gerçekten daha 
güzel şekil almış olan bu Tasarıya Hükümet olarak 
da katılıyoruz; bunu arz etmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerinde söz iste

yen sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar efen
dim... Sayın Uyguner, Sayın Banaz, Sayın Tutum 
söz İstemişlerdir. Kayıt 'istemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. 'FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Bugün önümüze getirilen Öğrencilerle İlgili Bazı 

Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlan
ması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun 
Tasarısı, belki çok iyi niyetle ve bir ihtiyacı karşıla
mak amacıyla hazırlanmış ve Yüce Kurulunuza su
nulmuştur. Ancak ben şöyle bir göz gezdirdim, bu
rada bu konunun bir kanunla düzenlenmesine ihti
yaç bulunmadığı kanaatine vardım. Millî Eğitim 
Bakanlığı bu işi pekâlâ kendi bünyesinde bazı ted
birlerle, aldığı bazı kararlarla ve bu kararları uy
gulamaya koymakla halledebilirdi, öyle konular var 
ki, bunların bazı tedbirlerle halledilmesi mümkün 
olduğu halde, mutlaka bir kanun tasarısı hazırlan-

| ması yahut mutlaka bir kanuna ihtiyaç gösterdiği dü-
I şüncesiyle bir kanun mevzuu yapılmaktadır; bu da 
I o konulardan birisi. 

I İkincisi; burada belki yine basılı evrakın tümü
nün belli Standartlar 'içerisinde kalması ve ihtiyacın 

I daha iyi karşılanması gibi amaçlarla bu Devlet, te-
I keline verilmek istenmiştir; fakat bunun yanında dü-
I sunuyorum da, Türkiye'de teşkilatı itibariyle en bü

yük kuruluş Millî Eğitim 'Bakanlığıdır. Bugün ilçe-
I lere, köylere kadar uzanan binlerce, onbinlerce yük

sekokul, fakülte, lise, orta dereceli okul, meslek okul
ları ve ilkokullara kadar varan geniş bir teşkilata sa-

I hiptir. 'Bu kadar geniş bir teşkilatın basılı kâğıt ih-
I tîyacının bir merkezden ve tekelden karşılanması ol-
I dükça güç bir iştir; yani Bakanlık o kadar tedbirli 
I ve o kadar hassas olacak ki, bilmem neredeki orta-
I okulun veya meslek lisesinin veya meslek okulunun 
I karne ihtiyacını, not fişlerini, imtihan kâğıtlarını ha

zırlayıp, imtihan günü zamanında orada bulundur-
I mak veya karne dağıtımı zamanından daha önce ora-
I da bulundurmak gibi çok büyük bir külfeti de üze-
I rine almaktadır. Bana göre, bu kadar geniş bir teş

kilatta Millî Eğitim Bakanlığının bu kadar büyük 
I bir rizikonun altına girmesi gereksizdir. Çünkü, 

karşılanması çok güç bir ihtiyacın, çok güç bir hiz-
I metin altına girmektedir. 

Ben şöyle bir fikre sahip oldum; bu kadar geniş 
I teşkilatta tekelden, tek merkezden bunların dağıtı-
I minin sağlanması, öyle zannediyorum ki pekçok ak-
I şamalara, pekçok gecikmelere neden olacaktır. Çün-
I kü, teşkilat çok geniştir, ihtiyaç çok fazla olacaktır. 
I Bunlar zamanında basılacaktır, basılamayacaktır, da

ğıtımında çeşitli güçlükler, aksaklıklar olacaktır. Bü-
j tün bu nedenlerle tekelden, tek merkezden bunların 
I karşılanması her zaman mümkün olmayacak ve iş

ler de aksayabilecektir. Bende bıraktığı intiba bu 
oldu. 

Bunu böyle yapacağımıza, Millî Eğitim Bakan
lığı, bu basili evrakın tiplerini, formlarını örnek nu
maraları altında tespit etse ve bütün teşkilata gön
derse; teşkilat da, kendine gönderilen bu tipler ve 
formlara göre mahallinde, bunları istediği yerde bas: 

tırır, tabettirir ve birçok yerlerde bunları okul aile 
birlikleri veya gene okulla yan kuruluş olarak ça
lışan yerlerin de bastırması mümkündür. Bunlardan 
da istifade imkânı varken, Bakanlık bütün bunları 

I Devlet bütçesinden karşılama veya Devlete külfet 
I teşkil edecek bir eğilimin içerisine girmiş bulunmak -
I tadır. 
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©u gibi nedenlerle ben bu Tasarının lüzumlu ol
duğuna kani değilim. Bu sebeple, tümüne karşıyım, 
saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Banaz buyurun efendim. 
RBMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
©enim değineceğim konuya büyük ölçüde Sayın 

Uyguner değindiler. Şahsen ben Tasarının ruhuna 
hürün kalbimle katılıyorum. Bu okul karnelerinin 
Millî Eğitim Vakfı veya Millî Eğitim Bakanlığı ta
rafından bastırılması, okullara dağıtılması, buradan 
sağlanan gelirlerin Millî Eğitim Vakfına maledilmesi 
ve bununla da Türkiye'nin eğitim düzeninde yeni 
olanaklar sağlanması kalbî dileğimiz ve gayet uy
gun. 

Yalnız konunun (Aynen Sayın Uyguner'in de be
lirttiği gibi) bir kanun konusu olup olmadığı nok
tasında tereddüdüm vardır. Bu tür özelliği olan kâ
ğıtlar vardır, mesela, Emniyette pasaport dilekçele
ri, şoför ehliyeti için haşvuru dilekçeleri, şoför eh-
liya'tnameleri, muayene kâğıtları gibi kâğıtlar, ev
raklardır. Bunlar bir zamanlar (Meselâ pasaport di
lekçeleri) Kızılay tarafından bastırılıyordu, şimdi 
Emniyet Vakfı tarafından bastırılıyor; ama bunun 
sağlanması için bir özel kanun yapıldığı kanaatinde 
de değilim. Bu konu yürümektedir. 

Ayrıca turada okullarda ve kurumlarda kulla
nılan hasılı evrakların da orada basılmasından bah
sediliyor. Diğer bütan hakanlıklarda bu basılı ev
raklar vardır ve bunların nerede basılacağı konu
sunda da herhangi 'bir kanun olduğu kanatinde de
ğilim. ' 

Bu konuyu aca'ba Millî Eğitim Bakanlığı okul
lara göndereceği bir tamimle «Millî Eğitim Vakfın
ca bastırılan şu şu evrakları kullanacaksınız» deme
si çözümlenemez . miydi?.. Nelerin kanun konusu 
olacağı nelerin kanun konusu olmadığı noktasında 
bizim ciddî bir kanaate varmamız gerekmektedir. 

Arzım bu kadardır, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
Aslında Sayın Uyguner üzerinde durmak istedi

ğim tüm noktalara değinmiştir. Benîm bunun dışın? 
da iki noktayı ilave ederek, bu Yasa, sahiden bir 
yasa gereksinmesini karşılayacaksa, bu iki noktanın 
da düzeltilerek metne dahil edilmesinde yarar görü
yorum. 
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Birinci nokta şudur; Kanun, bazı basılı evrakın 
belli standart örneklere göre düzenlenmesini tekel 
haline getirmektedir. Benim anladığım (yanlış anla
mıyorsam) bu standart örnekleri de Millî Eğitim 
Bakanlığı saptayacaktır. Oysa ülkemizde 1-32 sayılı 
Türk Standartları Ensti'tüsü Kanununa göre, stan
dart yapma yetkisi münhasıran Standartlar Enstitü
süne verilmiştir. 

Bunun ötesinde Devlet Malzeme Ofisinin de yi
ne yasal görevleri arasında formları tespit yüküm
lülüğü vardır. Sanıyorum Türk Standartlar Ensti
tüsünün, özellikle idarede kullanılan çeşitli belgeler 
ve dosyalar konusunda da bir standart komisyonu 
vardır, standartları tespit komisyonu vardır; çalış
malar yapılmaktadır. Eğer her bakanlığa kendi kul
lanacağı basılı evrakın standardını saptama yetkisini 
vereceksek, bu takdirde ortada standart diye bir 
kavram kalmaz. 

Nitekim, geçmişte en çok yakındığımız konu, her 
'kamu kurum ve kuruluşunun kendi bünyesi içinde 
•kullanmakta olduğu basılı evrakın standartlarını sap
tatma yetkisi verilmiş ve bu bir keşmekeştik ortaya 
çıkarmıştır, öyle ki, 'bugün daktilolara taktığımız bir
çok beyaz kâğıtların dahi birbirini tutmadığını gör
müş ve yakmmışızdır. Sanıyorum bu konuda Devlet 
Malzeme Ofisi oldukça ileri adımlar atmıştır. 

Bu nedenle, 1 inci maddeyi tedvin ederken sanı
yorum ki en azından mevcut mevzuatta bîr istisna 
yaratmak değil, eğer isteniyorsa, mutlaka bir tekel 
isteriiyorsa, bu tekelin düzenleme ve bastırma yet
kisinin ötesinde işbirliği yapılacak kurumları en azın
dan zikretmesi genel mevzuat ahengi açısından zo
runludur. 

Sayın Başkanım; 
ikinci nokta; ceza konusudur. Ben 5 inci madde

deki cezayı tam anlayabilmiş değilim. Aslında son za
manlarda bize gelen ve önümüzden geçen tasarıların 
b̂ ü'yük bir kısmı hep ceza hükümleri iîe dolu. Adeta 
cezadan başka bir şey düşünemez olduk. Sanki her 
kararın mutlak surette bir cezaî müeyy'ide ile ancak 
etkili hale getirilebileceği konusunda fazlaca iyimser 
bir görüşün içinde olduğumuz zehabına kapıldım, ya
ni üç maddelik bir tasarıda mutlaka bir ceza hükmü 
var. Nedir?.. Satış fiyatının 50 mish" para cezası. Kim. 
alacak -bunu?... Nasıl alacaklar?.. Adlî sitile mi geçe
cek hu, yani burada sabıka kaydına esas olacak bir 
müessese mi getiriliyor buralda?... Bunun açıklanma
sı, en azından metinde bunun belirtilmesi gerekir. 

Sayın Başkanım, sonucu bir nokta; hemen hemen 
son zamanlarda görebildiğimiz resmî dairelerin büyük 
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ölçüde patenti altında olan vakıflardır. Bence vakfa 
mutlaka özel bir gelir kaynağı sağlamak maksadı ile 
Devletin aslî ve de sürekli görevlerini ve o görevleri
nin gereği olan işlerin 'birtakım ücretlerini valkfa ak
tararak onunla kamu hizmetini yapma yoluna dolaylı 
yoldan girmek bence sakıncalı. 

Binaenaleyh, 'böyle vakıf kelimesinin buradan da 
çıkarılması gerekir diye düşünüyorum. Saygı ile arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tututo. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara bir cevabı

nız olacak mı efendim?... 

MÎLLÎ EĞÎTtM KOMİSYONU BAŞKANI (SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, her 
üç arkadaşıimızın da görüşlerine saygılıyız. Ancak, 
getirilen düzenleme Ve iki yıllık uygulama böyle bir 
«ıkıntının olmadığını, rahatlıkla dağıtıldığını bize 
göstermektedir. Yalnız, daha önce bütün bunun gider
leri, bütçeye konan giderlerin % 10'u başkaları ta
rafından, yani basanlar tarafından yenildiği halde 
fakir öğrencilere bir yardim olmuyordu. Halbuki, 
getirilen düzenlemede % 10 falk'ir öğrencilere karne, 
diğer basılı evrak verilmektedir; büyük bir yardım
dır, yani 'bütçeye konmuş bulunan bir milyar liranın 
% 10'u aynen fakir öğrencilere yardım durumunda
dır. 

iBu bakımdan faydalı görüyoruz ve getirilen 5 
inci •maddedekii husustada vakıf yoluyla da bu iş ya-
pılalbifir deniyor. (İlle vakıflar yoluyla yapılacağı hu
susu değildir. Ancak, yapamadığı takdirde, yardım
cı olması bakımındandır ve yardımcı da ölüyor, tki 
yıllık uygulamada da 'hiçbir aksaklık olmamıştır arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, bir cevaJbınız olacak mı efendim?.. 

MtÜLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, teşekkür ederim, 

Sayın Başkan, Millî Eğitim bakımından birkaç 
söz etmeye mecburum. Şöyle ki, Millî Eğitim Bakan
lığına her yerden girilmiş. Karne bakımından giril
miş, doküman bakımından girilmiş, rengi ile girilmiş, 
çeşidi ile girilmiş, ticaret anlamı ile girilmiş, okul
lar âdeta dıştaki olan ticaretle uğraşan ve bu işi ya
pan müesseselerle irtibatlı olarak girilmiş. 

Biz Millî Eğitime sahip çıkmak istiyoruz. Biz Mil
lî Eğitimi bir yerde toparlamak istiyoruz, biz Millî 
Eğitimin dokümanından, insanına, okuluna kadar 
her yeri ile mükemmel bir kurum haline eğer imkân 
olursa getirmeye çalışıyoruz. 

Bu bakımdan, şunu arz edebilirim ki, Millî Eği
tim Bakanlığında bugüne kadar 150 çeşit karne. 150 
çeşit karne, neredeyiz, hangi memleketteyiz ve mem
leketimiz ne kadar?.. 

Hiç merak edilmesin ki, biz her yere ulaşıyoruz, 
ulaşma imkânımız vardır ve bunda da kimsenin şüp
hesinin olmamasını ben özellikle istirham ediyorum. 

150 çeşit karne 3 çeşide dönmüştür, tki seneden 
beri de tecrübe ediliyor, tşte ilkokul karnesi; Ata
türk'ün Gençliğe Hitabından tutunuz, diğer pek çok 
şeyleri de ihtiva etmektedir. Hangi basımevi ve han
gi müessese bunları getirebilecekti standart olarak?.. 
Ve ortaokul nihayet lise karneleri... 

Kaldı ki, Sayın Komisyon Başkanı da ifade bu
yurdular, biz % 10'unu veriyoruz. Bununla beraber, 
fiyatı standart tutturuyoruz ve kimseye yük olma
maya çalışıyoruz. Nitekim, karneler 30 liradan sa
tılmıştır. Bugün bir gazete 30 liradır. Bütün sene ço
cuğun elinde dolaşacak olan ve kâğıdı da birinci ka
lite olan karneyi biz 30 liraya veriyoruz . 

Bununla beraber, bunlardan alınan kârların da 
% 75'i vakıfa devredince, bölgelerinde kalıyor. Bu
nun yanında, şüphe eden arkadaşlarımız varsa lüt
fen buyursunlar, eski dokümanları, burada tekrar 
Komisyonca ilave edilen o öğrenci dosyalarını ben 
göstereyim. Ayrıca, kimlik kartlarının her çeşidi var 
bizde. Defter, diploma ve benzeri olan çeşitli şekilde 
basılı evrak var. 

Bizim kitabımızın gittiği yere, biz bu doküman
ları göndereceğiz. Küçük bir rakam arz edeceğim : 
Sayın Başkan, Millî Eğitim Bakanlığının geçen yıl
lara kadar bütün kitapları ihale ile bastırılıyordu 
değişik matbalarda. Kesin karar alındı ve imkânlar 
sağlandı, ilk alınan, 1981 yılının bütçesinde 87 mil
yon, müteakiben 305 milyon, bilahara 500 milyon 
lira bütçelerde Yüksek Kurulunuzca kabul edildi; fa
kat yine hızlandırılmış fondan da 500 milyon lira al
mak suretiyle bir milyar liraya çıktı bu sene. Mat
baa makineleri geliyor. 46 milyon kitabı bastırma 
imkânına mutlaka ulaşması lâzım gelen Millî Eğitim 
Bakanlığı, aldığı kararla 56 milyon kitap bastırabi-
lecek ve dağıtabilecektir. Bunlar gibi dokümanların 
bastırılması ise, haydi haydi mümkün olabilecektir*. 

Bunun yanında, Vakıf, yeni matbaalar kurmakla 
mükellef. Öyle bir karar almıştır ve üretime geçmek 
üzeredir. Vakıf, Millî Eğitim Bakanlığı içinde karne 
dahil, kitaplar dahil her şeyi yapacak ve artık, kitap 
kuyruğu diye bir husus kalmayacak. Bu söz, sanı
yorum ki, artık tarihe karışacak. 
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Bu bakımdan, eğer sayın üyeler bağışlarlarsa, bu I 
bir yük değil, bir zorunluluktur. Millî Eğitim Bakan- I 
lığı bunu isteyerek üzerine almaktadır ve yapacak 
güçtedir ve de çok kolaydır. Bunların hepsinin he
sapları yapılmış, tecrübeleri de bir yere kadar gelmiş- I 
tir. 

O bakımdan standart düzen yönüyle bir endişe I 
ediliyorsa, burada, «Türkiye Standartlar Enstitüsüne I 
gidilmeyecek ve oralarla koordinasyon sağlanmaya
cak» diye bir konu da yoktur; gidilebilecektir, Dev
letin sistemine ve kanunlarına, Millî Eğitim Bakan
lığı son derecede saygılıdır. Okullarında disiplin ve 
otoriteyi Devlet gücü olarak getirmeye çalışan Millî 
Eğitim Bakanlığı, bu gibi dokümanlarda haydi haydi 
her yerle irtibat halinde olacak, işbirliği yapacak. 
Bundan hiç endişe edilmesin; fakat bir standart dü
zene geçilmesinin lütfen bağışlanmasını ben özellik- I 
le istirham ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, soru sormak isteyen üyelerimizin I 

kaydını yapıyorum?.. Sayın Tan, Sayın Aşkın, Sayın 
Tuzcu, w 

s - I 
Kayıt işlemi bitmiştir. I 
Buyurun Sayın Tan, 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, Danışma 

Meclisinin • değerli üyeleri; I 
Tasarının tümü üzerinde söz alan üç değerli üye

mizin ayrı ayrı sordukları çok önemli bir soru var- I 
di. Bu sofuya maalesef gerek 'Komisyonumuz gerek
se Sayın Bakanımız bir cevap vermediler. Bu sanı
yorum biraz da can alıcı bir noktayı teşkil etmekte- I 
dir. 

«Niçin kanunla bu düzenleniyor?..» sorusu so- I 
ruldu. Aslında bunun, sanıyorum çok önemli bir ce
vabı vardır ve bunun açıklanması gerekirdi. Şimdi I 
söyleyeceğim noktaya acaba, Komisyonumuz ve Hü- I 
kümet katılırlar mı?.. I 

Efendim, bu Tasarı ile bir tekel ihdas edilmekte
dir. Yani, 5 inci maddede çok açık bir biçimde söy- I 
lendiği gibi, «Bu Kanun kapsamına giren basılı ev- I 
rakı basan, satan, ticarî maksatla bulunduranlar ve 
satın alanlara..» ceza hükmü uygulanmaktadır. Yani, I 
bu tür evrakın basımı ve satımı ticarî maksatla kul- I 
lanılmasına tekel getirilmektedir. 

Anayasamızın, çalışma ve sözleşme hürriyetini I 
düzenleyen 48 inci madde ve' dolayısıyla bunun nasıl I 
sınırlanabileceğini gösteren 13 üncü madde, bu sınır- I 
lamanın kanunla yapıllmasını gerektiğini söylemekte
dir. «Niçin kanunla yapılımşltır?,.» sorusunun cevabı, | 
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sanıyorum bu söylediğim maddeler olması gerekir. 
©uma acaba Komisyon ve Hükümet katılırlar mı?., 

Teşekkür ederim. 
ıBAŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Tan, 
Sayın Komisyon, buyurun efendim., 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKIAİNI 
SELÇUK KİANTA'RCIOĞLU — Sayın Başkanını, 
konuyu Komisyon 'Başkanı olarak madde madde açık
lamıştım. Getirilen düzenlemenin yerinde olduğu gö
rüşünde olduğumuzu ve ayrıca cezaî bir durum, ce
zaî hükümler olmadığı için ve bunu da istismar et
memeleri için bu Kanun Tasarısına ihtiyaç olduğu
nu da arz etmiştim. 

Şunu peşinen bir canlı örnekle arkadaşlarıma arz 
etmek istiyorum; Muhterem arkadaşlarım, ilköğre
tim müfettişii olan arkadaşlarımız, ilköğretim müdü
rü olan arkadaşlarımız, ne acıdır ki, bu basılı evrakı 
kendileri dışarıda bastırmakta ve emrinde blulunan 
okullara dağıitimakta ve bunu şu anda yöneticilik ya
pan kaymakamlarımız;, vaMeriım/îz de yakınen bilmek-
ted'irler. Bu Tasan buna bir çözümdür de ayrıca. On
ları, böyle bir kazanç yoluna sevketmeye yönelten 
((Bırakınız matbaa vesaire işlerini arkadaşlarım) bu 
yolu da kapatmış olacağız ve hiç olmazsa, öğretmen-, 
lerJmizi, idarecilerimizi meslekdaşlarının baskısın
dan kurtaracağız. Kanunun esas bir amacı da bu
dur. 

Ceza bölümündeki önergelerde de 'gördüğümüz 
gibi, hükümler ağır olabilir, takdirlerinize bağlıdır; 
ama bu Kanuna şiddetle ihtiyaç olduğu kanaatinde
yiz. Yoksa, bu istismar ediliyor. Bu basılı evrakla 
ilgii, yüzlerce öğretmen menşeili arkadaşlarımız var
dır. Halen de bunun yöneticiliğlini yapan arkadaşları
mız vardır. Bunlara dia son verilmesi bakımından bü
yük bir ihtiyaç karşılanmış olacaktır. 

Arz ederim eefendim. 

flAŞKAiN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon Başkam, aslında Sayın Tan, so

rudan ziyade, gereek Yüce Komisyonumuza, gerek 
Hükümete yardım elidi umtmıişltır. Size gerekçe gös
terdi gibi geliyor bana, soru sormaktan ziyade. Ya
ni, Türkiye'de Devlet, bir noktada tekelleşmeye gide
cekse, bunu ancak, böyle yönetmelikle falan değil! 
de kanunla yapabilir. Bu nedenle bu husus bir Kanun 
Tasarısı olarak huzurunuza gelmiştir demek istedi
ler. Zannediyorum, konu budur değil mi efendim?.. 

TURGUT TAN — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan, öyledlir efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Tan'ın sorusu 
değil de bu açıklamasına bir ilaveniz var mı efen
dim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
-— Sayın Başkan, Sayın Tan'ın görüşlerini anlıyorum. 
Ancak, herhangi bir şekilde bu Kanun başka şeyler 
getirmiyor, müesseseyi kurtarmayı getiriyor. Mü
esseseyi kurtarmayı getirdiği için, genelde anlaşılma
sı için bir maruzatta bulunuyoruz. Ben daha fazla 
açıklamayı arzu etmedim, Sayın Komisyon Başkanı
mız da bazı noktalara değinmek istediler. Burada ti
carî meseleler Çok fazla oluyor. Okullara çeşlMli şey
ler geliyor. Okulların içinden de fazla şeyler çıkıyor, 
çılkalbiliyor. Bu bakımımdan lültfed'iiirse diyoruz, bir 
kanunla geldiğine ve gelmesi de gerekli olduğuna gö
re, (Birçok şeyler önlenemiyor, ellimizde çok olaylar 
var, soruşturmalar çok fazla) bunların önüme geçe
lim diyoruz. Bir yerde de bir kanun gelince, birçok 
şartlar ve faaliyetler getirilince, bunun karşısında ön
leyici hükümler getirmezseniz boşta kalıyor. Bu ba
kımdan, bazı hususlar ve cezaî hükümler getirilmek 
suretiyle işlemesini temin etmek lazım geliyor. Bu 
zamana kadar yaptığımız bütün teşebbüslerde hiçbir 
yer bize itirazda bulunmadı. Daha önce Kızılay ba-

J sıyordu, bazı matbaalar basıyordu, Türk Hava Ku
rumu vesaire basıyordu; bunların hepsi memnuni
yetle karşıladılar, millî eğitim davasına da hizmet 
edebileceğini öne sürdüler ve böylece biz rahatlıkla 
bunları getirebildik. 

Ben, özellikle söz vermiş olduğunuz içm diğer ba
zı hususları da eklemek ihtiyacını hissettim. 

Saygılar sunuyorum., 

•BÂIŞKİAN — Teşekkür' ederim Sayın Bakan. 
iSayın Aşkın, sorunuzu lütfedin efendim. 

AYDEMÎR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclîsinin sayın üyeleri; 

Millî eğittim kesiminde, özellikle ailelerim ve tale
belerin, ücret ödeyerek satın alacakları evrakların 
tekel halline getirilmesinin bu evrakların fiyatını tes
pitte yetkiyi tamamiyle Bakanlığa bırakması ve Ba
kanlığın da bir vakfına bırakması acaba bugünküm
den çok daha önemli sorunlar yaratmaz mı? 

Tekrar ediyorum1: Tekele alınan evraklar; ailele
rim veya taleblerin bedelini ödeyerek alacağı evrak
lardır. Bunların tekel haline getirilmesi ve bu tekel 
halinde tek fiyatın sadece bir kuruluş tarafından tes
pit edilmesi, acaba bugünkü mahzurlardan daha bü
yük mahzur yaraıtmaz mı?.,. Birimci sorum bu. 

İkincisi: Acaba, bugün için Türkiye'de bu evrak
ların bütünü için ne kadar para harcanmaktadır,, 
'ödenmektedir ve Millî Eğitim Bakanlığa olarak, bu 
evrakları burada bastırmaya başladığımızda bundan 
bir indirim, tenzilat mı yapılacaktır ve geliri, bu ten
zilat kümin yararına olacaktır? 

Bu iki sorunun cevabını istiyorum,1. 
Teşekkür ederim., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTAİROOĞLU — Sayın Başkanım; 
tekele alınması konuşu bugüne kadar iki yıllık uygu
lamada bir mahzur getirmemiştir. Çünkü basılı evrak-
likinci sorularında da aynı şeyi arz etmek isteyeceğim, 
ona da cevap vermiş oluyorum, basılı evrakın temini 
konusunda bütçeye, belli fasla para konuyor. Bu pa
ra okullara sıra ile dağıtılıyor ve okul müdürleri, bel
li stok numaralarına göre ihtiyaçlarını, o yıla ailt, iki 
yılla ait, üç yıla ait, kaç yıDsa; aldıkları paranın du
rumuna göre, verilen ödeneğe göre, bunları Millî Eği
tim Bakanlığı Basımevine sipariş veriyorlar. Millî 
Eğitim Bakanlığı, bunların olanlarını derhal gönde
riyor, diğerlerini basıyor ve daha sonra gönderiyor; 
bilahara sarfı yapılıyor; böyle bir yol var. 

Bu durumda, böyle bir işlem yapılmayacak. Mil
lî Eğitim Bakanlığı, mevcut ödeneklerini doğrudan 
doğruya matbaasına devredecek veya vakfa verecek, 
basılıp 'bunlar okullara dağıtılacak. Yani, daha önce 
ödeneklerin alınması, ödenek dağıtımı, okula gitme
si, Maliyeden avansın çekilmesi, avansın Millî Eği
tim Basımevine gönderilmiş olması, Miillî Eğitim Ba-
simevimden, varsa gönderilmesi, yoksa bekletillrnesi 
(gibi bir muamele olmayacak, doğrudan doğruya öde
nekler aktarılacak ve o şekilde sağlanacaktır. 

Bu, aslında, Sayın Aşkın'ın da bildirdikleri gibi, 
daha zor değil, daha kolay bir .işitir.. 

Arz ederiim., 

ıBASKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tuzcu. 
ŞAIDAN TUZCU — Sayın Başkan; biraz evvel 

İSayın Aşkın bir noktada benim soruma değindiler, 
ben bu nokltayı daha genliş olarak sormak istiyorum. 

Efendim, burada «Millî Eğütim Bakanlığı, bu yet
kisini vakfa devredebilir» kaydı var. Blöylelkle Ba
kanlık, kendisimi bir bağımlı hale getiriyor. Vakfın 
Türkiye genelinde yapılacak teşkilata hazır olup ol
maması halinde ve Bakanlığın da genelde birkaç ki
şinin yaptığı bu işi tek başına veya vakıf yoluyla yuk-
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lenmesi halinde bir çıkmaz ortaya doğabilir m'i? Bu 
çıkmazın ortaya dloiğması halinde Bakanlık hiçbir şe
kilde bu işi vakıftan başka yere devredemeyeceğine 
'göre, kendisini böyle kayıtlamakta ne fayda görü
yor? Bunu öğrenmek isterim; birinci sorum bu. 

ikinci sorum Sayın Başkan; Sayın Tutam biraz 
evvel geneli üzerinde konuşurken söylediler, eğer 
yanlış an'lamadımjsa Hükümet ve Sayın Komisyon 
buna cevap vermediler, bu cezayı kim uygulayacak 
ve tatbik edecek? Bu hususta ne düşünürler? Bir de 
satan ile alanı aynı şekilde cezalamakita ne fayda mü
lahaza ederler? 

iDiğer taraftan, şu noktayı da bir soru olarak arz 
etimek isterim; biliyorsunuz Türkiye'de kâğıt sıkıntı
sı vardır. Dünya standartlarına göre kâğıt çok paha
lıdır ye çok pahalı olarak imal edilmektedir. Ejğer 
şu anda, bilemiyorum, yanlış söylemiiş de olabilirim, 
şu anda basılı karne veya bu gibi kâtğıtlar varsa aca
ba, bir süre tanınarak bu kâğıtların imkân nispetin
de kuIUandırılmaısının teminini düşünürler mi? 

Arz ederim. 

yığınla ve çdk fazla doküman varken bu yetkiyi ni
ye alamayıp da kendisi içinde kalsın ve bunu tahdit 
edelim Bakanlık olarak?... 

Şimdi böyle olunca, Millî Eğitim Bakanlığı Vak
fı, Bakan da yönetim kurulu başkanı olması, sistemi 
de bütün Türkiye'de ancak 22 ilçe kaldı. 67 ilin ve 
Türkiye'nin 22 ilçesi hariç, bütün ilçelerde Millî Eği
tim Bakanlığı Vakfı kuruldu ve geniş bir vakıf. Öy
le bir bale geldi ki, Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı 2 
milyar 265 milyona bugün yükseldi. Hiçbir vakıfta 
görülemeyen bir 'büyük coşku var. Yarın sabahın er
ken saatinde 81 milyonla Vakfa bir bağışla temel atı
lıyor, Aksaray'a ben gidiyorum. 265 milyon Adana'da 
oldu gene tekrar çağırıyorlar. Bütün Türkiye kaynı
yor vakfa. Bu «kadar güçlü bir vakıf haline geldi. Bu 
gücün içinde Millî Eğitim Bakanlığı niçin vakfına bu
nu verememiş olsun?. 

O bakımdan lütfetsinler, müsaade etsinler bir elas
tikiyet tanınsın, bu elastikiyet içinde Bakanlık bunu 
alsın. Yasal olarak da durumu ve ihtiyaçları daha ön
ce arz ettim; bu elastikiyet tanınsın diye ben teklif 
ediyorum; kabul buyurulmasını arzu ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşeklkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerindeki konuş

malar yapılmış ve cevaplar verilmiş, sorular da sorul
muş bulunmaktadır. 

Tasarının maddelerine geçilme hususunu oylarınıza 
sunuyorum öfendim. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir efendim. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
öğrencilerle tlglili Bazı Basıb Evrakın Milli Eğitim 
Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı. Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurumlarda kulla
nılan bazı basılı evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca 
belli standart örneklere göre düzenlenmesi, bastırıl
ması ve satılmasını sağlamaktır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Sayın Aşkın, Sayın Erginay, Sayın 
Bilge söz almış bulunuyorlar. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli 

Meclis üyeleri; 
İlk önce tasarıya katılmamakla beraber Sayın Ge

nel Kurulumuz kararlarıyla oylarıyla maddelere ge
çilmesini kabul ettiği için ben de birinci madde hak-

HAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Tuzcu; bi
raz da maddelerle ilgili sorular oldu; örneğin beşin
ci madde ile ilgili. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAÖLAM — 
Sayın Başkan; bu basılı evrakların, Tasarıda yer al
dığı bazı bölümleri var. Eğer merak buyurulursa, biz 
bütün okullarda şu cetvelin üstünde bulunan basılı 
evraklar var okullarımızda, bunları almıyoruz. Bun
lar o kadar önemli değil, teferruatı gerektiren, mev
zuatı alakadar eden kıymetli kâğıtlar kısmının dışın
da olabilecek olanlar. O bakımdan bunların hepsini 
standart hale sokmak 'bizim için gerçekten gerekli 
almakla beraber, ^ağır bir yükümlülük getireceği için 
hepsini almıyoruz; ancak Değerli Komisyonumuzun 
da Tasarıda 'getirdikleri şekilde olan birkaçını ele alı
yoruz. Bunları almakla beraber, Mülî Eğitim Bakan
lığı 'bunun hepsini matbaalarında, yani mütedavil ser
mayesinde kitap gibi ba'stıra'bilir ve bir mecburiyeti 
yok. Yasa Tasarısında, geldiği gibi, Milî Eğitim Ba
kanlığı, vakfına bunu devredebilir. Nitekim, çok da 
kolaylık olmuştur, iki senelik tecrübelerimiz göster
miştir ki, Millî Eğitim IBakanlığı şu koca listeyi dışa
rıya nasıl bırakalbiıliyorsa, Millî Eğitim Bakanlığı Vak
fına da diğer olan birkaç tanesini bırakabilecek. Üç, 
dört tane zaten basili evrak var. Bunları da niçin ken
di içinde olan ve yönetim kurulu başkanı Bakan iken 
'bırakamaz mı?. Bunların hepsini dışarıya bırakmış; 
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kında söz aldım. Bu arada Hükümetin teklifinde okul 
karnelerinin tekeli hakkında kanun başlığının kulla
nılmış olmasının yarattığı büyük rahatsızlığı bir ölçü
de de olsa Komisyon düzeltmiş olmasına teşekkür 
ederim* Yalnız tekrar ediyorum burada sorulan so
rulara verilen cevaplarda devamlı olarak bunlar ba
sılacak ve gönderilecektir denildi. 

Birinci maddeye lütfen bakalım; deniliyor ki, «Bu 
Kanunun amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bü
tün okul ve kurumlarda kullanılan bazı basılı evra
kın Millî Eğitim Bakanlığınca belli standart örneklere 
göre düzenlenmesi, bastırılması ve satılmasını (Bura
nın altını çiziyorum) sağlamaktır.» 

Bu Millî Eğitim Bakanlığının vakıf kanalıyla ti
caret yapmasıdır. Bunu saklamaya gerek yoktur. Bu 
bir ticarettir. O halde açıkça söylenirse, deniyor ki, 
biz buradan para kazanacağız. O halde bu bir ticaret 
ise, bu ticarette bir fiyat meselesi vardır. Millî Eği
tim Bakanlığının kendi otoritesini kullanarak, tekrar 
ediyorum sorumda da sordum cevap verilmedi, Sa
yın Tuzcu da bir ölçüde belli ettiler, dikkat ediniz 
ikinci maddeye geçildiğinde belki tekrar konuşacağız, 
öğrencilerin para ödeyerek satın alacakları evraklar
dır bunlar, tşte bakınız karnedir, bilmem diplomadır, 
bunlar öğrencilerle yakından ilgili olan şeylerdir. 

Dolayısıyla bunların bedellerini gerek okullara 
satarken, gerek öğrencilere satarken kim tayin ede
cektir?.. Bir vakıf tayin edecektir. O vakıf kendi ge
lirlerini artırma amacını birinci derecede güdecektir. 
Bunun dışında olması mümkün değil. Bizim itiraz 
ettiğimiz, burada kabul edemediğimiz husus budur. 
Burada bir ticaret söz konusudur, bu ticaretin tekeli 
yapılmak istenmektedir. Bu tekel öğrencilerin ve aile
lerin lehine değildir. Bugün tekele aldığınızda karne
leri istediğiniz şekilde kötü yapsanız, kayıtları kulla
namaz hale getirirseniz kime şikâyet edeceksiniz?.. Şi
kâyet edecek yeriniz yok. Millî Eğitim Bakanlığına 
şikâyet edeceksiniz, size emir veren o kuruma şikâ
yette bulunacaksınız; bu mümkün değildir. Dolayı
sıyla itirazımız bu husustadır. Bu hususun düzeltil
mesinin gerektiği kanısındayız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Buyuran Sayın Erginay. 
AKlF ERGÎNAY — Sayın Başkan, bir, defa bu

rada ticaret bahis konusu olduğu kanısında değilim, 
bir ticaret söz konusu değil. Aslında bütün bu işle
rin yapılması Millî Eğitim Bakanlığının yetkisi dahi
lindedir. Bunun ihale ile ilgili 2490 sayılı Yasaya gö

re yapabilir veya doğrudan doğruya kendisi bastı
rabilir, buna hiçbir mani yoktur; ama bunun bir 
vakfa verilmesi, o vakfın diğer kamu hizmetleri ba
kımından Millî Eğitim Bakanlığına yardımcı olması 
zorunludur. 

Bu itibarla bendeniz birinci maddeyi uygun bu
luyorum. Yalnız ne birinci maddede, ne diğer mad
delerde, bu evrakların satış fiyatlarını kimin ve na
sıl tespit edileceği hakkında hüküm yoktur. Bunu 
birinci maddeye mi koyarlar, yoksa üçüncü madde
ye mi koyarlar, herhalde bir tarafa koymak gerekir; 
çünkü fiyat tespitinin vakfa bırakılması keyfiyeti hâ
sıl olur. O halde Millî Eğitim Bakanlığınca tespiti 
gereklidir. ;, 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, düzeltme ile il

gili efendim. Şimdi, birinci madde diyor ki, «... Millî 
Eğitim Bakanlığınca belli standart örneklere göre dü
zenlenmesi...» diyor. Sayın Tutum da belirtti, «Stan
dart» ölçüsünü tespit etmek TSE'ye aittir. Bu itibar
la buradan «Standart» kelimesinin çıkartılması ge
rekir. Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek ör
neklere göre düzenlenmesi suretiyle olmalıdır. «Stan
dart» kelimesi buradan çıkarılabilir mi diye düşünü
lebilir mi?.. Acaba Sayın Komisyon ne düşünürler?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara cevabınızı 

lütfediniz. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, son 
altıncı maddede bu işin bir yönetmeliğe bağlı olaca
ğı açıkça yazılmıştır. Döner sermayeden yapılacağına 
göre, döner sermaye yönetmelikleriyle ilgili olarak, 
yani Millî Eğitim Bakanlığı ders kitaplarının döner 
sermayesinde maliyetlerinin nasıl hesaplanacağı hak
kında geniş bilgi ve ölçüler vardır ve bunlar stok nu
maralarına göre tespit edilmiştir. Malzeme hesapla
nır, işletme ve idare masrafları üzerine eklenir ve 
her yerde bu aynıdır. Bunun üzerinde de yüzde 10' 
dan fazla kâr döner sermaye koyamaz, fiyatlar böy
ledir. Geçen sene bastırılan ve elimizde bulunan kar
neler 3Q'ar liraya piyasaya çıkarılmış, aynı karne dı
şarıda 50 liraya mal olmuştur. Bu bakımdan bir de 
ayrıca böyle bir ucuzluk olacaktır. Bu karne 30 li
raya satıldıktan sonra da yüzde 10'u ile fakirlere yar
dım edilmiştir ayrıca. Maliyeti bu bakımdan hesapla
nacaktır, endişe edilmesin efendim. 
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Standart meselesine gelince; Millî Eğitim Bakan
lığı bu standartları bitirmiştir. Millî Eğitim Bakanlı
ğının stok numaraları bellidir, her yerde ölçüleri bile 
bellidir. Şimdi,- arz edeceğim bir dosya; Sayın Tu
tum bunları çok iyi bilirler, bu bir öğrenci kişisel 
dosyasıdır, iç tarafından nasıl doldurulacağı, ne şe
kilde olacakları yazılıdır ve altta da şöyle bir yazı 
vardır efendim; bendeniz de o zaman bu Komis
yonda çalışmış, Devlet Malzeme Ofisi ve Devlet Stan
dartlar Enstitüsü bu dşi halletmiş bir arkadaşınız ola
rak söylüyorum, «PAK Dairesinde mesai saatleri için
de hazırlanmıştır, grafik, basku yayın bölümünde dü
zenlenip basılmıştır.» Yani mesai içinde yapılmıştır 
deniyor. Bunun baskısına, hiçbir şeyine dahi ne Dev
let Malzeme Ofisine, ne de Türk Standartlar Enstitü
süne para dahi verilmemiştir efendim ve bunlar ha
zırdır. Elimdeki liste stok numaralarını bir bir gös
termektedir. Mesela burada vizite defteri 100 yaprak
lı 171 stok numarası 850 liradır, 125 lira olan şey 
burada 850 liradır. Arz edeyim efendim; okul dışı 
okul lise imtihanı not cetvellerinin bir tanesi 750 ku
ruşa maloluyor, halbuki bunun tanesi 1 liradır ba-
sımevinde, bunlar 148. Bunlar en aşağı yüzde 50 nis
petinde faydalı olduğu ortadadır efendim. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
, Sayın Bakan, birinci madde üzerindeki konuşma

lara, bir cevabınız olacak mı efendim?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan, bir yanlış anlamayı düzeltmek iste
rim. Fiyatlar hiçbir şekilde artmayacaktır. Nedeni de 
şudur; yalnızca öğrencilerin ödeyeceği bir tek kar
nedir. İkincisi pul parası ile karşılığı olan diploma
dır ki, o da pul parasıyladır. Diğer bütün evraklar 
okula gidecek Millî Eğitim Bakanlığı para göndere
cek, oradan aldığı para ile okullar ve kurumlar diğer 
evrakları satın alacak. Hiçbir şekilde başka kimseden 
para alınmıyor. Nasıl oluyor da vakıf ve Millî Eği
tim Bakanlığı çatışma içine giriyor, birisi pahalı bi
risi ucuz satıyor, böyle şey olmaz ve olmayacaktır, 
bundan emin olsunlar. 

Ben şunu bekliyordum; Sayın Komisyon Başka
nı da ifade etti, keşke şunları da öyle alsanız da ucu
za çıkartsanız, çok azını almışsınız, mademki bir iş 
yapıyorsunuz, şunların hepsini beraber alın da şun
ları ucuza yapın, standarda sokun, okullarınız bir dü
zene girsin diyecek hususları ben beklerim. Eğer ka
bul edilrise, bu böyle İsrar edilirse, biz bunu şu an
da alamayacağımızı tekrar cevabını ben veriyorum, 
mümkün değildir. Parasını bütün dokümanların di

ğerlerinin hepsini Devlet ödediğini, Millî Eğitim Ba
kanlığının ödediğini vakfın da paralarının senede gö
re hepsini millî eğitim amaçlı ve hedefli olduğunu 
belirlemek istiyorum. 

Hiçbir endişe olmasın geleceğe de çok şey bırakı
labileceğini bu yönüyle tekrar teyiden arz etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Tutum' 

un bir önergesi var. Okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının birinci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirıilmesini arz ve, teklif ederim. 
Gahit TUTUM 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda kullanılan ba
zı basılı evrakın standart saptama konusunda yetkili 
kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle düzenlenmesi, 
bastırılması ve satılmasını sağlamaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bir açıklamanız ola
cak mı efendim bu konuda?.. Buyurun. 

CAHİT TUTUM — Efendim, madde açık; Millî 
Eğitim Bakanlığına böyle bir tekel veriyor madde. 
Millî Eğitim Bakanlığınca bu düzenleme yapılacak
tır. Ancak bu düzenlemeyi yaparken mevcut mevzu
atımızdaki amir hükümlerin bir istisnası olarak değil, 
belki o hükümleri tamamlayan bir yetkinin Millî 
Eğitim Bakanlığına verilmiş olmasını öngörmektedir 
benim teklifim ve standart saptama konusunda yetki
li olan kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle bu gö
revini, bu yetkisini kullanacaktır Millî Eğitim Ba
kanlığı. 

Sayın Bakanımız da konuşmalarında aslında böy
le bir standart saptama işinde Türk mevzuatlarının 
öngördüğü ilkelere uyulacağını ve gerekli işbirliğinin 
de yapılacağını belirtmişlerdi. Bunu metne dahil et
mek suretiyle kanun maddesi halinde daha belirgin 
hale geliyor önergem, 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un önergesinin lebinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, önergenin arkasına bir yazı yaz

mışsınız; ama zabıtlara geçmesi bakımından lütfen şi
fahî olarak açıklamanızı yapar mısınız? 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Biraz önce de arz ettiğim gibi, bunlar zamanında 
hazırlanmıştır ve gün geçtikçe de bunlar değişecektir. 
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Standartlar Enstitüsü ile bir standardın nasıl yapıla
cağı belli şartlara ta,bidir. 130.küsur sayılı Kanuna gö-
¥ e bir yıldan, iki yıldan evvel çıkamaz Standartlar 
Enstitüsündeki standartlar. Halbuki, bir imtihan dö
neminde, bir yıl içerisinde imtihan şekilleri değişir; üç 
sütun yerine beş sütun yapılır, üç yazılı imtihan ye
rine dört yazılı imtihan yapılacaktır, diye bir şey çı
kar. Bu sosyal bir gelişmedir. Bunun için Millî Eğitim 
Bakanlığını rahat bırakmak gerekir. Yarın belki de 
ders sayıları değişir, derslerin adları değişir. 

Biz yardım konusunda gerek Standartlar Enstitü-
süyle, gerekse Devlet Malzeme Ofisiyle her zaman te
masta bulunmuş ve onlardan bilgi almış, onların her 
türlü haklarından ve yaptıklarından faydalanmış kişi
leriz ve biraz önce göstermiş olduğum örnekte de na
sıl, ne şekilde hazırlanmış olduğu bile altında yazılı
dır bu standartların. 

Bu bakımdan gerek yoktur böyle bir şey yazma
ya. Zaten ihtiyaç vardır efendim. 

BAŞKAN — önergeye katılmıyorsunuz yani? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. Yazdık, 
orada yazılı efendim. 

BAŞKAN — Hayır, burada var yazılı da... 
Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz efen

dim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Komisyonun görüşüne katılıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Sayın Tutum'un önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir, öner
genin dikkate alırtıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, 1 inci maddeyi Komisyondan... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, dü
zeltme için efendim... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Maddenin üçüncü 

satırından itibaren okuyorum zaman kazanma bakım
dan; «... bazı basılı evrakın Millî Eğitim Bakanlığın
ca belli standart Örneklere göre düzenlenmesi, bastırıl
ması ve satılmasını sağlamaktır.» deniliyor. Burada 
«düzenlemesini, /bastırılmasını ve satılmasını sağlamak
tır.» şeklinde tertiplemek çok daha uygun olacaktır, 
gramer kurallarına da uygun düşecektir. Zira... 

BAŞKAN — «Düzenlenme» değil de «düzenleme
si» değil mi?.. 

8 . 6 . 1983 O : 1 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — «Düzenlemesini» 
Sayın Başkan. Buradaki «ve» edatı «düzenleme» ke
limesinde «ni» ekinin hasredilmesin! haklı kılmamak
tadır. 

BAŞKAN — Evet; yani «düzenlenmesini, bastırıl
masını ve satılmasını...» şeklinde olsun diyorsunuz. 

Soralım Komisyondan efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılırız efendim; ola
bilir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim; «düzenlenmesini, bas
tırılmasını ve satılmasını sağlamaktır.» biçiminde dü
zeltilmiş olarak 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanunla getirilen sınırlama 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurum
larda kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karne
si, sınıf geçme ve diploma defterleri ile diploma ve 
başarı belgelerini kapsar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama
mız?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Aşkın. Baş
ka?.. Yok. 

Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım; bu Ka

nunun savunulmasında devamlı olarak 30 liraya sa
tılan karneler gösteriliyor. Türkiye'de acaba 1 yılda 
kaç milyon karne bastırılmaktadır? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — 9,5 milyon. 

AYDEMİR AŞKIN — 9,5 milyon karne basıldı
ğına göre, ben 15 liraya basmaya talibim; 30 liraya 
satılan karneyi. «Bir gazete 30 liraya satılıyor» lafına 
karşılıktır bu. Türkiye'de en çok satan gazete 750 bin 
basıyor. Halbuki 9,5 milyon bir evrak çok daha ucuza 
maledilebilir. Bu da bize gösteriyor ki, eğer basan ve 
fiyatı tespit eden aynı kuruluş ise, kusura bakmasın
lar; ama burada ucuzluk, sözkonusu olamaz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Aşkın, soru olmadı. Yani bir 

talep oldu; fakat soru olmadı... 
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AYDEMİR AŞKIN.— Sordum; 9,5 milyon ceva
bını aldım. 

BAŞKAN — Cevabını daha biz söz vermeden Ko
misyon vermiş oldu; yani cevaplanmış da oldu. 

Sayın üyeler; 2 nci maddeyi Komisyondan geldiği 
biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum efendim : 
İlgili okul ve kurumlar 
MADDE 3. — Resmî ve özel ilkokul, ortaokul, 

lise ve dengi okullar ile yaygın eğitim kurumlarında 
kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, sı
nıf geçme ve diploma defterleri ile diploma ve ba
şarı belgelerinin bastırılması ve satılması Millî Eği
tim Bakanlığına aittir. Bakanlık bu hakkını Millî 
Eğitim Bakanlığı Vakfına devredebilir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Erginay. 
Başka sayın üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, maddenin son 
cümlelerine doğru «Millî Eğitim Bakanlığına aittir.» 
deniliyor. Ne aittir?.. Bastırılması, satılması; ama bu
nun nesi?.. Hakkı mı, yetkisi mi? Çünkü «aittir» 
dedikten sonra «Bakanlık bu hakkını» deniliyor. Yu
karıda Bakanlığın bir hakkı olduğunu belirten hüküm 
yok. Bu itibarla «satılması hakkı Millî Eğitim Ba
kanlığına aittir.» veya «yetkisi Millî Eğitim Bakanlı
ğına aittir.» Ondan sonra «Bakanlık bu yetkisini» ve
yahut «bu hakkını Millî Eğitim Vakfına devredebi
lir.» denirse iyi olur. Yukarıya bir «hak» kelimesini 
koymakta fayda var. 

BAŞKAN — Çünkü aşağıda da «hak» diyor za
ten. 

AKİF ERGİNAY — Evet, aşağıda da «hak» var. 
BAŞKAN — Soralım efendim Komisyondan. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Uygun efendim. Zaten 
yukarıdaki Kanun da «Satılması Hakkında Kanun» 
dur; yani onunla ilgili kanundur. Buradaki «hak»ı 
kullanabiliriz efendim. 

ŞERAFETT1N YARKIN — Sayın Başkan, «yetki» 
daha doğrudur efendim. 

BAŞKAN — Efendim, başlık «Hakkında» şek
linde geçti. 

NECİP BİLGE — Efendim, başlıktaki hak baş
ka. 

, BAŞKAN — O hak bu değil, doğru; oradaki hak 
başka. Doğru Sayın Bilge, haklısınız; fakat altta 
«bu hakkı» diyor ya son cümlede... 

ŞERAFETTIN YARKIN — Her ikisinin de «yet
ki» yapılması daha doğru olur Sayın Başkan. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
Şimdi, Sayın Erginay «bu hakkını» dedi, «yetki

si» de olabilir dedi. Komisyon ona katıldı. Siz de «yet
kisini» diyorsunuz. 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim «hakkı» da
ha güzeldir burada; çünkü bir nevi haktır. Yetki kul
lanılır, kullanılmaz. «Hakkı» kelimesi daha güzel. Çün
kü «Bakanlık bu hakkını» diyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, «hakkı» yerine «yet
kisi» kelimesi olur mu diyorlar? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
I — Sayın Başkan; alttaki cümle «Bu hakkı» dememiş 

olsaydı; üstteki bir haktan bahsediyor ikinci cümle
de; o bakımdan «hakkı» denilirse daha uygun düşü
yor, birbirini tamamlıyor» ikinci cümleyle. O bakım
dan ben «hakkı» kelimesinin ilavesini daha uygun ve 
yatkın buluyorum. Aralarında da büyük bir fark yok. 
Çok ısrar edilirse «yetki» de olabilir; ama «hakkı» 
olmasını... Tekrar vurgularsam, ikinci cümlede «Bu 
hakkı» deyince üstteki «hak»ı kastettiğini düşünerek 
ben de buna katılıyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; özel kişiler ba

kımından hak olan şey kamu kurum ve kuruluşları 
için yetkidir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hak söz-
konusu olmaz; görev ve yetki sözkonusu olabilir. Bina
enaleyh, burada «yetki» sözkonusudur ve «yetki» ke
limesinin kullanılması daha uygun olur. 

I ı 
I BAŞKAN — Efendim, Komisyona biraz evvel 

«hak» mı, «yetki» mi diye sorduk. Sayın Hükümete 
de sorduk. Katılmadıklarını beyan ettiklerine göre, dü
zeltmeyle ilgili bir husustur; aslında katılmayınca ya
pacak bir işlem de yoktur. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan; hem 
hak, hem yetki verelim efendim. 

BAŞKAN — Sağolun; teşekkür ederim Sayın Ge-
boloğlu. 

Efendim; «Satılması hakkı» oluyor, «Satılması 
I hakkını» değil. 
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Bu düzeltmedir. Bu arada Sayın Tutum'un, bu 
maddenin son cümlesinin çıkarılmasına ilişkin bir 
önergesi var; okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 3 üncü maddesinin 

son cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Cahit TUTUM 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; benim bu

rada görebildiğim, 1 inci maddede büyük ölçüde 
klasik bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi sözko-
nusudur. Bu hizmet ticarî niteliği ağır basan bir hiz
met değildir. Filhakika bastırma ve satma görünüşte 
böyle bir hava vermekte ise de, aslında bu mükelle
fiyet, bu yükümlülük doğrudan doğruya Bakanlığın 
yürütmekle yükümlü bulunduğu aslî ve sürekli bir 
görevdir. Bu görevin büyük ölçüde yine Bakanlık 
tarafından yerine getirilmesi gerekir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımın ileri sürdüğü, «hak
tır - yetkidir» tartışmasını ben şöyle açıklığa kavuş
turmak istiyorum : Bakanlığa böyle bir hak yasa ile 
verilmişse, böyle bir yetki verilmişse; bu hak ve yet
kisini devredemez efendim; Anayasaya göre devrede
mez. Olsa olsa şu olabilir; eğer mutlaka bir vakfı 
devreye sokmak istiyorlarsa görevlendirme olabilir. 
Aklıma o geliyor veya yaptırabilir denebilir ama so
rumluluk Bakandadır. Bakan, yetkiyi devrettiği veya 
bu hakkını devrettiği andan itibaren sorumluluk ola
rak devreden çıkar. Böyle bir şey olamaz. Bizim hu
kukumuzda bu tür küllî yetki devirleri veya hakla
rın devri diye bir şey sözkonusu olamaz. 

Onun için, ya metinden bütünüyle çıkarılmasına 
rıza göstersinler veyahutta bu ancak sorumluluk Ba
kanlıkta kalmak kaydıyla, Bakanda kalmak kaydıyla 
mümkündür; çünkü Anayasaya göre bütün işlemlerden 
Bakan sorumludur. Bakan bu yetkiyi devrederse ne 
olur? Devreden mi çıkar? Hayır; sorumluluk devam 
edecektir. Halbuki bizde hukukta yetki devri büyük 
ölçüde sorumluluğun da birlikte devri anlamına ge
lir. Yoksa bu basit bir imza yetkisinin devredilmesi 
demek değildir. Bu bakımdan bu ya metinden çıka
rılacaktır yahutta benim dediğim gibi, yetki devri söz
konusu değildir, olsa olsa kendi gözetim ve deneti
minde bir görevin vakfa gördürülmesi sözkonusu ola
caktır; eğer mevzuatımız buna müsaitse tabiî. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN —' Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. 
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AKİF ERGİNAY — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhte konuşmak üzere buyurunuz 

Sayın Erginay. 
AKİF ERGİN AY — Sayın Başkan; önce belirt

mek isterim ki, önergedeki şekilde son cümle bu Ka
nun metninden çıkarsa, bu Kanunun anlamı kalmaz. 
Maksat zaten ihaleler yoluyla Bakanlığa verilen bir
takım zararların, dhale oyunlarının önüne geçmektir. 
Bu Vakıf bir ticaret şirketi değildir, bir firma değil
dir. Bu Vakfın bütün işlemleri zaten Bakanlığın de
netimi altındadır. 

CAHİT TUTUM — Döner sermayesi var Ho
cam... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen efendim. 

AKÎF ERGİNAY — Kaldı ki, 4 üncü madde iti
bariyle de okul karnelerinde bir yönetmelikten bah
sedilmektedir. O yönetmelik de yine Bakanlığın yet
kisi dahilinde yapılacak işleri tadat edecektir. Dolayı
sıyla bunun buradan hak olarak, yetki olarak pekâlâ 
devredilmesine ve gayet tabiî bu devrin işlememesi 
halinde bu hakkı geri almasına Millî Eğitim Bakan
lığının yetkisi vardır, hakkı vardır. Dolayısıyla işi 
kolaylaştırmak, daha ucuza maletmek ve özellikle bu 
Vakfın, diğer büyük işlerinde de kendisine yardımcı 
olmak için bu maddenin sonundaki fıkranın aynen 
kalması yerinde olur. 

Teşekkür ederim^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz efen

dim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; öner
geye katılamıyoruz. Çünkü, Cahit Tutum arkadaşımı
zın bahsetmiş olduğu konu, tamamen kanunsuz bir 
noktaya bizi sürüklemektir. İdare hukuku ilkelerinde 
bu şöyle ifade edilmiştir : Örnek olarak bir Danıştay 
kararı, bir başka karar, Uyuşmazlık Mahkemesi ka
rarı vardır. Yetki devri kanunla olur. Hiçbir şekilde 
kanunda yetki devredilmiyorsa katiyen bir kişi ayrı
lacağı zaman, (Bilhassa, KİT'lerde) onun yerine kim
se imza atamaz. Bir örnek de şu şekilde vermek istiyo
rum : «Disiplin komisyonları genel müdürlerden iba
rettir» diye bir cümle vardır. Genel müdür bulun
duğu takdirde disiplin komisyonunda o karar geçerli 
karar olur; yoksa o karar, eğer yerine başkasını gön-
dermişse, mualleldir. O şahıs sorumludur. Tıpkı Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde uygulanan sistem gibi
dir. Ben de Sayın Hocamın fikirlerine katılıyorum. 

Arz edenim. 
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BAŞKAN — Yani önergeye katılamıyorsunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılamıyoruz tabiî 
efendim, ilk defa bunu söyledim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz efen

dim? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— önergeye katılamıyorum. Metinde olduğu şekliyle 
kabulünü arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Sayın Tutum'un önergesine Komis

yon ve Hükümet... 
NECDET GEBOLOĞLU — Sorum var efendim; 

redaksiyon şeklinde bir husus var... 
BAŞKAN — Önergeler üzerinde soru mümkün de

ğil Sayın Geboloğlu. 
Önergenin dikkate alınıp alınmamasım oylarınıza 

sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Geboloğlu, düzeltme mi? Yani kulağıma 
«Redaksiyon» gibi bir şey geldi de... 

NECDET GEBOLOĞLU — Redaksiyon gibi bir 
şey teklif edecektim Sayın Başkanım; Komisyon belki 
uyabilir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Redaksiyon ola
bilir; yani redaksiyonla ilgili düzeltme olabilir. 

NECDET GEBOLOĞLU — Ben Sayın Tutum' 
un önergesi ile ilgili olarak söyleyecektim; ama «Mil
lî Eğitim Bakanlığı bu işlemleri Millî Eğitim Bakan
lığı Vakfı kanalı ile yapabilir» şeklinde düzeltme im
kânı olur mu diye Komisyondan soracaktım Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Düzeltme ise soralım efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; ifade
miz tam kanunidir. Arkadaşım da hukukçu olduğuna 
göre, biz burada doğrudan doğruya devir yetkisi ve
riyoruz ve bir hakkı devretmekteyiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tan, düzeltme ile ilgili olarak buyurunuz. 
TURGUT TAN — Efendim, metin üzerinde de

ğil, ama sözlü açıklama şeklinde düzeltme yapabilir 
miyüm? 

BAŞKAN —̂ Şimdi, sıra metin üzerinde düzelt
meye geldi efendim. Metin üzerinde düzeltme ise 
buyurun. 
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TURGUT TAN — Sayın Geboloğlu'nun konuş
ması çerçevesinde olacak efendim. 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu'nun konuşmasının... 
TURGUT TAN — Ona cevap değil; ama değin

dikleri konuya ilişkin düzeltme. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, dinleyelim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, değerli arka

daşlar; 
Bazı ilkeler tartışılıyor. Hakkın ve yetkinin devri 

meselesi mevzubahis. Buradaki iki şey samyorum biraz 
birbirinin içine girmiş ve o yanıltıcı bazı sonuçlara 
götürüyor. 

Biri; Bakanlığın bir karnenin veyahut da bir öğ
renci dosyasının standardını belirlemesi ile Bakanlı
ğın bu belgenin basılması hakkına sahip olması ayrı 
şeylerdir. Yetki birincisinde sözkonusudur. ikincisinde 
ne hak, ne yetki sözkonusudur. O bakımdan Sayın 
Geboloğlu'nun söylediği gibi, bu basma ve satma işi, 
bunun Millî Eğitim Bakanlığının görmekle yükümlü 
olduğu kamu hizmetinin bir parçası değildir. Stan
dardı tespit etmek Bakanlığın görevidir. Orada ka
musal yetkisini kullanır; ama o karneyi aynı zaman
da ben basıp satacağım derse, o standardı tespit et
me yetkisinin dışındadır. 

Binaenaleyh, Vakfa yaptırabileceği şey belki Sa
yın Geboloğlu'nun söylediği gibi, o işi görürken; ya
ni basma ve satma işini görürken Vakıftan yararlan
ma işidir. Onu o şekilde formüle etmek gerekirdi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Uzunoğlu, düzeltme konusunda buyurunuz. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan; Ta

sarının 2 nci maddesinde basılı evrakın nelerden iba
ret olduğu sayılmıştır, gösterilmiştir. Burada 3 üncü 
maddede tekrar ediliyor. Burada tekrardan kaçına
rak, «Resmî ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi 
okullar ile yaygın eğitim kurumlarında kullanılan ikin
ci maddede belirtilen basılı evrakın bastırılması ve 
satılması...» şeklinde tertiplenmesi daha uygun ola
caktır. 

Bu husus bir bakımdan da önem arz etmektedir. 
Tasarının 4 üncü maddesinde «... üçüncü maddede 
adı geçen basılı evrakın» deniyor. Yönetmelik madde
si olan 6 ncı maddede, «üçüncü maddede yazılı ev
rakın» deniyor. Halbuki, bu yazılı evrakın neler ol
duğu 3 üncü maddeden önce 2 nci maddede zikredil
miştir, belirtilmiştir. Onlardaki düzeltmeye de bu şe
kilde bir düzenleme yardım edecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Bu tabiî yeni bir önerge konusu olacak. Çünkü bir 
düzeltme, redaksiyondan ziyade madde olarak yeni 
bir düzenleme oluyor; ama Komisyondan soralım 
efendim. 

Sayın Komisyon Başkanı, görüşünüzü belirtir mi
siniz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu ko
nu daha önce de bizim tarafımızdan görüşüldü. Yal
nız, yukarıdaki husus doğrudan doğruya kapsamla 
ilgilidir. Bu kapsamda başarı belgelerinin kapsamı bel
lidir, alttakinde de kurumlardır. Bir kere daha tek
rarlanmıştır. Hiçbir mahzuru yoktur. Önerge de ol
madığına göre, katılmak mümkün değil. 

BAŞKAN — Mesele yok efendim; teşekkür ede
rim. 

Sayın üyeler; 3 üncü maddeyi, sondan üçüncü sa
tıra «satılması hakkı» deyip virgül koyduktan sonra, 
bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Muafiyet 
MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî 

Eğitim Vakfınca bastırılan ve sattırılan üçüncü mad
dede adı geçen basılı evrakın geliri her türlü vergi, 
resim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklama
nız?.. Yok. 

Soru sormak isteyen... 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Çakmaklı, soru mu efendim?.. 
CEMİL ÇAKMAKLI — Hayır, madde üzerinde 

söz istemiştim, çok hızlı geçtiniz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde soru olarak... 
CEMİL ÇAKMAKLI — Soru olarak mümkün 

değil efendim, izin verirseniz konuşayım. 
BAŞKAN — Artık müsaadenizle o hususu geçtik; 

soru olarak sorabilirsiniz. Soru biçiminde konuşma
nız mümkün olur. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, işaret 
ettim. O kadar hızlı geçtiniz ki, izin verirseniz... 

BAŞKAN — Efendim, izin bu biçimde; soru ola
rak konuşmanızı yapabilirsiniz diyorum. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Çok uzun bir soru olur 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sorunun kısa olması tabiî 
uygundur da, uzun bir soru da olur diye düşünüyo-

ı ruz; ama uzun da olsa, kısa da olsa beş dakikayı geç
meyecektir. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. 

ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, beş dakikayı 
I nasıl tespit ettiniz?.. 

BAŞKAN — Çünkü maddelerde beş dakika; Ge-
I nel Kurul kararı efendim. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, saygı
değer arkadaşlarım; 

I Bu Kanun Tasarısının görüşülmesinde bu madde
ye kadar, benim piyasa bilgime, iktisat anlayışıma uy-

I mayan belli noktaları çok ulvî bir düşünceye hizmet 
I eden bir vakfa gelir sağlayan bir anlayışa yardım eden 
I bir tasarı olduğu için dikkatle izledim; ama konuş-
I madım. Ancak, hemen belirtmem gerekiyor ki, Tür-
I kiye'de Tasarının gerekçesinden de anlaşıldığı gibi, 
I bütçe ile yapılamayan, bütçeyle piyasadan kamuya 

gelir sağlayamayan bir anlayışın, bir sonucun aczi 
görülüyor. Biz piyasamızdan kamu geliri sağlayamı-
yoruz, bütçe ödeneğini sağlayamıyoruz, eğitim hiz
metlerini göremiyoruz, dolayısıyla yine aynı piyasa-

I ya bir başka mekanizma ile müracaat edelim anlayışı 
vardır. Türkiye'de bu anlayış aşağı yukarı 15 yıl-

I dır en acı biçimde, en çarpıcı biçimde gelişmekte
dir ve Türk ekonomisini tahrip eden bir noktaya var-

I maktadır, 

I Vakıf anlayışı, bir kaynağın bir amaca tahsisi 
I biçiminde Türk toplumunda vardır. Türk toplumu, 
I imalathaneden çeşmeye kadar pek çok şeyi, kayna-
I ğını, var olanı bir amaca tahsis etmiştir; ama amaç 

için kaynak yaratma biçimindeki vakfiyeyi biz Tür
kiye'de Osmanlıdan bu yana yeni icat ettik. Şimdi
ye kadar imtiyazlar sağladık bu vakıflara, doğrudur; 
ama 'ilk defa kanunla gelir sağlıyoruz. 

I Buraya kadar, baştan söylediğim gibi durduk, sağ-
I layalım geliri; ama ekonominin bütününü ve sistemi 

tahrip edecek muafiyetlere doğru iş hızla seyretmek
tedir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Türkiye'de vakıf işi şöyle cereyan etmektedir : 

I Her kamu kurumu, genellikle katma bütçeli idare-
I 1er, üniversiteler yapıyordu, şimdi genel bütçeli kuru

luşlara doğru da sirayet etti bu; 2490'da döner ser-
I mayeye birtakım imtiyazlar getirmiştir; onu ihalele-
I re sokmamaktadır, her kurum kendi işini döner ser-
I mayesine devretmektedir, döner sermayesi de arka

sındaki vakfa vermektedir ve böylece aynı sektörde 
I iş yapan pek çok firma, pek çok kişi, kuruluş, ka-
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mu kurumları da dahil buna, haksız rekabetle karşı 
karşıya kalmaktadırlar ve bugün 2490'ın getirdiği mu
afiyete dayanılarak ciro yapan vakıf işletmeleri, yıl
lık cirolarını 50 milyar liraya doğru tırmandırmışlar-
dır. Dikkatinizi çekerim; 50 milyar lira... Aynı sek
törde iş yapan başka firmalar, artık bunlarla reka-
betsiz oldukları için başedememektedirler. 

Bunu bıraktık; vakıflara, döner sermayelere ge
tirilen imtiyazlardan kanun haline getirdik, tamam, bu
na da amenna, bir sürü tersliği kabul ediyoruz; fakat 
bu muafiyet Türk vergi sistemini de alt üst eder. 

Arkadaşlar; 
Piyasada yaratılan katma değer toplumundur. Bu

nun gelire dönüşmesi yine toplumundur, ondan pay 
almak da devletin işidir. Bu tür muafiyetlerle Türk 
vergi sistemini böyle delmeye değer büyüklükte bir 
hadise yoktur. Açtığınız gedik, bu maddenin kabu
lüyle açılacak delik, sağlanacak faydadan çok daha za
rarlı olacaktır. Bu tip muafiyetlerle Türkiye'de sistem 
bütünlüğünü zaten dejenere etmişiz, şu dönemdeki ya
salarla toplamaya çalışıyoruz, bunları yapmak yazık
tır, Türk hukuk sistemine yazıktır, Türk malî sistemi
ne yazıktır. Bunları getirenler, buradan sağlayacak
ları faydadan çok daha fazla zararlar getirmektedir
ler Türk toplumuna. Bunlara müsaade edilmemelidir. 

Bu maddenin bu anlayış çerçevesinde getirenler 
tarafından, Hükümet tarafından geri alınmasında bü
yük faydalar görüyorum. Çok uzun bir anlayışla, çok 
uzun bir konuşmayla izah etmek isterdim; ama bir 
soru kılıfına uydurarak yapacağım konuşmada, bu
nun zararlarını genişçe ve etraflıca izah etmem pek 
mümkün değildir. Ancak çok yanlış bir yoldur. Yan
lışlıklar, vakıflara imtiyaz sağlamakla, piyasa namu
sunu bozmakla başlamıştır. Yanlışlıklar, vakıfları ge
nel bütçeli kuruluşlara kadar yaymakla devam etmiş
tir. Yanlışlıklar, vakıflara kanunla, bu Kanunla özel 
gelir sağlamakla devam etmektedir ve yanlışlıkların 
dördüncü halkası da muafiyetlerle vergi sistemi ve hu
kuk sistemi delinmek istenmektedir. Olmaz böyle şey... 

Bu kadar yanlışı bu Meclise yaptırmak, bu Mec
lise bunu getirtmek bence Hükümet hatasıdır; ama 
buraya kadar sustum, hiç olmazsa şu vergi sistemi
ni muafiyetlerle bölmeyin. Çok rica ediyorum, Türk 
hukuk sistemi için bu çok acı bir hadisedir ve fay
dası yoktur. Türk ekonomisini biz bölük pörçük et
tik; bu anlayışla bu piyasa çalışmaz. Bu piyasada re
kabete dayalı verimlilik doğmaz, ucuzluk doğmaz ve 
çok çok liberalizm lafını eden, çok çok liberal ekono
miden yana tavırlar, yasalar, bu mantıkla düzenleme
ler yapan bir Meclis ve bir toplum, böyle harakiri yap-
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maz. Bu, içinde bulunduğumuz mantığın intiharıdır. 
Kesinlikle doğru bulmuyorum ve bu maddenin ka-
buf edilmemesini ve tümüyle reddini talep ve rica 
ediyorum. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar) " 
BAŞKAN — Sayın Çakmaklı teşekkür ederim; 

yani «Haksız rekabete yol açacak olan bu durumu 
uygun buluyor musunuz?..», diye soru olarak da bağ 
lamış oldular. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

• ¥ 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu soruya, cevap. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; arka
daşımızın açıklamış olduğu vakıfla, Millî Eğitim 
vakfı arasında büyük farklar vardır. Eğer arkadaşı
mız Millî Eğitim Vakfının bu paraları nasıl ve ne 
şekilde; (Biraz önce Sayın Bakanımızın bildirmiş ol
dukları 2 milyarın üzerinde olan paranın) diğer va
kıflar gibi, elde mi tutuluyor», bankaya mı-yatırılıyor 
ile Millî Eğitimdeki ne durumdadır; bunu açıklamış 
olsalardı Sayın Bakanım, bu dava anlaşılacaktı. Bu 
paranın % 10'u öğrencilere, % 75'i de her mıntıka
daki okul yapımına sarf edilmektedir ve yapılıyor 
da... Burada bir kazanç değil, doğrudan doğruya Dev
let adına, Devletin yapamadığını vakıf yoluyla Mil
lî Eğitim Bakanlığı yapmaktadır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sorum yanlış anlaşıl- # 

mış efendim, müsaade eder misiniz?.. 
•BAŞKAN — Efendim bir cevaptır, belki... 
İBRAHİM BARANGIL — Tavzih Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Yok efendim, tavzih değil. Bir ce

vap doyurucu olmayabilir, bir cevap sorduğunuz so
ruya da cevap teşkil etmeyebilir; ama Komisyonları 
ve Hükümeti bu konuda, biliyorsunuz, öteden beri 
olan tutumumuz içinde, zorlamamız; «İlle cevap ve
receksiniz» diye sıkıştırmamız*da mümkün değildir 
efendim. 

Arz ederim. 
AKİF ERG1NAY — Sayın Başkan, soru... 
BAŞKAN — Efendim, soru kalmamıştır Sayın 

Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Kayıt zamanı mı geçti?... 

- BAŞKAN — Evet, zamanı geçti. 
(Sayın üyeler, 4 üncü maddede önerge 'bulunmadı

ğından... 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTAROIOĞLU — Sayın Başkanım; bu
rada bir 'kelime atlanmış, «Eğitim Vakfınca» denmiş, 
«Millî Eğitim Bakanlığı Vakfınca» olacak, «Bakan-
lıik» kelimesi altlanmış efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 3 üncü maddede öy
ledir, «Burada (Bakanlığı) kelimesi atlanmış» diyor
sunuz; oldu. 

Bu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle ve bir 
ilaveyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan; sayma

dınız galiba efendim?... 
ŞADAN TUZCU — Ben saydım efendim, doğ

ru. 
BAŞKAN — 'Sayın Çakmaklı, bakın sayanlar da 

varmış. 
CEMİL ÇAKMAKILI — Efendim, sayacak ka

dar zaman olmadı; ben görmedim. 
BAŞKAN — Efendini, gözümüz daima Genel 

Kurulun üzerinde ve yanındadır. Baktığımız zaman 
buradan gayet rahat görüyoruz. Yine İçtüzük gereği 
eğer bir tereddüdümüz olursa zaten, müsaadenizle bu 
tereddütü izale etmek için yeniden sayım yapıyoruz. 
Ancalk tçltüzüğe göre böyle bir tereddüt söz konusu 
olduğunda sayım tekrarlanır; müsaadenizle. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Takdir zatıâlinizin efen
dim. 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi okutuyorum. 
$ Ceza hükümleri 

MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim 
Bakanlığı Vakfı dışında bu Kanun kapsamına giren 
basılı evrakı basan, satan, ticarî maksaÛa bulunduran
lardan ve satın alanlardan her basılı evrakın her bir 
nüshası için satış fiyatının elli misli para cezası alınır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler lütfen adlarını yazdırsın?... Sayın Tuzcu, Sa
yın Aşkın, Sayın Çakmaklı. 

Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Tuzcu, buyurun. 
ŞADAN TUZCU — ISayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Bu Kanun içindeki ceza hükümleri bana pek an

lamsız geldi, kendi içinde pek çarpık geldi. 
Şimdi onu izah etmeye çalışacağım. Ne yapılacak, 

İstenen ne?... Kimlik kartı, karnesi, sınıf geçme, dip
loma defteri, diploma basan belgeleri... iBu ikinci 
maddede kapsam içinde yazılıyor ve «karneler» di-
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i yor. Bunu kim alacak?... O da üçüncü maddede açık-
I ca deniyor; «Resmî ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve 
I dengi okullar ile yaygın eğitim kurumlarında kullanı-
I lan....» Yani yapılacak bu belgeleri resmî ve özel ilk-
I okul, ortaokul, lise ve dengi okullar alacak. Bun-
I 1ar bunu almazsa, bunu satan olmaz tabiî, alam bun-
I 1ar; satan ortaya çıkmayacak. Dolayısıyla ceza mües-
I sesesi nasıl çalışacak?... 
I Şimdi çok üzülerek söyffemek zorundayım, bıı-
I rada bir zaaf eseri mi var?... Yani 'Millî Eğitim Ba-
I kanlığı okullarına «Siz bunları alamazsınız» diyemi-
I yor da, satanları mı cezalandırmaya gidiyor?.. Zaten 
I bundan evvelki sorumda ve geneli üzerinde konuşan 
I arkadaşlar da, «Bu cezayı kim verecek, kim alacak, 
I kime verilecek?...» diye sorduklarında dikkatle din-
I ledim ne Hükümete, ne de Sayın Komisyonumuz bu 
I hususta bir cevap vermediler. 

I Böylece bu madde tamamen bu Kanunda bir yer-
I sizlik ifade etmekte, bir çarpıklık; daha doğrusu bir 
I zaafın eseri gibi gelmektedir. Genelde bu maddenin 
I tamamen kaldırılmasını saygılarımla arz ederim efen-
I dim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
I Sayın Aşkın, buyurun efendim. 
I AYDEMİR AŞKİN — Sayın Başkan, Danışma 
I Meclisinin sayın üyeleri; * 
I Görüşmekte olduğumuz Tasarının özellikle 5 inci 
I maddesinin bu Tasarıdaki aksaklıkların tümünü özet-
I leyen ve kristalleştiren bir madde olduğuna dikkatle-
I rinizi çekmek isterim. 

I Burada bilr kaçakçılık söz konusu mudur ki, bir 
I Tasarıya; bir bedigenıin basılması ve ıdağıtılmasıyla il-
I giü bir Tasarıya o belgenin 50 mıisli ceza konulimak-
I tadır?.. Evvela bu yönüyle Sayın Tuızcu'mun görüş-
j leniıne tamamıyla katıldığımı belirtmek isterimi. 
I İkincisi ilse, yukarıdaki Taşanının hazırlanış ve 
I maddelerin geliş şekline baktığımızda belirli belgele-
I nin, standartların hazırlanması, bunların basılması, da-
I ğıltılması, satılması ve onun ardımda bu görevi yük-
I leneoek Valkuf, onun ardlıından da bu ceza... Tasavvur 

edebiılliyor musunuz ki, bu sfiıstem içerisinde ortaya 
I çıkan ve kimin korunmakta olduğu açıktır. Bu neden-
I le de biraz önce Sayın Çakmaklı'nın söylediği gibi, be-
I lirJıi bir kuruluşum geüirleriıni teımıinaıt altona almak 
I üzere buraya ceza konulmaktadır. Dolayısıyla böyle 
I bir cezainin ağırlığı, yersizliği dlikkate alındığımda bu-
I nun çıkarılmasından başka bir yol görünmemektedıir. 

Saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
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Sayjın Çakmaklı, konuşmaktan vazgeçiyorsunuz öyle 
mii efendim?.. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Arkadaşlar izah ettiler. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; bu madde ile ilgili 

olarak soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Sayın Bayer., Sayın Vardal. 

Sayın Bayer, buyurun efendimi. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkanım; 

biraz evvel konuşan arkadaşlarım, özel sektöre karşı 
bir nevi fren anliamma gelen bir maddenin olduğunu 
belirttiler. Benim şahsî kanaatim bu idi. Benim sua
lim şu: * 

Böyle bir ceza hangi kasaya gidecek; Millî Eği
tim Bakanlığına mı, Vakfa mı, yoksa Hazineye mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Vardal, buyurun efendini. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan; bu Kanunun ya

yımı tarihine kadar halen dkullarda temin edilmiş olan 
basılı kâğıtlar ve buna benzer belgeler ne olacaktır? 
Onlar kullanüacak mıdır, yoksa heba mı edileceektir?. 
Bu konuda gerekli biligi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Bu madde bütün maddelerin can damarıdır ve 
cezaî hüküm olmazsa zaten bu Kanunun hiçbir de
ğeri olmayacaktır. Talimatlarla yahut yönetmeliklerle 
bu tisi yürütmek daima mümkündür. 

Ancak burada «satın alanları» vardır. «Satın alan
lardan» maksat şudur: Bir kişi bir matbaada bastırır 
bunları, bir başkasına satar, o da başkasına satar, 
eliden ele değişir, ondan sonra da piyasaya çıkarır... 
Bunları engellemek içindir, hirilncisi. 

Sonra bu genel hükümlere tabidir. Maliye Ba-
kanlığımıın bu konuda görüşü yardır. İdarî tahkikatlar 
yapılacaktır. Yapıldıktan sonra bunlar, tazminatsa taz
minat, ceza ıise ceza olmak şartıyla fcuna yaslandırmak 
suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından alınacak ve 
Hazineye geçecektir. Bunun yolu budur ve böyle uygu
lanıyor. Esasen bunların hepsi arkada, altıncı madde
de yazılı olan yönetmelikte açık olarak ortaya çıka
caktır. 

Arz edenim. 
BAŞKAN — Efendim; «parayı kim tahsil ede

cek?» diye bir soru idi zannederim Sayın Bayer'in mi, 
Sayım Tuzcu'nun mu?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bu efendim idarî tahki

kat. Eğer bu ortaya çıkarsa idarî bir tahkikat yapıla
cak, Tahkikat yapıldıktan sonra bunun hazırlayacağı 
rapora göre mi veya fezlekeye göre mı durumu anla
tacak, ondan sonra işi mahkemeye intikal ettirecek. 
Memur ise Memurin Mulhakemat, memur değilse di
ğer genel hükümlere tabidir. Bunların hepsi Maliye 
(Bakanlığının mütalaasında da varmış Millî Eğitim Ba
kanlığında ve yönetmeliğe de bunlar konacak efendim; 
yollan ve şartları açıklanacak. 

ŞADAN TUZCU — Soru sorabilir miyiz Sayın 
Başkan?.. 

BAŞKAN — Artık soru yok Sayın Tuzcu. Sayın 
Bayer ve Sayın Vardal bu konuda söz istediler soru 
sormak için, bunun dışında söz vermem mümkün 
dep . 

NECDET GEBELOĞLU — Redaksiyon efendim. 
BAŞKAN — Düzeltme olarak Sayın Geboloğlu'na 

vereceğim efendim, sonra da önergeleri okutacağım. 
'Buyurun Sayın Geboloğlu. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan; 5 inci 
maddenin beşinci satırında «her basılı evrakın» diyor. 
Ben derim ki, «basılı evrakın» bir de «bir» var ora
da, «ber nüshası için»; <<ihir»i de kaldırıyorum, «her»i 
4e 'kaldırıyorum efendim; eğer Komisyon muvafık gö
rürse. «Basılı evrakın her nüshası için...» 

BAŞKAN — Evet, Komisyondan soralım efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; eğer 
«her» kelimesi oradan kalkarsa, burada diploma 
bir nevidir, diploma defteri ikinci bir nevidir, sınıf 
geçme defiberü başka bir nevidir. Onun için bunların 
ayrı aynıdır her biri. O bakımdan, «Her basılı evra
kın her nüshası» olabilir efendim, «her bir kelimesi» 
olmayabilir «her nüshası» olabilir; fakat «'her» olma
sında fayda var. O zaman bir ardiyede bakıyorsunuz 
yakalandığı zaman her cinsten var; fakat o zaman 
onu bir kalem olarak göstereceksiniz, sadece sayıla
rına bakacaksınız. Halbuki onun diplomaları ayrı, 
diploma defterlerfi ayrı, sınılf geçme defterleri ayrı 
ayrı hesaplanıp ceza durumu saptanmıştır burada. 

BAŞKAN — Yani1 sayılanların tek tek her şeyi., 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, sayılması lazım. 
'BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın üyeler; 
5 inci maddeyle iligıiıli önergeler var, okutuyorum 

efendim-
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarımın 5 inci maddesinde 

öngörülen para cezasının bütünüyle metinden çıkarık 
masını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülen Tasarının 5 inci maddesinin tasarıdan 
* çıkarılmasını öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 
Aydemir AŞKIN Cemil ÇAKMAKLI 

Halil Erdoğan GÜREL Yıldırım AVCI 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarıma 5 inci maıddesdınde 
sözü edilen «Elli misli» para cezasaınıın «beş misli» 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Akif ERGİNAY Necip BİLGE 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 5 inci maddesinde 

geçen «ve satın alanlardan» ibaresinin metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederim, 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
En aykırı önerge Sayın Aşkım, Sayın Çakmaklı, 

Sayın Gürel ve Sayın Avcının ve bu arada Sayın 
Tutum'umdur. Birlikte mütalaa edilecektir; tamamıen 

5inci maddenin Tasarıdan çıkarılmasını öngörmek
tedir. 

Bu iki önerge sahiplerinden hangi arkadaşımız 
açıklayacaklar efendim?.. 

AYDEMİR AŞKIN — Ben Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Aşkın, buyurun. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayım Başkan, değeri 

Meclis üyeleri; 
öyle sanıyorum ki .herhalde yanılmıyorum, Tür

kiye'de ilk defa belirli bir vakfın basıp satacağı evrak
lar için ceza hükmü getirilmektedir. Yani vakfa sağ
lanan kanunî ayrıcalıklar dışında; 2490 sayılı Kanu-
ma tabi olmadan iş alma, ayrıca vergiden muaf ol
manın dışında o vakfın basıp sattığı mallar için baş
kaları tarafından yapıldığında cezaî hüküm getiril
mektedir. Deminki konuşmamda bu madde hakkında 
konuştuğum için sadece bu hususu da ilave ediyorum. 

Bir hususu daha düzelteyim; Sayın Bayer'in de
min dedikleri gibi, özel kesim, kamu kesimi ayrımı 
yapmıyorum buradaki 'konuşmalarımda. Benim fikir
lerim tabiî ayrı yorumlanmasın. Buraca maksadımız, / 
Türk toplumunun menfaatlerimi normal bir ekono
mik sistem içerisinde korumaktır. Bu ekonomik sis
teme ters gelen ve dolayısıyla toplumun yararına 
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olmayacak hususlarda tabiîdir ki, savunmalarımızı 
yapacağız. 

Bu hususa dikkatierinlzi çeker, bu maddenin çı
karılmasını öneririm. Milî Eğitim Bakanlığı eğer 
kendi bastırdığı evrakları, başkasıından daha ucuz 
olduğumu iddia ettiği evrakları eğer kendi kuruluş
larında kullandlıramıyor ise bunu başka nedenlerde 
aramak gereklidir. Dolayısıyla bu yetki yİterlidir, 
onun dışında bu gibi cezaî hükümler konulması ka
nımızca doğru değildir. 

Teşekkür ederim. 
%AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkım. 
Sayın Aşkın ve Sayın Tutum'un önergdıerinin le

himde, aleyhinde söz isteyen sayım, üye?.. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; ben mad

denin bütünüyle değil, maddeden cezanın çıkarılma
sını istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, ceza 'da çıkarsa zaten 
başka bir şey kalmıyor ki... 

CAHİT TUTUM ,— Arz adeyihı; çok şey ka
lıyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurum, ne kalıyor?. 
CAHİT TUTUM — Yasak fiili kalıyor Sayım 

Başkanım, çok önemli. «Bulundurulması yasaktır» şek
linde... 

BAŞKAN — Efendim, «Kapsamama giren basık 
evrakı basan, satan, ticarî maksatla bulunduranlar...» 
Başka bir şey var mı?. 

CAHİT TUTUM — «Bulundurulması yasaktır...» 
BAŞKAN — Yok böyle bir şey «yasaktır» değil 

burada; «para cezası alınır» diyor. Yani «Para ce
zasını çıkardığınız anda zaten bulundurmanın ya
sak olması diye de bir şey söz konusu değildir; ama 
önergenin lehinde konuşacaksanız söz vereceğim. 
Sonuç aynıdır çünkü. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; buradaki 
hukukî incelik üzerinde fazlaca durmak istemiyo
rum. O da şudur: Bir tekel verilmiştir. Bu tekel bel
li basılı evrakın ^standartlarının saptanması, düzen
lenmesi, basılması, dağıtımı ve satımı... Bu bir te
keldir. Peki, bu tekelin müeyyidesi nedir?. Müeyyi
desi 5 inci maddedir. Fakat 5 inci madde kendi için
de çelişkili olduğu için, ben sadece şöyle dedim: Bu 
yasak kime hitap edecektir?.. Bir, görevlilere; yani 
kamu görevlisi olanlara, ikincisi de; üçüncü kişi
lere... 

Şimdi, eğer böyle bir fiil yasak ise, bunu görev
liler işlemişse bunun cezası 230, duruma göre 240; 
gayet açık... Eğer kanun bir kamu görevlisine bir 
fiili yasaklamışsa, bu fiili işleyen kimse, ayrıca baş-
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ka özel kanunda bir hüküm yoksa 230 devreye gi
rer veya görevi kötüye kullanma suçu devreye girer. 
Üçüncü şahıslar için ise sorun, burada böyle bir 
ceza tayin edilmemişse Türk Ceza Kanununun 526 

.ncı maddesi devreye girer. Gerek yok böyle ceza
lar tertip etmeye. Ama, efendim bu yasak da olma
sın, deniyorsa Sayın Aydemir Aşkın'ın önergesinde 
olduğu gibi, o da mümkündür; tamamen madde çı
kar o zaman. Halbuki ben maddenin yasak fiilini. 
getiriyorum; ama müeyyidesini, bu olamaz diyo
rum. Müeyyidesini söylemeye gerek yoktur, mevzu
atımız tayin etmiştir. Her seferinde böyle birtakım 
yenilikler çıkartmayalım ortaya. 

O bakımdan benim önergem fiil ve müeyyideyi 
birbirinden ayırmıştır. Müeyyide mevzuatımızda var
dır, ayrıca böyle bir şey koymaya gerek yoktur man-

• • f 

tığından hareket etmiştim. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Yalnız konu şudur; aynen ^kuyorum : «Görü

şülmekte olan Tasarının 5 inci maddesinde öngörü
len para cezasının bütünüyle metinden çıkartılma
sı...» Böyle bir önerge verildiği zaman müsaadeniz
le, şu para cezasını çıkartalım ve metni okuyalım 
sayın üyeler : * 

«Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren Millî 
Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı Vak
fı dışında bu Kanunun kapsamına giren basılı ev
rakı basan, satan, ticarî maksatla bulunduranlardan 
ve satın alanlardan...» 

Şimdi, önerge düzenleyip de bunu çıkartıp «ya
saktır» şeklinde bir önerge gelseydi Başkanlık Di
vanına, böyle bir şey olurdu; ama «Ceza Kikmü-
nü çıkarıyorum» dediniz mi maddenin kendisi de 
çıkmış olacaktır Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; haklısınız, 
tamamen haklısınız; fakat prensip noktasını hallet
meden redaksiyona gitmek istemedik. O bakımdan 
haklısınız. 

BAŞKAN — Çünkü önerge bir şeyi ihtiva eder; 
yani e'ttijy, muhteva itibariyle bir şeyi getirir huzu
runuza. Bir şeyi çıkardığınız zaman geride bir şey 
kalmazsa, o zaman madde çıkıyor gibi bir şeydir. 
Haklısınız belki görünüşte ama... 

Sayın üyeler; * * 
'Sayın Aşkın ve Sayın Tutum'un önergelerinin 

lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
NECDET OEBOLOĞLU — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — —Buyurun efendim. 

NECDET OEBOLOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Biz Kanunun 3 üncü maddesiyle esasen bütün 
bu matbuanın Millî Eğitim Bakanlığı ve devretmesi 
halinde de Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı kanalıyla 
yaptırılacağı hususunu esasen kabullendik. Şu halde 
bu işin varsın ceza kısmını bu işi yapacak olan, ba
sacak olan vatandaşlar düşünsün. Biz ne düşünüyo
ruz?. Şimdi ceza hükmünü koysak ne olacak, koy-
masak ne olacak, gibi bir durum ortaya çıkıyor. 

Bu itibarla Sayın Komisyon Sözcüsünün de ifa
de ettiği gibi, bunu basanlar, bastıranlar, elden ele 
almak suretiyle devredenler varsın cezalarını gör
sünler ve dolayısıyla engel olunmak istendiğine göre 
biz buna engel olmuş olalım, Mademki devrettik, 
ondan sonraki ceza hükmünün kaldırılması halinde 
ne ortaya çıkacak?.. 

Bu itibarla ben şahsen önergenin reddini talep 
ediyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Geboloğlu. 
Sayın Komisyon?.. 

' TURGUT TAN — Efendim, lehinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Şimdi mi söz istiyorsunuz Sayın 
Tan?. 

TURGUT TAN — Bir süre önce istemiştim. 

BAŞKAN — Biraz evvel önergenin lehinde, aley
hinde söz isteyen sayın üyemiz var mı dediğimizde 
Sayın Tan, zatıâliniz söz istemediniz. Sayın Gebol-
oğlu'na da bu nedenle aleyhte söz verdim. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim., 
ŞERAFETTİN YARKIN — Efendim, lehte ko

nuşma arzusu bu sırada doğabilir. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Tutum ar
kadaşımızın ve diğer bazı arkadaşlarımızın verdikle
ri önergeler çok dikkatli okunduğu takdirde görüle
cektir ki, evvela Sayın Cahit Tuıtum bu maddenin 
tümüyle kaldırılmasını istiyor, arkasından, «Sadece 
satanlar niye cezalandırılıyor?» diye ikinci bir öner
ge daha veriyor... 

CAHİT TUTUM — öyle bir önergem yok. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Biraz önce okun
du; bendeniz yazdım efendim. 

İkincisi; biraz önce arkadaşım bir soru soruyor.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, o ko

nu halledilecektir. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir konu sorulu
yor, «Neler uygulanacak, hangi cezalar uygulanacak» 
deniyor, ceza hükümlerinde bu konunun olacağı or
taya çıkıyor; biraz sonra «Bu olmaz» deniyor, arka
sından 230 uncu maddelerle 526 ncı maddelerin oku
nacağı biliniyor. Bunlar bilinen şeyler arkadaşlarını. 

O bakımdan, önergelerin aleyhindeyiz. Ancak da
ha önce çok daha mütevazi bir teklif vardı Sayın 
Bilge ile Sayın Erginay'ın. Ceza bölümünde ağır ol
duğu anlaşıldığından biz bunun şöyle bir hesapla
masını yapdıfc: 50 miMi çok fazladır. Bugün bir ba
sılı evrak beş liraya mal olduğuna göre, beş liralık 
bir maliyet hesaplarsak, bunun beş misli 25 lira ya
par. Eğer ondan 10 bin tane yakalanmışsa işte buyu
run 225, 250 bin lira yapar. Bu bakımdan, daha adil 
bir ölçüdür diye beş katını uygun gördük. 

Arz ederiz efendim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yani, önergelere katılmıyorsunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Katılmıyoruz efen
dim; o önerge hariç. 

BAŞKAN — Ona zaman gelecek efendim, sırası 
(gelecek; müsaade buyurun. 

Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEİMISİLCM 

BAHİR SORGUÇ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; maddenin Tasandan 

çıkarılmasına ilişkin önergelere Komisyon ve Hükü
met katılmadığını beyan etmektedir. 

Önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergelerin dikkate 
alınması kabul edimlişjtir efendim. 

Bu önerge Komisyona verilecektir. 
Sayın Tutum... 
CAHİT TUTUM — Önergelerimi geri ahyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Bundan sonraki önergenizi?.. 
CAHİT TUTUM — İki önergemi de geri alıyo

rum. 
BAŞKAN — Efendim, bir tanesi dikkate alındı 

zaten. Geri almanız..., 
CAHİT TUTUM — Beriim önergem değil. Israr 

ediyorum; bir yanlışlık yapılıyor. Birinci önergem sa
dece para cezasının çıkarılmasına ilişkindir. 

BAŞKAN — Efendim, slizin bir de «..ve salon 
alanlardan» ibaresinin metinden çıkarılimasına ilişkin 
de bir önergeniz var. 

CAHÎT TUTUM — Para cezasının çıkarılması
na ilişkin. Sizin demin verdiğiniz izahat karşısında... 

ıBAŞKAN — Efendim; onun sonuç olarak «ya-
sakttır» diye metine bir ilave yapmadığımız için, mad
denin kendisiinin çıkarılması olarak kabul edilmiştir, 
dikkate atamıştır gitmiştir., Buna göre, belkS Komis
yon o biçimde anlar, bir metin getirir. Bu önergenizi 
geri mi alıyorsunuz? Yanıi, «Satın alanlardan....» iba
resinin çıkartılmasına ilişkin?... 

CAHİT TUTUM — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum, iş

lemden kaldırılmıştır. 
Sayın Bilge, Sayın Erginay, bir açıklamanız ola

cak mı efendim önergenizle ilgili? 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; zaten Ko

misyon kabul et|i. Ayrıca, madde Komisyona geri 
gittiğine göre, üzerinde... 

E. YILDIRIM AVCI — Madde çıktı.... 
BAŞKAN — Efendim, «madde çıkmıştır» diye 

kesin bir yargımız, hükmümüz yoktur. Bu nedenle, t bu önergeyi de işleme koyacağım.... 
AKİF ERGÎNAY — Hayır, Komisyona gittiği

ni söylüyorum. Yoksa, maddenin Komiisyona geri 
verildiğini biliyorum... 

BAŞKİAN — Hayır, bir başka sayın üyemiz ta
rafından, «Madde çıktı» deriil'iyorda... Biliyorsunuz, 
dikkate alınmasını oyluyoruz. 

Efendim, Sayın Erginay ve Sayın Biîge'nin öner
gelerine Komisyon ve Hükümet katılıyorlar. Yalnız 
bunu da kesin olarak oylamamız mümkün değil. 
Çünkü, daha evvel maddenin çıkmasına ilişkin bir-
şey olduğundan. Bunu da Komisyona verelim; bir
likte gptiriîsin efendim. Hiç oylama yapmaksızın Ko
misyona verelim, Komisyon birlikte dikkate alisin. 

5 inci madde önergelerle birlikte Komiisyona ve
rilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

Yönetmelik 
MADDE 6. — Üçüncü maddede yazılı evrakın 

şekli, nitelikleri, düzenlenmesi, basılması, satılması 
ve diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca hazırla
nacak bir yönetmelikle belirlenir, 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz?.,. Sayın Erginay. 

Başka üyemiz?.. Yok. 
ıBuyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; daha önce

de arz elttiğim gibi, «Fiyatların tespiti hakkında bir 
hüküm bulunması uygun olur» diye düşünmüştüm. 
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Halbuki, böyle birşey yok. «Yönetmelikle belirlenir.:» 
diyor. Yönetmelikler de belirlense, burada fiyatların 
tespitinin Millî Eğitim Bakanlığına ait olduğunun be
lirtilmesinde fayda vardır; eğer uygun görürlerse. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM (KOMİSYONU İBAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim; ka-
Itılıyoruz. 

Alt tarafına da «(Millî Eğitim Bakanlığımca hazır
lanarak Resmî Gazetede yayınlanacak bir yönetme-^ 
İMe belirlenir...» 

LÜTFULLAH TOSYALI — Süresi?... 

MİLLÎ EĞİTTİM KOMİSYONU BALKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Altı ay içinde. 
Kaltılıyoruz efendim; «Altı ay içinde hazırlanarak, 
Restmî Gazetede yayınlanacak bir yönetmelikte be
lirlenir.» 

BAŞKAN — «Yönetmelikte» mi efendim? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Yönetmelikle be
lirlenir* 

BAŞKAN — Yani, «Satılması ve fiyat tespiti» 
mi diyorsunuz ona?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU iBAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. «Ba
sılması, satılması ve fiyat tespiti ile diğer hususlar. 
altı ay içinde Milî! Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak 
Resmî Gazetede yayınlanacak bir yönetmelikle be
lirlenir.» 

İBAŞKAN — Efendim, 6 ncı madde şöyle olu
yor: 

«Üçüncü maddede yazılı evrakın şekli, nitelikle
ri, düzenlenmesi, basılması, satılması ve fiyat tespiti 
ile diğer hususlar altı ay içinde Millî Eğitim Bakan
lığınca hazırlanarak Resmi Gazetede yayınlanacak 
bir yönetmelikle belirlenir.» 

Maddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.., Kajbul etmeyenler... 6 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

Diğer maddeleri görüşme imkânımız yok Dikka
te alınan önergelerle birlikte 5 inci madde geldiği 
takdirde görüşeceğiz efendim. 

Bu nedenle Birleşime 20 dakika ara veriyoruım. 
Kapanma Saati : 16.00 

»••-« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Gttngör ÇAKMAKÇI, AU Nejat ALPAT 

BAIŞKAN — Sayın üyeler, 115 inci BMeşjknin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eği
tim Bakanlığınca Hazırlanması, Basltırıiliması ve Satıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki görüşme
lere devam ediyoruz. 

• Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Sayın üyeler; 5. inci maddede dikkate alınan öner

gelerin ışığında hazırlanan madde metni Komisyon
dan gelmiştir, okutuyorum 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 373 sıra sayılı Tasarı

nın 5 inci maddesi önergeler istikametinde aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesi Komisyonumuzca uygun görül
müştür. 

Arz ederim. 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

«MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren Millî Eğitim !Bakanlı!ğı veya Millî Eği'tim 
(Bakanlığı Vakfı dışında bu Kanun kapsamına giren 
basılı evrakı basmak, satmak, ticarî maksatla bulun
durmak, satın almak ve yaymak yasaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Aşkın; madde değişik biçim
de geldi; fakat çıkmadı. 
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AYDEMİR AŞKIN — Uygundur Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Tutum; zaten önergeniz bu 

istikametteydi açıklamanıza göre 
CAHİT TUTUM — Uygundur. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 5 inci maddeyi Ko

misyondan gelen bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer., 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Yalnız, Sayın Komisyon; «Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür.» şeklinde düzeltme
ler yapıyorduk. Buna bir diyeceğiniz var mı efen
dim? 

MÎLLÎ EÖÎTtM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOÖLU — Bir diyeceğimiz 
yok, katılıyoruz., 

BAŞKAN — Saym Hükümet; katılıyor musu
nuz? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Katılıyoruz., 

iBAŞKAN — Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

8 inci maddeyi «Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür.» biçiminde oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir., 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler.... Tasarının tümü kabui 
edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Muhsin 7,ekâi BA-
YER ve 55 Arkadaşının, Millî Parklar Kanunu Tek
lifi ve Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm 

I ve Tanıtma ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Koo
peratifler komisyonları raporları. (2/92) (S. Sayısı : 

j (415) (1) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin kanun ta

sarısı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işler 'bö
lümünde ikinci sırada yer alan, Danışma Meclîsi 
Üyesi Muhsin Zekâi Bayer ve 55 arkadaşının, Millî 
Parklar Kanunu Teklifi ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Tarım ve Or
man, Köy işleri ve Kooperatifler komisyonları ra
porları üzerindeki görüşmeye başlıyoruz. 

r Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerini 
I alsın efendim.... 
I Komisyon ve Hükümet hazır. 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi tamam. 
I Komisyon Raporunun okunup, okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon; bir açıklamanız olacak mı efen
dim? 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

I YAVUZ — Müsaade ederseniz kısa bir açıklamamız 
olacak Sayın Başkan. i 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başka
nı. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkan, değerli üye arkadaşlarım; 

I Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
I Ülkemizde tabiatı koruma ve korunan tabiat ve 

kültür varlıklarının, bütünüyle koruma - kullanma 
dengesine uygun olarak turizme açılmasına, millî 

I park ve benzeri yerlerin uygulamaya alınmasına, 
1956 yılında yürürlüğe konan 6831 sayılı Orman Ka
nununun 25 inci maddesine istinaden başlanılmış
tır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Orman 
Genel Müdürlüğü, ülkemizde orman rejimi sahalar
da 17 millî park ve 240'ı aşkın orman parkı tesis et-

I mistir, 
I Bilindiği üzere dünyada ilk defa 1870 yılında 

Amerika Birleşik Devletlerinde ilk millî park, orman-
I ların korunması gayesiyle kurulmuştur. Daha sonra 
I birçok ülkede bu hizmetler müstakil idarelere ve ka-

I «(1) 415 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonu 
1 na eklidir.» 
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nunlara kavuşturulmuşjtjır. Bugün Avrupa Konseyi 
de dahil bütün ülkelerde millî parklar, ülkelerin tu- * 
rizmine hizmet eden bir tabiat beldesi olarak korun
makta ve özel kanunlarla yürütülmektedir. Birleşmiş 
Milletlere dahil 126 devlette, millî park statüleri ve 
kanunları ile mlillî park ve benzeri yerler tesîs ediil-
ımüştir., 

Tarım ve Orman Bakanlığının yönetiminde bulu
nan millî parklar ve orman parklarından bugün 5 
milyonun üzerinde vatandaşımız, dinlenme ve eğlen
ce için istifade etmekte ve iç turizmi desteklemekte
dir. 

Yüce Heyetinize takdim edilen Millî Parklar Ka
nun Teklifi, bu çalışmalara kanunî bir statü getir
mekte ve yalnız, özellik taşıyan bazı orman ve tefri
ki yönüne göre Göreme, Pamukkale, Efes, Bergama, 
Troya, Boğazköy, Nemrut Kriteri, Kaçkar ̂ Dağları 
ve benzeri yerlerin millî park ve tabiatı koruma sa
hası olarak tefriki ve korumaya alınmasını da imkân 
dahiline sokmaktadır. 

Tahrip edilmeye maruz kalan tabiat ve kültür 
varlıklarının bütünü ile ekosisteme ve olduğu gibi 
korumayı sağlayacak bu Teklif, ülkemizde turizmin 
kalkınması için çok önemli seviyede bir teşebbüs ol
duğu kanaatindeyiz, 

Büyük bir boşluğu -dolduracak bir karaktere sahip 
bu Teklifin kanunlaşması ile, bu sahadaki hizmetlerin 
bir statüye kavuşturulması ülke yaran bakımından 
zarurî hale gelmiştir. 

Kanun Teklifinin müzakereleri sırasında Tarım 
ve Orman Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığı, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı, 'Maliye Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı yetkili temsilcilerinin katkıları ile Sayın 
Bayer. ve arkadaşlarının teklifi yeniden düzenlenmiş 
durumdadır. 

Olumlu katkılarınızla bu Teklifin daha da olgun
laşacağı kanaati ile Yüce Heyetinizi saygı ile selam
larım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
Sayın üyeler, Teklif üzerinde sıöz isteyen sayın 

üyeler; Sayın Tuğ ve Sayın Bayer'dir. 
Sayın Tuğ, buyurun efendim. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi ülkemizde millî parklar konusun

da kanun hazırlıklarının uzun bir geçmişi vardır. 
Hatırlayacaksınız beş yıllık kalkınana planlarında il
ke olarak böyle bir kanunun hazırlanması öngörül
müştü. 

Yine hatırlayacağınız gibi ilk defa 1964 yılında 
yıllık program gereğince millî parklar konusunda ka
nun hazırlığı Tarım Bakanlığına görev olarak veril
mişti. 

Ayrıca, 9.2.1965 tarihinde ve onu takip eden üç 
teşrii dönemde hazırlanan millî parklar tasarıları 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ise de, bu 
dönemler içerisinde maalesef tasarılar kanunlaşama
mıştır. 

Buna rağmen, Orman Bakanlığı bünyesinde Millî 
, Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü kurulmuş, son 

düzenlemelerle de 28.2.1982'de bu daire başkanlığı 
haline getirilmiştir. 

Millî parklar konusu kamuoyunca büyük bir içten
likle benimsenmiş olmasına ve hizmetlerin turizme 
büyük bir olanak ve katkı kabul edilmesine rağmen, 
üzülerek söylemek lazım gelir ki, hükümetlerin bu 
konuya gereken ilgiyi gösterdiği söylenemez. Bugün 
Avrupa Konseyine dahil ülkeler ile, birçok Afrika ve 
Latin Amerika ülkelerinde, sosyalist ve komünist 
bloklarda bulunan ülkelerde millî parklar yönetimi 
ve işletilmesi orman idareleri tarafından kurulduktan 
sonra, müstakil idarelere ve ayrı yönetimlere devre
dilmiştir. 

Kamu yönetiminin reorganize edildiği şu günler
de yapılan çalışmalarda Hükümetimizin bu dileğimi
ze ve bu konuya önem vermesini temenni etmekte
yiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizde 1940'larda ormancılık literatürüne gi

ren millî parklar deyimi, 8.9.1956 tarih ve 6831 sa
yılı Orman Kanunu hükümlerince yasal çalışmalara 
dönüştürülmüştür. Bu Yasanın 25 inci maddesinde 
Orman Genel Müdürlüğünün mevki ve haiz olduğu 
hususiyet dolayısıyla lüzum göreceği ormanları, or
man rejimine giren sahaları memleketin ilim haya
tının istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza et
mek, yurdun güzelliğini devam ettirmek, halkın çe
şitli spor ve dinlenme ihtiyacını karşılamak, turistik 
hareketlere imkân vermek maksadı ile millî park ola
rak ayırabileceği belirtilerek bu konuda uygulama
lara olanak sağlanmıştır. x 

1956 yılından bu yana yurdumuzda 17 millî park 
ve 50 kadarı doğa parkı karakterinde yörelerde ol-

AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

55 üye arkadaşımızın huzurlarınıza getirdiği Ka
nun Teklifi hakkında memnuniyetimi ifade ederken, 
görüşümü ana hatları ile sizlere sunmaya çalışaca
ğını. 
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mak üzere 230 orman içi dinlenme yeri ayrılmış olup, I 
bunların toplam sayısı yaklaşık olarak 500 bin hefc- I 
tar kadardır, ^ I 

Şimdi, tüm ülke sathına yaygınlaştırılması gere- I 
ken planlı hizmet arzının uygulamalda etkinliğini ve I 
geçerliliğini sağlamak için yeniden yasal bir düzenle- I 
meye ihtiyaç olduğu kanısındayız. ' I 

Değerli arkadaşlar; I 
içinde bulunduğumuz asrın somunda yedi milya- I 

ra varacak insan nüfusunun her gün 300 bin artıtığı- I 
nı, yılda ortalama 10 milyon kişinin açlıktan öldüğü- I 
nü- göz önünde tutarsak, kırsal ve..kent)sel alanlarda I 
insan yaşantısının hızla büyük tehlikelere doğru sü- I 
diklendiği gerçeği ile karşı karşıya kalırız., I 

Ülkelerin bulundukları dünya üzerinde yer ve I 
yaşantı düzeyleri yanında, sosyal ve ekonomik geliş- I 
meleri, tabiî olarak çevre sorunlarını da çeşitleridir- I 
mektedir.. Genellikle kırsal've kentsel alanlardaki dü
zenli yerleşmelerin ortaya koyduğu problemler ile, I 
hızla gelişen sanayiin insan refahına hizmet ederken I 
tabiatı tahrip ettiğini de üzülerek görmekteyiz. I 

Bunların yanında, tabiatın en güzel örnekleri ve I 
olanakları ile tabiatın güzelliklerinin yitirildiği, bo- I 
zulduğu bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de I 
en çok görülen sorunlardandır. Bugün aittik dünyada I 
kabul edilen husus, çevremizi kapsayan toprak, su, I 
hayvan ve bitkilerin çevrelerindeki ve bulundukları I 
yaşam ortamı ile birlikte korunmaları, kusanların mü- I 
him görevlerinin başında gelmesidir. İnsanlar neoli- I 
tik devimden bu yana tabiatı tahrip ederek, çevrenin I 
değişmesine sebep olmakta, onun yaşam düzeyini de I 
değiştirmektedirler. I 

İlk defa 19 uncu Asırda bile tabiatı koruma fikri I 
gelişmiş, tabiatın olduğu gibi bütün halinde korun- I 
ması prensibi turizm gelişmeleri neticesinde millî I 
park olarak şekillenmiş ve nihayet 20 nc'i Asrın ba- I 
şırida millî parklar konusu önemli bir yer almıştır. I 

Amerika ve Avrupa kıtalarında olduğu gibi, ba- I 
kir tabiat ortamında dinlenme, bedensel ye ruhsal I 
yenilenme ve eğlenmenin önemli bir ihtiyaç olarak I 
ortaya çıktığı ülkelerde nadir güzellik ve özellikleri I 
sinesinde barındıran tabiat parçalarının mevcut du- I 
rumları ile muhafaza edilmelerine ve bu tabiî çevre- I 
nin insanların eğlenme ve dinlenmelerine arz edilme- I 
si bir asır öncesine kadar gitmektedir. I 

/Bu konuda milletler ve milletlerarası kuruluşlar I 
kongreler toplamışlar, çalışmalar yapmışlardır. Bu I 
çalışmalar daha sonraları belirli esaslara ve kıstas- I 
lana bağlanmıştır. Ülkemizde de tabiî, kültürel, ok- 1 
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ğanü'stü özellik ve güzellikler taşıyan yörelerin sü
rekli korunması, buralarda bilimsel ve eğitsel çalış
malar yapılması, sosyal, kültürel ve turistik gayeler
le faydalanmaya sunulması kaçınılmaz bir olgudur., 
Kırsal ve kentsel yaşamın artık bu bir parçası olmuş
ta. 

.Sonuç olarak; Türkiye çapında millî parklar ve 
benzeri uygulamaların özel kanun hükümleri ile ül
kemiz koşulları ve uluslararası düzeyde belirlenmiş 
Hanımları ve yönetüm esasları ile uyumlu sürdürüle
bilmesi için bu Yasa Teklifinin katkılarınızla kanun
laşacağına olan inancımı belirtir, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ., 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZBKÂİ BAİYER — Sayın Başkan, de

ğerli üy*eler; 
Millî Parklar Kanun Teklifini 55 arkadaşımızla 

birlikte hazırlamış bulunmaktayız. Bu Kanun Tekli
finin bilhassa Tarım ve Orman, Köy îşleri ve Koo
peratifler Komisyonunda müzakeresi sırasında bütün 
bakanlıkların görüşünün alındığını Sayın Komisyon 
Başkanı belirttiler. 

Komisyonun bu Kanun Teklifine gösterdiği yakın 
ilgiye arkadaşlarım adına teşekkür ederim., 

Benden evvel konuşan Saym Yavuz ve Sayın Tuğ, 
Millî parklar felsefesini ortaya koydular. Ben bu ko
nuların dışında birkaç özel konuya da değinmeyi fay
dalı görüyorum. 

Türkiye'de 683İ1 sayılı Orman Kanununun 25 in
ci maddesi ile birlikte ilk millî park 1958 yılında ku
rulmuştur. Bu sene millî parkların kurulusunun 25 
ind yıldönümüdür. Böyle bir 25 İnci yıfdönümde 
Türk ülkesine yeni hizmetler yaratacak bir Kanunun 
müzakere edilmesi beni mutlu kılmıştır. 

Dünyada halen" Birleşmiş Milletlere dahil 116 
devlette 1964 millî park bulunmaktadır. Ülkemizde 
de 17 tane millî park vardır. Millî parkların felsefe
si kısaca şöyledir : 

Tabiattaki tabiî varlıklar ile kültür varlıklarının 
bir çevre düzeni içinde korunması, korunan çevrenin 
turizme açılmasıdır. Daha açık bir tabirle, tabiattaki 
açık haVa müzeleridir., Burada eğitim, öğretim, din
lenme, eğlence ve turizm aktivitesi yer almaktadır. 

Ülkemizde bugüne kadar millî park felsefesi ge
nellikle korumadan gelmiştir. 1872 senesinde dünya
da ilk defa millî park Amerikanda vücut bulmuş, da
ha sonra Avrupa^da lorman parkları olarak gelişmiş 
ve nihayet İ948*den sonra bütün dünyada millî park 
İsmi ile kuruluşlar başlamıştır. 
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Millî parkların en büyük özellikleri, insan yaşan
tısında açık hava rekresyonu dediğimiz dinlenme, eğ
lence ve Öğrenme niteliklerini haiz sahalardır. Bugün 
Türkiye'deki millî parklara senede en aşağı 5 milyon 
vatandaşımız dinlenme, eğlence ve bazı tabiî billgâe-
ri ve kültürel bilgileri öğrenmek için ziyaret etmek
tedir. 

Türkiye'deki millî parkların üç genel karakteri 
vardır. Birincisi, tabiî millî park karakterinde olan 
yerler vardır, tabiatla kültür birlikte olan yerler var
dır, arkeolojik olan millî parklar vardır. Son iki se
ne içinde de Türkiye'de Türk şanlı tarihinin büyük 
meydan muharebelerinin geçtiği ve Türk şanlı tarihi 
için bize bir ibret dersi olan Çanakkalte Millî Parkı 
ile 30 Ağustos Afyon MİM Parkı kurulmaktadır, tşte 
bu suretle Türk şanlı tarihine de Millî Parklar ida
resi, yeni bir hizmet vermiş bulunmaktadır< 

Netice olarak şunu belirtmeyi faydalı görüyo
rum: İnsan yaşantısında 3 tane 8 formülü vardır; 8 
saait çalışır, 8 saat uyur, 8 saat dinlenir, tşte bu 8 
saate beynelmilel lisanda «ouıtdbor recreation» de
diğimiz boş zamanı değerlendirmedir. Bu 8 saat, gün
lük yaşantımızda günlük rekreasyon, hafta sonu rek
reasyonu, mevsimlik rekreasyon ve tatil yapma, tatSl 

.zamanı rekerasyonudur, 

İşte Türkiye'de millî parklar bu rekreasyon felse
fesini yani, açık havada dinlenme ve eğlenme felse
fesini bir de insana tabiatın oluşumlarını 'görme, öğ
renme felsefesini getirmektedir, 

Kanunun Yüce Meclisimizden en iyi şekilde çıka
cağına "inanarak hepinize saygılarımı sunuyorum. Te
şekkür ederim efendim. (Alkışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
ISayın Komisyon, Sayın Hükümet, konuşmalara 

bir cevabınız var mı efendim?. 
TARIM VE-ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YtAlVUZ, — Efendim, saym üye arkadaşlarımızın tü
mü üzerinde yaptıkları konuşmalara biz de aynen iş
tirak ediyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz efendim. 
Söyleyeceğimiz herhangi bir şey yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
'Sayın üyeler, Teklifin maddelerine geçilmesi hu

susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. Et
meyenler.. Maddelere geçilmesi Kabul edÜlmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum efendim. 

Milli Parklar Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun, yurdumuzdaki millî 
ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip tabiat ve 
kültür kaynaklarının; seçilip ayrılmasını, özellik ve 
karekterleri bozulmadan korunmasını, gekştiriirnesi-
ni ve yönetilmesini düzenler. „ 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Dinçer, Sayın Erginay, Sayın Şengün. 

»Buyurun Sayın Dinçer. 
RECAt DİNÇER — Çok değerli başkanım, say

gıdeğer arkadaşlarım; 
Hepimiz Türkiye'yi az çok tanımaktayız. O ka

dar güzel kü ülkemiz, o ülkenin içerisinde her şeye; 
lâyık o kadar insanımız var fci, birçok şeyler versek 
yine az gelir., 

ıBen, belki mesleğim icabı 67 ili gezdim. Her ili 
en az 5 defa gezmişimdir. Yani, 30 defa, 40 defa 50 
defa gittiğim vilayetler, kazalar ve köyler olmuştur. 
O kadar tabiat harikaları var ki, emsalsiz o güzellik 
ler, hakikaten memleketimiz düzeyinde bakir kalmak
tadır. 

Amaç maddesinde de belirtildiği gilbi, bugünün 
ve yarının nesillerine gerek göz zevkini, gerek ruh 
güzelliğini ve her türlü yaşama olanaklarını en güzel 
şekilde verebilmek için, tabiî alarak Devletin bura
da bir tedbir alması öngörülmektedir. Ben onun için 
Yasa Teklifini getiren arkadaşlarıma şükran borç
luyum-

Son olarak bir noktayı belirtmek isterim: Bu ka
dar güzel olan ülkemizde bir Uludağ'ı düşünün; Ulu
dağ'da milyonlarca insanı yaşatabilecek karakter var
dır, yer vardır. Bir gün, her cuma günü Ankaıraldan' 
arabasına binip haftada üç gecesini Uludağ'da geçi
ren bir kişi ile tanıştım, «Hayatımı Uludağ'daki o 
güzel havaya borçluyum. Eğer ben, o kadar yorgun- v 

luğa katlanıp, haftada bir cumartesi ve pazarımı bu» 
rada geçirmezsem hayatımı kaybederim.» diyordu ve 
yanında da Maçları var, devamlı Olarak ilaç alıyor. 
Fakat, yaşamasını oradaki temiz havaya borçlu. 

Bu bakımdan, bir Uludağ düşünün, yol durumu 
son derece güç şartlarda ulaşım imkânı sağlamakta
dır, bir Uludağ düşünün, suyu yoktur, O güzellikleri 
görmek hepimiz için bir ihtiyaç, o kadar güzel ki.„ 
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Tabiî, bu sîzlere bir davettir. Yılın her mevsiminde 
orada kalabilecek yerlerimiz vardır; ancak susuz bir 
Uludağ... 

Bu Yasa Teklrfi, inşallah gerek suyu ile, gerek 
ulaşım imkânlarıyla, gerek oradaki birtakım gerekli 
ihtiyaçları giderecek bu hizmeti görecektir. 

Uludağ'a bir otomobil ile girersiniz «Ver 100 lira» 
otobüsle gidersiniz «Ver 200 lira» içindeki insandan 
alırsınız parayı. Buraya fakir fukara insanlar da çı
kıyor. Onun için, çok değerli Bakanlığımızın mensup
ları, özelikle yeni Genel Müdürümüz hızla bu ko
nuya girmiştir; fakat biraz daha vatandaşın rahat gi
rebileceği ve vatandaşı çekebilecek, cezbedelbilecek 
bir ortam içerisinde, gerek Uludağ'ı gerekse Türki
ye'nin bütün sathında bu yerleri ortaya çıkartmaları
nı diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım,. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dİnçer. 
•Buyurun Sayın Erginay. , 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, benimki 

mad'de üzerinde idi. Onun için sonra arz edeyim efen
dim. Zaten bir kelimedir arzım: «Kaynakları» kelime
si «varlıkları» kelimesi olması gerekir. 

'BAŞKAN — Peki efendim. Sizinki bir düzeltme
dir. 

Sayın Şengün, buyurun efendim. 

İSMAİL ŞENÖÜN — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Pamukkale'yi gördünüz mü?.. Ben birkaç gün ön
ce orada idim çünkü Denizlimde Pamukkale Şenlik-, 
leri yapılıyordu. Pamukfcale'de bulunmanın insana 
verdiği huzuru burada tekrarlamak; isterim, Pamuk
kale, hem tarihin, hem de tabiat imkânlarının, bir ta
biat harikasının meczedildiği, eşine dünyada ender 
rastlanan fevkalade özellikleri bulunan bir yerdir. O 
nedenle, konuşmama «Pamukkaleyi gördünüz mü? 
diye başlıyorum, işin hiç reklama ihtiyacı olmamak
la beraber. 

Değerli arkadaşlarım; ı 
4 Pamukkale'de mevcut olan şu 36 derecede bu 
kaynak suyudur, insan vücûdunun hararetine en uy
gun olan, tabiattan fışkıran bir sudur ve bilim adam
larının ifadesine göre, fevkalâde meziyetleri olan bir 
suttur. Bu su dölayısıyladır ki, bazılarımızın fotoğraf
larda gördüğü travertenler teşekkül etmektedir. Bu 
traverteriler, sanmıyorum dünyanın herhangi bir ye
rinde vardır, bazıları Amerika'da bulunduğunu iddia 
ediyorlar, fakat ben kendim gördüm, kesinlikle Pa
mukkale ayarı ve güzelliğinde değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ancak Pamukkale'nin büyük bir problemi vardu, 

o da bu şifalı suların, bu özelliği olan suların özel
likle tarım mevsiminde pamuk sulaması için kullanıl
makta olduğudur. Bu sular, pamuk ziraatı için ge
rekli olduğundan, daha doğrusu pamuk ziraatı için 
başka kaynak veya imkân bulunamadığından ve özel-. 
lıkle turizm mevsiminin en yoğun olduğu dönemde 

'Pamukkale suları mecburen ovadaki pamuk tarımı
na doğru yönetilmektedir. Yıllardan beri, Pamukka
le ve Denizli'nin bütün taleplerine rağmen, Pamuk
kale sularının, Pamukkale traverteinlerine tama
men tahsisi imkânı Devletimizce saiğlanamamıştır, 

Değerli arkadaşım ve diğer arkadaşlarım tara
fından imzalanarak verilen bu Millî Parklar Kanun 
Teklifi millî parkların özellik ve karakterleri bozul
madan korunmasını, geliştirilmesini ve yönetilmesini 
düzenlemek amacıyla getirildiği için, özellikle Pa
mukkale yönünden şayanı şükran olarak kabul edi
lecek ve iştiyakla kanunlaşması gerçekleştirilecek bir 
kanun mahiyetindedir. Buna emeği geçen değerli ar
kadaşlarımın tümüne ve Hükümetimize bu anlamda 
derin şükranlarımı arz etmek isterim ve bu arada 
bundan böyle bir içme suyuna dahi sahip olmayan 
Pamukkale'nin, hakikaten dünyada eşine rastlanma
yan Pamukkale'nin bu Millî Parklar Kanunu saye-

I sinde Türkiyem'izde ve dünyamızda gerçek yerine 
I oturmasını da. canı gönülden diler, hepinize derin 

saygılar sunarım. * 
I * 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Gerçi üyelerimizin diğer üyelere soru sorması 

mümkün değil, ama Sayın Şengün o kadar güzel, o 
kadar sade bir biçimde sordu ki, cevabını da Genel 

I Kurulumuz verdiler efendim. 
'Sayın üyeler, Sayın Erginay'ın bir düzeltmesi ola

caktı, buyurun Sayın Erginay, birinci madde ile il-
I güi. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; üçüncü sa
tırdaki «kaynaklarının» kelimesi, «varlıklarının» ola
caktır; çünkü ikinci maddenin üçüncü satırında 
«varhklârı»dır, aynı fbare. 

(BAŞKAN — «Tabiat ve kültür varlıklarının» 
mı diyorsunuz efendim?... 

Soralım efendim Komisyondan. 
TARIM VE ORMAN, KOY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Bir mahzuru yok, katılıyoruz efendim. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, benim bir so-
I rum olacak bununla ilgili. ' 
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'BAŞKAN — Sorduracağım efendim. 
«'Kaynaklarının» yerine «varlıklarının» kelimesi

ne katılıyorsunuz Sayın Komisyon... 
Sayın Hükümet, katılıyor musunuz, efendim?.. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde ile ilgili 

Sayın Eroğlu'ndan başka soru sormak isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Sayın Orel, Sayın Aşkın, 
Sayın Eroğlu. 

Buyurun Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Efendim; pek kısa bir 
zaman önce Sayın Meclisimizden geçen bir Kanun 
Tasarısı vardı: «Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko
ruma Kanunu Tasarısı» Burada kültür ve tabiat 
varlıklarının neler olduğu açıklanmış, ifade edilmiş
ti. Acaba aynı paralelde, aynı amaca yönelik olan 
Millî Parklar Kanunu Teklifinde yer alan, «tabiat 
ve kültür varlıkları» da, daha önce buradan geçen 
Kanun Tasarısındaki anlamdaki «tabiat ve kültür 
varlıkları» mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyon. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; Ta'biat ve Tabiat Var
lıklarını Koruma Kanunu, Danışma Meclisimizden 
geçtikten sonra Sayın Millî Güvenlik Konseyine arz 
edildi. Buradaki «millî parklar» ile Danışma Mecli
simizde kabul edilip Millî Güvenlik Konseyine su
nulan tasarı arasında bir paralellik yok efendim. 
Gerek hizmet, gerekse karakter itibariyle ayrı sa
haları kapsamaktadır. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Orel, buyurun efendim. 
ADNAN OREL — Sayın Başkan; benim maru

zatım Sayın Hocam'ın demin beyan buyurdukları 
hususları tamamlayıcı mahiyettedir. 

Şimdi, hu amaçla kapsam maddesini okuduğu
muz zaman, bu yazılış şekliyle bundan evvel bahis 
'buyurulan Kanunla bir çelişki yaratıyor. Buradaki 
ifadesiyle, «kültür varlıklarının» ki o Kanun tarif 
etti bunu, «o kültür varlıklarının korunması, geliş
tirilmesi, yönetimini düzenler» diyor. Halbuki mat
lup olan husus, o kültür varlıklarını bünyesinde 
bulunduran, üzerinde taşıyan sahaların korunması
dır. Bu sahaların korunmasını ifade edecek şekilde 

bir beyanın yer alması gerektiğini zannediyorum. 
Aksi takdirde, bu kültür varlıkları denip bırakılır
sa öteki kanunla çelişki olacak, iltibas olacak, yan
lış anlaşmaya sebep olacak. Gerçi bir önerge vermiş 
değilim, ama bir kelime ilave edebileceğimi zanne
diyorum ve teklif ediyorum. Şu şekilde olması lazım 
geldiğini düşünüyorum: Bu Kanun. bu durumdaki 
millî ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip tabiat 
ve kültür varlıklarını üzerinde bulunduran sahaların 
seçilip ayrılması ve özellik ve karakterinin bozul
madan korunması. 

Muadil yabancı kanunlarda da bu, bu şekilde be
yan edilmiştir. Burada bir eksiklik vardır; sahaların 
ilavesi gerekir diyorum ve bunu teklif şeklinde arz 
etmiş oldum büyük bir yanlışlığı önlemek gayesiyle. 

Saygılarımla. > 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Komisyondan soralım efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, zaten bu maddenin tedvininde 
tabiat ve kültür varlıkları bir arada olduğu zaman 
«saha» anlamı çıkıyor, ama böyle bir cümlenin, Sa
yın Orel'in belirttiği şekildeki bir cümlenin veya iki 
kelimenin girmesinde bir sakıcna yok. 

Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın hükümet?.. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Kabul ediyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan; Sayın Er

oğlu ve Sayın Orel Paşamdan sonra benim soru sor
mam belki yerinde değildir, ama tamamlayıcı oldu
ğu, aynı kotluya değineceğim için bir şeyi tamam
lamak istiyorum: Sanıyorum ki, söz konusu olan iki 
kanun arasındaki karışıklık her ikisinde de «kültür» 
kelimesinin ortak kullanılmış olmasıdır. Benim ka
naatim odur ki, Millî Parklar gibi bir kanun, tabiî, 
doğal varlıkları korur, kültür varlıkları insan yapısı 
olması dolayısıyla ayrı bir statüye tâbidir. Eğer bu 
iki kanun beraber yürürlüğe girecekse, mutlaka bun
lardan birisi doğal tabiata sahip çıkacaktır. Birisi 
kültür varlıklarına sahip çıkacaktır. Bu ikisini aynı 
kavramla ifade eden bu kanunu öbürüyle karıştır
madan geçmenin mümkün olup olmadığını soruyo
rum. Acalba bu konuda bir karşılaştırma yapılmış 
mıdır? Yani, «kültür varlıkları» dendiği zaman, in-
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san yapısı olan (kültür varlıkları zaten insan yapı
sıdır) kültür varlıklarını tabiatta karıştırmak acaiba 
«millî parklar» kavramına aykırı düşmüyor mu?.. 
Bu hususta açıklamalar beni tatmin etmedi. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, şu hususu Yüce He
yetinize ifade etmek isterim ki, bu tabiat ve tabiat 
varlıklarını korumak Kanunu ile bu Kanun tasa
rısı karıştırılmıştır. Bizim burada kültür varlıklarını 
koymamızın se'bdbi şudur; ormanla ta'biatla birlikte 
yaşamını ve halkın istifadesine, kamunun yararlan
masına sunan kısımları burada millî park statüsü 
içersinde mütalaa etmek doğaldır ve mecburiyeti 
vardır. Ayrıca kendine has ve spesifik bir özellik 
taşıyan kültür varlıkları bu Kanun teklifi içersinde 
yer almamaktadır, bunun tekrarını arz ederim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, «Kaynaklarının» kelimesini 

«Varlıklarının» biçiminde düzeltiyoruz ve ayrıca Sa
yın Orel'in beyanına katıldığınız için «... varlıkların 
üzerinde bulunduran sahaların seçilip ayrılması» 
şeklinde düzertiyoruz efendim. 

Sayın Komisyon, maddeyi okutuyorum efendim : 
«Bu Kanun, yurdumuzdaki milli ve milletlerarası 
düzeyde değerlere sahip tabiat ve kültür varlıklarını 
üzerinde bulunduran sahaların seçilip ayrılmasını, 
özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasını, ge
liştirilmesini ve yönetilmesini düzenler.» şeklindedir. 
Bu biçimyle birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabu ledenler... Etmeyenler... Birinci mad
de kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum efendim. 
Tanımlar 
MADDE 2. — Bu Kanunda geçen deyimler; 
a) Millî Park : Millî ve milletlerarası değerde 

tabiat ve kültür varlıkları ile bilim ve estetik bakı
mından, koruma dinlenme ve turizm alanlarına sahip 
tabiat parçalarını, 

b) Tabiat Parkları : Bitki örtüsü ve yaban ha
yatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde hal
kın dinlenme ve eğlence kullanımlarına uygun ta
biat parçalarını, 

c) Tabiat anıtları : Tabiat ve tabiat olaylarının 
meydana getirdiği özellik ve bilimsel değere sahip ve 

millî park esasları dahilinde korunan tabiî anıtlar 
ve çevrelerini, 

d) Tabiatın koruma alanı : Bilim ve eğitim ba
kımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya 
kaybolmaya yüz tutmuş ekpsistemler, türler ve tabiî 
olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva 
eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim 
ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış ta
biat parçalarını ifade eder. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Aslında ben de, bu Kanunun tümü üzerinde ko

nuşma imkânını bulamadığım için biraz önce burada 
sorulan bir soruya paralel olarak konuya yaklaşmak 
istiyorum. Evvela bu Kanunun Komisyonda müza
keresi sırasında bir iki maddesinde ben de bulundum; 
fakat son imzada bulunmadım ve o zaman da kendi
lerine Komisyonda dedim ki, 1710 sayılı Eski Eser
ler Kanunu vardır ve o zaman daha Kültür Varlık
ları Kanunu Tasarısı Genel Kurulumuzda müzakere 
edilmemişti. Şimdi bakın orada Kültür Varlıkları 
diye bir Kanunu birkaç gün önce kabul ettik; burada 
da diyoruz ki, biraz önce Komisyonun katıldığı bir 
düzeltme ile «Kültür varlıklarının seçilip ayrilmasını» 
diyor ve işte bu Kanun kapsamına sokuyoruz. Şimdi 
ne oluyor?.. Bir kültür varlıkları hakkında bir hafta 
önce veya iki hafta önce kabul ettiğimiz bir Kanun 
çıkardık, arkasından da ikinci bir Kültür Varlıkları
nın Korunmasına İlişkin bir Kanun çıkarıyoruz. 
Orada bir Yüksek Kurul tesis ettik. İşte Yüksek Ku
rul, kültür varlıklarının koruma alanlarım tespit eder, 
orada'yapılaşma şartlarını tayin eder, oradaki koru
ma şartlarını ve nasıl komulaştırma esaslarını ayrı 
bir sisteme bağladık, şimdi burada o sistemden vaz
geçiyoruz. Mesela 7 nci maddede diyor ki, «Millî 
parklar, tabiat parkı, tabiatı anıtı ve tabiatı koruma 
alanlarında, gelişme planına uygun olması şartıyla, 
kamu kuruluşları ve mahallî idareler tarafından yapı
lacak, her türlü plan, proje ve yatırımlar Tarım ve 
Orman Bakanlığının iznine bağlıdır.» 

Sayın üyeler; 
Şimdi, aynı konuda, aynı hususları düzenleyen 

böyle birbirine zıt kanunlar eğer bu Mecliste çıkarsa, 
hakikaten ileride uygulayıcılar da bu işin altından çı
kamazlar. Ben bunu Komisyonda, özellikle vurgula
dım ve bunun iki müzakeresinde bulundum ve dedim 
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ki, artık bunun düzenlenmesine gerek yok, Kültür 
Varlıkları Kanunu geliyor. Kaldı ki, Kültür Varlık
ları Kanunu gelmese bile Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek "Kurulu Kanunu var. 5805 sayılı Anıtlar Yük: 
sek Kurulu Kanunu var, halen yürürlükte olan. işte 
bunlar, zaten millî park nedir ki; oraya girmez ama 
tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alan
ları, bunlar zaten 1710 sayılı Kanunda etraflı olarak 
tarif edilmişlerdir . ^ 

Daha geçenlerde müzakeresini yaptığımız Kültür 
Varlıkları Kanun tasarısında da bunların tarifleri 
uzun uzun burada izah edilmiştir ve üstelik de bura
da bir ikilem doğmaktadır. Aynı konuda bir Tarım 
ve Orman Bakanlığı yetkili kılınacak oradan izin alı
nacak; sonra bir Turizm Teşvik Kanunu vardır; 2634 
sayılı Turizm Teşvik Kanununda Yurdumuzdaki tu
ristik faaliyetlerin geliştirilmesi için Turizm Bakanlı
ğına, orman içinde bazı enteresan yerleri uzun devre
lerle kiraya verme ve burada yapılaşma şartları Tu
rizm Bakanlığına birtakım özel projeler tatbik etme 
yetkisini verdiği halde bu Kanun ona dahi müdahale 
etmektedir. 

Benim bu Kanunun tümü üzerinde konuşma im
kânı bulmamam nedeniyle bu madde ile ilgili olarak 
şunu belirtmek istiyorum ki; getirilen bu Kanun, za
ten daha önce müzakere edilen Kültür Varlıkları 
Kanununda esasında ilkeler vardır. Bunu bu haliyle 
kabul ettiğimiz takdirde o Kanunla çatışan durum 
yaratacağız ve yarın uygulamada da içinden çıkamaz 
durumlar yaratacağız. 

Benim teklifim şudur : Bu Kanunun geri alınma
sıdır. Yoksa ki, uygulamada çok büyük zorluklar var
dır. Aynı konuda iki tane makam çıkacaktır; Tarım 
ve Orman Bakanlığı yok ben yetkiliyim diyecek, 
Yüksek Kurul da diyecek ki, ben yetkiliyim, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı da ben yetkiliyim diyecektir. 
O zaman kimin yetkili olduğunun tayini için bir ha
keme başvurulacaktır. Bu itibarla ben Sayın Genel 
Kuruldan istirhamım, bu Kanunu ret edip, orada 
Kültür Varlıkları Kanununda bu meseleler halledil
miştir. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
'Madde üzerinde soru sormak isteyen üyeler?... Sa

yın Tutum, Sayın iBayer soru sormak için söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu ikinci 

maddede millî park deyimi içine kültür varlıkları da 

giriyor. Şimdi, kültür varakları ile ilgili Kanunu çı
karttık. Bu ibare bir çelişki yaratmıyor mu?... Bu bi-, 
rinci sorum. İkincisi; (2-fo) de : «IBitki örtüsü ve ya
ban hayatı özelliğine sa'hip...» diye devam ediyor, 
Türkçe bakımından tam bir bütünlük kuramadım 
zihnimde. Aca'ba, kastedilen bitki örtüsü yönünden 
yalban hayatı, özelliğine sahip tabiat parçaları mı kas
tediliyor burada, yoksa yalban hayatı bitki örtüsünün 
dışında bir kavran** mıdır?... Eğer dışında değilse, o 
zaman teklif sahibinin metni daha isabetli, çünkü 
orada 'bitki örtüsü, yalban hayatı ve fizikî yapı özel
liği ve estetik değere sahiptir diye devaim ediyor, bu-
ralda ise, 'bitki örtüsü ve yalban hayatı özelliğine sa
hip denmiş. 

Benim buradaki sorum; acaba yaban hayatı özel
liği bağımsız hir kavram mıdır?... Bitki örtüsünden 
bağımsız hir şey midir ki, 'böyle yan yana getirildi?. 
Bunu sormak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Komisyon, 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — ıSayın Başkan, Sayın Tutum ve Sayın 
Genc'in sorularına en son sorusundan sonra cevap 
vereceğim. 

Efendim, 'bitki örtüsü ve yaban hayatı ayrı ayrı 
şeylerdir. Bunu arz ediyorum. Bitki örtüsü ve yalban 
hayatı ayn karaktere ve ayrı hüviyete sa'hip anlamlar
dır. 

Efendim, burada kültür varlıkları ile Millî P,ark 
statüsüne giren ve millî parkla kültür varlıkları ara
sındaki paralelliği izah etmeye çalışayım. Efenldim, 
malum olduğu üzere, Gelibolu Yarımadası, Terme-
sus ve Olîmpos Bakanlar Kurulu kararıyla Millî 
Park olarak ilan edilmiştir. Bu Millî Park sahası içe
risinde gerek el emeğiyle yapılmış tarihî ve güzide 
eserler vardır, gerekse tabiatın dünyada nadide bü-
lunalbillecek görünümleri manzaraları vardır. Bu iki 
türü, gerek oradaki kültür varlığı ile tabiatın meydana 
getirmiş olduğu karaktere ve önemli nadide manzara
ya sahip olan kısmın korunmasını, yönetimini, işletil
mesini ayrı ayrı düşünmek pratikde ve uytgulamada 
mümkün değildir. Bunu sayın üyelerimizin hu şekilde 
anlaması lazım. Biz 'biliyoruz ki, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu geçmiştir, evet; ama 
buradaki anlam ve muhteva ayrıdır ve bakıyorsunuz 
ki, 17 'Millî Park içerisinde kültür-varlığı da vardır, 
bunun da korunması, yönetimi ve işletilmesi şarttır. 
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Bu bakımdan 'bu maddenin1 tedvinini ve bu Kanunun 
muhtevasını biz bu şekilde anlıyoruz ve anlatmaya, 
açıklamaya çalışıyoruz. 

Saygılarımla arz ederim Sayın Başkanım. 
EİAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan; 

Millî park tarifini yapanken bir çevre düzenini ko
ruma ve kullanma dengesini ele almak lazımdır. Çev
re düzeni ve korunma, kullanma dengesini ele aldı
ğınız zaman, bu bir çevrenin içinde, Türkiye'de veya 
uluslararası düzeyde üsttün değerli bir tabiat varlığıdır 
veya bir arkeolojik değerin çevre düzeniyle birlikte 
korunmasıdır. Buradaki arkeolojik değer, kültür var
lığı bugüne kadar Millî Fark olarak ayrılmış, Ka-
ratepe Aslantaş'ın korunması Millî Park sayesinde 
olmuştur. Müzesi doğrudan doğruya Müzeler Genel 
Müdürlüğüne aittir. 1710 sayılı Kanunla hiçbir ilgisi 
yoktur bu Kanunun. Bu bakımdan aynı Terme&us Mil
lî Parkı, (Sayın Komisyon Başkanının söylediği) Köp
rülü Kanyon Millî Parkı... Burada bir çevre düzeni
nin bir özelliği vardır; bir tabiat anıtı gibi, kültür var
lığı da burada bir anıt olarak Kültür Varlıkları Ka
nunundaki esaslara göre korunacaktır ve turizm iliş
kilerine göne planlanıp hizmete verilecektir. 

Bu bakımdan sualim şu: Kanunda belirtilen Millî 
Park tarifine göre, bir bütün çevre düzeninin oldu
ğu ve çevre düzenlimde tabiat varlıklarının ve kültür 
varlıklarının korunması esas alındığına göre, 1710 
sayılı Kanunla ilişkisi olup olmadiğımı Sayın Komis
yondan açıklamasını istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Yavuz?.. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, 1710 sayılı Yasayla bu Tekli
fin alakası yoktur; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendimi. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Gürtan'ın 

bir önergesi var, okutuyorum efendim: 
Danışma Meclisi Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan Millî Parklar Kanun Teklifimin 
2 nci maddesinde aşağıldaki değişikliklerin yapılmasını 
Genel Kumdun onayına sunulmasını izinlerinize arz 
ederim. 

Hayati GÜRTAN 
MADDE 2. — a) Millî park; Millî ve milletler

arası değerde tabiat ve kültür varlıkları ile bilim ve 
estetik bakımından, korunması gereken dinlenme ve 

turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını, 
b) Tabiat Parkları : Bitki örtüsü ve yaban hayatı 

özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın 
dinlenme ve eğlenmesine uygun - tabiat parçalarını, 

c) Tabiat anıtları : Tabiat ve tabiat olaylarının 
meydana getirdiği özellik ve bilimsel değere sahip ve 
millî park esasları dahilinde korunan tabiî varlıklar 
ve çevrelerini, 

d) Tabiatı koruma alanı : Bilim ve eğitim ba
kımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya 
kaybolmaya yüz tutmuş dkosistemler, türler ve tabiî 
olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva 
eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilimsel 
çalışmalar ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere 
ayrılmış tabiat parçalarına ifde eder. 

BAŞKAN — Sayın Gürtan, buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Efendim, verdiğim öner-

gĞde her (a, b, c, d) maddelerinde bir bakıma bir dü
zenleme olarak da kabul edilebilecek bazı önerilerde 
bulundum. Bunlarla cümlelerin daha anlamlı, amacı 
daha açık ve seçik ifade eder şekle geleceğini san
maktayım. 

Şimdi arz ediyorum efendim: «a) Millî Park : 
(Burada şöyle söylenmiş) Bilim ve estetik bakımdan, 
korunma dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat 
parçalarını.» Yukarıya bağlantısı yapıldığı takdirde 
bunu «korunması gereken dinlenme ve turizm alan
larına sahip tabiat parçalarını» demekle sanıyorum, 
demin de arz ettiğim gibi, cümle daha anlamlı ve 
amacı ifade eder şekle gelecektir; bu birincisi. 

(b) kısmında, Tabiat Parkları kısmında «dinlenme 
ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarının» diyorum. 
Burada kullanımlarına, «eğlenme kullanımı, dinlenme 
kullanımı» gibi bir deyim var. Buradaki «kullanım» m 
çıkartılmasının daha uygun olacağını sanmaktayım. 

Bir üçüncüsü, Tabiat anıtları. Anıt, anıtla tarif 
edilmeye çalışılmış burada. Bumu daha yukarıda, yani 
kapsam maddesinde, 1 inci maddede olduğu gibi, var
lıklarla tanımlamanın, tarif etmenin çok daha uygun 
olacağımı sanmaktayım ve buradaki «tabiî» anıtlar ve 
çevrelerini» yerine «tabiî varlıklar ve çevrelerini» de
mek işitiyorum. 

(d) kısmında «'bilim ve eğitim amaçlarıyla kulla
nılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarım ifade edler.» 
deniliyor. Burada, «sadece bilimsel çalışmalar ve 
eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat 
parçalarını ifade eder.» demekle, ilk arz ettiğim gibi, 
cümlenin daha anlamlı ve amacı daha açık seçik ifade 
eder şekle dönüşeceğini sanmaktayım. 

Saygılar sunarım Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Bir nevi düzeltme oluyor. Yani önergeniz redak

siyonla ilgili bir husus oluyor değil mi efendim? 
HAYATI GÜRTAN — EVet efendim. 
BAŞKAN — Komisyondan soralım efendim; 

yani önerge redaksiyon oldu. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; 

Sayın Gürtan'ın tekliflerinde herhangi bir mana 
değişmemekle beraber, (b) ve (c) fıkralarındaki tek
liflerine katılıyoruz, (a) ve (d) fıkralarındaki teklif
lerine katılamıyoruz. / 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — (a)'da efendim «estetik bakımın

dan korunması gereken» şeklinde yapmışlar. Bunun 
dışında başka bir değişiklik yok; ona katılmıyor
sunuz. «kullanım»ı çıkarıyoruz, «eğlenmesine uygun 
tabiat varlıkları» oluyor değil mi efendim?., (c)'de 
«korunan talbiî anıtlar»ı çıkarıyorsunuz, «varlıklar 
ve çevrelerini» oluyor, (d)'ye katılmıyorsunuz?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Evet efendim. 

HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkan, diğer iki 
önergemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan,. 
BAŞKAN — Sayın Haznedar, bir dakika efen

dim. 
Efendim, (a) fıkrasında bir şey yapmıyoruz. (b) 

fıkrasında «ve eğlenmesine uygun tabiat varlıkları 
parçalannı» diyoruz, (c) fıkrasında «anıtlar»ı kaldı
rıyoruz, «'tabiî varlıklar ve çevrelerini» biçiminde 
düzeltiyoruz. 

Buyurun Sayın Haznedar, düzeltme mi efendim? 
ALI MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, re-

raksiyonla ilişkili ve bir de mana bakımından zan
nediyorum bu (a) fıkrasında bir değişiklik yapılması 
gerekiyor. Ben şöyle olması gerektiğini zannediyo
rum, Sayın Komisyon acaba ne der?., «a) Millî 
Park Millî ve milletlerarası değerde tabiat ve kültür 
varlıkları ile (Şimdi biraz evvel bahsedilen noktaya 
geliyoruz) 'bilim ve estetik bakımından, korunma 
dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçala
rını» deniyor. Buradan bir mana çıkıyor kanımca. 
Bunun şöyle olması lazım: «Bilim ve estetik bakım
dan olağanüstü değerlere, koruma dinlenme ve tu
rizm alanlarına sahip tabiat parçaları» şeklinde ol
ması gerektiği kanısındayım. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
«Olağanüstü değerlere» deyimine katılıyor mu

sunuz efendim? 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — «Olağanüstü değerlere...» Olağanüstü
nün ölçüsü ne efendim, onu anlamak mümkün de
ğil; ama şöyle denebilirse «müstesna değerlere sa
hip» veya «istisna»... 

BAŞKAN — «'istisna» da değil efendim. «Üstün 
değerlere.» 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, zaten yukarıda «millî ve mil
letlerarası değerde» diye bir tarif getiriyoruz başta. 
O, herhalde cümlenin başı, sonrasını da kapsar Sa
yın Başkanım. 

'BAŞKAN — Evet, yani milletlerarası değerde 
olunca zaten üstün değerde olması esas; ama bilmi
yorum, ta'biî komisyonun görüşünü alalım. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — —Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
İSMAİL .ŞENGÜN — Sayın Başkanım, bir dü

zeltme konusunda müdahalede bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Düzeltme hususunda, buyurun Sa
yın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN — Efendim; aynı (a) fıkrası 
üzerinde; «Bilim ve estetik bakımından, koruma 
alanlarına sahip tabiat parçaları» denmektedir. Bu
nun türkçe anlamı pek açık değil. Acaba şöyle bir 
düzenleme yapabilir miyiz? 

«Bilim ve estetik bakımından korunması gerekli 
dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parça
ları.» 

IBAŞKAN — SSayın Şengüiı, Sayın Gürtan'ın dü
zeltme ile ilgili önergesi bu biçimdeydi; fakat katı-
lşnmadı efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN — Aynı şey miydi Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Komisyon buna katılmadığı için Sa
yın Gürtan da bu husustaki teklifini geri aldı. 

İSMAİL ŞENGÜN — O halde Sayın Başkanım, 
soruyu sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Artık soru da yok efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN —O zaman, «Koruma alan

larına salhip tabiat parçaları» ibaresi Türkçe pek an--
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lam taşımıyor Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Oldu efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkanım, bir düzelt

me hususu var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİLGE —- (c) bendinde; 
«Tabiat ve tabiat olaylarının» ibaresinde «Olay

lar» çoğul olarak kullanılıyor, «Meydana getirdiği 
özellik» İbaresinde ise, «özellik» tekil olarak konul
muş. «Olaylar» sözcüğü çoğul olduğuna göre, «Özel
lik» sözcüğünün de çoğul olması gerekir. Bu suret
le; «Tabiat ve tabiat olayları meydana getirdiği özel
liklere ve bilimsel değere sahip» şeklinde olmalıdır. 
Bu şekilde daha uygun olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Soralım efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Katılıyoruz efendim. 

NECİP BİLGE — Sonra bir de maddenin en 
sonundaki «ifade eder» İbaresinin satır başına alın
ması lazımdır. 

BAŞKAN — «Parçalarını» sözcüğünden sonra 
oraya noktalı virgül mü koyuyorsunuz efendim? 
«İfade eder» İbaresi satırbaşı olacak diyorsunuz. 

NECİP BİLGE — Evet. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — «Parçalarını» sözcüğünden sonra «ifade 
eder» ibaresi satır başı oluyor. 

BAŞKAN — «Parçalarını» sözcüğünden sonra 
«ifade eder» İbaresi aşağı geliyor. 

Sayın üyeler; yapılan bu değişikliklerle birlikte 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum efendim : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Planlama, Kuruluş ve Kamulaştırma 
Ayrılma esasları 
•MADDE 3. — Millî park karakterine sahip ol

duğu tespit olunan alanlar İmar ve iskân ve Kültür 
ve Turizm bakanlıkları ve gereği halinde diğer ilgili 
hakanlıkların da görüşü alınarak Tarım ve Orman 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı 
ile millî park olarak ayrılır. 

Tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma ala
nı olarak ayrılacak yer ve alanlardan, orman ve or
man rejimine girenler. Tarım ve Orman Bakanlığının 
onayı ile ayrılır. Orman ve orman rejimi dışında ka-

I lan yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı ko-
I ruma alanı ayrılmasına veya Tarım ve Orman Ba-
I kanlığınca ayrılmış olanların tamamlanması için ge-
\ rekli yerlerin orman rejimine alınmasına Tarım ve 
I Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuru

lunca karar verilir. 
I BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa-
I yın üye var mı? 

İSMAİL ŞENGÜN — Söz istiyorum. 
1 BAŞKAN — Sayın Şengün söz istiyorlar. Baş-
I ka söz isteyen Sayın üye?.. Yok. 
I Buyurun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 
I arkadaşlarım; 
I Gayet önemli bir Kanun Tasarısı üzerinde gö-
I rüşürken bazı noktaların açıkta kalmaması bakımın-
I dan bazı müdahaleler gerektiği kanısı ile hareket 

ederek huzurunuzda tekrar bulunuyorum. Birinci 
I cümlede; 
I «'Millî park karakterine sahip olduğu tespit olu-
I nan alanlar» ibaresi vardır. 

I Şimdi, millî parkın tanımlamasını yaptık baş ta
rafta. Millî park şudur şudur şudur diye ifade ettik. 

I Peki «Millî park karakterine sahip olduğu tespit 
I olunan alanlar» derken bu tespiti kimin, hangi ma-
I kamın yapacağı konusunda sanıyorum 'burada bir 
I açıklık var, bir boşluk var. Millî park karakterine 
I sahip olduğu iddia edilen bir yeri kim ortaya koya

cak? Kim bu ortaya koyuştan sonra İmar-İskân ve 
I Kültür ve Turizm bakanlıkları ve gereği halinde di-
I ğer bakanlıkların da görüşünü aldıracaktır. Bu nok-
I tada bu ifadeye bağlı kahndığı takdirde bir boşluk 

olduğu kanısındayım. Acaba millî park karakterine 
sahip olma hususiyeti veya vasfı mahallî idarelerce 
tespit olunduktan sonra mı ilgili bakanlıklara mü
racaat edilecektir yahut da millî park tanımı içine 

I girdiği iddia olunan yerler direkt olarak Tarım ve 
I Orman Bakanlığı tarafından mı tespit edilecektir? 
I Bence doğrusu bu vasfı taşıyan yerlerin bizatihi o 
I yerde bulunan mahallî idareler tarafından bu ta-
I nımlara, daha önce 2 nci maddede geçen tanımlara 
I uygun olarak tespit edilmesinin doğru olacağı kanı-
I sındayım. 
I 'Saygılarla arz ederim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
I Sayın Komisyon, 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

t YAVUZ — Sayın Başkanım; millî park karakterine 
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sahip olan alanların tespiti nasıl yapılacaktır diye Sa
yın Şengün ifade buyurdular. Burada efendim, millî 
parkın ayrılması, tefriki ve planlanması, diğer ba
kanlıkların, diğer idarelerim görüşü alınmak suretiyle 
Tarum ve Orman Baikanlığınca bir plana, bir progra
ma bağlı olarak yapılacaktır. Bu plan yapılırken mu-
hakkak surette diğer bakanlıiklam>n, diğer ilgili ku
ruluşların görüşleri aknımıak suretiyle olacak ve müş
tereken yapılacaktır. 4 üncü, 5 inci maddelerde gö
rüleceği üzere, bu işfyı nasıl yapılacağı diğer madde
lerde vazedilmiştir, tedvin edilmiştir. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bu maddede soru sormak isteyen sayın üyemiz 

var mı efendim? 
Sayın ijaırtoğllu, Sayın Aşkın soru soracaklar. 
Buyurujı Sayın Kuritoğlu. 
SERDA^ KURTOĞLU — Efendim; şimdi müza-

keresim yaptığımız maddede biraz evvel Arkadaşı-
muız tarafından, ikaz edilen husus, tespiti' kimin yapa
cağına mö «dairdi. Sayın Komisyon Başkanı da ver
diği izahailta tespiti yapılıp ayrılan hususum, park 
olarak ayrılan hususum nasıl planlanacağına dair 4 
üncü, 5 inci madde hükümlerinin bir araya getiril
diğidir. Kanaatimce yanlıştır, onun için sual sordum. 

3 üncü maddede bir tespit yapılıyor, tespit önden 
yapılacaktı]- tespit edilen hususun milî park olarak 
ayrılmaya değer görüldüğü ayrıca bir karara bağla
nacaktır ve millî park olarak ayrılacaktır. 3 üncü 
madde bu iki hususu ayırmıştır. Arkadaşımız çok 
haklı olanık «Tespiti kim yapacak?» diyor. 

Ben yine Komisyondan soruyorum; tespiti kim 
yapacaktır? Kanaatimce tespiti vilayette valinin yap
ması gerekir. Nereden ilham alacaktır? Bir vatan
daştan, belediyeden veya diğer kiimisel'erden, sanattan 
anlayan bir kimseden veya bir turistten, kimden gelirse 
gelsin tespiti vali yapacaktır kanatimdeyim. 

Arz ederim, 
Bunun için sual soruyorum. Doğru mu düşünü

yorum? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayım Komisyon Başkanı, buyurunuz. 
TARİM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, sayın üye arkadaşlarım; 

Sayın üye arkadaşımızın tereddütlerini şu şekilde 
gidermek mümkün. 

Efendim; malumuâliniz bütün illerde Tarım ve Or
man Bakanlığının teşkilatları vardır, taa ilçelere kadar 
bu teşkilat vardlr. Eğer bir turistin, toir valinin oradaki 

üç beş senelik gözetimini oradaki' Tarım ve Orman Ba
kanlığının teşkilatı gözetemıiyorsa, onlara malum ol
muyorsa veya böyle bir tdklif taa aşağı teşkilattan yu
karı doğru gelmiyorsa zaten o zaman herhangi bir 
dayeceğimiz yok. 

Arz ederim Sayım Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
Sayım Aşkın, buyurunuz. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım; benimki 

soru değil; fakat Komisyona öneri olarak bir soru 
teşkil edebilir. 

İkinci bölümüm yapısında planlama, kuruluş ve 
kamulaştırma isimleri kullanılmış, hemen altına; 
«Aymüma esasları» denmiştir. 

Halbuki, planlama, 2 nci, 4 üncü maddede ele alın-
ıdığına göre, bu maddede, İkinci Bölüm alt başlığı
nın; «Ayrılma, planlama ve kamulaştırma» olması 
gerektiği kanısındayım; çünkü burada kuruluşla il
gili bir madde yok. 

Bu şekilde düzeltmeleri acaba kendi sistemlerine 
uygun düşer mi? «Ayrılma, planlama ve kamulaştır
ma» olarak teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Evet, uyarız Sayın Başkanım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi efendim; başlık, «Planlama, 

Kuruluş ve Kamulaştırma», burada ayrılma esasları 
evvela birinci madde oluyor yani üçüncü madde, 
sonra planlamaya geliyor, sonra kamulaştırmaya ge
çiyor, sonra tahsise geçiyor tabiî. 

Burada «uygundur» derken ne biçimde değişiklik 
yapacağız?. .Lütfeder misiniz?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — «Ayrılma, Planlama ve Kamulaştırma» 
Sayın Başkanım, ikinci bölümün başlığı Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Başlık öyle oluyor. Evet, «Ayrılma, 
Planlama ve Kamulaştırma» biçimindeki başlığa ka
tılıyorsunuz. 

Sayın Haznedar, buyurun. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bir yerin millî park olarak ilanı, bir arazi kullanım 

kararı anlamına gelir. Türkiye'de arazi kullanım ka
rarlarını verecek bakanlık Hükümet /cinde, görev bö-
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lümü dolayısıyla imar ve tskân Bakanlığıdır. Tarım 
ve Orman Bakanlığı tek görüşlü olarak, tek bir yön
den hadiseye bakarak bir alanın millî park olması 
gerektiğini teklif ediyor ve ondan sonra da öbür ba
kanlıklara soruyor, görüşleri ne olursa olsun (ifade 
o şekilde) Bakanlar Kuruluna teklif ediyor ve kararı 
çıkarıyor. Oysa, yerleşim kararlarının, arazi kullan
ma kararlarının alınabilmesi için çok yönlü tetkiklere 
ihtiyaç vardır. 

Bir Uludağ'ı sadece millî park olarak ilan edemez
siniz, belki de turizme ayrılacak, millî parkın dışın
da bir müstakil yeri olabilir yahut bir sanayi tesisine 
ayrılacak yeri olabilir yahut bir yerleşim ünitesi ola
rak kullanılması iktiza eden, ayrılması gereken bir 
yöresi olabilir. Oysa, Tarım ve Orman Bakanlığının 
bu araziye bakışı sadece millî park açısından olacak
tır. 

Şimdi bu ayrılma esasları konusu bizim Komis
yonda görüşülürken, olayın bu yönünü gördüğümüz 
için, bu ifadeyi, ilgili bakanlıkların, yani tmar ve ts
kân Bakanlığı dahil, burada ifade edilen bakanlıkla
rın «olumlu görüşü alınarak» şeklinde düzenlemiş 
idik. Oysa, şimdi görüyorum ki, Sayın Komisyon 
bu olumlu sözcüğünü buradan çıkarmış. Acaba bu
nun nedenini izah edebilirler mi?.. Onu istirham ede
cektim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, Sayın Haznedar'ın 
söylediği şekil ve anlam hiçbir zaman Komisyonu
muzda aklımıza gelmedi; çünkü biz idareyi ve Hü
kümeti tüm olarak düşünürüz, herhangi bir fikir ve
ya herhangi bir hizmette ayrı fikirlerin olduğu (bir 
hükümeti de, bir Bakanlar Kuruluna bağlama ka
rarını da ayrı olarak düşünmemiz imkânsızdır. Bu 
açıdan tabiî olarak ki, diğer bir bakanlığın olumlu 
mütalaasına müsteniden yapılacaktır işlemler. Bura
da arazi kullanılma durumu imar ve tskân Bakan
lığına tabidir; ama ormanın içerisinde ayrılmış bir 
tabiat parçasını da kullanmak, Tarım ve Orman Ba
kanlığının, orman idaresinin emrindedir. Bunu da bu 
şekilde mütalaa etmek lazım. Biz bunu bu şekilde 
anlıyoruz: 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — • Sayın üyeler, bu madde üzerinde 

herhangi bir önerge bulunmamaktadır. 

SERDA KURTOĞLU — Redaksiyon var efen
dim. 

BAŞKAN — Redaksiyon dediğimiz düzeltmeyi de 
Sayın Aşkın'ın beyanı üzerine yaptık, başka bir dü
zeltme var mı efendim?.. 

SERDA KURTOĞLU — Var efendim, ilk cüm
lede iki defa «olunan» kelimesi kullanılmış, birisi 
«edilen» yapılabilir mi?.. 

BAŞKAN — Soralım efendim, katılıyorlar mı?.. 
Sayın Komisyon, «tespit edilene» katılıyor musu

nuz «tespit olunan» yerine?.. 
TARIM VE ORMAN - KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, burada ikinci fıkrada biraz 
evvel «tabiat anıtını» «varlık» yapmıştık daha önceki 
maddede. Burada her gördüğümüz anıtı, varlık mı 
yapacağız?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — O tarif içindeydi efendim, buna katıla
mıyoruz. Böylece kalması lazım efendim. 

BAŞKAN — Böyle, «anıt olarak kalacak» diyor
sunuz. 

Sayın üyeler, üçüncü maddeyi biraz evvel «tespit 
edilen» biçimjnde değiştirilmiş haliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Üçün
cü madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum 
Planlama 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerine göre mil

lî park olarak ayrılan yerler için, özellik ve nitelik
leri göz önünde tutularak koruma ve kullanma amaç
larını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme ve 
işletilmelerini kapsayan uzun dönem gelişme planı 
ilgili bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde 
fiilî katkılarıyla Tarım ve Orman Bakankğınca ha
zırlanır ve yürürlüğe konur, 

Uzun dönem gelişme planı uyarınca iskân ve ya
pılaşmaya konu olacak yerler için, imar mevzuatına 
göre mevzii imar planları, millî park uzun dönem 
gelişme planı hüküm ve kararlarına uygun olarak 
hazırlanır veya hazırlattırılarak İmar ve tskân Ba
kanlığının onayı ile yürürlüğe konulur. 

Bu Kanun kapsamına giren yerler ve alanlarda 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci mad
desi uygulanmaz. 

3 üncü madde hükümleri uyarınca tabiat parkı, 
tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak ayrılan 
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yerler için gerekli planlar Tarım ve Orman Bakanlı
ğınca hazırlanır ve yürürlüğe konur. 

Bu Kanun kapsamına giren yerlere ilişkin planla
ma çalışmalarının gerektirdiği her ölçekteki topoğra-
fik harita ve hava fotoğrafları Harita Genel Müdür
lüğünce öncelik ve ivedilikle hazırlanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz?.. Sayın Gürtan. Başka saym üyemiz yok. 

Buyurun Sayın Gürtan. 
'HAYATÎ GÜRTAN — Efendim, burada iki gö

rüş arz edeceğim. 
Bir tanesi, demin (Sayın Haznedar'ın değindiği 

«olumlu» sözcüğü, yukarıdaki maddeden herhalde 
kaymış buraya gelmiş. (Ben, burada 'bu «olumlu» söz
cüğü hiç gereksizdir derim; çünkü planlama için gö
rüş alınır. Bu 'görüş 'bence olumlu veya olumsuz şe
kilde nitelenemez. Bakanlıklardan istenecek görüşler 
değerlendirilecektir planlamayı yapan Tarım ve Or
man Bakanlığı tarafından; yani burada olumlu olması 
veya olumsuz olması gibi bir ayrım yapılmasının 
bence mümkün olmayacağı görüşündeyim. Bu bir. 

İkincisi, üçüncü fıkrada «Bu Kanun kapsamına 
giren yerler ve alanlarda vesaire» diye devam edi
yor. Bunun bence anlamlı ölür neidbniyle en sona alın
ması gerekir fıkra olarak. Diğer her şey söylenir, bu 
Kanunun niye uygulanmayacağı veya tabi olmayaca-

. ğı keyfiyeti en Sonda söylenir. 
Arzım budur, saygılar sunarım Saym Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, buradaki üçüncü mad
deyle dördüncü madde arasında büyük bir farklılık 
var. /Birisi ayrılma esaslarına hâvî durumları getiri
yor, öbüründe ise, planlamayla ilgili durumları getiri
yor. Bir plan yapılırken diğer bakanlıkların olumlu 
mütalaaları veya müştereken yapılmasında bir görüş 
ortaya konulması itibariyle diğer bakanlıkların olum
lu görüşlerini plan üzerinde, bir işlem üzerinde olma
sını biz Komisyon olarak arzu ettik. Halbuki yukarı
daki üçüncü maddede, esas tefrik, ayrılma görevi, 
Tarım ve Orman Bakanlığının tespitlerine göre, yapa
cağı incelemelere 'göre, yapacağı araştırmalara göre 
ortaya çıkacaktır. Bu bakımdan yukarda bu keli
meyi kullanmadık; ama yapılacak plan üzerinde di
ğer ^bakanlıkların sonradan bir muvazaaya dayandır
maması bakımından, olumlu görüşlerinin bu plan üze
rimde yer almasını biz de Komisyon olarak olumlu 
karşıladık, Bunu arz ederim. 

Sayın Gürtan'ın, üçüncü fıkranın sona alınma
sında bir sakınca görmüyoruz, bunu Komisyon olarak 
kabul ediyoruz efendim. 

Teşekkür ederim Sayın 'Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu maddeyle ilgili soru sormak, isteyen?.. Saym 

Şengün, (Sayın Başbuğ, 'Sayın Aşkın, 
Sayın Şengün, buyurun. 
ÜSMAİL ŞENGÜN — Sayın ıBaşkanım, uzun dö

nem gelişme planı ilgili bakanlıkların görüşleri alına
rak Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak ve 
yürürlüğe konacaktır. Buradaki ilgili 'bakanlıkların 

hangi bakanlıkları ihtiva etmesi gerektiği konusunda 
önce Sayın Komisyonun görüşlerini almak isterim, 

bu bir. 
İkincisi, acalba bu ilgili bakanlıklar içinde İçişleri 

Bakanlığı da var mıdır?... Bunu da sormak isterim. 

Üçüncü olarak da İçişleri Bakanlığı da bu konu
da ilgili bakanlık sayılıyorsa, bittabi bundan benim 
anladığım ilgili bakanlık İçişleri Bakanlığı mahallî 
idarelere de mutlak surette bu konuda kendi görüşü
nü verirken sual soracak ve onların da görüşlerini 
alacaktır şeklinde düşünüyorum. Bu görüşe Sayın 
Komisyon katıkriar mı öğrenmek isterim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkan, buradaki ilgili bakanlık
ların tabiri o planın karakterinden kaynaklanmakta
dır. Eğer o planla, ilgili Millî Savunma Bakanlığının 
mütalaası alınmak lazım gelirse Millî Savunma Ba
kanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının mütalaası alın
ması lazım gelirse Gençlik ve Spor Bakanlığının, ye-
levki bunların haricinde bir İmar - iskân Bakanlığı, 
bir Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir Bayındırlık Ba
kanlığı, bir içişleri Bakanlığının katî surette mütalaa
sı alınacaktır, bundan Sayın Şengün endişe duyma
sın; ama bu ilgili bakanlık tabiri doğrudan doğru
ya planın karakter ve hüviyetindendir; yani her plan
da da bütün bakanlıkların mütalaasına başvurulacak 
anlamı çıkarılmamalıdır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saym Başbuğ, buyurun. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Maddenin son fıkrasının 

son cümlesinde «Harita Genel Müdürlüğünce önce
likle, ivedilikle hazırlanır» deniyor. Kanaatimce bir 
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kanunda öncelik ve ivedilik tespit etmek mümkün ol
maz, idareye ait bir tasarruftur bu. iç güvenlik var, 
dış güvenlik var, Genelkurmayın görüşleri var. Bina
enaleyh, bu fıkra kanaatimce işlemeyebilir de. O ba
kımdan, acaba buradaki son satırdaki «öncelik ive
dilik» kelimelerinin çıkarılmasına katılırlar mı?.. Faz
la geliyor bana. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın Komisyon, buyurun. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, Sayın Başbuğ'un öne
risine katılamıyoruz. Bu bir millî park statüsünde ya
pılacak planların, işlemlerin hızlı yapılmasına müteda
ir olan bir fıkradır. Tabiî olarak ki, o idare bu hiz
metleri yaparken kendi imkân ve şartlarını da düşüne
cektir, ona göre bir program verecektir. Bunu istem
de bulunan idare de 'kendi planlamasını ona göre 
ayarlayacaktır. 

Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aşkın, buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım, üç nok

taya değindiler bu madde ile ilgili olarak. Acaba Sa
yın Komisyon bizi aydınlatır mı?.. Burada uzun dö
nemli gelişme planı ile genel plandan mı sözkonusu 
ediliyor, yoksa özel planların ayrı ayrı yapılmasından 
mı?.. Genel bir plan, Türkiye'de millî parklardaki ge
nel bir plandan mı bahsediliyor?.. Yoksa ayrılan yer
ler ayrı ayrı plandan mı bahsediliyor bunu karıştırıyo
ruz. Çünkü maddenin dördüncü fıkrasında «tabiat par
kı ve tabiat anıtı olarak ayrılanların planları yapılır» 
denmiş. Dolayısıyla bu karışıklığı lütfen açıklasınlar. 

ikincisi, uzun dönem plan deyimi, kanaatimce ye
rinde değildir. Planın karşılığı devredir. Uzun dev
re, kısa devre plan denmez; uzun dönemli gelişme 
planı, kısa dönemli gelişme planı diye spesifiye et
mek lazımdır, diğeri ise çok geneldir. Dolayısıyla me
sela orta vadeli, kısa vadeli gelişme planı denilmez; 
uzun vadeli gelişme planı, orta vadeli denilir, bunu 
düzeltmek isterler mi?.. Uzun dönem denilen yerlere 
uzun dönemi koymaları. 

Üçüncü sorumda, dördüncü paragraftaki «gerek
li planlar» deyimi deniyor. Nedir yani «gerekli plan»?.. 
Plan dediğimiz şey, bir şeyin yapılması için spesifiye 
edildiğine göre, «gerekli planlar» deyimini lütfen açık
larlar mı?.. Ben anlamadım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, burada millî park ola
rak tefrik edilen alanlarda Sayın Aşkın haklılardır, 
bir master planı, 1 5 - 2 0 karakterine göre 25 yıllık 
dönem içerisinde uygulanacak bir gelişme planı uy
gulanacaktır. Her millî parkın kendi gelişme planı 
çerçevesinde. Bu bakımdan uzun dönemli gelişme 
planı tabirini kabulleniyoruz efendim. Burada Sayın 
Aşkın'ın belirttiği şekilde, tüm Türkiye'yi içine ala
cak genelde bir plan mefhumu yoktur efendim, her 
parkın kendi içinde gelişme statüsü dahilinde bir 
master planına bağlanma durumu yatmaktadır efen
dim. Son gerekli planlardan kastı, bunu eğer müsaa
de ederseniz Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcisi ce
vaplasın. 

Sayın Başkanım arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim; yani şu anda ne 

oluyor. «Uzun dönemlinin», «Uzun dönemli gelişme 
planı oluyor, «li» hecesini ekliyoruz efendim. Teşek
kür ederim. 

Sayın Hükümet, buyurun efendim. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ RÜSTEM KAPTAN — Sayın Başkanım, bu ge
rekli planlar, master plânının içerisinde muayyen yer
lerde çevre planları, diğer buna ait ağaçlandırma plan
ları gibi planlar genel plan içerisinde mevzi planlar 
şeklinde oluyor. Bu bakımdan gerekli plan dendiği 
zaman bunu kastetmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, dördüncü maddede üçüncü fıkrayı 

son fıkra olarak yaptık, «uzun dönemi», «uzun dö
nemli» biçiminde düzelttik. Üçüncü madde için bu
nu yazı ile olsun deniliyor. 

Sayın Bilge bir şey mi var efendim?.. 
NECİP BİLGE — Esas itibariyle madde numa

raları rakamla yazılır; ama satırbaşı olduğu için yazı 
ile olması uygun olur düşüncesindeyim. 

BAŞKAN — Evet dün de zatı âlinizin bir şeyi 
üzerine biz bütün madde numaralarını rakamla ka
bul ettik, öyle gidiyoruz; ama satırbaşı olduğu için 
öyle başlarsa... 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Yazı ile yazılmasında efendim, bir sa
kınca yok bizce. 

BAŞKAN — Ve bu biçimiyle dördüncü maddeyi 
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oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Kamulaştırma 
MADDE 5. — Millî park, tabiat parkı, tabiat 

anıtı ve tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan 
yerlerdeki gerçek ve tüzelkişilere aiit arazi, bina ve 
her türlü tesislerle aynî haklar, hazırlanacak planın 
gerçekleşmesi için gerekli görüldüğünde Tarım ve Or
man Bakanlığınca kamulaştırılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Şen-
gün. Başka sayın üyemiz?.. Yok, 

Buyurun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, kamu
laştırma için bir plan hazırlanacak ve ona göre hare
ket edilecektir. Ancak plan hazırlanırken, Sayın Ko
misyondan öğrenmek istediğim husus şudur. Plan ha
zırlanırken millî park sınırları içindeki arazi, bina ve 
her türlü tesislerin; yani mevcut olan tesislerin ve ay
nî hakların. Bugünkü mevcut durumları herhalde dik
katle göz önünde tutulacaktır. Yani mevcut durum göz 
önüne alınmak suretiyle bu mevcut durumun idame
sini de temin edebilmek için bir plan hazırlanacağı 
anlamını çıkarıyorum. Acaba bu görüşüm doğru mu
dur, onu Sayın Komisyondan öğrenmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Doğrudur, uygulaması vardır efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormanız değil, eğer düzeltme ise Sayın Kurt-

oğlu, düzeltme ile ilgili söz verebilirim. Buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, maddede 

arazi, bina, tesislerin kamulaştırılmasından bahsedil
miş. Bir de aynî hak konmuş; oysaki, aynî hak eş
yaya merbut olarak vardır. Eşya aynî haktan mücer
ret düşünülemez, kamulaştırırken hakların izalesi, ka
mulaştırma kalemi içerisindedir. Binaenaleyh, ayrıca 
aynî hak kelimesinin maddede bulunmasında isabet 
yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Çıkarılsın diyorsunuz. Teşekkür ede

rim Sayın Kurtoğlu. 
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TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Katılırız Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yani «aynî hakları» çıkarıyoruz 
madde metninden. 

Sayın Hükümet katılıyor musunuz efendim? 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ RÜSTEM KAPTAN — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim; Divan Üyemiz de bir soru sorma ihti

yacı hissetmişler. Diyorlar ki, «Burada arazi, bina di
yorsunuz; aşağıda taşınmaz diyorsunuz. Arazi, bina 
taşınmaz değil midir?..» diyor. Yani «Taşınmazlar 
dersek yeterli midir?..» diyor. «Tüzelkişilere ait ta
şınmazlar». 6 ncı maddede var ya efendim, «Taşın
mazların tahsisi», yukarıda bunu «arazi, bina» ola
rak göstermişsiniz, aşağıda «taşınmazların tahsisi» de
mişsiniz. Acaba buraya da «Tüzelkişilere ait taşın
mazlar ve her türlü tesislerle» denirse iyi olur mu, 
deniliyor. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, «arazi» ve «bina» yerine «Ta
şınmazlar» kelimesi konulabilir Sayın Başkanım, bir 
mahzur yok. Aşağıda «taşınmaz mallardan» yani «Tü
zelkişilere ait taşınmaz mallar ve her türlü tesisler 
hazırlanacak planın gerçekleştirilmesi için gerekli gö
rüldüğünde Tarım ve Orman Bakanlığınca kamulaş
tırılır». Arazi ve bina için «Taşınmaz» tabirinin kul
lanılmasında bir sakınca görmüyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «Taşınmaz mal» diyorsunuz efen

dim; çünkü aşağıda da öyle, «Taşınmaz mal». 
Sayın üyeler; 
O zaman 5 inci madde şöyle oluyor : 
«Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı 

koruma alanı sınırları içinde kalan yerlerdeki ger
çek ve tüzelkişilere ait taşınmaz mallar ve her türlü 
tesislerle hazırlanacak planın gerçekleşmesi için ge
rekli görüldüğünde Tarım ve Orman Bakanlığınca ka
mulaştırılır». («Tesisler» sesleri) «Tesisler» olur ar
tık. Değil mi efendim?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Evet efendim, «hazırlanacak planın...» 

BAŞKAN — Evet ve bu biçimiyle 5 inci madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Taşınmazların tahsisi 
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MADDE 6. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anı
tı, tabiatı koruma alanı sınırları içinde kamu kurum 
ve kuruluşlarının hüküm ve tasarrufunda veya özel 
mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallardan, o yer ge
lişme planı uygulaması yönünden gerekenler bu 
amaçla kullanılmak üzere genel hükümlere göre Ta
rım ve Orman Bakanlığına tahsis olunur. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, Sayın Şengün. Başka 
söz isteyen sayın üyemiz var mı efendim bu madde 
üzerinde?.. Yok. 

Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Bu Kanunda millî parkların planlaması iki adama

da yapılıyor. Bir uzun devreli gelişme planı, yani mas
tır planı; kullanma kararlarını ortaya koyan plan. 
Bu planlardan sonra da uygulama planları yapılıyor. 

Şimdi, burda biz bir hata yapmışız. 6 ncı, 8 inci 
ve 12 nci maddede «gelişme planı» demişiz. Halbu
ki gelişme planı bir defa yapılacak, altında planlar 
olacak. Bu bakımdan 6 ncı, 8 inci ve 12 nci madde
lerdeki «gelişme» kelimesinin «plan» önünden çık
ması için önergem var. önerge üzerinde konuşmamak 
için tümü üzeriinde konuştum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; 
Gelişme planı uygulaması konusunda Sayın Ba-

yer'in de görüşüne katılmak durumundayım. Geliş
me planı uygulaması ne kadar süreli olacaktır?.. 11a-
nihaye gelişme planı uygulamasına devam edilecek 
midir?.. Eğer gelişme planı uygulaması muayyen bir 
süre içinde yapılacaksa, o takdirde Tarım ve Orman 
Bakanlığına yapılacak tahsisin de o süreye eşit ol
ması gerekir kanısındayım. Bu yönden bir açıklama
nın sanıyorum Komisyon tarafından yapılması gere
kir. Eğer bu maddedeki tahsis ilanihaye olacak ise, 
yani millî parkın bütün hayat süresi boyunca olacak 
ise, o takdirde de bunun açık olarak burada belirtil
mesi gerekir diye düşünüyorum. 

Bunun dışında bu maddeden anladığım, millî park 
içindeki kamu kurum ve kuruluşlarından birinde ve
ya birkaçında Tarım ve Orman Bakanlığımız bun
dan böyle devamlı olarak bulunacak anlamı çıkmak
tadır veyahut da onların mülkiyetine, gayrimenkul-
lerine elkoyacak demektir veya bir kısmına sahip ola
cak demektir. Burada bu sahip olma konusunda da 
Sayın Komisyonumuzun bir açıklama yapması gere
kir kanısındayım. Genel hükümlere göre bunun yapı

lacağı ifade ediliyor. Bunun da ne anlam taşıdığı
nın lütfen belirtilmesini istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Komisyon. 
AYDEMİR AŞKIN — Soru sorabilir miyim Sa

yın Başkanım?.. 
BAŞKAN — Tabiî, sorduracağım efendim daha 

madde üzerinde. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; 

Burada Sayın Bayer'in ifadelerine göre, tüm ola
rak bir mastır planı değil, bu mastır planı içerisinde 
yer alan uygulama planı anlamı çıktığından dolayı 
hakikaten bir yanlışlık yapılmış sehven. «Gelişme» 
tabirlerinin zikredilen maddelerden çıkarılmasını biz 
de olumlu karşılıyoruz. 

Sayın Şengün'ün ifadelerinde belirttikleri üzere, 
burada millî park, tabiat parkı ve tabiatı koruma alan
ları olarak tefrik edilen sahalarda kamu kurum ve 
kuruluşların hüküm ve tasarrufunda veya özel mül
kiyetinde olan bir kısım taşınmazlardan ve gereken
lerden, yani o yerin gelişme planında, mastır planın
da uygun görülen bazı taşınmazların Tarım ye Or
man Bakanlığına tahsisi plan içerisinde yer alacaktır. 
Bu maddedeki anlam budur. Tamamıyla diğer k^mu 
kurum ve kuruluşlardaki tüm binalara, taşınmazlara 
veya şeylere elkonmayacaktır. Planın gelişmesinde fay
dalı olabilecek ve planın gelişmesine yardımcı olabi
lecek taşınmazlar, yani bunların gerekenleri tahsis ola
caktır. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Başkan; 
«O yer gelişme planı uygularnası yönünden» ye

rine «gelişme»yi kaldırdığımız zaman «o yer planı 
uygulaması yönünden» mi oluyor cümle?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Evet Sayın Başkanım; «o yer planının 
uygulaması yönünden» oluyor. 

BAŞKAN — «O yer planının» diyoruz, «uygula
ması yönünden»... 

Bu maddeyle ilgili Sayın Aşkın'dan başka soru 
sormak isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, bir düzelt
me var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, soru. 
Buyurun Sayın Aşkın. 
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AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım; I 
Biraz önce 5 inci maddede kamulaştırma madde- I 

sini görüşürken millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı I 
ve tabiatı koruma alanı sınırları içerisinde kalan ta- I 
sınmaz malların kamulaştırılacağını gördük. Şimdi 6 I 
ncı maddeyi okuyorum «Millî park, tabiat parkı, ta- I 
biat anıtı, tabiatı koruma alanı sınırları içinde...» Yi- I 
ne aynı alan içerisinde bu sefer tahsisten söz ediliyor. I 
Bu iki madde bir arada değerlendirildiğinde ne za- I 
man kamulaştırma, ne zaman tahsis yapılacaktır bu I 
belli değil. Dolayısıyla hiç kamulaştırma yapmadan I 
senelerce tahsis olarak kullanmak ihtimali de ortaya I 
çıkabilir.. Bu da o alanlar içerisinde kalan gerek di- I 
ğer kamu kuruluşlarının, gerekse kişilerin haklarını I 
zarardide edebilir. Aynı alan içerisinde hem kamulaş- I 
tırma, hem tahsis konusundaki Komisyonun görüşü I 
nedir; hangisi kullanılacaktır bunların, hangisi daha az I 
kullanılacaktır?.. Bilgi verilsin; çünkü karar verme- I 
miz çok çok zor. I 

Teşekkür ederim. I 
BA$KAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. I 
Sayın Komisyon. I 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU^ BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; I 

Efendim, 5 inci ve 6 ncı maddede şöylece ifade I 
etmek mümkün : I 

Gerçek ve tüzelkişilere ait, bir de kamu kurum ve I 
kuruluşlarına ait taşınmazlar veya diğer tesisler ge- I 
rekli görüldüğü halde (Bu tabir ikisinde de vardır) 
gerçek ve tüzelkişilere ait taşınmazlar ve diğer hak- I 
lar (veyahut da diyelim «diğer tesisler») Tarım ve Or- I 
man Bakanlığınca kamulaştırılıyor; fakat kamu kurum I 
ve kuruluşlarına; yani devlete ait bina ve tesisler var- I 
sa, bunlardan yararlanması için tahsis üzerine ah- I 
yor. Tabiî olarak ki, bunların içerisinden hepsi değil, I 
o projeye veya orada yarayışlı olabilecek bir tesis an- I 
cak tahsis edilme durumu yaratılıyor. Her üki halde I 
gerekli olduğu zaman efendim; yani gerekliliğe lü- I 
zum vardır efendim, gerekli olduğu zaman tümünü I 
kapsamamaktadır. I 

Arz ederim Sayın Başkanım. I 
BAŞKAN — Yani benim anlayabildiğim kadarıy- I 

la Sayın Başkan; kamulaştırmada gerçek kişilerin mal- I 
larını kamulaştırmak mümkündür; fakat tahsiste ka- I 
mu kurum ve kuruluşlarının ya hüküm ve tasarrufun- I 
da olacak vveya onların özel mülkiyetinde... Yani ger- I 
çek kişi artık yok burada; devlete ait kamu kurum 
ve kuruluşlarının özel mülkiyetinden bahsediliyor her- I 
halde. Değil mi efendim?.. J 
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TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın'ın sormak istedikleri 
husus da o. Yani özel kişilerin, daha doğrusu gerçek 
kişilerin mallarında bir tahsis sözkonusu olmayacak... 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Evet efendim; mevzubahis değil. 

KAMER GENÇ — Zaten uygulama öyle Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Aşkın «Acaba gerçek 
kişilere ait mallarda ne kadar devam edecektir?» şek
linde bir sual buyurdular da, o bakımdan bir açık
lama... 

KAMER GENÇ — Efendim, Kamulaştırma Ka
nununun 30 uncu maddesinde bu husus kurala bağ
lanmıştır. 

BAŞKAN — Evet Sayın Genç, açıklığa kavuş
muştur. ' 

Sayın Şengün, bir soru; daha doğrusu redaksiyon
du. Buyurun. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; sorum 
aynı zamanda redaksiyon mahiyetini taşımaktadır, 
müsaade buyurulursa. 

Biraz önce açıklanmakla beraber kesin bir sonuca 
varılması bakımından bu «Kamu kurum ve kuruluş
larının hüküm ve tasarrufunda veya özel mülkiyetin
de...» denmektedir. Acaba herhangi bir yanlış anla
mayı önlemek için «Kamu kuruluşlarının hüküm ve 
tasarrufunda veya bunların mülkiyetinde...» dense 
daha bir açıklık kazanmış olmaz mı?.. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
Sayın Komisyon, «Veya bunlann mülkiyetinde» 

deniliyor.... 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO 

PERATIFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim; «Özel mülkiyetinde» tabiri bi
lemiyorum; yani arkadaşlarıma danışmam lazım; mü
samahalarına sığınarak söylüyorum; bir hukuk tabiri 
değilse bizim için «özel» kelimesinin yerine «Bunla
rın mülkiyetinde» denmesinde herhangi bir sakınca 
yok efendim; ama «özel mülkiyet» 'tabiri için Sayın 
Bakanlık, «Böyle bir tabir vardır» diye ısrar ederler 
mi bilemiyorum? Hükümetin görüşünü almamızda 
yarar var Sayın Başkanım. 

Arz 'ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, buradaki «özel» 

yerine... 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Sayın Başkanım, 
«özel» kelimesi kalktığı takdirde de aynı şeyi arıla
mak mümkündür; «mülkiyeti» dendiğinde mesele 
kalmıyor efendim. 

BAŞKAN — Yani «özel»i de çıkartalım «Hü
küm ve tasarrufunda veya mülkiyetinde» diyorsu
nuz?.. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Üyeler... 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; müsaade eder

seniz burada «Hüküm ve tasarrufunda» dendikten 
sonra ayrıca «mülkiyetinde» demeye gerek yok; 
çünkü tasarruf mülkiyeti ifade eder 

BAŞKAN — Efendim; ifade eder de belki pekiş
tirme bakımından kullanılmıştır, bilemiyorum, 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım, bu mevzuy-
la ilgili olmak üzere bir görüşüm var, müsaade eder
seniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Efendim; -devletin veya ka
mu kurum ve kuruluşlarının tasarruflarında bulunan 
şeyler bazen mülkiyet şeklinde olabilir, bazen de mül
kiyet söz konusu olmayabilir. Mesela Medenî Ka
nunun sanıyorum 649 uncu maddesinde; «Kamu 
malları devletin hüküm ve tasarrufundadır» der. Fa
kat bu mülkiyet midir, değil midir, ihtilaflı bir şey 
olduğu için o sadece «Hüküm ve tasarruf» tabiriyle 
ifade edilmiştir. Gerek devletin, gerek kamu kuruluş
larının özel hukuka tabi mülkiyetinde olan şeyler 
de vardır. Mesela Ankara'da bazı evler, binalar dev
letin veyahutta özel idarenin özel mülkiyetine giren, 
özel hukuka tabi mülkiyetindedir efendim. O itibarla 
«mülkiyet» tabirinin konulması yararlı olur. 

BAŞKAN — Yararlı olur; ama «özel»i çıkartı
yoruz... 

NECİP BİLGE — «özel» çıkartılabilir. 

BAŞKAN — Evet, oldu efendim. 

Sayın üyeler; 
Bu maddede «özebi çıkarttık, «gelişme»yi çıkart

tık, «plan»ı «planının» yaptık ve bu biçimiyle 6 ncı 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İzin İşleri 

Kamu kuruluşlarına verilecek izinler. 
MADDE 7. — Millî park, tabiat parkı, tabiat 

anıtı ve tabiatı koruma alanlarında, gelişme planına 
uygun olması şartıyla, kamu kuruluşları ve mahallî 
idareler tarafından yapılacak her türlü plan, proje 
ve yatırımlara Tarım ve Orman Bakanlığınca izin ve
rilebilir ve uygulamalar bu Kanun hükümlerine göre 
denetlenir 

Ancak; tarihî ve arkeolojik sahalarda kazı, resto
rasyon ve bilimsel araştırmalar Kültür ve Turizm Ba
kanlığının iznine tabidir. 

BAŞKAN — Efendim, buradaki «Gelişme planı» 
kalıyor herhalde, değil mi?.. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Arz edeyim efen
dim?.. 

BAŞKAN — 6, 8 ve 12'de çıkmasını istemiştiniz... 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Müsaade ederseniz 
afz edeyim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Bayer* 
den başka söz isteyen sayın üye?.. Sayın Genç ve Sa
yın Eroğlu. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkanım; 

«Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koru
ma sahası» diye dört tane özel niteliği haiz saha kul
lanım kararı vardır. Genellikle Tarım ve Orman Ba
kanlığıyla yaptığımız son görüşmede, millî park ve 
tabiat parklarında plan yapılmasını, tabiat anıtı ve 
tabiatı koruma sahasının otomatikman orman ame-
nejman planlarında bulunduğu cihetle bir önerge 
vermiştim; 7 nci maddenin başlangıcı şöyle olacak 
efendim : 

«Millî park ve tabiat parklarında plana uygun...» 
diye düzelecek, oradaki diğer kısımlar çıkacak Sayın 
Başkan. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bu maddeye göre birtakım planların yapılması 

yetkisi veya izni Tarım ve Orman Bakanlığına ve
rilmekte, son fıkrasında da «Ancak; tarihî ve arkeolo
jik sahalarda kazı, restorasyon ve bilimsel araştırma-
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lar Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir.» 
denilmektedir. 

Malumunuz, bundan bir hafta önce çıkardığımız 
Kültür Varlıkları Kanun Tasarısında, bizim Danış
ma Meclisinde geçen şekliyle bu yerlerdeki kazı, res
torasyon ve bilimsel araştırma Kültür ve Turizm Ba
kanlığına değil, Anıtlar Yüksek Kurulunun yerine 
geçen Yüksek Kurula verilmişti. Yani burada görü
lüyor ki, bir defa bu Kanun, o Kanuna tamamen 
ters. 

İkincisi; şimdi bizim idarelerimiz devamlı birbir
lerinden yetki almaya çalışıyorlar. Yani bir bakıyor
sunuz Tarım ve Orman Bakanlığı, îmar ve iskân Ba
kanlığının yetkisini kendisine almaya çalışıyor, imar 
ve iskân Bakanlığı, başka bakanlığın... Yani bunu 
bir misal olarak söyledim. 

Şimdi, «Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve 
tabiatı koruma alanlarında, gelişme planına uygun 
olması şartıyla, kamu kuruluşları ve mahallî idareler 
tarafından yapılacak her türlü plan, proje ve yatı
rımlara Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebi
lir...» 

Bizim bildiğimiz kadarıyla imar planları (ki, bu
rada kastedilen imar planlarıdır) imar ve iskân Ba
kanlığınca yapılır; işte nazım planı, mevzii planlar... 
Turizm teşvik planları vardır; bazı konularda Kültür 
ve Turizm Bakanlığı bu konularda imar ve iskân 
Bakanlığıyla müştereken de yapabilir. Peki, Tarım 
ve Orman Bakanlığının bünyesi içinde hangi plancı 
çıkıp da imar planının, yapılan planın plan ilkelerine 
uygun olup olmadığını denetleme durumundadır?.. 

Sonra ben, biraz önce 2 nci madde vesilesiyle yap
tığım konuşmadaki iddiamı yine aynen devam ettiri
yorum; kanaatimizce burada bu Kanunun çıkmasına 
gerek de yok. Millî parkı da bir kültür varlığı mü
talaa etmek suretiyle kültür varlıklarının içindeki 
şartlara göre değerlendirmekle bunu korumak müm
kündür. 

Şimdi burada bir yandan kültür varlıklarında ka
bul ettiğimiz ilkeler var; orada işte tabiat parkı, ta
biat anıtı ve tabiatı koruma alanları, zaten oradaki 
tabiat varlıkları içinde korunması gereken alanlar 
ve Kültür Varlıkları Yasasıyla kabul edilen ilkeler 
içinde bunların korunması, planlanması, geliştirilme
si ve bunlar içinde birtakım yapılaşmalara izin veril
mesi ilkesinin çözümlenmesi mümkündür. Şimdi bir 
de buraya geliyoruz; «Tarım ve Orman Bakanlığının 
iznine bağlı...» Buradaki planlar tabiî yerleşme planı 
mıdır, imar planı mıdır?;. Plan; her türlü plan dendi

ğine göre, hepsi giriyor bunun içine. Her türlü planı 
bir yandan imar ve iskân Bakanlığı yapacak, Tarım 
ve Orman Bakanlığının kadrosu içinde imar plancısı 
yok; neye göre izin verecek?.. 

Sonra ikinci fıkrasında, tarihî ve arkeolojik saha
lardaki kazı, restorasyori ve bilimsel araştırmalar Kül
tür ve Turizm Bakanlığına veriliyor. Halbuki bu Yük
sek Kurul, Kültür ve I Turizm Bakanlığından ayrı 
müstakil bir kuruldur; j bizim Kültür Varlıkları Ka
nun Tasarısında kabul ektiğimiz. 

Bu itibarla bu Karnen çıktıktan sonra uygulamaya 
konulduğunda, birbiriylje zıt iki tane yetkili organ 
çıkacak. Birisi; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yük
sek Kurul «Ben bu konuda yetkiliyim» diyecek, Ta
rım ve Orman Bakanlığı «Bu sahalarda ben yetkili
yim» diyecek, ortaya bir yetki çatışması çıkacak; iş-

i 

ler de doğru dürüst yürümeyecek. Bir bakarsınız Or
man ve Tarım Bakanlığının bir yerde koruma alanı 
olarak kabul ettiği bir j şeyi, Anıtlar Yüksek Kurulu 
veyahutta Yüksek Kurı^l korunması gereken bir eser 
olarak kabul etmeyebilijr; birisi izin verir, ötekisi kal
dırır. Yani, böyle bir Ikeşmekeşlik meydana gelir. 

Bu itibarla bu. maddenin Komisyonca geri alınıp, 
mevcut Kültür Varlıkları Kanun Tasarısındaki ilke
lere uygun bir düzenlei|ne getirmek suretiyle yeniden 
düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROGLU — Sayın Başkan, müsaade 

buyurursanız yerimden arz edeyim. 
Efendim, 7 nci maddenin ilk fıkrasında «Millî 

park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alan
larında...» diye ifade ediliyor. Bunu Sayın Bayer dü
zelttiler. Bu düzeltmeyi uygun karşıladığımı ifade 
etmek istiyorum. Yoksa, aksi halde bazı çekişmelere, 
bazı kargaşalıklara sebebiyet verebilir idi. 

Cümleyi takip ediyoruz : «Gelişme plamna uy
gun olması şartıyla, kamu kuruluşları ve mahallî ida
reler tarafından yapılacak...» deniliyor. 6 nci mad
dede kamu kurum ve kuruluşlarından bahsediliyor. 
Burada da, «Kamu kurum ve kuruluşları» ifadesini 
kullanmak daha doğrudur; maddeler arasında para
lelliği sağlamak için. Yani, maddenin «... kamu ku
ruluşları ve mahallî idareler tarafından» denilmesi 
yerine, «... kamu kurum ve kuruluşları» ifadesi hem 
daha şümullü, hem daha doğru olur. 

ikinci fıkraya gelince : Daha önce buradan ge
çen Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanu-

— 567 — 



Danışma Meclisi B : 115 

nunda bu konu düzenlenmişti. Bu fıkrayı da kaldır
mak veyahutta (eğer Komisyon ısrar ederse) «Kültür 
ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir» yerine, «Kül
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre 
düzenlenir» demekle yetinmek yeterlidir. O kanun, 
kazı, restorasyon ve bilimsel araştırma konusunda 
kimin yetkili olduğunu, kimin iznine tabj olduğunu 
açıkça ve detaylı biçimde işaret etmiştir. 

Ricalarım bundan ibarettir efendim; teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyon?.. 
TARIM, ORMAN, KÖY tŞLERİ VE KOOPE

RATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN YA
VUZ — Sayın Başkanım/ sayın üyeler; 

Sayın Genc'in uzun bir konuşma ile anlatmaya 
çalıştıkları hususlarda bir dağınıklık oldu, pek anlaya
madım; ama burada özellikle Tarım ve Orman Ba
kanlığı imar mevzuatına, arazi kullanılmasına, orma
na, tesislere bir tecavüz veyahutta başka bakanlıkla
rın yetkilerine ve görevlerine karışıyor; şeklinde 
ifadeler oldu; bunu asla bu maddede görmek müm
kün değildir. Yukarıda imar ve İskân Bakanlığını 
ilgilendiren konu ve onun onayı 4 üncü maddede 
geçti. Bu bakımdan müsterih oîsunlar; Tarım ve Or
man Bakanlığı kendi görev ve sınırları dahilinde hiç
bir zaman, ayıracakları bir millî parkta bir otel sta
tüsünü veya betonarme planı yapacak değildir; ama 
yerleşim planında da siz sahibi olacaktır efendim. Bu
nu arz ederim. 

Sayın Eroğlu Hocamızın dediklerine uyuyoruz. 
Yalnız, Kültür Varlıklarını Koruma Kanun Tasarısı 
kanunlaşmamıştır. Onun adını zikretmek henüz er
ken olur; ama şu var ki, Anıtlar Yüksek Kurulu Kül
tür ve Turizm Bakanlığına bağlıdır. Biz de, hükmî 
şahsiyeti olan bir bakanlığın iznine tabi olmasını is
tiyoruz. Başka bir istediğimiz durum yok. Diyoruz ki, 
«Ancak; tarihî ve arkeolojik sahalarda kazı, resto
rasyon ve bilimsel araştırmalar Kültür ve Turizm Ba
kanlığının iznine tabidir.» Bir bakanlığa izin veriyo
ruz. Hangi kanuna göre izin verirse versin bakanlık; 
o kullansın görev yetkisini, yasa durumlarını. 

Arz «derim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın 

üyemiz?.. Sayın Bayer, Sayın Haznedar ve Sayın 
Tutum. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkanım; 

Sayın Profesör Hamza Eroğlu'nun belirttiği konu Ko-
t' 
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misyonda da düşünülmüştür. 1710 sayılı Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu Kanunu, katî yetkiyi 
Anıtlar Yüksek Kuruluna veriyor; fakat Danışma 
Meclisinden yeni çıkan, henüz kanunlaşmayan, Kon
seyden geçmeyen Kanun bu yetkiyi istişarî olarak 
Anıtlar Yüksek Kuruluna veriyor; en son merci ola
rak Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir istişarî 
kurul kuruyor. Bu bakımdan, burada böyle kalma
sında fayda vardır. 

Sualim şudur Sayın Başkan : Millî park ve tabiat 
anıtları içindeki kültür varlıkları, arazi kullanım ka
rarı bakımından bir millî park planına mı tabidir, 
yoksa kültür varlıkları kendi kanunlarıyla mı bakıla
cak, restore edilecektir? Bu açıklık Kanunda var mı
dır, yok mudur? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon?.. 

TARIM, ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPE
RATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN YA
VUZ — Sayın Başkanım; değerli arkadaşımız ken
disi cevap verdi efendim; vardır tabiî. Teklif sahibi 
olduğu için, fazla cevabı uzatmaya gerek yok efen
dim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. Aslında tabiî bir sayın üye

mizin bir sorusuna Komisyon yerine teklif sahibi 
olarak da bir başka üyemiz cevap vermiş oluyor ki, 
tabiî bu mümkün değil, soru şeklinde kabul ediyo
ruz. 

Sayın Haznedar, buyurun efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşlarım; 

Aslında benim şimdi sormak istediğim suale Sa
yın Komisyon Sözcüsü bir ölçüde açıklık getirdi; an
cak ben, Sayın Genc'in anlayış tarzında ilerde bu 
konuyu anlayabilen biri çıkar, bunun münakaşası ya
pılabilir, diye bu tereddütleri izale bakımından ko
nuyu bir kere daha vurgulayarak dile getirmek isti
yorum. 

Şimdi, bu 7 nci maddenin son kısmında «...kamu 
kuruluşları ve mahallî idareler tarafından yapılacak 
her türlü plan, proje ve yatırımlara Tarım ve Orman 
Bakanlığınca izin verilebilir» diyor. Ben bunun an
lamını şöyle düşündüm efendim : 

Planlama maddesinde, 4 üncü maddenin ikinci 
fıkrasında diyor ki, «Uzun dönem gelişme planı uya
rınca iskân ve yapılaşmaya konu olacak yerler için...» 

n 
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Planlar için tmar ve tskân Bakanlığının tasdiki bahis 
konusu. Binaenaleyh, bu o manada bir plan olamaz. 

İkincisi; 6 ncı maddede gene («Taşınmazların 
tahsisi» maddesi) bu nevi yerlerin; yani millî park 
olarak ilan edilmiş olan yerlerdeki bütün mülkiyetin 
Tarım ve Orman Bakanlığına geçeceği ifade edilmiş. 

Şimdi, bu sistem içinde bir yer yapılaşmaya ay
rılmış ise onun planı gayet tabiî ki, imar ve tskân 
Bakanlığı tarafından tasdik edilecek; fakat onun dı
şında kalan bir husus var : O yapılaşmaya ayrılmış 
olan yerde bir yapı planını. düşünelim; bunu bir be
lediye veya bir kamu kuruluşu yapmakta olabilir. 
Bilfarz bir otel yapar yahut bir dinlenme evi vesaire 
gibi birşey yapılabilir. O takdirde bunların planları
nın, projelerinin tasdiki hadisesi Bayındırlık Bakan
lığına aittir. 

Beri anladığımı şu şekilde ifade ediyorum ve Sayın 
Komisyonun bunu vurgulamasını istirham ediyorum: 
Burada Tarım ve Orman Bakanlığınca verilecek izin 
sadece orada o yapının yapılmasına mahsus olan izin
dir. Onun dışında bu projeyi uygulayacaksın veya 
bunu uygulayamazsın gibi bir anlam taşımaz, diye 
anlıyorum. Doğru mu anlıyorum acaba?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ '— Efendim; Sayın Haznedar'ın anlayış 
tarzı doğrudur. Zaten burada «Kamu kuruluşları ve 
mahallî idareler tarafından yapılacak her türlü plan, 
proje...» diyor. Bir kamu kuruluşu bir plan, proje 
yaptığı zaman nereye tasdik ettireceği, nereye onay
lattıracağı, hangi tarafa yaptırılacağı bellidir Sayın 
Başkanım. Bu bakımdan yalnız buradaki getirilen 
durum, esas maddenin ruhu; izin mekanizmasıdır. 
Bayındırlık Bakanlığına, İmar ve İskân Bakanlığına 
o planın, projenin tasdik ettirildiğini görecektir tabiî 
Tarım ve Orman Bakanlığı izin verirken. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Sayın Haznedar arkadaşımın sorduğu soruya ve

rilen cevaplardan yeteri kadar aydınlanmış değilim. 
Çünkü, böyle yuvarlak sözcükler, uygulamada sanı
yorum ki somut sorunlara yol açmanın ötesinde bir 
işe yaramaz. 

115 8 . 6 . 1983 O : 2 

| «Her türlü plan ve projeye izin vermek...» deni
lince, verilecek iznin niteliği belli değil, Nesine izin 
verecek? Plan; geleceğe ait bir kestirimdir, bir tasar
lamadır, bunu herkes yapabilir. Mahallî idare oturur 
yapar bunu; ama bu planın bir tasdiki vardır, kesin-

I leşmesi vardır; .acaba onu mu kastediyorlar? Yani, 
I bu orada açık değil. 

«Yatırımlara izin verir» deniliyor. Yatırımlara 
kimin izin vereceği bellidir. Devlet Planlama Teşki
latı devreden mi çıkacaktır? Yani, amacını, ereğini 
aşan bir ifade tarzı kullanılıypr. Acaba Haznedar ar
kadaşımın söylediği gibi, bunu biraz daha somutlaş-
tıramazlar mı? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; 

Buradaki millî park, tabiat parkında bir bütünlük 
I söz konusu efendim. Herhangi bir millî parkın mas

tır planı diyelim ki 20 yıl içerisinde tamamlanıyor; 
burada 10 uncu yılda şu, şu tesislerin yapılması lazım, 

I bunum yapımını da bir kamu kuruluşu aldı. Niha-
I yet burada bir bütünlük mevzubahis. Bu bütünlüğün, 
I bu planın bozulmaması için Tanım ve Orman Ba-
I kanlığını yetkili kılıyor; izin mekanizması Tarım 
I ve Orman Bakanlığına geçiyor. Çünkü, işleyiş tarzı, 
I yönetimi ve diğer unsurların takibi Tanm ve Orman 
I Bakanlığının nezareti ve denetimi altodadır. 
I Arz ederim Sayiıin Başkanım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim efienddim, 
I Sayın üyeler; bu maddeyle iUgİlii Sayın Bayer'in 
I bir önergesi var, okutuyorum. * 
I Danışma Meclisi Başkanlığına 
I Genel Kurulda görüşülmekte olan «M'illî. Parklar 
I Kanun ıTekîifonin 7 nci maddesinin birinci fılkra-
I sının aşağıda belirtilen şekilde değıişltiritoıesAni arz ve 
I teklif ederim. 
I Muhsin Zekâi BAYBR 

MADDE 7.— 
I Fıkra 1. M'illlî parklar veya tabiat parklarında 
I planlarına uygun olması şartıyla kamu kuruluşları ve 
I mahallî idareler tarafından yapılacak her türlü plan, 
I proje ve yatıranlara Tarım ve Orman BafonÜığınca 
I izin verilebilir ve uygulamalar bu Kanun hükülrnılerine 
I göre denetlenir. 
I BAŞKAN — Sayım Bayer%ı önergesinin lehinde, 
I alfâylhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
I SERDA KURTOGLU — Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Lehinde mi Sayın Kurtoğlu? 
SERDA KURTOĞLU — Bîr şeyi anlayama

dım efendim, bunu arz edecektim. Metin okundu, 
imali fikir edinebilmek için bir hususun açıklanması 
lazım, bunu anlayamadıim. 

BAŞKAN — Efendim, okunduktan sonra arka
daşımızın konuşması ve açıklaması mı lazım diyor
sunuz? 

SERJDA KURTOĞLU — Emir buyurursanız met
ni bir kere daha okuyalım. Çünkü, anlayamadım, bir 
incelik var, o inceliği yakalayamadım. 

BAŞKAN — Metni okuttum; ama bir daha oku
talım. 

{(Muhsin Zekâi Bayer'in önergesi tekrar okundu) 
"BAŞKAN — Efendim; Sayın Bayer madde üze

rimdeki konuşmasında önergesini1 de açıklama imkâ
nına sahip oldular ve o konuşmada anlayabildiğim 
kadarıyla; «Millî parklar veya tabiat parkları bir 
mastır planı içinde düzenlenmektedir. Oysa, tabiat anı
tı ve tabiatı koruma alanlarımda ise, Tarım ve Orman 
BkarJığıınca zaten birtakım uygulamalar yapılmakta
dır. Bu nedenle önergemi verirken, (Tabiat anıtı ve 
tai'batı koruma alanlarım) çıkarttım ve daha evvel de 
zaten (Gelişme planı) dediğimiz kısmı da çıkarttım. 
(Mdfflî parkları) koydum (zaten var) veya tabiat park
larında planlarına uygun otona şartlıyla diye cümleyi 
aynen maddeye getirdim dediler. 

Sayın Bayer; bumda bir noksanımız var mı? 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan; Sa

yın Profesör Hamıza Eroğlu'nun söyledikleri «Kamu 
kurum ve kurukışları»nın ilavesi şartıyla... 

BAŞKAN — «Kaimi kurum ve kuruluşları:..» 
O başka, onu soracağım efendilm. Sayın Eroğlu; «Bir 
evvelki maddede (Kamu kurum ve kuruluşları) de
nilmektedir. Burada yalnız kamu kuruluşlarından bah
sediliyor. O nedenle (Kamu kurum ve kuruluşları) 
sekilinde düzenlenirse...» diyorlar. Siz de buna göre 
önergenizi düzeltiyorsunuz. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Evet. 
BAŞKAN — önergenin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Kurtoğlu, lehinde mi, 
aleyhinde mi efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Aleyhimde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendıim. 
SERDA KURTOĞLU — Arkadaşımın dediğini 

anlıyorum; fakat bu şekilde muhafaza edilirse cümle 
uyumu bakımından planın planları oluyor. O halde, 
lilk planın mastır planı olduğunun belirtilmesinde za
ruret vardır kanaatindeyim, bu nedenle aleyhindeyim. 
Planın planları oluyor. 

.BAŞKAN —• Teşekkür ederim. Yani, «planlannaı 
uygun olması şartıyla her türlü plan» ibaresinde tek
rar var diyorsunuz. 

SERDA KURTOĞLU — Evet, o bakımdan. 
BAŞKAN — Bir düzetilme olacak, Komisyondan 

da soralım. 
Sayın Komisyon; katılıyor musunuz? 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım-, önergeye katılıyoruz. 
Yalnız, 7 nci madldenin şu şekilde tedvin edilmesinde 
fayda görüyoruz: «Millî park, tabiat parkı, planına 
uygun olması şartıyla kamu kurum ve kuruluşları ta
rafından yapılacak her türlü plan, proje ve yatırım
lara Tarım ve Ormam Bakanlığınca izim verilebilir ve 
uygulamalar bu Kanun hükümlerine göre denetlenir.;» 

BAŞKAN — «Mahallî idareler»! çıkarıyor musu
nuz efendim? 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yani, çoğulları tekil yaptınız, bir 
de «mahallî idareleri» çıkardınız, «kamu kurum ve 
kuruluşları» şeklinde düzelttiniz. 

TARİM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, burada bir endişe olabilir. «Mil
lî park, tabiat park planına...» Yani aşağıdaki planla 
yukarıdaki planın mana itibariyle çok farklılığı var. 
Biz onu determine etmek bakımımdan bu şekilde dü
zenlemiştik. Yukarıdaki uzun dönemli plan; yani o 
plan mastır planının tatbiki süresince değişmeyecek 
plandır; ama aşağıdaki pl'an münferilt plan olabilir. 

BAŞKAN — Yani, «kalsın» diyorsunuz? 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayım Hükümet; bu biçimde katılı
yor mutsunuz? 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ RÜSTEM KAPTAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Balkanım; 

müsaade ederseniz bir ufak açıklama yapayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Millî parklarda 

•dört tane plan meselesi var. 

I 
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Birincisi; «gelişme planı» dediğimiz mastır pla
nı. Yani, bir arazide nerede, ne yapılacağını, arazi 
kullanım kararını gösteren plan. 

İkinci plan; bu plana göre arazide yapılacak te
sisler, kullanım kararlarıyla ilgili moteller, oteller, 
yollar için yapılan detay planıdır. 

Bir yerden yol geçeceği zaman, artık o yolun 
geçme kararından sonra Bayındırlık Bakanlığı orada 
yol yapacaktır, o da üçüncü plandır. 

«Buna Tanm ve Orman Bakanlığı izin verebilir» 
deniyor. Bunun en güzel misali Kapadokya'da mil
li park müsaadesi olmadan dahi bir mastır planı 
içerisinde elektrik direkleri o peri bacalarının üze
rinden geçmedi, yerin altmdan geçti. İşte, elektrik 
direkleri planının yapılma kararında, nasıl planın 
nereden yapılacağı kararını belirtmektedir. Bu ba
kımdan önergeme Komisyon katıldığı için teşekkür 
ederim. 

IBAŞKAN — Teşıekküır ederim, Yani, önergeniz 
aynı, bir değişiklik yok, diğer değişikliklerine katı
lıyorsunuz. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; müsaade ederseniz 

önergeyi şu düzeltilmiş biçimiyle Genel Kurulun ıt
tılaına arz edelim : 

«Millî park veya tabiat parkı planına uygun ol
ması şartıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
yapılacak 'her türlü plan, proje ve yatırımlara Tarım 
ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir ve uygula
malar bu Kanun "hükümlerine göre denetlenir.» bi
çimindedir. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın 'Başkan, redaksi-
yonla ilgili-.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, evvela 
önergeyi oylayalım. 

Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katıldığından bu önergeyi kesin olarak oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kesin olarak kabul edilmiştir efendim. 

Bu madde kesin olarak ka'bul edildiğine göre ar
tık redaksiyonu da mümkün değildir. 

(İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, bunu dü
şünerek redaksiyon izni talep etmiştim efendim. 

"BAŞKAN — Evet. 7 nci maddeyi kabul buyur
duğunuz önerge ile "birlikte bu düzenlenme şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
özel ve tüzelkişilere verilecek izinler 

MADDE 8. — Millî parklar ve tabiat parkların
da kamu yararı olmak şartıyla ve plan dahilinde, 
turistik amaçlı .'bina ve tesisler yapmak amacıyla 
gerçek ve tüzelkişiler lehine Tarım ve Orman Ba
kanlığınca izin verilebilir. Bu izin üzerine gerçek ve 
tüzelkişiler lehine tesis edilecek intifa, irtifak veya 
kira süresi 49 .yılı geçemez. Bu süre sonunda bütün 
tesisler eksiksiz olarak Hazineye devredilir. Millî 
park ve ta'biat parklarının gelişme planları kesinleş
meden bu (Kanunda sözü edilen izinler verilemez. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyeler?.. 'Sayın Şengün, 'Sayın Orel, Sayın Ba-
yer ve Sayın Aşkın'dır. 

'Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; üç nok

taya değinmek istiyorum. 

'Birincisi; millî parklar ve tabiat parklarında tu
ristik amaçlı bina ve tesislerin yapımı için Tarım 
ve Orman Bakanlığınca izin verilebilr derken, bu 
iki şarta bağlanıyor. Birincisi; kamu yararı olmak 
şartı, diğeri de («Gelişme» kelimesini kaldırdık.) 
planlar dahilinde olmak... 

Şimdi, burada sorulmak istenilen şey şudur; Aca
ba kamu yararı olmak şartı ile, eski şekilde gelişme 
planları birbiri ile çelişki içinde midir?.. Yani plan
lar mutlaka kamuya yararlı olmak kaydı ile yapıla
maz mı?.. Bu nedenle de acaba buradaki «...kamu 
yararı olmak...» ifadesi kaldırılabilir mi diye sormak 
istiyorum yahutta buradaki kamu yaran olmanın da
ha açık şekilde ifade edilebilmesini temin için, kamu 
yararı olmak yerine «Kamuya açık olmak şartıyla...» 
gibi bir ibare burada kullanılabilir mi?.. 

Sayın 'Başkanım; diğeri, «...turistik amaçlı bina 
ve tesisler yapmak amacıyla...» izin verilebilir den
mektedir. Bir amaç için izin verme yerine, Türkçe 
bakımından burada sanıyorum «Turistik amaçlı bi
na ve tesisler yapılması için» veya «yapmak üzere 
irin verilebilir.» denmesi daha yerinde olacaktır. Sa
yın Komisyonumuza bunu da arz etmek istiyorum. 

'Sayın Başkanım, nihayet üçüncüsü; «Bu izin üze
rine gerçek ve tüzelkişiler lehine tesis edilecek intifa, 
irtifak veya kira süresi 49 yılı geçemez. Bu süre so
nunda da bütün tesisler eksiksiz olarak Hazineye 
devredilir.» denmektedir. 

Şimdi, sonuç aynı; yani bütün tesisler eksiksiz 
olarak Hazineye devredilecek; fakat kullanma şekli 
değişik. Birinde intifa, diğerinde irtifak ve diğerin
de de kira... Yani kira, bir bedel karşılığı bu tesis
lerin kullanılıp eksiksiz olarak Hazineye devredilmesi, 
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diğerinde bir iritifa veya irtifak var. Gerçi belki bun
lar için de bir ücret alınacaktır. Şimdi bu konuda 
açıklığa kavuşmak istiyorum. 

Biriniosi; neye göre intifa, irtifak veya kira?. Bu
nun kriteri nedir?... Acaba bu konuda Sayın Ko
misyon bir açıklamada bulunabilecek mi?... 

Diğeri de; intifa için bir ücret, irtifak için bir 
ücret de aynı zamanda alınacak mı?... Yani tesisler 
49 yıl sonurida eksiksiz olarak Hazineye devredilece
ğine göre, intifa durumları, irtifak durumları veya 
kira durumları hangi kriterlere göre ortaya kona
caktır?... 

Teşekkürler eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın iBaşkan, de

ğerli üyeler; 
Millî parkta plan gereğince yapılacak tesisler iki 

çeşittir : 
Birincisi; altyapı tesisleridir. Millî parkta millî 

park idaresince yapılacak enfrasitriktür tesisleri dedi
ğimiz, yol, kanalizasyon, elektrik ve buna benzer te
sislerdir. 

Üst yapı tesisleri de iki türlüdür. Biri kamu hiz
meti yapacak 'tesisler; müzeler, idare binaları gibi. 
Diğer tesisler ise, millî park planı gereğince halka eği
tim, öğretim ve turizm amaçlı yapılacak tesislerdir. 
Bunlar ticarî maksatlarla kullanılacak tesislerse İde, 
kamuya açık tesisler olması lazımdır. 

2634 sayılı Kanun ve ondan evvelki 6086 sayılı 
Turizm Teşvik Kanunları kamuya açık tesisleri tu
rizm belgeli tesisler diye kabul etmiştir. Danıştayın 
kararı gereğince kamu yararı tesislerdir bunlar. 

İşte bu bakımdan, burada fcaimu yararını belirti
yoruz. Çünkü, bir maden ocağı, bir taş ocağı, bir kum 
ocağı veyahut bir kereste fabrikası millî parkın için
de kurulmayacaktır. 'Bunlar kamu yararı tesisler değil
dir. 

Diğer, bir husus ise; burada intifa ve irtifak hak
kından bahsedilmektedir. ıldare araziyi boş olarak ve
recektir, onun üzerine tesisi turizm belgesine göre 
özel sektör yapacaktır. Bu bakımdan intifa ve irti
fak olması da bu Kanunda uygun görüldü. Zaten 
Maliye Bakanlığının da verdiği önerge odur. 

Burada kirayı çıkartıyoruz. Çünkü, kira arazi 
kullanımında diğer maksatlarla kullanıldığı için Ta
rım ve Orman 'Bakanlığı da itiraz etmişti. Kira ko
nusunun 8 inci ve 19 uncu maddelerden çıkması için 
bir önergem vardır. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Orel, buyurun ©fendim. 
ADNAN OREL — Sayın Başkan; benim maru

zatım Sayın Şengün'ü İde teyid eden ve birinci cüm
ledeki bir zaaf-ı telifi izale etmek maksadına ma
tuf olacak. Evvela yan başlıkta «özel ve tüzelkişilere 
verilecek izinler.» denmiş. Maddenin metninde «... 
gerçek ve tüzelkişiler...» denmiş. O «özel» kelimesi
nin yan başlıkta «gerçek» olması lazım. 

Sonra, birinci cümlede hakikaten zaaf-ı telif var; 
bir de tekrar var. İBirbiri peşine «amaçlı» ve «amacıy
la» denmiş. Eğer bu cümle şöyle yazılırsa Sayın Şen-
gün'ün beyan buyurduğu husus da daiha uygun şekle 
sokulmuş olacaktır. Şöyle ki : 

«'Millî parklar ve tabiat parklarında gelişme plan
larına uymak ve kamu yararına olmak şartıyla tu
ristik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve 
tüzelkişiler lehine Tarım ve Orman Bakanlığınca izin 
verilebilir.» 

«... Kamu yararı olmak şartıyla...» demek pek uy
gun olmuyor. Kamu yararınadır o. Benim bu tekii-
fimle hem bu yanlışlık düzeliyor, hem tekrar önleni
yor, hem de daha anlayışlı oluyor. 

tzin buyurulursa tekrar edeyim : «Millî parklar ve 
tabiat parklarında gelişme planlarına uymak ve kamu 
yararına olmak şartıyla turistik amaçlı bina ve tesis
ler yapmak üzere gerçek ve tüzelkişiler lehine Tarım 
ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir.» şeklindedir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Sayın Aşkın, buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKİN — Sayın Başkan; 8 inci mad

denin başlığının «Gerçek» ve tüzelkişilere verilecek 
izinler» olarak düzeltileceği ümidindeyiz. Bu teklife 
katılıyorum; fakat maddede dikkat edilirse en önem
li husus «... kamu yararı olmak şarjtıyla...» deyimidir. 
Çünkü, bu şartın tespiti, bilindiği üzere kamulaştırîma 
kanunlarında da temel hususlardan birisi kamu ya
rarı. Dolayısıyla, burada kamu yararını kim ve na
sıl tespit edecektir?. Bu belirsizdir. Bu, aslında «ha
yır» diyebilmenin en önemli dayanağıdır ve dolayı
sıyla da işlemeyecektir kolay kolay. 

tkinci eleştirimiz; «Turistik amaçlı bina ve tesis
leri yapmak amacıyla...» (Bina ve tesisler yapmak 
amacı başkaldır, işletmek başkadır. Bina ve tesisin 
orada yapılması işletme amacını taşımaktadır, dola
yısıyla «Turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak ve 
işletmek amacı ile...» demek lazımdır. Aksi takdirde 
işlemez. Çünkü, yapan işletmediği takdirde, bu mad
de işlemeyecektir. 
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Nihayet, sondan üçüncü satırda; «'Bu süre sonun
da bütün tesisler eksiksiz olara'k...» denmekte. (Ben 
bu «Eksiksiz olarak» deyimine dayalı olarak «'Binaları 
yapıldığı ilk gündeki işleyiş şekilleri ve yeniliği ile al
mak isterim» şeklinde anlıyorum. Çünkü «Eksi'ksiz 
olarak» deyimi burada o kadar (katı bir deyimdir ki, 
'bunu kolay kolay karşı tarafa teslim etmek mümkün 
değildir. Karşı taraf; yani Hazine bunu devralırken 
«Eksiksiz olaralk» deyimini çok geniş yorumlayabilir. 
Bunu daha sipesifiye etmek, belirtmek gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara cevabınızı 

lütfedin efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; 8 inci maddenin başlığı
nın «Gerçek ve tüzelkişilere verilecek izinler» şek
linde değiştirilmesine katılıyoruz efendim. 

Sayın Bayer tarafından önerilen «... veya kira», 
ile «ıgelişme» kelimelerinin metinden çıkarılmasına 
da katılıyoruz efendim. 

Buradaki «Kamu yararı» 6831 sayılı Orman Ka
nununun 115 inci maddesine göre kamu kurum ve 
kuruluşlarına irtifak hakkı; 17 nci maddesine göre 
de, gerçek ve tüzelkişilere de irtifak hakkı tesisi yö
nündedir. Oradaki maddelerde kamu yararı zikredil-
mişjtir. Bu Ibakımdan, buraya alınmasında herhangi bir 
sakınca olmamak kayıt ve şartıyla, oradaki maddele
re 'bir paralellik sağlamak amacına matuftur yaptığı
mız işlem. 

Diğer hususlarda sayın üyelerin başka bir teklif
leri varsa; Komisyonumuz bunları da nazarı dikkate 
alacaklardır. Burada «amaçlı» kelimesi tekrar edil
miştir diye buyuruldu. Buradaki «amaçlı bina ve te
sisleri yapmak amacıyla...» ifadesindeki «amacıyla» 
kelimesi yerine «gayesiyle» diyebiliriz. 

BAŞKAN — «Üzere» dediler efendim Sayın Orel. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYOiNU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — «Üzere» de olabilir Sayın Başkanım; ona 
bir itirazımız yok. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, bir de Sayın Aşkın, tesisi 

yapıp da işletmeyecek mi?. Kendisi mi işletecek, baş
kası mı işletecek değil; ama işletilmek üzere bir bina 
yapılacaktır dediler... İşletme hususuna katılıyor mu
sunuz?... 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

YAVUZ — (Sayın Başkanım; herhangi bir tesisi ya
par, üç sene işletir, başkasına da devredebilir veya te
sisi yapar, kendisi işletebilir. Her iki yol da varittir 
burada. 

BAŞKAN — «İşletme kelimesini koyalım mı, koy
mayalım mı?...» diyorlar efendim. Kendileri «konul
sun» diyor. «... amaçlı bina ve tesisler yapmak ye iş
letmek...» 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, bir sakınca yok; konulmasında1 

fayda var. 
BAŞKAN — Efendim; «işletmek üzere» denir

ken, ola ki, yaptı, şartları uygun bulmadı, 10 sene 
işletmedi... Bu tabir, bu kelime buraya konursa, ada
mı zorlayabilir misiniz?... «Siz niçin işletmiyorsunuz?. 
İşletmeye mecbursunuz...» denebilir mi?. Komisyon 
olarak açıklayınız lütfen. Yani, tesis yapmak yeterli 
midir?... 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞjKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim; zaten oraya herhangi bir tesis 
veya yatırımı işletme gayesiyle yapmıştır; ama işlet
me inkıtaa uğrarsa, onun üzerinde ısrarlı olmamak 
durumu da var. Çünkü şahsın mağduriyeti söz konu
su efendim. 

BAŞKAN — O zaman, Sayın Orel ve diğer arka
daşlarımızın da önerilerine uygun olarak maddeyi 
okuyalım. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; redaksiyonla il
gili, izninizle... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge; düzeltip öyle 
okuyalım efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; kenarbaşliktaki 
«özel» tabirinin «gerçek» olması gerekir. 

BAŞKAN — Onu kabul ettiler efendim. 
NECİP BİLGE — «Tesisler yapmak ve işletmek 

üzere...» Bu da doğrudur. 
BAŞKAN — İşletme hususu kabul edilmedi efen

dim; «Yapmak üzere» şeklinde kaldı. 
NECİP BİLGE — İkinci cümlede «Bu izin üze

rine gerçek ve tüzelkişiler lehine tesis edilecek inti
fa, irtifak veya kira süresi...» deniyor. İntifa ile irti
fak bir haktır. Bu nedenle buraya bir «hak» tabiri
nin konulması doğru olur; «... intifa ve irtifak hak
kı ile kira süresi...» 

BAŞKAN — «Kira» kelimesini de çıkarttık efen
dim. 

Sayın Bilge, «... intifa ve irtifak hakkı süresi 49 
yılı geçemez...» şeklinde oluyor efendim o cümle. 
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NECİP BİLGE — Ondan sonra bir de eksiksiz 
iade konusu vardır. Kullanımdan doğan bazı eksik
likler bulunabilir. Binaenaleyh, «eksiksiz» tabiri ay
nen muhafaza edildiği takdirde, sayın arkadaşımızın 
söylemiş olduğu bazı sorular ortaya çıkabilir. Bu, 
esas teklifte olduğu gibi, «Kusursuz ve işler durum
da» tabiri daha uygun olacaktır. 

Bir de sorum olacak efendim : Esas teklifte «Be
delsiz olarak» tabiri konduğu halde, Komisyon met
ninde bu ibare çıkarılmıştır. «Acaba bir bedel mi 
ödenecektir?» sorusu ortaya çıkmaktadır. Komisyon 
tarafından bunun da açıklığa kavuşturulması gerekir 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPE

RATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; «irtifak hakkı süresi» 
hususuna katılıyoruz. Buradaki «... bu süre sonun
da bütün tesisler eksiksiz...» demekten kasıt; diye
lim ki, herhangi bir tesis devredilecek (Mesela bir 
otel), kalorifer kazanını söktü götürdü; ama o tesis 
o yüzden işlerliğini kaybetti. Eksiksiz tabirini buraya 
koymamızın sebebi, o tesisin işlerliğinin devamı an
lamına gelmektedir efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN — «İşler durumda» diyelim 
efendim. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPE
RATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — «İşler durumda» deseniz de, eksiksiz 
olacak. Bir yerde aynı manayı, paralelliği gösteri
yor. 

Mesela; bütün lavaboların musluklarını sökmüş 
götürmüş, bu bir eksikliktir; ama, suyun akışı bir iş
lerliktir. 

BAŞKAN — Efendim; kısacası «eksiksiz» ibaresi 
yerinde kalsın diyorsunuz ve katılmıyorsunuz. 

49'u rakam yerine yazı ile yazma hususu var?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPE
RATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Ona katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, bir de bedelden bahset
tiler. Zabıtlara geçmesi bakımından uygun olacaktır. 
Yani, iade edilirken, «eksiksiz Hazineye devredile
cektir» denirken, ola ki Hazineye; «ver bakalım biraz 
da para» diyecek midir? 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPE
RATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim; burada bir bedel mevzubahis 
değildir. Zaten 49 yıl kullanarak bu yapmış olduğu 
yatırımdan önemli ölçüde veya muayyen ölçüde bir 
kazanç temin etmiştir. Bu süre içinde bunun geçer
liliği mevzuubahistir efendim. Arz ederim; yani, be
delsiz verecek. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, madde şöyle oluyor: 
«Gerçek ve tüzelkişilere verilecek izinler 
MADDE 8. — Millî parklar ve tabiat parklarında 

kamu yararına olmak şartıyla ve plan dahilinde tu
ristik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek 
ve tüzelkişiler lehine Tarım ve Orman Bakanlığınca 
izin verilebilir. Bu izin üzerine gerçek ve tüzelkişiler 
lehine tesis edilecek intifa ve irtifak hakkı süresi kırk-
dokuz yılı geçemez. Bu süre sonunda bütün tesisler 
eksiksiz olarak Hazineye devredilir. Millî park ve ta
biat parklarının planları kesinleşmeden bu Kanunda 
sözü edilen izinler verilemez.» 

Maddeyi okuduğum bu biçimiyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde 
kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; çalışma süremizin bitimine çok az 
bir zaman kalmıştır. Bu süre zarfında bir maddeyi 
görüşme imkânı kalmadığından, 9 Haziran 1983 Per
şembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 18.50 

»G<i 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
115 inci BİRLEŞİM 

S Haziran 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇtM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İSLER 

4. KANUN TASARISI VE (TEKLİFLERİ ÎLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Okıul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Milî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/643) 
(S. Sayası : 373) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

<2) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 55 Arkadaşının, MİM Parklar Kanunu Tek
lifi ve Bayınldii'rlık, Ulaştırana, İmar ve İskân', Turizm 
ve Tanılttaa ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Koo
peratifler komisyonları raporları. (2/92) (S, Sayısı : 
415) (Dağıtma târihi : 25.5il983) 

X (3) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1969 Bütçe Yıllı Kesinihesabına ait Uy
gunluk BMriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
işletmesi Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/205) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

X ı(4) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1970 Bütçe Yık Kesintaesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/229) (S. 
Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (5) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Geneli 
Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları; İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım 

İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/241) (S. 
Sayısı : 313) (Dağıtma tarihi : 28,1.1983) 

X (6) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesabiına ait Uy-
gunflıuk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplannı İn
celeme ve Sayışltay Komisyonu Raporu. (1/253) (S. 
Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (7) Devlet Hava Meydanları İstetmesi Genel 
Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yık Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayışltay Komisyonu Raporu. (1/276) (S. 
Sayısı : 315) (Dağııtma tarihi : 28.1.1983) 

X (8) Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1974 Bütçe Yık Kesıinhesatuna ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/294) (S. 
Sayışa : 316) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (9) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1975 Bütçe Yık Klesinlhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma MecM Hesapları
nı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/308) 
(S. Sayısı : 317) (Dağıtma tarihi : 22,1.1983) 

X <10) DevDet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yili KesMıesabuıa ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yık Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını In-

(Devamı arkada) 



celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/351) (S. 
Sayısı : 31'8) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (11) DeVlet Hava Meydanlara işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesiinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ille Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesirihösap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/344) (S. 
Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 28.1./Î983) 

X (12) Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 Büt
çe Yılı Kesiinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/197) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (13) Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılı Kesiinhesabına Ailt Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yıllı Ke-
sinhıesap Kanunu Tasarısı ve Danışıma Meclisi He
saplarını 'inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/215) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (14) Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 Büt
çe Yuh Kesinhesalbına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yık Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Mleclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1 /234) (S. 
Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (15) Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 Büt
çe Yılı Kesiinhesabına Ait Uygunluk Bildirim inin Su
nulduğuna Dair Sayııştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/237) (S. 
(Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (16) Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarına 
inceleme ve Sayıştay Komiilsyonu Raporu. (1/265) (S. 
Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (17) Karayolları Gertel Müdürlüğü 1973 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay 'Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhe-
sap 'Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapları
nı Lneelemıe ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/273) 
(S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (18) Karayolları Genel MiMürlüğü 1974 Büt
çe Yılı Kesirirtesa'bına Ait Uygunluk Bildiriminin^ Su
nulduğuna Dajr Sayıştay Başkanlığı (Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/272) (S. 
Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (19) Çırak, Kalfa ve Ustaliık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal işler, Adalet, Malî İşler Ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 373 

Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1 /643) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 17 Mart 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 181101-1289105636 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza ana Bakanlar Kurulunca 25.2.1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

OKUL KARNELERİNİN TEKELİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

Türk Millî Eğitiminin amaçlarının gerçekleştirilme sinde sorumluluk Devlete verilmiştir. Türkiyede eğitim 
ve öğretim hizmetlerinde devletin bu ödevini Millî Eğitim Bakanlığı aracılığıyla yerine getirmesi esas alın
mıştır. 

Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, millî birlik ve bütünlük içinde 
sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve 
seçkin ortağı yapacak yurttaşlar yüceliğine erdirmek, ancak eğitime gereken önemin verilmesi ile mümkün 
olabilir. 

Büyük Önder Atatürk; Türkiyenin kalkınma ve ilerlemesine giden tek yolu eğitimde görerek her yaş ve 
düzeydeki vatandaşın eğitimine büyük önem vermiştir.; 

Bu görevin yerine getirilmesinde en büyük ağırlığı Millî Eğitim Bakanlığı üstlenmiştir. 

Eğitimin yasalarda belirtilen amaçlara ulaşabilmesi için öncelikle yeterli fizikî kapasitenin sağlanması ge
reklidir. Bunun yanısıra eğitim kurumlarında iyi yetişmiş öğretmenler, eğitim teknolojisinin gerektirdiği nite
likte ders araç ve gereçleri, laboratuvar, atölye ve işlikler ile spor tesisleri ve kütüphaneler gibi eğitimin 
niteliğini ve kalitesini yükseltici unsurlara ihtiyaç vardır. 

Ülkemizde eğitim hizmetlerinin istenilen düzeye ulaştırıldığı ve yaygınlaştığı söylenemez. 
Bunun temel nedenlerinden birisi de ülkemizdeki hızlı nüfus artışıdır. 

Ülkemizde her yıl ortalama 1 milyon nüfus artışı olmakta ve her öğretim yılı ilkokullarımıza yeni kayıt 
için yaklaşık 1 milyon çocuk başvurmaktadır. 

Bu çocuklarımıza eğitim imkânlarının sağlanması için her yıl 2 500 dersliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bir 
ilkokul derslik yapımının 1982 birim maliyeti 3 600 000 TL. olduğuna göre yalnız derslik yapımı için 9 milyar 
liraya ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Eğitimin her kademesinde Kalkınma Planında öngörülen okullaşma oranları hedeflerine ulaşamamıştır. 
Okullaşma oranı ilköğretimde % 89,9, ortaöğretimde ise % 24,8'dir. Ülkemizde, eğitimin nitelik ve niceli-
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ğini yükseltmek için gerekli çalışmalarda büyük güç lüklerle karşılaşıldığı ve bu alana yapılan harcama ve 
yatırımların Devlet Bütçesi ile yürütülmesinin güçlüğü ortadadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içerisindeki yeri 1981 yılında % 9,55, 1982 yılında % 10,17 
civarındadır. Ödenek yetersizliğinin yanısıra Bakanlık Bütçesinin önemli bir bölümü zorunlu cari harcama
lar için kullanıldığından transfer ve özellikle yatırım harcamaları çok düşük düzeyde kalmaktadır. 

1981 yılında cari harcamalar oranı % 81 iken, yatırım harcatmaları % 15, 1982'de cari harcamalar 
'% 84'e ulaşırken yatırım harcamaları % 14.10'da kalmıştır. 

Bu hususlar Millî Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde yeni kaynaklar bulmak zorunluluğunu ve gereğini 
ortaya çıkarmıştır. 

Yardımsever halkımızın ve kuruluşlarımızın eğitim hizmetlerine katkılarım sağlamak, yaptıkları yardım
ları kanalize etmek kaçınılmaz olmuştur. Bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı kurulmuş olup, Vakıf 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin istenilen nite
liğe ve niceliğe ulaşması için maddî ve manevî katkıda bulunmak ve bu gaye ile yeni kaynaklar sağlamakla 
görevli kılınmıştır. 

Yeni kaynaklar sağlamada ülkemizin çıkarları ön planda tutulmaktadır. Okul karneleri de eğitim hizmet
lerine katkıda yeni bir kaynak olarak görülmüştür. 

Okul karneleri bugüne kadar çeşitli kuruluşlarca basılmış ve satılmıştır. Konu genelde Millî Eğitim Ba--
kanlığının sorumluluğundadır. 

Değişik şekil ve kalitede karnelerin basımı, satış fiyatlarındaki farklılık ve tercihlerdeki farklılıklar bu 
alanda bir kargaşalığa yol açtığı gibi, zaman'içerisinde Millî Eğitim Bakanlığım ve özellikle okul yönetimle
rini de olumsuz etkiler altında bırakmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan bu Kanun taslağıyla; okul karnelerinin basımı, dağıtımı ve satılma
sını tek elde toplayarak, bu konuda da bir sistem bütünlüğünü sağlayıp, bu hizmeti vakfa devredebilmek 
yoluyla da eğitim hizmetleri için yeni kaynaklar yaratmayı amaçlamaktadır. 

Okul karneleriyle sağlanacak gelirin sadece eğitimde yeni fizikî kapasiteler yaratılması için kullanılması 
düşünüldüğünden karnelerin satışından elde edilecek gelir ile okul yapımına küçümsenmeyecek bir düzeyde 
katkı sağlanacaktır. 

Bu amaçla hazırlanan «Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun Taslağı» yasalaştırıldığı takdirde, hem 
Devlet bütçesine dolaylı katkı sağlanacak, hem de okul karnelerinin sistemli ve kontrollü bir şekilde basımı, 
dağıtımı ye satışı gerçekleştirilecektir. 

OKUL KARNELERİNİN TEKELİ HAKKINDA KANUNUN MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında, değerlendirilen 
öğrenci başarısını belgelendirmek ve veliye tebliğini sağlamak amacı ile verilen öğrenci karnelerinin standardını 
ve tek elden dağıtımını sağlamak; her türlü aksaklıkları, sahteciliği önlemek amacı ile düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı Vakfınca bastırılıp satılacak öğrenci kar
nelerinden elde edilecek gelirle, Millî Eğitim Bakanlığı temel amaçları içinde yer alan yeni okul binaları yap
mak eskilerini imar etmek suretiyle genel bütçeye katkıda bulunacağından, her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaf tutulmasını sağlamak amacı ile düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Bu madde Millî Eğitim Bakanlığı ve Vakfınca bastırılarak öğrenci karnelerinin, ilgili kurum
lar dışında elde bulundurulmasını önlemek, bulunduranlar, taklit edip basan, satan ve alanları bu tür hareket
lerden caydırmak amacı ile düzenlenmiştir. 

Madde 4. — Okul karnelerinin düzenlenmesini, basılmasını, okullara dağıtılmasını ve satılmasını bir sis
tem içinde yürütmek amacı ile düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 6. — Yürütme maddesidir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 373) 
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TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/643 

Karar No. : 24 

MilM Eğitim Komisyonu Raporu 

4 Nisan 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun Tasarısı» Millî Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tem
silcilerinin bulunduğu 30.3.1983 günlü Komisyonumuz toplantısında incelenerek görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi okunmuş, Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin açıklamaları ile okul karnelerinin 
Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılıp satılmasının faydaları anlatılmış ve Ticaret. Bakanlığı temsilcisinin açık
lamaları ile de bunun ticarî hayatı ve özel sektörü etkile meyeceği kanaatine varılmış, okul karnelerinden başka 
öğrenci dosyası, kimlik kartı, sınıf geçme, diploma defteri, diploma ve başarı belgeleri gibi diğer basılı evra
kın da Millî Eğitim Bakanlığınca belli standart örneklerine göre düzenlenmesi, bastırılması ve satılmasının 
bu kapsam içinde düşünülmesine bu suretle kapsamın genişletilmesine karar verilmiştir. 

Tasarı üzerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
1. Tasarı adı, tasarıda bulunmadığından yeniden düzenlenen amaç ve kapsam maddelerine uygun ola

rak değiştirilmiştir. 
2. Kanun tekniği açısından maddelere başlık ko nulmuş, amaç ve kapsamı belirtilmiştir. 
3. İlgili okul ve kurumlan belirten bir madde ilave edilmiştir. 
4. Muafiyet, cezaî hükümler ve yönetmelik hüküm lerini düzenleyen maddelere başlık konulmuş ve bu mad

deler yeniden ele alınan amaç ve kapsam maddelerine uygun bir şekilde düzenlenmiştir. 
5. Yürürlük ve yürütme maddelerine başlık konularak tasarıdaki şekli aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz gereği için saygı ile Başkanlığa sunulur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Ethem AYAN 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. Utkan KOCAT ÜRK 
Üye 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 373) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Resmî ve özel temeleğitim ve ör-
taeğitim kurumları öğrenci karnelerinin bastırılması 
ve satılması Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Bakan
lık bu hakkını Millî Eğitim Bakanlığı Vakfına dev
redebilir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî 
Eğitim Bakanlığı Vakfınca basılan ve satılan okul 
karnelerinin geliri her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır. 

MADDE 3. — Bu kanunun yayımı tarihinden iti
baren Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Ba
kanlığı Vakfı dışında okul karnesi basan, satan, 
bulunduranlardan ve satın alanlardan beher karne 
başına, karne satış fiyatının elli misli ceza alınır. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim 
Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurumlarda kulla
nılan bazı basılı evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca 
belli standart örneklere göre düzenlenmesi, bastırıl
ması ve satılmasını sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanunla getirilen sınırlama 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurum
larda kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karne
si, sınıf geçme ve diploma defterleri ile diploma ve 
'başarı belgelerini kapsar. 

İlgili okul ve kurumlar 

MADDE 3. — Resmî ve özel ilkokul, ortaokul, 
lise ve dengi okullar ile yaygın eğitim kurumlarında 
kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, sı
nıf geçme ve diploma defterleri ile diploma ve ba
şarı belgelerinin bastırılması ve satılması Millî Eği
tim Bakanlığına aittir. Bakanlık bu hakkını Millî 
Eğitim Bakanlığı Vakfına devredebilir. 

Muafiyet 

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî 
Eğitim Vakfınca bastırılan ve sattırılan üçüncü mad
dede adı geçen basılı evrakın geliri her türlü vergi, 
resim ve harçtan muaftır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim 
Bakanlığı Vakfı dışında bu Kanun kapsamına giren 
basılı evrakı basan, satan, ticarî maksatla bulundu
ranlardan ve satın alanlardan her basılı evrakın her 
bir nüshası için satış füyatının elli misli para cezası 
alınır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4. — Okul karnelerinin şekli, basılması, 
okullarda satılması ve diğer hususlar Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzen
lenir. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yönetmelik 

MADDE 6. — Üçüncü maddede yazılı evrakın 
şekli, nitelikleri, düzenlenmesi, basılması, satılması 
ve diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca hazırla
nacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Yürürlük 

MADDE 7. — Tasarının Yürürlük ile ilgili 5 inci 
maddesi Komisyonumuzca 7 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 8. — Tasarının Yürütme ile ilgili 6 ncı 
maddesi Komisyonumuzca 8 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

25 Şubat 1983 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z, Baykara 

Devlet Bakanı 
S, R, Pasin 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bay ülken 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof, Dr. S. Özbek 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakaı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgc 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakam 
Prof. Dr, M. N, Özdas 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve tskân Bakam Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 
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MÎLLÎ PARKLAR KANUNU GEREKÇESİ 

insan, Neolitik çağdan bu yana doğaya müdahale ederek doğal çevrenin değişmesine sebep olmuştur. 
Dünya nüfusunun süratle artması, teknolojideki sürekli gelişmeler hızlı sanayileşme ve kentleşme süreci doğal 
kaynakların tahribini son yıllarda daha da yaygınlaştırmıştır. Toprak, bitki ve su dengesinin, yani genelde 
ekolojik dengenin bozulması sonucu erozyon sorunu yanında; toprak, su ve hava kirlenmeleri ve benzerî 
nedenlere etken olan yanlış kullanım insanın ve diğer tüm canlıların doğal yaşama ortamını gittikçe kötüleş
tirmekte ve daraltmaktadır. 

Bununla 'beraber, doğal çevre değerlerini, önemli ölçüde bozduklarının ve yer yer bütünüyle yitirdiklerinin 
bilincine varan ülkeler, onları yeniden iyileştirmenin veya şimdiye kadar korunabilmiş olan doğal ve kül
türel değerlerinin sürekli olarak korunmasının önemini kavramışlar ve bu konuda gerekli önlemleri yasal ola
rak da almaya başlamışlardır. 

Yukarıda belirtilen sorunlar aynen ülkemiz için de geçerlidir ve doğal kaynakların tahribine karşı önlem 
almada ve doğal dengenin devamının sağlanmasında geç kalındığı birçok kötü örnekleriyle görülmektedir. 
Üstün doğal güzelliklerin ve zengin kültür varlıklarının, ormanların, dolayısıyla bitki varlığının yer yer büyük 
ölçüde tahrip edildiği, diğer taraftan tür çeşitliliği ve zenginliği ile ülke ekonomisine büyük katkısı olabile
cek yaban hayatının ve av hayvanlarının süratle azaldığı, hatta kaybolmaya yüz tuttuğu veya kaybolduğu 
gerçeği, önemli örnekler teşkil eder. 

Doğal ve kültürel varlıklarımızın, millî bir miras olarak bize ulaştığından da'ha iyi bir şekilde gelecek 
kuşaklara devri için bilinçli bir koruma ve faydalanma temeline dayanılarak ele alınması Türkiye için kaçınıl
maz bir zorunluluk olmuştur. 

Amerika ve Avrupa kıt'alarında. olduğu gibi sanayi devrimini başarmış ve bakir doğa ortamında dinlen
me, bedensel ve ruhsal yenileme ve eğlenmenin önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığı ülkelerde; nadir gü
zellik ve özellikleri sinesinde barındıran doğa parçalarının mevcut durumları ile muhafaza edilmelerine ve 
bu doğal çevrenin taşıma kapasiteleri sınırları içinde insanların eğlenme ve dinlenmelerine arz edilmesine 
ilişkin çalışmaların başlangıcı bir asır öncelerine kadar gitmektedir. 

Gelişen sosyal ve ekonomik koşullara bağlı olarak toplumumuzun da doğal çevrede dinlenme - eğlenme 
ve tatil yapma talepleri hızla artmakta ve üstün turizm kaynaklarımıza dış turizm talepleri de yükselmekte
dir, 

Bu taleplerin, özellikle sahillerde hızlı ve düzensiz gelişmelere ve yapılaşmalara neden olduğu açıkça iz
lenmekte, artan bu talebe karşılık, zamanında ve planlı hizmet arzı sağlanmadığında, onarılması imkânsız do
ğal çevre tahribatı oluşmakitadır. 

Ülkemiz, doğal özellikler ve estetik bütünlük gösteren ve bunların yanında tarihî devirlerde insan ze
kâsı ve hüneriyle şekillenmiş farklı kültürlerin müstesna izlerini taşıyan, ulusal hatta uluslararası düzeyde 
önemli ve özel koruma ve kullanma statüsü içinde kıymetlendirilmesi gerekli, Millî park, Doğa parkı, Doğa 
anıtı ve Doğayı koruma alanı olarak değerlendirilmesi kaçınılmaz üstün kaynak verilerine sahip bulunmak
tadır. 

Bu nedenle yurdumuzun doğal ve kültürel olağanüstü özellik ve güzellikler taşıyan yörelerinin, sürekli ko
runması, buralarda bilimsel ve eğitsel çalışmalara imkân verilmesi, sosyal, kültürel ve turistik gayelerle, çok 
yönlü, düzenli, sürekli, etkili, verimli bir faydalanmaya sunulması gerekir. 

Ülkemizde 1940'larda ormancılık literatürüne giren Millî park deyimi 8.9.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman 
Kanunu hükümleri uyarınca yasak çalışmalara dönüşmüştür. Bu yasanın 25 inci maddesinde «Orman Ge
nel Müdürlüğünün, mevkii ve haiz olduğu hususiyet dolayısıyla, lüzum göreceği ormanları, orman rejimine 
giren sahaları memleketin ilim hayatının istifadesine tahsis etmek, 'tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzel
liğini devam ettirmek, halkın çeşitli spor ve dinlenme ihtiyacını karşılamak, turistik hareketlere imkan ver
mek maksadıyla (Millî park) olarak ayrılabileceği» belirtilerek Millî parklar konusunda uygulamalara olanak 
sağlanmıştır. 

1956 yılından bu yana 17 Millî park ve yaklaşık 50 kadarı Doğa parkı karakterinde yörelerde olmak 
üzere 230 Orman îçi Dinlenme Yeri ayrılmış olup, bunların toplam sahası yaklaşık 500 000 hektardır. 
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Tüm ülke satlhına yaygınlaştırılması gereken, planlı hizmet arzının uygulamada etkinliğini ve geçerliliğini 
sağlamak için yeniden yasal bir düzenlemeye büyük zorunluluk vardır. 

Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de yanlız orman ve orman rejimine tabi sahaların Millî 
park, Doğa parkı, Doğa anıtı ve Doğayı koruma sahası olarak ayrılamayacağı görüşü yüksek planlama kurulu 
tarafından da benimsenerek; birinci beş yıllık kalkınma planı 1963 yılı icra programında, Orman Teşkilatı
na Millî parklar kanun tasarısının hazırlanması görevi verilmiştir. 

Sadece Orman Kanununun bir maddesine dayanılarak ülke çapında özlenen düzeyde Millî Park ve ben
zeri uygulama çalışmaları yapılamamaktadır. Çıkarılması düşünülen bu kanunun, sadece orman alanlarında 
değil, ülke sathında, orman rejimi dışında kalan Göreme - Pamukkale - Nemrut Krateri - Ihlara Vadisi - Efes 
ve Troya gibi yerlerin de Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Sahası olarak ayrılma 
ve planlanmasına ilişkin esasların 'belirlenmesi amaçlanmaktadır* 

Yapılan çalışmalar sonunda ilk olarak 9.2.1965 tarihinde ve takibeden üç teşrii dönemde hazırlanan Millî 
Parklar kanun tasarıları T.'B.M.M. ne sunulmuş ise de, bu teşrii dönemler içinde tasarı kanunlaşmamıştır. Bu 
arada Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 8.6.1972 tarih ve 1'595 sayılı mülga Kanunun 3/'25 inci 
maddesi gereğince Millî Parklar çalışmalarının daha geniş bir kapsamda ele alınması amacıyla bu kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak Millî Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü 17.2.1976 tarihinde kurulmuştur. 
Bu Genel Müdürlük, Kaımu Kuruluşlarının Reorganizasyonu çalışmaları kapsamında 28.2.1982 tarihinden 
itibaren, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Daire Başkanlığı haline gelmiştir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar karşısında Türkiye çapında Millî Parklar ve benzeri uygulamaların özel 
kanun hükümleriyle ve yetkili bir örgüt tarafından, ülkemiz koşulları ve uluslararası düzeyde belirlenmiş ta
nımları ve yönetim esaslarıyla uyumlu, gereğince yaygın ve yararlı bir düzeyde sürdürülebilmesi için, müte
addit defalar T.B.M.M. ne Hükümet tasarısı olarak sunulan bu tasarı maalesef kanunlaşamamıştır. 

'Bu durum göz önünde tutularak işbu Millî Parklar Kanun Teklifi arkadaşlarımla müştereken hazırlan
mıştır. 

MİLLÎ PARKLAR KANUN TEKLİFİ 

MADDE GEREKÇELERİ 

Millî Parklar kanun teklifi 8 bölüm ve 34 maddeden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde amaç, kapsam ve tanımlarla ilgili hükümler yer almaktadır. 
Madde 1. — Millî Parklar ve benzeri yerlerin ayrılma, kuruluş, koruma ve yönetim amaçlarını belirle

mektedir. 
Madde 2. — Amaç maddesinde belirtilen yerlerin ayrılma, düzenleme, koruma ve yönetilmesine dair iş 

ve işlemlere dair hüküm yer almaktadır. 
Madde 3. — Bu maddede, Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma alanları, ülkemiz 

şartları ve uluslararası kuruluşlarca belirlenen kriterlere uygun olarak tanımlanmışlardır. 
İkinci bölümde Millî park ve benzeri yerlerin ayrılma esasları planlamaları ve kuruluşlarına ilişkin hü

kümler yer almaktadır. 
Madde 4. — -Birinci paragrafta Millî Parkların ormanlarda ve orman dışı alanlarda da mülkiyet, iskân, 

kalkınma ve yönetim bütünlüğünü sağlayacak düzende ayrılması ve düzenlenmesi, bu hizmetlerde Ba'kanlık-
lararası işbirliğinin gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere Bakanlar Kurulu Kararı esasına bağlanmıştır. 

Tabiat Parkı, Tabiat Anıtları ve Tabiatı Koruma alanlarından orman ve orman rejimi içinde kalanları
nın Tarım ve Orman Bakanlığınca, dışında kalanların ise Bakanlar Kurulu Kararı ile ayrılması esası getiril
miştir. 

Madde 5. — Bu kanuna konu olan yerlerin alanlarının ilgili birim ve uzman elemanlara sahip ilgili Ge
nel Müdürlükçe hazırlanacağı ve Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile yürürlüğe konacağı belirlenmiştir. 

Arazi kullanma kararlarının planlara uygun şekilde bir elde toplanmasını, koruma ve yönetimin amaca 
uygunluğunu sağlamak maksadıyla bu kanunun uygulandığı alanların, 6785 ve 1710 sayılı kanunlar, bunla
rın ek ve tadilleri ile 2634 sayılı kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışında kalması gerekli görülmüştür. 
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Madde 6. — Mülkiyet ve yönetim bütünlüğünün sağlanması için gereğinde gerçek ve tüzelkişilerin 
mülkiyetindeki taşınmazların genel hükümlere göre kamulaştırtla'bileceği bu madde ile tedvin edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde mülkiyet ve yönetim bütünlüğünün sağlanması mak
sadıyla kamu kuruluşları ve mahallî idarelerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazların bu 
kanun amacına uygun şekilde kullanılmak kaydıyla Tarım ve Orman Bakanlığına tahsis edilmesi hükme bağ
lanmıştır. 

189 sayılı kanun kapsamına giren yerler için Millî Savunma Bakanlığının muvafakati şartı saklı tutul
muştur. 

Üçüncü bölümde bu sahalarda verilecek izinlere ilişkin hükümler yer almaktadır. 
Madde 8. — Bu kanun kapsamına giren -yerlerde, gelişme planlarına uygun olmak kaydıyla kamu ku

ruluşları ve mahallî idarelerce yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımlara Tarım ve Orman Bakanlığınca 
izin verilebileceği ve denetleneceği hükmü getirilmiştir. 

Ancak, tarihî, arkeolojik ve benzeri çalışmalar için ilgili Bakanlığın izninin de aranacağı belirtilmiştir. 

Madde 9. — Gerçek Ve tüzelkişilere, sadece Millî Pariklar ve Doğa parklarında kamu yararı ölimak ve 
idarece konulacak esaslara uymak koşuluyla izin verilebileceği hükmü getirilmiş, izin süresi de 29 yılla sınır
landırılmıştır. Bu alanlarda müstesna turistik potansiyel nedeniyle yoğunlaşacak turistik ve ticarî yatırımların 
kaynak değerleri aleyhine işlemesini önlemek amacıyla gerekli önlemler getirilmesi, genel ve yerel planlar ke
sinleşmeden izin verilemeyeceği de hükme bağlanmıştır. 

Madde 10. — 8 ve 9 uncu madde ile kamu kuruluşları, mahallî idareler, gerçek ve tüzelkişilere verilen 
izin haklarının ve bu haklara dayanılarak yapılan yapı ve tesislerin ikinci şahıslara devir ve temlik edileme-
yeceğli , edildiği takdirde haklarının kaldırılacağı hükmü getirilmiştir. 

Ayrıca, izin verilirken tespit edilen işletme ve kullanma esaslarına uymayan izin sahiplerine ait hakların 
ne şekilde kandırılacağı belirlenmiştir. 

Madde 11. — Bu maddede; Doğa anıtları, Doğayı koruma alanlarında izin ve irtifak hakkı verilmeyeceği 
ve verilmiş olanların da bu kanun hükümlerine göre yeniden düzenleneceği hususlarına yer verilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde; maden ve petrol arama ruhsatı verilebilmesinin ancak 
stratejik madenler ve petrol için verilebileceği ve Bakanlar Kurulu kararı aranacağı hususu açıklanmıştır. 

Dördüncü bölümde görevlere ilişlk'in maddelere yer verilmiştir. 

Madde 13. — Bu madde, bu kanun kapsamına giren yerlerde, koruma, yönetim ve işletmeye ilişkin her 
çeşit alt yapı, Üst yapı ve tesislerle Millî park ve Doğa parklarında tanıtım, turistik, sportif, eğlence ve din
lenme hizmetleri içîn gerekli her türlü yapı ve tesislerin Millî park idaresince yapılacağı veya yaptırılacağı, yö
netilip işletileceği hükmü yer almaktadır. 

Madde 14. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde kaynakların geliştirilmesi için teknik girişimler sadece 
kaynak amenajman planları uyarınca yapılabileceği, 

Bu alanlarda orman ürünleri üretimi avlanma ve otlatmaya da, ancak bilimsel gereklere göre ve hazır
lanacak özel amenajman planlarına uygun olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebileceği hükme bağ
lanmıştır, 

Madde 15. — Bu madde ile plan ve saha bütünlüğünün sağlanması amacıyla bu alanlarda orman ve ara
zi kadastrolarının öncelik ve ivedilikle yapılması gereği getirilmiştir. 

Madde 16. — Millî park, Doğa parkı, Doğa anıtı ve Doğayı koruma alanlarına kullanabilirlİk kazandı
rılması için en önemli faktör olarak ulaşım ağına Karayolları Genel Müdürlüğünce, planına uygun olarak 
öncelik verileceği bu maddede açıklanmış ve Genel Müdürlüğün gerekli kontrol ve ücretlendirmeyi yapa
bilmesi için bu yerlerdeki karayolları üzerinde tesis kurulabileceği ve yolu kontrol edebileceği hükmü getiril
miştir, 

Madde 17. — Millî parklarda doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması çalışmaları çevrede yaşayan 
halkın devlet mülkünden karşılıksız ve kanunsuz bazı yararlanmalarını önleyebileceğinden bu halkın ekono
mik ve sosyal imkânlarının iyileştirilmesi için yardım, kredi ve fonlardan öncelikle yararlandırılması esasları 
bu maddede 'getirilmiştir. 
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Madde 18. — 'Bu kanunda belirtilen hizmetlerin görülmesi ve ihdas edilen fonun kullanılmasına ilişkin iş 
ve işlemlerin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ilgili bir birimce yürütüleceği belirtilmiştir. 

Beşinci bölümde bu kanun kapsamına giren alanlarda korumaya yönelik hükümler yer almakta~dır. 

Madde 19. — Bu kanunun uygulandığı yerlerde, doğal ve ekolojik dengenin, doğal ekosistem değerle
rinin bozulmayacağı; yaban hayatının tahrip edilemeyeceği ve diğer çevre sorunu yaratacak faaliyetler ile or
man ürünleri üretimi, avlanma ve otlatmanın yasak olduğu belirtilmektedir. 

Madde 20. — BU kanun kapsamına giren yerlerde orman yangınlarını önleme ve mücadelede 6831 sayılı 
orman kanununun ilgili hükümleri uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 21. — Bu madde ile kanunda belirtilen yerlerde onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler dı
şında her çeşit yapı ve tesis kurma, işletme ve varolan yerleşim sahaları dışına yerleşme yasağı getirilmekte
dir̂  

Madde 22. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde her ne şekilde olursa olsun yer elde edilmesi, bu yer
lere yapılacak yapı ve tesislerin tapuya tescili yasaklanmıştır; 

'Madde 23. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde kaynakların korunması amacıyla ve bu güzide yurt 
köşelerinde yasak fiillere teşebbüslerin fazla olduğu dikkate alınarak diğer dünya devletlerinde olduğu gibi ko
ruma görevJiikaıinin özel üniformalı ve devlet güvenlik memurları görev ve yetkisine haiz olacaklaırı hükmü 
bu maddede getirilmiştir. 

Altıncı bölümde Millî parklar Fonunun teşkili, gelirleri ve kullanımına ilişkin hükümler yer .almaktadır. 

Madde 24. — Bu madde ile kanun kapsamına giren yerlerde kullanılmak üzere büyük ölçüde, kendi öz 
kaynaklarından oluşan bir «Fon» ihdas edilmesi öngörülmüştür. 

Madde 25. — Bu madde Millî parklar Fonunun gelirleri sayılmıştır. Fon'un öz kaynağı (b) fıkrasında 
açıkça belirlenmiştir. 

Madde 26. — Bu madde ile de fon bütçesinin yapılması, onaylanması, denetimi ve kullanımı belirlen
miştir., 

Yedinci bölümde suçların takibi ve verilecek cezalar maddelerde belirlenmiştir. 

Madde 27. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde genellikle doğal kaynakların tahribine yönelik suçlar 
işlendiğinden, suçların takibinde orman, kara avcılığı ve su ürünleri kanunlarının ilgili hükümlerinin aynen 
uygulanması yeterli görülmüştür. 

Madde 28. — Bu madde kanun tatbikatına giren yenlerde işlenecek suçların mevcut mevzuat gereği; 
devlet malları aleyhine işlenen suçlar gibi cezalandırılacağı, Orman, Av Kanunlarındaki cezaların ise kanunun 
getirdiği statüler içinde yer alan sahaların müstesna kaynak değerlerinde koruma etkinliğinin artırılması 
için iki katı olarak hükmolunacağı hususu getirilmişitir. t 

Madde 29. — Bu madde mevcut mevzuatta tarifi ve cezası belirtilmemiş olup bu yasanın getirdiği esas
lara riayet etmeyenlerin veya işlediği suçun Türk Ceza Kanununda belirtilen cezası daha ağır olması gerek
meyenlerin bir aydan üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları hükmü getirilmiştik. 

Madde 30. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde idare tarafından tespit edilen koruma ve kullanma 
esaslarına aykırı hareketleri önlemek gayesi ûe ziyaretçilerden 500 ila 5 000 TL. anasında, izin sahiplerinden 
ise közleşmesinde belirtilen miktarlarda maktu para cezasının yönetim ve koruma görevlilerince anında 
tahsili hükmü getirilmiştir. 

Sekizinci bölümde yer alan son hükümler yönetmelik çıkartılması, kaldırılan hükümler, geçici hükümler, 
yürürlük ve yürütmeye ilişkin maddeleri ihtiva etmektedir. 

Madde 31. — 24 üncü madde ile ihdas edilen Millî Parklar Fonunun tesjfaüi ve kullanma esaslarına iliş
kin bir yönetmedikle, kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları içeren ay
rı bir yönetmeliğin 6 ay içlinde çıkartılmasını amir bir hükümdür, 
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Madde 32. — Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle geçerliliği kalkacak olan 6831 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesi ille kaynak potansiyeli bakımından üstün değere sahip Aban't yöresinin bu kanunla Millî park haline 
getirilmesini sağlamak üzere bu yöreyi Bolu Özel İdaresine temlik eden 5614 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması bu madde ile hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 1. — Bu madde, halen tefrik edilmiş Millî pafkılara, daha önce müstesna kaynak değerleri 
nedeniyle Devlet Planlama Teşkilatı Koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimlerince uzun 
devreli gelişme planları hazırlanmış tasarı Millî parklar için gereği bulunmadığından 4 üncü maddenin uygu
lanamayacağı amirdir. 

Geçici Madde 2. — Bu madde kanun yürürlüğe girdiğinden Millî park kapsamına alınacak yerlerdeki 
müıl!kiyet sorununu çözmeyi amirdir. 

Madde 33. — Kanun düzenleme tekniğine uygun olarak yazılmıştır. 
Madde 34. — Kanun düzenleme tekniğine uygun olarak yazılmıştır. 

TC 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 2 Mart 1983 
Kooperatifler Komisyonu 

Esas No. : 2/92 
Sayı : 61 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi 
BAYER ve 55 Arkadaşının, Millî Parklar Kanunu Teklifi» Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması 
uygun görüldüğünden Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 ve 36 ncı' maddeleri gereğince teklif hakkındaki gö
rüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesini arz ederim. 

Dr. Osman YAVUZ 
Tanım ve Orman, Köy İşleri ve 

Kooperatifler Komisyonu Başkanı 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma 13 Nisan 1983 

Komisyonu 
Esas No. : 2/92 
Karar No. : 12 

TARIM VER ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 2.3.1983 gün ve 2/92-61 sayılı yazınız : 
İlgide kayıtlı yazınızla görüşümüz istenilen, Muh sin Zekâi Bayer ve 55 Arkadaşının, «Millî Parklar Ka

nunu Teklifi» Komisyonumuzun 10 Mart 1983 ile 4, 7 ve 11 Nisan 1983 günlü Birleşimlerinde, teklif sahip
lerinden Muhsin Zekâi Bayer ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılması ile görüşülerek; teklifin tümü olum
lu karşılanmış ve maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde : 

1. Bakanlıklar temsilcilerinin ve teklif sahibinin uygun görüşü bazı redaksiyon ve ifade değişiklikleri ya
pılmasında fayda görülmüş; 

2. Bilhassa arazi kullanılma kararlarını düzenleyen 4 ve 5 inci maddeler, bu konudaki yetkinin İmar 
ve İskân Bakanlığına ait olması nedeniyle yeniden tedvin edilmiş, 

3. 11 inci maddenin açıklığa kavuşturulması bakımından, bu maddeye (8 inci madde hükümleri saklı
dır.) İbaresinin eklenmesi zorunlu görülmüş. 

4. Millî Parklarda, plan bütünlüğünü bozan bir kısım eski tesislerin durumunu açıklığa kavuşturucu yeni 
bir hüküm getirilmesinde fayda mütalaa edilmiş. 

5. Uygulama olanağı bulunmayan geçici madde 1 metinden çıkarılmış, 
6. Diğer maddeler ise aynen benimsenmiştir. 

Yeniden yazılan teklif ile birlikte raporumuz saygı ile sunulur. 

A. Fehmi KUZU OĞLU 
Başkam 

Lütfullah TOSYALI 
Kâtip 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hayrı SEÇKİN 
©aşkanvekili 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üya 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üyö 

Teoman ÖZALP 
Üye 

imzada bulunamadı. 
Hidayet UĞUR 

Üye 

Mehmet AYDAR 
iSözcü 

Halil EVLİYA 
Üye 

Raporlu 

Fenni İSLİMYELÎ 
Üyö 

Necmi ÖZGÜR 
Üye 
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Tartnı ve Ortnan, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Komisyonu 
Esas No. : 2/92 17 Mayıs 1983 
Karar No. : 21 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi 
BAY£R ve 55 Arkadaşının, Millî Parklar Kanunu Teklifi» Komisyonumuzun 29 uncu, 30 uncu, 31 inci ve 32 
nci Birleşimlerinde Bakanlık ve ilgili kuruluş temsilcilerinin de iştirakleri ile görüşülüp incelenmiştir. Yapılan 
incelemeler sonucunda; doğal ve kültürel varlıklarımızın, millî bir miras olarak bize ulaştığından daha iyi bir şe
kilde gelecek kuşaklara devri için bilinçli bir koruma ve faydalanma temeline dayanılarak ele alınması, bu yö
relerin sürekli korunması, buralarda bilimsel ve kültürel çalışmalara imkân verilmesi, turistik gayelerle çok yön
lü, düzenli, sürekli ve verimli bir faydalanmaya sunulması amacını taşıyan teklifin Komisyonumuzca da olum
lu görüldüğü ifade edilerek aşağıdaki hususlar benimsenmiştir : 

1. Teklifin 1 inci ve 2 nci maddesi Komisyonumuzca amaç ve kapsam başlığı altında birleştirilerek tek 
madde halinde metinde görüldüğü şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

2. Teklifin 3 üncü maddesi 2 nci madde olarak metinde görüldüğü şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
3. Teklifin ikinci bölüm başlığı «Planlama, kuruluş ve kamulaştırma» olarak Komisyonumuzca değişti

rilmiş, dördüncü madde de 3 üncü madde olarak metinde görüldüğü şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
4. Teklifin 5 inci maddesi 4 üncü madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeniden düzen

lenmiştir. 
5. Teklifin 6 nci maddesi 5 inci madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeniden dü

zenlenmiştir. 
6. Teklifin 7 nci maddesi 6 nci madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeniden dü

zenlenmiştir. 
7. Teklifin 8 inci maddesi 7 nci madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeniden dü

zenlenmiştir. 
8. Teklifin 9 uncu maddesi 8 inci madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeniden 

düzenlenmiştir. 
9. Teklifin 10 uncu maddesi 9 uncu madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeniden 

düzenlenmiştir. Maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarının yönetmelikle düzenlenmesi uygun görüldüğünden teklif
ten çıkarılmış sadece 1 inci fıkra maddede yer almıştır. 

10. Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve îskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun kabul ettiği metnin 11 inci 
maddesi Komisyonumuzca 10 uncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 

11. Teklifin 12 nci maddesi 11 inci madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

12. Teklifin 13 üncü maddesi 12 nci madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

13. Teklifin 14 üncü maddesi 13 üncü madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeni
den düzenlenmiş ve maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir. 

14. Teklifin 15 inci, 16 nci, 17 nci maddeleri tekliften çıkarılmıştır. Yalnız 16 nci maddenin son fıkrası 
Komisyonumuzca 13 üncü maddeye son fıkra olarak ilave edilmiştir. Ayrıca; 
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Teklifin 18 inci maddesi de 14 üncü madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

15. Teklifin 19 uncu maddesi 15 inci madde olarak yeniden düzenlenmiş, 21 inci madde ise kaldırılarak 15 
inci maddeye (e) fıkrası olarak değiştirilmiş şekilde ilave edilmiştir. Ayrıca, teklifin 20 nci maddesi Komisyonu^ 
muzca tekliften çıkarılmıştır. 

16. Teklifin 22 nci maddesi 16 ncı madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeniden dü< 
zenlenmiştir. 

17. Teklifin 23 üncü maddesi 17 nci madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

18. Teklifin 24 üncü maddesi 18 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
19. Teklifin 25 inci maddesi 19 uncu madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde değiştiril 

lerek yeniden düzenlenmiştir. 
20. Teklifin 26 ncı maddesi 20 nci madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde değiştirile

rek yeniden düzenlenmiştir. ' 
21. Teklifin 27 nci ve 28 inci maddeleri Komisyonumuzca birleştirilerek tek madde altında 21 inci madde 

olarak metinde görüldüğü şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
22. Teklifin 29 uncu maddesi 22 nci madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde değiştiri

lerek yeniden düzenlenmiştir. 
23. Teklifin 30 uncu maddesi 23 üncü madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeniden 

düzenlenmiş ve madde başlığı kaldırılmıştır. 
24. Teklifin 31 inci maddesi 24 üncü madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeniden 

düzenlenmiştir. 
25. Teklifin 32 nci maddesi 25 inci madde olarak Komisyonumuzca metinde görüldüğü şekilde yeniden 

düzenlenmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. Aynca, teklifte yer alan geçici maddeye ilişkin hükümler tek
liften çıkarılmıştır. 

26. Teklifin yürürlük maddesine ilişkin 33 üncü maddesi Komisyonumuzca 26 ncı madde olarak aynen be
nimsenmiştir. 

27. Teklifin yürütmeye ilişkin 34 üncü maddesi' 27 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen benimsen
miştir. 

Osman YAVUZ 
Bagkjan 

Zeki ÖZKAYA 
'KâMp 

Kamer GENÇ 
Üye 

İmzada bdktnamadı 

R. Adli ONMUŞ 
Ü/ye 

smı MAL 
'Başkanvekili 

<Mahmat AKKiUÇ 
'Üye 

Af., Velid KORAN 
Üye 

/. Doğan GÜRBÜZ 
Sözcü 

Vehbi Muhlis DARAKOĞLV 
Üye 

Recep MERİÇ 
Üye 

İmzanda bulunamadı. 

AtaJay PBKÖZ 
Üye 

îmziada bulunamadı. 

Şeraffidtitin YARKEN 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Fuat YILMAZ 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE ISKAN TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU METNİ 

Millî Parklar Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun yurdumuzdaki ulusal ve uluslararası düzeyde değerlere sahip üstün tabiat ve 
kültür kaynaklarının, özellik ve karakterleri bozulmadan bu günün ve geleceğin toplumlarına sunulmak üze
re millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanları olarak ayrılmasını, korunmasını, dü
zenlenmesini ve yönetilmesini amaçlar. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, amaç maddesindeki yerlerin ayrılması, koruma - kullanma dengesi içinde dü
zenlenmesi, tanıtılması, korunması ve yönetilmesine ait iş ve işlemleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Millî Parklar 
Tabiat veya kültür varlıkları ile bilimsel veya estetik bakımdan ulusal veya uluslararası seviyede ola

ğanüstü değerlere ve koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip arazi parçalarıdır. 
b) Tabiat Parkları 
Bitki örtüsü, yaban hayatı ve fizikî yapı özelliklerine ve estetik değere sahip, manzara bütünlüğü içinde 

halkın dinlenme ve eğlenme kullanımlarına uygun tabiat parçasıdır. 
c) Tabiat Anıtları 
Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği, özellik ve bilimsel değere sahip ve Millî Park esasları 

dahilinde korunan, tabiî anıtlar ve çevreleridir. 
c) Tabiatı Koruma Alanı 
Bilimsel önem taşıyan, nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabiî 

oluşumların seçkin örneklerini içeren ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilimsel ve eğitim amaçları 
ile kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarıdır. 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ MUHSİN ZEKÂİ 
BAYER VE 55 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Millî Parklar Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun yurdumuzdaki ulusal 
ve uluslararası düzeylerde değerlere sahip üstün ta
biat ve kültür kaynaklarının, özellik ve karakterleri 
bozulmadan bugünün ve geleceğin toplumlarına su
nulmak üzere Millî parklar, tabiat parkları, tabiat 
anıtları ve tabiatı koruma alanları olarak ayrılmasını, 
korunmasını ve yönetilmesini amaçlar. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, amaç maddesindeki 
yerlerin ayrılması, koruma - kullanma dengesi için
de düzenlenmesi, tanıtılması, korunması ve yönetil
mesine ait iş ve işlemleri kapsar, 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) IMillî park, 
Bilimsel ve/veya estetik 'bakımdan, ulusal veya 

uluslararası düzeyde olağanüstü tabiî ve/veya kültü
rel kaynak değerlerine ve eğlenme ve dinlenme alan
larına sahip oldukça geniş bir yurt parçası, 

b) Tabiat parkları, 
Bitki örtüsü, yaban hayatı ve fizikî yapı özelli

ğine ve estetik değere sahip, manzara bütünlüğü için
de halkın dinlenme ve eğlenme kullanımlarına uy
gun tabibat parçası, 

c) Tabiat anıtları, 
Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği, 

özgün özelliğe ve bilimsel değere sahip ve Millî park 
esasları dahilinde korunan ve yönetilen ilginç tabiî 
objeler ve çevreler, 

d) Tabiatı koruma alanı, 
Bilimsel önem taşıyan, nadir, tehlikeye maruz ve

ya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve 
tabiî oluşumların seçkin örneklerini içeren ve mut
lak korunma gerekli olup sadece bilimsel ve eğitsel 
amaçlarla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçaları, 

Anlamındadır. 

Danışma Meclisi 

TARIM VE ORMAN, KÖYİŞLERİ VE KOOPE
RATİFLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Millî Parklar Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun, yurdumuzdaki millî 
ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip tabiat ve 
kültür kaynaklarının; seçilip ayrılmasını, özellik ve 
karakterleri bozulmadan korunmasını, geliştirilmesi
ni ve yönetilmesini düzenler. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen deyimler; 
a) Millî Park : Millî ve milletlerarası değerde ta

biat ve kültür varlıkları ile bilim ve estetik bakımın
dan, koruma dinlenme ve turizm alanlarına sahip ta
biat parçalarını, 

b) Tabiat Parkları : Bitki örtüsü ve yaban ha
yatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde hal
kın dinlenme ve eğlenme kullanımlarına uygun ta
biat parçalarını, 

c) Tabiat anıtları : Tabiat ve tabiat olaylarının 
meydana getirdiği özellik ve bilimsel değere sahip ve 
millî park esasları dahilinde korunan tabiî anıtlar 
ve çevrelerini, 

d) Tabiatı koruma alanı : Bilim ve eğitim ba
kımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya 
kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabiî 
olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva 
eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim 
ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış ta
biat parçalarını ifade eder, 

(S. Sayısı : 415) 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Metni) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ayrılma Esasları, Planlama ve Kuruluş 

Ayrılma esasları 

MADDE 4. — Millî park kaynak değerlerine sahip olduğu tespit olunan alanlar, İmar ve İskân ve Kültür 
ve Turizm Bakanlıkları ve gereği halinde diğer ilgili bakanlıkların olumlu görüşü alınarak, 1/25000 veya 
daha küçük ölçekte belirlenen sınırları ile Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile Millî Park olarak ayrılır. 

Tabiat parkı, tabiat alanı ve tabiatı koruma alanı olarak ayrılacak yer ve alanlardan, orman ve orman 
rejimine girenler Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla ayrılır. Orman ve orman rejimi dışında kalan yerlerde 
tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı ayrılmasına veya Tarım ve Orman Bakanlığınca ayrılmış 
alanların tamamlanması için .gerekli yerlerin orman rejimine alınmasına Tarım ve Orman Bakanlığının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Planlama 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerine göre Millî Park olarak ayrılan yerler için, özellik ve nitelikleri 
göz önünde tutularak, koruma ve.kullanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, gelişim ve işletilmele
rini kapsayan, Uzun Dönem Gelişme Planı Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili bakan
lıkların olumlu görüşleri ve gereğinde fiilî katkılarıyla, ilgili genel müdürlükçe hazırlanır. 

Bu planlar Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla yürürlüğe konur. 
Uzun dönem gelişme planı uyarınca, iskân ve yapılaşmaya konu olacak yerler için, imar mevzuatına gö

re mevzii imar planları, millî park uzun dönem gelişme planı hüküm ve kararlarına uygun olarak 'hazırlanır ve
ya hazırlattırılır ve İmar ve İskân Bakanlığımın onayı ile yürürlüğe konur. 

Bu Kanun kapsamına giren yerler ve alanlarda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi uy
gulanmaz. 

Dördüncü madde hükümleri uyaranca, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı boruma alanı «olarak tefrik edi
len ve ayrılan alanlar ve yerler için gerekli planlar, ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanır ve Taran ve Orman Ba
kanlığının onayı ile yürürlüğe konur. 

Bu Kanun kapsamına giren yerlere ilişkin planlama çahşmalannın gerektirdiği her ölçekteki topoğrafik 
harita ve bava fotoğrafları, Harita Genel Müdürlüğünce öncelik ve ivedilikle -hazırlanır. 

Danışma M-eclisi (S. Sayısı : 415) 
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(Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi Bayer 
ve 55 Arkadaşının Teklifi) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ayrılma Esasları, Planlama ve Kuruluş 

Ayrıma esasları 

IMADDE 4. — Millî Park kaynak değerlerine 
sahip olduğu saptanan yöreler Tarım ve Orman Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakankr Kurulu kararıyla 
Millî park olarak ayrılır. 

Tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı 
orman ve orman 
Bakanlığının ona-
imi dışında kalan 
ve tabiatı koru-

olarak ayrılacak yer ve yörelerden 
rejimine girenler Tarım ve Orman 
yıyla ayrılır. Orman ve orman rej 
yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı 
ma alanı ayrılmasına veya Tarım ^e Orman Bakan
lığınca ayrılmış olanların tamamlanması için gerekli 
yerlerin orman rejimine alınmasına Tarım ve Orman 
'Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ka
rar verilir. 

Planlama 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerine göre millî 
park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma 
alanı olarak ayrılan yerler için, özellikleri göz önün
de tutularak koruma ve kullanma amaçlarını gerçek
leştirmek üzere kuruluş, gelişim ve işletilmesini kap
sayan uzun dönem gelişme planı ilgili genel müdür
lükçe hazırlanır. 

Bu planlar, Tarım ve Orman Bakanlığının onayı 
ile yürürlüğe konur. 

Bu planlar için gerekli ölçekte topografik hari
ta ve hava fotoğrafları Harita Genel Müdürlüğünce 
öncelik ve ivedilikle hazırlanır. 

Bu Kanun kapsamına giren yerlerde 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi ile 1710 
sayılı ESski Eserler ve 6785 sayılı İmar kanunları, bun
ların ek ve tadilleri uygulanmaz. 

(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Planlama, Kuruluş ve Kamulaştırma 

Ayrılma esasları 

MADDE 3. — Millî park karakterine sahip ol
duğu tespit olunan alanlar İmar ve İskân ve Kültür 
ve Turizm bakanlıkları ve gereği halinde diğer ilgili 
bakanlıkların da görüşü alınarak Tarım ve Orman 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı 
ile millî park olarak ayrılır. 

Tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma ala
nı olarak ayrılacak yer ve alanlardan, orman ve or
man rejimine girenler Tarım ve Orman Bakanlığının 
onayı ile ayrılır. Orman ve orman rejimi dışında ka
lan yerlerde tabiat parkı, tabiat amtı ve tabiatı ko
ruma alanı ayrılmasına veya Tarım ve Orman Ba
kanlığınca ayrılmış olanların tamamlanması için ge
rekli yerlerin orman rejimine alınmasına Tarım ve 
Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lunca karar verilir. 

Planlama 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerine göre mil
lî park olarak ayrılan yerler için, özellik ve nitelik
leri göz önünde tutularak koruma ve kullanma amaç
larını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme ve 
işletilmelerini kapsayan uzun dönem gelişme planı 
ilgili bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde 
fiilî katkılarıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca ha
zırlanır ve yürürlüğe konur. 

Uzun dönem gelişme planı uyarınca iskân ve ya
pılaşmaya konu olacak yerler için, imar mevzuatına 
göre mevzii imar planları, millî park uzun dönem 
gelişme planı hüküm ve kararlarına uygun olarak 
hazırlanır veya hazırlattırılarak İmar ve İskân Ba
kanlığının onayı ile yürürlüğe konulur. 

Bu Kanun kapsamına giren yerler ve alanlarda 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci mad
desi uygulanmaz. 

3 üncü madde hükümleri uyannca tabiat parkı, 
tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak ayrılan 
yerler için gerekli planlar Tarım ve Orman Bakanlı
ğınca hazırlanır ve yürürlüğe konur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Metni) 

Kamulaştırma 

MADDE 6. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan yerler
deki gerçek ve tüzelkişilere ait arazi, bina ve her türlü tesislerle aynî haklar, hazırlanacak planın gerçekleş
mesi için gerekli görüldüğünde Tarım ve Orman Bakanlığınca genel hükümler gereğince kamulaştırılır. 

Kamulaştırma bedelleri genel bütçeden karşılanır. 

Taşınmazların tahsisi 

MADDE 7. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan Devlet, özel 
idare, belediye ve köy tüzelkişiliği ve benzeri kamu kuruluşlarının kamu yararına mahsus veya kamu hizmet
lerinde kullanılan veya bunların özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallardan bu Kanun hizmet alanların
da kullanılması gerekenler bu Kanunda öngörülen amaçlarda kullanılmak kaydı ile Tarım ve Orman Bakanlı
ğına tahsis olunur. 

Ancak, bu sahaların sınırları içinde kalan ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup fiilen bir askerî 
hizmete tahsis edilmiş olan yerlerle Hazinenin özel mülkiyetinde olup 189 sayılı Kanun şümulüne giren alan
lar için, tahsisten önce Millî Savunma Bakanlığının yazılı olumlu görüşü alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

tzin işleri 
K/zmu kuruluşlarına verilecek izinler 

MADDE 8. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı gelişme planına uygun ol
ması şartıyla; kamu kuruluşları ve mahallî idareler tarafından yapılacak her türlü plan, proje ve yatırım
lara Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir ve uygulamalar bu Kanun hükümlerine göre denetlenir. 

Ancak, tarihî ve arkeolojik sahalarda kazı, restorasyon ve bilimsel araştırmalar Kültür ve Turizm Bakan 
lığının iznine tabidir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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ve 55 Arkadaşının Teklifi) 

Kamulaştırma 

MADDE 6. — Millî park, tabiat parkı, tabiat 
anıtı ve tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan 
yerlerdeki gerçek ve tüzelkişilere ait arazi, bina ve 
her türlü tesislerle aynî haklar, hazırlanacak planın 
gerçekleşmesi için gerekli görüldüğünde Tarım ve Or
man Bakanlığınca genel hükümler gereğince kamu-
laştırılır. 

Kamulaştırma bedelleri Genel Bütçeden karşıla
nır. 

Taşınmazların tahsisi 

MADDE 7. — Millî park, tabiat parkı, tabiat 
anıtı tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan Dev
let, Özel İdare,vBelediye.ve Köy Tüzelkişiliği ve ben
zeri kamu kuruluşlarının kamu yararına mahsus ve
ya kamu hizmetlerinde kullanılan veya bunların özel 
mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallardan bu Ka
nun hizmet alanlarında kullanılması gerekenler bu 
Kanunda öngörülen amaçlardan kullanılmak kaydı 
ile Tarım ve Orman Bakanlığına tahsis olunur. 

Anca'k, bu sahaların sınırları içinde kalan ve 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup fiilen bir 
askerî hizmete tahsis edilmiş olan yerlerle hazinenin 
özel mülkiyetinde olup 189 sayılı Kanun şümulüne 
giren alanlar için, tahsisten önce Millî Savunma Ba
kanlığının yazılı olumlu görüşü alınır, 

, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İzin İşleri 

Kamu kuruluşlarına verilecek izinler 

'MADDE 8. — Millî park, tabiat parkı, tabiat 
anıtı ve tabiatı koruma alanı gelişme planına uygun 
olması şartıyla; kamu kuruluşları ve mahallî idare
ler tarafından yapılacak her türlü plan, proje ve ya
tırımlara Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verile
bilir ve uygulamalar bu Kanun hükümlerine göre 
denetlenir. 
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(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bu Kanun kapsamına giren yerlere ilişkin planla
ma çalışmalarının gerektirdiği her ölçekteki topoğra-
fik harita ve hava fotoğrafları Harita Genel Müdür
lüğünce öncelik ve ivedilikle hazırlanır. 

Kamulaştırma 

MADDE 5. — Millî park, tabiat parkı, tabiat 
anıtı ve tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan 
yerlerdeki gerçek ve tüzelkişilere ait arazi, bina ve 
her türlü tesislerle aynî haklar, hazırlanacak planın 
gerçekleşmesi için gerekli görüldüğünde Tarım ve Or
man Bakanlığınca kamulaştırılır. 

Taşınmazların tahsisi 

MADDE 6. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anı
tı, tabiatı koruma alanı sınırları içinde kamu kurum 
ve kuruluşlarının hüküm ve tasarrufunda veya özel 
mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallardan, o yer ge
lişme plam uygulaması yönünden gerekenler bu 
amaçla kullanılmak üzere genel hükümlere göre Ta
rım ve Orman Bakanlığına tahsis olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

tzin İşleri 

Kamu kuruluşlarına verilecek izinler 

MADDE 7. — Millî park, tabiat parkı, tabiat 
anıtı ve tabiatı koruma alanlarında, gelişme planına 
uygun olması şartıyla, kamu kuruluşları ve mahallî 
idareler tarafından yapılacak her türlü plan, proje 
ve yatırımlara Tarım ve Orman Bakanlığınca izin ve
rilebilir ve uygulamalar bu Kanun hükümlerine göre 
denetlenir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tamtraa Komisyonu Metni) 

Özel ve tüzelkişilere verilecek izinler 

MADDE 9. — Millî parklar ve tabiat parklarında kamu yararı olmak koşuluyla ve idarece konulacak 
esaslar dahilinde turistik amaçlı tesisler yapmak üzere gerçek ve tüzelkişiler lehine Tarım ve Orman Bakan
lığınca izin verilebilir. Gerçek ve tüzelkişiler lehine tesis edilecek izia süresi 49/2& ydı geçemez. Süre sonunda 
bütün tesisler, izin aldığı şekilde kusursuz ve işler durumda, bedelsiz olarak Millî Park İdaresine geçer. 

Millî park ve tabiat parklarının kesinleşmeden, bu Kamında söz edilen izinler verilemez. 

İzin haklarının kalkması 

MADDE 10. — Kamu arazisinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca kamu kuruluşları, mahallî idareler, ger
çek ve tüzelkişiler lehine verilen izin hakları ile bu izinlere dayanılarak yapılan ve yapılmakta olan tesisler
den, özel ve tüzekişilere ait olanlar ikinci şahıslara, kamu kuruluşları ve mahallî idarelere ait olanlar ise gerçek 
ve tüzelkişilere devir ve temlik edilemez. Devir halinde bu haklar ortadan kalkar; yapı ve tesisler Tarım ve 
Orman Bakanlığına geçer. 

Millî park ve tabiat parklarında Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen plan, işletme ve kullanma esas
larına uymayan izin sahipleri bir defaya mahsus olmak üzere taahhütnamelerindeki hükümlere uymaları için 
uyarılırlar. Bu ihtara rağmen taahhütname hükümlerini üç ay içinde yerine getirmeyenlerin izin hakları Tarım 
ve Orman Bakanlığınca kaldırılır; tesisler bedelsiz olarak Devlet adına Millî Park idaresine intikal eder. izin 
sahipleri hakkında idarenin ayrıca zarar ve ziyan davası açma hakkı saklıdır. 

Kamu arazisi üzerindeki izin hakları Tarım ve Orman Bakanlığınca kaldırılan izin sahiplerinin işletme ve 
tesislerine ait turizm müesseseleri belgeleri de Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptal edilir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 415) 



(Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi Bayer 
ve 55 Arkadaşının Teklifi) 

Ancak, tarihî ve arkeolojik sahalarda kazı resto
rasyon ve bilimsel araştırmalar ilgili Bakanlığın da 
iznine tabidir. 

Özel ve tüzelkişilere verilecek izinler 

MADDE 9. — Millî parklar ve tabiat parkların
da kamu yararı olmak koşuluyla ve idarece konu
lacak esaslar dahilinde turistik amaçlı tesisler yap
mak üzere gerçek ve tüzelkişiler lehine Tarım ve 
Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Gerçek ve tü
zelkişiler lehine tesis edilecek izin süresi 29 yılı ge
çemez. Süre sonunda bütün tesisler kusursuz ve iş
ler durumda bedelsiz olarak Millî Park idaresine ge
çer. 

Millî Park ve tabiat parklarının genel ve yerel 
planları kesinleşmeden bu Kanunda söz edilen izin
ler verilemez. 

İzin haklarının kalkması 

MADDE 10|. — Kamu arazisinde, Tarım ve Or
man Bakanlığınca kamu (kuruluşları, mahallî idare
ler, gerçek ve tüzelkişiler lehine verilen izin hakları 
ile bu izinlere dayanılarak yapılan ve yapılmakta olan 
tesislerden; özel ve tüzelkişilere ait olanlar ikinci 
şahıslara, kamu kuruluşları ve mahallî idarelere ait 
olanlar ise gerçek ve tüzelkişilere devir ve temlik 
edilemez. Devir halinde bu haklar ortadan kalkar, 
yapı ve tesisler Tarım ve Orman Bakanlığına ge
çer. 

Millî park ve tabiat parklarında Tarım ve Or
man Bakanlığınca belirlenen plan, işletme ve kullan
ma esaslarına uymayan izin sahipleri bir defaya mah
sus olmak üzere taahhütnamelerindeki hükümlere 
uymaları için uyarılırlar. Bu ihtara rağmen taahhüt
name hükümlerini 1 ay içinde yerine getirmeyenle
rin izin hakları Tarım ve Orman Bakanlığınca kal
dırılır. Tesisler bedelsiz olarak Millî Park idaresine 
intikal eder ve izin sahipleri hakkında idarenin ay
rıca zarar ve ziyan davası açma hakkı saklıdır. 

Kamu arazisi üzerindeki izin hakları Tarım ve 
Orman 'Bakanlığınca kaldırılan izin sahiplerinin iş
letme ve tesislerine ait Turizm Müesseseleri belgele
ri de ilgili Bakanlıkça iptal edilir. 
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(Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ancak; tarihî ve arkeolojik sahalarda kazı, resto
rasyon ve bilimsel araştırmalar Kültür ve Turizm Ba
kanlığının iznine tabidir. 

Özel ve tüzelkişilere verilecek izinler 

MADDE 8. — Millî parklar ve tabiat parkların
da kamu yararı olmak şartıyla ve gelişme planları 
dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak 
amacıyla gerçek ve tüzelkişiler lehine Tarım ve Or
man Bakanlığınca izin verilebilir. Bu izin üzerine ger
çek ve tüzelkişiler lehine tesis edilecek intifa, irtifak 
veya kira süresi 49 yılı geçemez. Bu süre sonunda 
bütün tesisler eksiksiz olarak Hazineye devredilir. 
Millî park ve tabiat parklarının gelişme planları ke
sinleşmeden bu Kanunda sözü edilen izinler verile
mez. , 

İzin haklarının kalkması 

MADDE 9. — Kamu arazisinde Tarım ve Orman 
Bakanlığınca kamu kuruluşları, mahallî idareler, ger
çek ve tüzelkişiler lehine tesis olunan intifa veya ir
tifak hakları ile bu haklara dayanılarak yapılan ve 
yapılmakta olan tesislerin üçüncü şahıslara devir ve 
temliki Tarım ve Orman Bakanlığının muvafakatına 
bağlıdır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Metni) 

İzin verilmeyecek yerler 

MADDE 11. — Tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarında kullanma izni verilemez veya irtifak hakkı 
tesis edilemez. Ancak, evvelce verilmiş bulunan izin veya irtifak hakları, sadece geçerlilik süresi bitimine kadar. 
sahibi tarafından kullanılmak üzere bu Kanun hükümlerine göre yeniden düzenlenir. 

Stratejik nedenler için izin verilmesi 

MADDE 12. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde maden ve petrol kanunları gereğince araştırma ve 
işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı Millî Park İdaresinin koyacağı esaslara uygun olarak kullanılmak üzere 
sadece stratejik madenler ve petrol için Bakanlar Kurulu Kararı ile verilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görevler 

Yapı ve tesisler 

MADDE 13. — a) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarındaki her 
türlü hizmet ve faaliyetler ile planın gerektirdiği koruma, yönetim ve işletmeye ilişkin her çeşit altyapı, üstyapı 
ve tesisler, 

b) Millî parklar ve tabiat parklarının gelişme planları uyarınca altyapı, tanıtım, turistik, sportif, eğlen
me ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü yapı ve tesisler. 

Millî Park İdaresince yapılır veya yaptırılır, yönetilir ve işletilir. 

Kaynakların geliştirilmesi 

MADDE 14. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki ormanlarda, makilik ve fundalıklarda ve diğer ara
zi kullanma şekillerinde, koruma ve çok taraflı kullanımı esas tutan orman amenajman planlarına dayanılarak, 
tabiat varlıklarının korunmasını, geliştirilmesini ve devamlılığını sağlayacak teknik faaliyetler yapılır. 

Tabiî çevre ve ekosistemlerin korunması ve iyileştirilmesi yönünden teknik ve bilimsel gereklere göre, 
Millî Parklar İdaresince düzenlenecek rapora dayanılarak hazırlanacak özel amenajman planları uyarınca, be
lirli yerlerde ve belirli sürelerle idarenin denetim ve gözetimi altında üretim, avlanma ve otlatma faaliyetlerine 
Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. 
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İzin verilmeyecek yerler 

MADDE 11. — Tabiat anıtları ve tabiatı koru
ma alanlarında izin veya irtifak hakkı tesis edile
mez. Ancak evvelce verilmiş bulunan izin veya ir
tifak hakları, sadece geçerlilik süresi bitimine ka
dar sahibi tarafından kullanılmak üzere bu Kanun 
hükümlerine göre yeniden düzenlenir. 

Stratejik madenler için izin verilmesi 

MADDE 12. — Bu Kanun kapsamına giren yer
lerde maden ve petrol kanunları gereğince araştır
ma ve işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı Millî park 
idaresinin koyacağı esaslara uygun olarak kullanıl
mak üzere sadece stratejik madenler ve petrol için 
Bakanlar Kurulu kararı ile verilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görevler 

Yapı ve tesisler 

MADDE 13. — a) Millî parklar, tabiat park
ları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarındaki 
her türlü hizmet ve faaliyetler ile planın gerektirdiği 
koruma, yönetim ve işletmeye ilişkin her çeşit altya
pı, üst yapı ve tesisler, 

b) Millî parklar ve tabiat parklarının gelişme 
planlan uyarınca altyapı, tanıtım, turistik, sportif, 
eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her tür
lü yapı ve tesisler, 

Millî park idaresince yapılır veya yaptırılır. Yö
netilir ve işletilir. 

Kaynakların geliştirilmesi 

MADDE 14. — Bu Kanun kapsamına giren yer
lerdeki ormanlarda, makilik ye fundalıklarda ve di
ğer arazi kullanma şekillerinde, kaynak amenajman 
planlarına dayanılarak, kaynakların korunmasını, ge
liştirilmesini ve devamlılığını sağlayacak teknik gi
rişimlerde bulunulur. 

Ta!biî çevri ve ekosistemlerin korunması ve iyi
leştirilmesi yönünden teknik ve bilimsel gereklere 
göre Millî park idaresince düzenlenecek rapora da
yanılarak hazırlanacak özel amenajman planları 
uyarınca belir-i yerlerde ve belirli sürelerle idarenin 

I (Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
I Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
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MADDE 10. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve 
îskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun kabul et-

I tiği metnin 11 inci maddesi 10 uncu madde olarak 
Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Stratejik madenler için izin verilmesi 

MADDE 11. — Bu Kanun kapsamına giren yer
lerde maden ve petrol kanunları gereğince araştır
ma ve işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı millî park
lar idaresinin koyacağı esaslara uygun olarak kulla
nılmak üzere yalnız stratejik madenler ve petrol için 
Bakanlar Kurulu Kararı ile verilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görevler 

Yapı ve tesisler 

MADDE 12. — a) Millî parklar, tabiat park
ları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarındaki, 
her türlü hizmet ve faaliyetler ile planın gerektirdiği 
koruma, yönetim ve işletmeye ilişkin her çeşit altya
pı, üstyapı ve diğer tesisler, 

b) Millî parklar ve tabiat parklarının gelişme 
planları uyarınca tanıtım, turistik, sportif, eğlenme 
ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü yapı ve 
tesisler, 

Millî parklar idaresince yapılır veya yaptırılır, 
yönetilir veya işletilir. 

Kaynakların geliştirilmesi 

MADDE 13. — Bu Kanun kapsamına giren yer
lerdeki ormanlarda, makilik ve fundalıklarda ve di
ğer arazi kullanma şekillerinde, koruma ve çok ta
raflı kullanımı esas tutan orman amenajman plan
larına dayanılarak, tabiat varlıklarının korunmasını, 
geliştirilmesini ve devamlılığını sağlayacak teknik 
faaliyetler yapılır. 

Tabiî çevre ve ekosistemlerin korunması ve iyi
leştirilmesi yönünden teknik ve bilimsel gereklere gö
re, millî parklar idaresince düzenlenecek rapora da
yanılarak hazırlanacak özel amenajman planları uya-
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Kadastro işleri 

MADDE 15. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan yerlerin; or
man ve arazi kadastroları ilgili kurumlarca öncelikle ve ivedilikle yapılır. 

Karayolları 

MADDE 16. — Bu Kanun kapsamına giren sahaların içinden veya çevresinden geçen karayolu şebekesi 
ile bu sahaların şehirlerarası yollarla bağlantısını sağlayacak yol şebekesi Karayolları Genel Müdürlüğünce o 
yerin uzun devreli gelişme planı esaslarına göre öncelikle yapılır ve bakımı sağlanır. 

Kanun kapsamına giren yerlere giden ve içinden geçen her çeşit yollarda, sahalara giriş çıkışı kontrol ede
cek ve gerektiğinde ücretlendirmeyi sağlayacak her türlü tesisler Millî Park idaresince yapılır veya yaptırılır. 

Köylerin kalkındırılması 

MADDE 17. — Millî park sınırları içindeki yerleşme alanlarında oturanlar; ekonomik, sosyal ve kültü
rel yönden kalkınmalarını sağlamak üzere ve millî park uzun devreli gelişme planlarıyla uyumlu olmak koşu
luyla; ziraat, meyvecilik, bağcılık, arıcılık, ahır hayvancılığı, ipekçilik, küçük el sanatları, halı tezgâhı, turizm 
endüstrisi ve köy evlerinin yapımı ve benzeri alanlarda T.C. Ziraat Bankası, T.C. Halk Bankası ve T.C. Tu
rizm Bankası ve 6086 - 2634 sayılı kanunlar gereğince sermayesi Devlete ait bankaların bu konudaki kredi, 
fon ve tahsislerinden, öncelikle ve tercihan yararlandırılır. 
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v 

denetim ve gözetimi altında üretim, avlanma ve ot
latma faaliyetlerine Tarım ve Orman Bakanlığınca 
izin verilebilir. 

Kadastro işleri 

'MADDE 15. — Millî park, tabiat parkı, tabiat 
anıtı 'tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan yer
lerin; orman ve arazi kadastroları ilgili kurumlarca 
öncelikle ve ivedilikle yapılır. 

Karayolları 

MADDE V6. — Bu Kanun kapsamına giren sa
haların içinden veya çevresinden geçen karayolu şe
bekesi ile bu sahaların şehirlerarası yollarla bağlan
tısını sağlayacak yol şebekesi Karayolları Genel Mü
dürlüğünce o yerin uzun devreli gelişme planı esas
larına göre öncelikle yapılır ve bakımı sağlanır. 

Kanun kapsamına giren yerlere giden ve içinden 
geçen her çeşit yollarda, sahalara giriş çıkışı kontrol 
edecek ve gerektiğinde ücretlendirmeyi sağlayacak 
her türlü tesisler Millî park idaresince yapılır veya 
yaptırılır. 

Köylerin kalkındırılması 

MADDE 17. — Millî Park sınırları içindeki yer
leşme alanlarında oturanlar; ekonomik, sosyal ve kül
türel yönden kalkınmalarını sağlamak üzere ve Millî 
park uzun devreli gelişme planlarıyla uyumlu olmak 
koşuluyla; ziraat, meyvecilik, bağcılık, arıcılık, anır 
hayvancılığı, ipekçilik, küçük el sanatları, halı tez
gahı, turizm endüstrisi ve köy evlerinin yapımı ve 
benzeri alanlarda T.C. Ziraat Bankası, T±C, Halk 
Bankası ve T.C. Turizm Bankası ve 6086-2634 sayılı 
kanunlar gereğince sermayesi Devlete ait bankala
rın bu konudaki kredi, fon ve tahsislerinden, önce
likle ve tercihan yararlandırılır. 

21 — 

(Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

rınca belirli yerlerde ve belirli sürelerle idarenin de
netim ve gözetimi altında üretim, avlanma ve otlat
ma faaliyetlerine Tarım ve Orman Bakanlığınca izin 
verilebilir. 

Bu Kanun kapsamına giren yerlere giden ve için
den geçen her çeşit yollarla, sahalara giriş çıkışı kont
rol edecek her türlü tesisler millî parklar idaresince 
yapılır veya yaptırılır. 
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Hizmetlerin yürütülmesi 

MADDE 18. — Bu Kanun Tarım ve Orman Bakanlığına yüklediği görevlerle Millî Parklar Fonu kul
lanımına ilişkili iş ve işlemler bu Bakanlığa bağlı ilgili birim tarafından yürütülür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Koruma 

Yasaklanan faaliyetler 

MADDE 19. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde 
a) Tabiî ve ekolojik denge ve tabiî ekosistem değeri bozulamaz, 
b) Yaban hayatı tahrip edilemez, 
c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değişmesine sebep olan veya olabilecek her türlü mü

dahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz, 
d) Tabiî dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz. 

Yangından koruma 
T 

MADDE 20. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde orman yangınlarını önleme ve mücadelede 6831 sa
yılı Orman Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Yerleşmelerin önlenmesi 

MADDE 21. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarında, bu yerlere ait Tarım ve 
Orman Bakanlığınca onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler dışında; kamu yararı açısından vazgeçil
mez ve kesin bir sorumluluk bulunmadıkça her ne surette olursa olsun her çeşit yapı ve tesisin yapımı ve 
işletilmesi ve kullanılması veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında yerleşilmesi yasaktır. 
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Hizmetlerin yürütülmesi 

MADDE 18. — Bu Kanun Tarım ve Orman 
ıBakanlığına yüklediği görevlerle Millî Parklar fonu 
kullanımına ilişkin iş ve işlemler bu bakanlığa bağlı 
ilgili birim tarafından yürütülür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Koruma 

Yasaklanan faaliyetler 

MADDE 19. — Bu Kanun kapsamına giren yer
lerde; > 

a) Tabiî ve ekolojik denge ve tabiî ekosistem 
değeri bozulmaz, 

b) Yaban hayatı tahrip edilmez, 
c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya 

değişmesine sebep olan veya olabilecek her türlü mü
dahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri 
çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz, 

d) Tabiî dengeyi bozacak her türlü orman ürün
leri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz. 

Yangından koruma 

IMAIDDE 20. — Bu Kanun kapsamına giren yer
lerde orman yangınlarını önleme ve mücadelede 6831 
sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri uygula
nır. 

Yerleşmelerin önlenmesi 

MADDE 21. — Millî park, tabiat parkı, tabiat 
anıtı ve tabiatı koruma alanlarında, bu yerlere ait 
Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanmış planlar
da 'belirtilen yapı ve tesisler dışında; kamu yararı 
açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulun
madıkça her ne surette olursa olsun her çeşit yapı 
ve tesisin yapımı ve işletilmesi ve kullanılması veya 
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Hizmetlerin yürütülmesi 

MADDE 14. — Bu Kanunun Tarım ve Orman 
Bakanlığına yüklediği görevlerle millî parklar fonu 
kullanımına ilişkin iş ve işlemler bu Bakanlığa bağlı 
ilgili daire tarafından yürütülür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Koruma 

Yasaklanan faaliyetler 

MADDE 15. — Bu Kanun kapsamına giren yer
lerde; 

a) Tabiî ve ekolojik denge ve tabiî ekosistem de- ' 
geri bozulamaz, 

b) Yaban hayatı tahrip edilemez, 
c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına ve

ya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her 
türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi 
ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler 
yapılamaz. 

d) Tabiî dengeyi bozacak her türlü orman ürün
leri üretimi avlanma ve otlatma yapılamaz, 

e) Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanmış 
planlarda belirtilen yapı ve tesisler dışında; kamu ya
rarı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk 
bulunmadıkça her ne surette olursa olsun hiçbir ya
pı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu alanlar
da var olan yerleşim sahaları dışında iskân yapıla
maz. 
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Tescil yasağı 

MADDE 22. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki kamu arazisinde var olan bitkli örtüsünün yanma
sından veya herhangibir şekilde tahrip edilmesinden veya mevcut açıklıklardan faydalanılarak işgal, açma 
veya her ne sebeple olursa olsun ağaç kesme, sökme, budama, boğma yolları ile veya arazinin çeşitli şekil
lerde düzelilmesi suretiyle elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler tapuya tescil 
olunamaz. Bunlara hiç bir kayıt ve şart aranmaksızın doğrudan doğruya Millî Park idaresince el konulur. 

Koruma görevleri 

MADDE 23. — Bu Kanun kapisamına giren alanlarda koruma hizmetleri ile görevi ve özel üniformalı 
Millî Park memurları, Devlet Güvenlik memurları yetkisine (sahiptirler. Bu memurlar, Tarım ve Orman Ba
kanlığının gerekli gördüğü ve Bakanlar Kurulunun uygun bulduğu silahla teçhiz edilirler. 

ALTINCI BÖLÜM 

Millî Parklar Fonu 

Fon teşkili 

MADDE 24. — Bu Kanun 'kapsamına giren yerlerin tesis, Ik'oruma, onarım, bakım, tanııtım ve işletme 
harcamaları için Tarım ve Orman Bakanlığı emrinde «Millî Parifclar Fonu» kurulmuştur. 

Fon gelirleri 

MADDE 25. — Millî Parklar Fonu; 

a) Tarım ve Orman Balkanılığt bütçesine kanun yürürlüğe girdiği yılı takip eden yıldan itibaren ..... 
yıl müddetle her yıl 500 milyon liradan aşağı olmamak üzere konacak ödeneklerden, 

b) Bu Kanun kapsamına giren alanlarda her türlü yararlanma, işletme, kira, giriş ücretleri ile bu Ka
nunun 30 uncu maddesi gereği alınacak para cezaları ve diğer gelirlerden, 

c) Faiz, ikramiye ve her çeşit yardım ve bağışlardan, 
Oluşup 
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ıbu alanlarda varolan yerleşim sahaları dışında yer
leşilmesi yasaktır. 

Tescil yasağı 

MADDE 22. — Bu Yasa kapsamına giren yerler
deki kamu arazisinde var olan bitki örtüsünün yan
masından veya herhangi bir şekilde tahrip edilmesin
den veya mevcut açıklıklardan faydalanılarak işgal, 
açma veya her ne sebeple olursa olsun ağaç kesme, 
sökme, budama, boğma yolları ile veya arazinin çe
şitli şekillerde düzeltilmesi suretiyle elde edilecek yer
lerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler 
tapuya tescil olunamaz. Bunlara hiçbir kayıt ve şart 
aranmaksızın doğrudan doğruya Millî park idare
since el konulur. 

Koruma görevleri 

MADDE 23. — Bu Yasa kapsamına giren alan
larda koruma hizmetleri ile görevli ve özel ünifor
malı Millî park memurları, Devlet güvenlik memur
ları yetkisine sahiptirler. Bu memurlar, Tarım ve Or
man Bakanlığının gerekli gördüğü ve Bakanlar Ku
rulunun uygun bulduğu silahla teçhiz edilirler. 

ALTINCI BÖLÜM 

iMillî Parklar Fonu 

Fon teşkili 

MADDE 24. — Bu Kanun kapsamına giren yer
lerin tesis, koruma, onarım, bakım, tanıtım ve işlet
me harcamaları için Tarım ve Orman Bakanlığı em
rinde «Millî Parklar Fonu» kurulmuştur. 

Fon gelirleri 

'MADDE 25. — Millî Parklar Fonu; 

a) Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine her yıl 
500 milyon liradan aşağı olmamak üzere konacak 
ödeneklerden, 

b) Bu Kanun kapsamına giren alanlarda her tür
lü yararlanma, işletme, kira, giriş ücretleri, bu Ka
nunun 30 uncu maddesi gereği alınacak para ceza
ları ve diğer gelirlerden, 
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Tescil yasağı 

MADDE 16. — Bu Kanun kapsamına giren yer
lerdeki kamu arazisinde var olan bitki örtüsünün yan
masından veya herhangi bir şekilde tahrip edilmesin
den veya mevcut açıklıklardan faydalanılarak işgal, 
açma veya her ne sebeple olursa olsun ağaç kesme, 
sökme, budama, boğma yolları ile veya arazinin çe
şitli şekillerde düzeltilmesi suretiyle elde edilecek yer
lerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler 
tapuya tescil olunmaz. Bunlara hiçbir kayıt ve şart 
aranmaksızın doğrudan doğruya Millî Parklar ida
resince el konulur. 

Koruma görevleri 

MADDE 17. — Bu Kanun kapsamına giren alan
larda koruma hizmetleri ile görevli ve özel üniforma
lı millî park memurları, Devlet güvenlik memurları 
yetkisine sahiptirler. Bu memurlar, Tarım ve Orman 
Bakanlığının gerekli gördüğü ve Bakanlar Kurulunun 
uygun bulduğu silahla teçhiz edilirler. 

ALTINCI BÖLÜM 

Millî Parklar Fonu 

MADDE 18. — Teklifin 24 üncü maddesi 18 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen benimsen
miştir. 

Fon gelirleri 

MADDE 19. — Millî Parklar Fonu; 

a) Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine kona
cak ödeneklerden, 

b) Bu Kanun kapsamına giren alanlarda her 
türlü yararlanma, işletme, kira, giriş ücretleri, bu Ka
nunun 23 üncü maddesi gereği alınacak para ceza
ları ve intifa ve irtifak haklarından doğan gelirler ile 
her türlü yayın gelirlerinden, 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Metni) 

Fonun kullanılması 

MADDE 26. — Düzenlenecek yıllık fon bütçesi, Tarım ve Orman Bakanının onayı ile yürürlüğe girer. 
Fonun hesap (dönemi malî yıldır. Tarım ve Orman Bakanı Fon Bütçesinin ita amiri olup, Maliye Bakanlığın
ca bu bakanlık emrine bir fon saymanı tayin edlilir. Fondan harcama yapılarak görevlendirilecek personelin 
kadroları Tarım ve Orman ve Maliye Bakanlıklarınca saptanır. Fon hizmetlerinde çalışan personelin faz
la çalışma ücretleri genel hükümlere göre fon bütçesinden ödenir. 

Fon ile yapılan işlerden doğan gelirler ve giderler liçin her bütçe yılı sonunda düzenlenecek bilançolar 
Sayıştay Başkanlığınca Fon Yönetmeliğindeki özel esaslara göre denetlenir ve ayrıca 'bir örneği de Maliye 
Bakanlığına gönderilir. 

Fonun her türlü harcama, satın alma gibi işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umuim'iye ve 2490 sayılı Ar
tırma Eksiltme ve İhale kanunları ile ek ve değişiklikleri Ve Kurumlar vergisi hükümleri dışındadır. 

Fon gelirlerinin tahsili için düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve tahsil işlemleri harçtan muaftır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Suçların Takibi ve Cezalar 

Suçların takibi 

MADDE 27. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde işlenen suçların takibinde Orman, Karaavcılığı ve 
ısu ürünleri kanunlarının ilgili hükümleri aynen uygulanır. 
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(Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi Bayer 
ve 55 Arkadaşının Teklifi) 

c) Faiz, ikramiye ve her çeşit yardım ve bağış
lardan, 

Oluşur. 

Fonun kullanılması 

MAIDDE 26. — Düzenlenecek yıllık fon bütçesi, 
Tarım ve Orman Bakanının onayı ile yürürlüğe gi
rer. Fonun hesap dönemi malî yıldır. Tarım ve Or
man ©akanı fon bütçe ita amiri olup, Maliye Ba
kanlığınca bu bakanlık emrine bir fon saymanı ta
yin edilir fondan harcama yapılarak işlendirilecek 
personelin kadroları Tarım ve Orman ve Maliye 
Bakanlıklarınca saptanır. Fon hizmetlerinde çalışan 
personelin fazla çalışma ücretleri genel hükümlere 
göre fon bütçesinden ödenir. 

Fon ile yapılan işlerden doğan gelirler ve gider
ler için her bütçe yılı sonunda düzenlenecek bilan
çolar Sayıştay Başkanlığınca fon yönetmeliğindeki 
özel esaslara göre denetlenir ve ayrıca bir örneği de 
Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Fonun her türlü harcama, satın alma gibi işlem
leri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları ile ek ve de
ğişiklikleri ve (Kurumlar Vergisi hükümleri dışında
dır. 

Fon gelirlerinin tahsili için düzenlenen kâğıtlar 
damga vergisinden ve tahsil işlemleri harçtan muaf
tır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Suçların Takibi ve Cezalar 

Suçların takibi 

MADDE 27. — Bu Kanun kapsamına giren yer
lerde işlenen suçların takibinde Orman, Karaavcılığı, 
Su Ürünleri kanunlarının ilgili hükümleri aynen uy
gulanır. 

(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

c) İntifa veya irtifak haklarına dayanılarak ya
pılacak her türlü tesislerden, proje bedeli tutarının 
% 3'ü oranında tahsil olunacak hisseden, 

d) Faiz, ikramiye ve her çeşit yardım ve bağış
lardan teşekkül eder. 

Fonun kullanılması 

MADDE 20. — Fon bütçesi yıllık olup, hesap 
dönemi malî yıldır. Fon bütçesi, Tarım ve Orman 
Bakanının onayı ile yürürlüğe girer. Fon Saymanı 
Maliye Bakanlığınca atanır ve Tarım ve Orman Ba
kanı fonun ita amiridir. Fon hizmetlerinde çalışacak 
personelin kadroları Maliye ve Tarım ve Orman Ba
kanlıklarınca tespit edilir. Bu personelin fazla çalış
ma ücretleri genel hükümlere göre fon bütçesinden 
ödenir. 

Fondan yapılan giderler ve doğan gelirler ile di
ğer işlemlere ait belgeler bütçe yılı hitamından iti
baren 3 ay içinde incelenmek üzere Sayıştay Başkan
lığına verilir. 

Fon işlemleri 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunu hükümlerine tabi değildir, 

Bu Kanunun uygulandığı alanlara giriş ücretleri 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Suçların Takibi ve Cezalar 

Suçların takibi ve cezalar 

MADDE 21. — 6831 sayılı Orman Kanunu ile 
3167 sayılı Karaavcılığı Kanunu ve 1380 sayılı Su 
Ürünleri Kanunlarında yasaklanan fiillerin bu Kanu
nun uygulandığı yerlerde işlenmesi halinde cezalar 
bir misli artırılarak hükmolunur. 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Metni) 

Cezalar 

MADDE 28. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde bütün taşınır ve taşınmaz mallar ve tabiî varlıkla
ra karşı işlenen suçlar hakkında genel hükümler uygulanır. 

Ancak, Orman, Karaavcılığı ve su ürünleri kanunlarında suç sayılan ve yasaklanan Atollerin bu Kanu
nun uygulandığı yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezalar iki katı artırılarak hükmolunur. 

MADDE 29. — Bu Kanunun uygulandığı alanlarda iş bu kanunda yazılı olan yasak fiillere aykırı ha
rekât edenlere veya zorunluluklara uymayanlara kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilmediği veya fiil
leri Türk Ceza Kanununda veya ilgıiiıi özel kanunlarında daha ağır bir cezayı gerelktirmediği hallerde, Sulh 
Ceza Mahkemelerince bir aydan üç aya kadar hapis cezası verilir. ' 

Maktu para cezası 

MADDE 30. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde idare tarafından tespit edilen kullanma esaslarına 
aykırı hareket eden ziyaretçilerden 500 TL. den 5 000 TL. sına kadar, sözleşmesi hükümlerine aykırı hare
ket eden hak sahiplerinden, sözleşmesinde belirtilen Miktarda nakdî para cezası Millî Park koruma ve yö
netim: görevlilerince tahsil edilir; ödenmediği, hallerde genel hükümler uygulanır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yönetmelikler 

MADDE 31. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, itibaren 6 ay içerisinde; 
a) Millî Parklar Fonunun teşkili ve kullanma esaslarına ait yönetmelik Tarım ve Orman ile Maliye Ba

kanlıklar] nca, 
b) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen yönet-. 

melik Tarım ve Orman Bakanlığınca, 
Çıkartılır. 
Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulur. 
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Cezalar 

MADDE 28. — Bu Kanun kapsamına giren yer
lerde bütün taşınır ve taşınmaz mallar ve tabiî var
lıklara karşı işlenen suçlar hakkında genel hüküm
ler uygulanır. 

Ancak, Orman, Karaavcılığı ve Su Ürünleri ka
nunlarında suç sayılan ve yasaklanan fiillerin bu Ka
nunun uygulandığı yerlerde işlenmesi halinde verile
cek cezalar iki katı artırılarak hükmolunur. 

IMAIDDE 29. — Bu Kanunun uygulandığı alan
larda işlbu Kanunda yazılı olan yasak fiillere aykırı 
hareket edenlere veya zorunluluklara uymayanlara 
kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilmediği veya 
fiilleri Türk Ceza Kanununda veya ilgili özel ka
nunlarından daha ağır bir cezayı gerektirmediği haller
de, Sulh Ceza Mahkemelerince bir aydan üç aya 
kadar hapis cezası verilir. 

Maktu para cezası 

MADDE 30. — Bu Kanun kapsamına giren yer
lerde idare tarafından ıtespit edilen kullanma esasla
rına aykırı hareket eden ziyaretçilerden 500 TL. den 
5 000 TL. sına kadar, sözleşmesi hükümlerine aykırı 
hareket eden hak sahiplerinden, sözleşmesinde belir
tilen miktarda nakdî para cezası Millî park koruma 
ve yönetim görevlilerince alınır, ödenmediği haller
de genel hükümler uygulanır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Son hükümler 

Yönetmelikler 

MADDE 31Ü — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 6 ay içerisinde; 

a) Millî parklar fonunun teşkili ve kullanma 
esaslarına ait yönetmelik Tarım ve Orman ile Ma
liye Bakanlıklarınca, 

b) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve 
esasları, görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen yö
netmelik Tarım ve Orman Bakanlığınca, 

Çıkartılır. 

Danışma Meclisi 
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MADDE 22. — Bu Kanunda yazılı yasaklama
lara ve mecburiyetlere aykırı hareket edenler hakkın
da bu Kanunda ayrıca bir ceza gösterilmediği ve bu 
kimsenin fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde sulh ceza mahkemelerince bir aydan 6 aya 
kadar hapis ve 2500 liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezasına hükmolunur. 

MADDE 23. — Bu Kanun kapsamına giren yer
lerde; idare tarafından tespit edilen kullanmaya iliş
kin kurallara uymayanlardan 500 TL. para cezası 
alınır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yönetmelikler 

MADDE 24. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 6 ay içerisinde; 

a) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve 
esasları, görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen yö
netmelik Tarım ve Orman Bakanlığınca, 

b) Millî parklar fonunun teşkili ve kullanma 
esaslarına ait Yönetmelik Tarım ve Orman ile Mali
ye bakanlıklarınca, 

Çıkarılır. 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Metni) 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 32. — 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesi ile 5614 sayılı «Abant Gölü çevresinin 
Bolü Özel İdaresine temlikine dair» Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat 
Anıtı ve Talbiaıtı Koruma Alanı kapsamına alınan yerler ve alanlar içerisinde bulunan özel idare, Belediye 
ve Köylerle diğer kamu kuruluşlarına ait taşınmazlar bu kanunda öngörülen amaçlarda kullanılmak kayıt 
ve şartı iıle Tarım ve Orman Bakanlığına tahsis edilmek üzere Hazineye intikal ettirilir. Bu yerlerde var 
olan tesisler için verilen izlin ve irtifak hakları, süreleri sonuna kadar ve bu Kanunun 9 uncu maddesinde 
belirtilen esaslara Uyulmak şartı ile hak sahibi yararına devam eder. 

Yürürlük 

MADDE 33. — Teklifin 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 34. — Teklifin 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edıilmfiştir. 
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(Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi Bayer 
ve 55 Arkadaşının Teklifi) 

Kaldırılan hükümler 

iMADDE 32. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
25 inci maddesi ile 5614 sayılı «Abant Gölü çevre
sinin Bolu özel İdaresine temlikine dair» Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici hükümler 

GEÇtOt MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte (Millî park olarak Tarım ve Orman 
Bakanlığınca ilan edilmiş yerler ile yine Tarım ve 
Orman Bakanlığınca kurulan özel proje grubu tara
fından düzenlenmiş bulunan uzun dönem gelişme 
planı 'bulunan yerler 4 üncü madde uygulanmaksızın 
'bu yasa kapsamına girer. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar Millî park, Tabiat parkı, Tabiat 
anıtı ve Tabiatı koruma alanı kapsamına alınan sa
halar içerisinde bulunan özel idare, belediye ve köy
lerle diğer kamu kuruluşlarına ait taşınmazlar bu 
Kanunda öngörülen amaçlarda kullanılmak kayıt ve 
şartı ile Tarım ve Orman Bakanlığına tahsis edilmek 
üzere hazineye intikal ettirilir. Bu yerlerde var olan 
tesisler için verilen izin ve irtifak hakları süreleri so
nuna kadar ve bu Kanunun 9 uncu maddesinde be
lirtilen esaslara uyulmak şartı ile hak sahibi yararı
na devam eder. 

Yürürlük 

MADDE 33. 
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 34. 
rütür. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

(Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 25. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
25 inci maddesi ile 5614 sayılı Abant Gölü Çevresi
nin Bolu Özel idaresine Temlikine Dair Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Bu Kanunun uygulandığı yerlerde 6831 sayılı Or
man Kanununun ek madde 3, (c) fıkrası hükmü uy
gulanmaz. 

MADDE 26. — Teklifin yürürlük maddesine iliş
kin 33 üncü maddesi Komisyonumuzca 26 ncı mad
de olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE 27. — Teklifin yürütmeye ilişkin 34 ün
cü maddesi 27 nci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen benimsenmiştir. 
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