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(Hülkütoetin teklifi)1 

MADDE 5. — Müsteşar, Bakanın Müşaviri ve yardımcısıdır. Bakanlık dairelerinin sorumlu 
âmir ve murakıbıdır. Bakanlığa ait bütün işleri Bakan aldma ve ondan alacağı direktif dairesinde 
düzenleyip yürütür ve gerekli emirleri verir. 

Müsteşar yardımcıları, Bakanlık işlerinin yürütülmesinde Müsteşara yardım ederler. Müsteşar 
tarafından kendilerine ayrılacak olan işleri yürütürler. 

MADDE 6. — Bakanlık müşavirleri, Bakanlığın faaliyet sahasına giren iş ve hizmetlere ilişkin 
konularda, Bakanlıkça havale edildiği üzere incelemeler yapar, tekliflerde bulunur veya görüşle
rini bildirir. 

Bakanlık müşavirlerinin çalışma şekil ve esasları bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 7. — özel Kalem Müdürü, Bakanlık makamının resmî ve özel yazışmaları ile şifre 
ve protokol işlerini ve Bakanlığın basınla olan ilişkilerini yürütür ve izler. 

MADDE 8. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın 
yönetimi altında, Bakanlık Makamından alacağı direktife göre bakan adına, Bakanlık Teşkilâtı 
ile ona bağlı teşekkül ve müesseselerin bütün işlerini teftiş ve murakabe eder. Teftiş Kurulunun 
çalışma şekil, şart ve esasları ile müfettişlerin nitelikleri, görev ve yetkileri en geç altı ay için
de çıkarılacak tüzük ile belli edilir. 

MADDE 9. — Savunma Sekreterliği, kanun, tüzük ve yönetmeliklerinde belli «dilen işleri dü
zenler ve yürütür. 

MADDE 10. — Hukuk Müşavirliği, Bakanlık makamından verilecek işleri görür. Dairelerin 
hazırladıkları kanun, tüzük ve ytönötmelk tasarılarını inceler. Bunlar ve sorulacak diğer işler 
hakkında hukukî görüşlerini bildirir. 4353 ve 5707 sayılı kanun hükümlerime göre idari ve adlî 
kaza mercilerinde açılan dâvalara ait gerekli bilgileri hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmiyen idarî 
dâvalarda Bakanlığı temsil eder. 

MADDE 11. — Plânlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı: 
a) Bakanlık hizmet alanına giren uzun vadeli genel ve bölgesel kalkınma plânlarının esasla

rını tesbift eder. 
(b) Bakanlık dışındaki kamu ve özel sektör kuruluşlarının ormancılık konularındaki yatı

rım ve proje tekliflerinin kalkınma plânı amaçlarına, ormancılık ekonomisinin icaplarına uygun
luğunu inceler ve görüşlerini bildirir. 

c) G-enel Plânlama ve yatırım programları için ihtiyaç duyulan ormancılık hizmetleri ile 
ilgili kaynaklar hakkında bilgileri, derler, değerlendirir ve gerekli ekonomik araştırma ve etüt
leri yapar; ham veya işlenmiş orman ürünlerinin gerektiği gibi pazarlanması için, üretim, tüke
tim, standarıdizasyon, fiyat hareketlerine, iç, ve dış pazar konularına ilişkin araştırmaları yapar, 
değerlendirir ve izler, istatistik verilerini derler. 

d) Bakanlık bütçelerini incelemek suretiyle bütçe ile yıllık programların birbirine uygunlu
ğunu sağlar. 

e) Yatırımlarla ilgili yıllık programlar ve icra plânında yeralan Bakanlık görevlerinin yıl 
ısonu itibariyle gerçekleşme durumunu ve değerlendirme sonuçlarını incelemek suretiyle başarı 
ve aksaklıkların nedenlerini ve gelecek yıl çalışmalarında ğöz önünde bulundurulacak hususları 
tesbit eder. 

(Millet Meclisi (S. Sayısı : 427) ' 


