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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açılarak üç oturum yaptı. 
Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in özürlüler Haftası münasebetiyle, her yıl, çeşitli 

^ toplantı, seminer, söyleşi, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunulduğuna; bu faaliyetlerin, özürlü 
vatandaşların sorunlarına çare olacağı yerde, çoğu zaman, belli ölçüde duygu sömürüsü yapı
larak, bu kişilerin istismar edilmesine neden olduğuna; çağımızda, özürlülerin sorunlarının çö
zümü konusunun demokrasi, çağdaşlık ve insan hakları bakımından ölçü olarak kabul edildi
ğine; bu hususun Türkiye'de de kabul edilmesine ve bu vatandaşlarımızın da diğer insanlar 
gibi, dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez ve temel haklarının bulunduğuna; Ülkemizde de 
özürlü ve sakat vatandaşlarımızın çok büyük sorunları olduğuna; bu sorunların çözümünde, 
gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kaldığımıza; özürlülerin bütün ihtiyaçlarını giderecek bir özürlüler 
kanununun çıkarılması gerektiğine ilişkin olarak yapığı gündem dışı konuşmaya, 

Devlet Bakanı Türkan Akyol, özürlülerle ilgili yasal düzenlemeler için şu anda çalışmalar 
yapıldığını; Türkiye'de zihinsel özürlüler konusunda en büyük sorunun akraba evliliği olduğu
nu ve bunu önlemek gerektiğini; bebeklikte çocuk felci aşısının uygulanmasıyla beden özürlü 
kişilerin sayısını yüzde 90-95 azaltmanın mümkün olduğunu belirterek; 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, İçişleri Bakanlığının 2 Mayıs 1992 günkü Res
mî Gazetede yayımlanan yönetmeliğine göre, fitre ve zekât toplama hakkının sadece Türk Ha
va Kurumuna verildiğine; bu yönetmeliğin, inançlarına bağlı milletin vicdanına ambargo koy
maktan başka bir şey olmadığına; bunun, Anayasa ve laiklik ilkelerine aykırı olduğuna; kur
ban derisinin diğer birçok hayır, kurumları da varken, mecburî olarak Türk Hava Kurumuna 
verilmesinin yanlış olduğuna; bıi yönetmeliğin derhal iptal edilmesi gerektiğine ilişkin gündem 
dışı konuşmasına, 

tçişleri Bakanı İsmet Sezgin, ilgili yönetmeliğin, kurban derisi konusunda bir açıklık ol
maması nedeniyle değişik şeklide yorumlanabileceğini; bunu düzeltmek için hemen bir ek yö
netmelik çıkarılacağını ve kurban derisini, vatandaşımızın istediği yere verebilmesinin sağlana
cağını; 

Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendilleri'in, bu Hükümet döneminde BOTAŞ Genel 
Müdürlüğüne getirilen kişinin, göreve geldiği günden itibaren büyük bir kıyıma girdiğine; çe
şitli bahanelerle görevden almanın, teşkilatta sıkıntı yarattağına; insanlara, fikirlerinden dola
yı kıyım yapmanın memlekete huzursuzluk getireceğine; bu gibi uygulamaların durdurulması 
gerektiğine ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmaya; 

Orman Bakanı Vefa Tanır, hükümtlerin, çalışacakları kişileri seçmesinin normal bir ta
sarruf olduğunu; bu gibi konuların bakanlara yazılı olarak sorulmasında fayda bulunduğunu; 
isim zikrederek Genel Kurul huzuruna getirilmesinin, kişileri rencide edeceğini ifade ederek, 

Cevap verdiler. 
Madrit'te yapılacak olan ve vaki davete icabet edilmesi, Genel Kurulca daha evvelce kabul 

edilmiş bulunan kamu makamlarına karşı vatandaşlar tarafından yapılan şikâyetleri soruştur
makla görevli OMBUDSMAN'Iar Toplantısına, DYP Grubunca ismi bildirilen, Ankara Mil
letvekili M. Tınaz Titiz'in katılacağına ilişkin Başkanlık tezkeresi ve V 

Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu'nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun-
dan çekildiğine ilişkin önergesi, 
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Başkan, başkanvekili,'sözcü ve kâtip seçimine ilişkin; 9/1 ve 9/3 
Numaralı Soruşturma komisyonları Geçici başkalarının tezkereleri, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un (6/248) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı

ğına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 
(10/4) ve (10/8-5)/esas numaralı Meclis Araştırması komisyonları başkanlıklarının, Ko

misyonların çalışma sürelerinin 22 Mayıs 1992 tarihinden itibaren 3'er ay daha uzatılmasına 
ilişkin tezkereleri kabul edildi. / 

New York'ta düzenlenecek olan 11 inci Türk Haftası etkinliklerine katılmak ve temaslar
da bulunmak üzere Hükümeti temsilen Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret edecek olan heye
te katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve ekli listenin yapılan oylamaları 
sonucunda Genel Kurulda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığımdan; 

14 Mayıs 1992 Perşembe günü saat 15.00'te tolanmak üzere, birleşime 17.14'te son verildi. 
-/ 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Cofkun Halil Çıdhaoğlu 
İstanbul tzmir 

Kâtip Üye ' Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

14 . 5 .1992 Perşembe 

Teklifler 
1. — Antalya Milletvekili Hayri Doğan ve 8 Arkadaşının, Yüksek öğretim Kurumlan 

Teşkilâtı Hakkındaki 2809 Sayılı Kanunun 23 üncü Maddesine (f) Bendi Eklenmesine İliş
kin Kanun Teklifi (2/343) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.5.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu Maddesine 2 Fıkra Eklenmesi ve 80 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/344) (Sağlık ve Sosyal işler Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 8.5.1992) 

3. — Zonguldak Milletvekili Adnan Akın'ın, Türkiye Otobüsçüler Birliği Kanun Teklifi 
(2/345) (Adalet ve Bayındırlk, İmâr, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 12.5.1992) 

4. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 12 Arkadaşının, Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/346) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 12.5.1992) 

5. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/347) (Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.1992) 

Raporlar ' <• 

1. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma tarihi 
: 14.5.1992) (GÜNDEME) 

2. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 
(GÜNMDEME) 

Meclis Soruşturması Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 52 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Ço

cuk Esirgeme Kurumu ile Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri şahsi çıkarları için 
harcayıp Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine 
uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Güler İleri hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.1992) 

2. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşının Devlet eski Bakanı 
Güler İleri hakkındaki yolsuzlukları örtbas ederek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman 
Demirel ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü haklarında Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/8) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.5.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveluli Yasin Hatipoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

o ; • — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın üyeler, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın üylerin, ad
ları okunduğu zaman, yüksek sesle, burada bulunduklarını işaret etmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Değerli milletvekilleri, gruplar arasında vaki mutabakat sonucu, programın özelliğini ve 

süresini de dikkate almak suretiyle, yalnız bir sayın üye arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — istanbul Milletvekili Gürol Soylu'mn, Emlak Bankasının konut satışlarıyla ilgili olarak ba

sında çıkan haberlere ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Emlak Bankasının, basında çıkan konut satışlarıyla ilgili haberlerle ilgili 

olmak üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Gürol Soylu söz istemişlerdir. 
Sayın Soylu, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Soylu, bir dakikanızı rica edeyim... 
Buyurun efendim. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Grup başkanvekili arkadaşlara, aynı konuda ismimin 

geçmesi nedeniyle hassasiyetimi bildirip konuşmak istediğimi ifade ettim; uygun gördüler. Ar
kadaşımın da üç dakikasını rica ederek, ben de aynı mealde söz istiyorum. 

GÜROL SOYLU (İstanbul) — Memnuniyetle Sayın Başkanım. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Tabiî, tabiî... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Mümkündür... 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz... Gündem dışı, üç kişiyi geçmemek üzere, söz 
verip vermeme hususu, tamamen Başkanlığın takdirindedir; ama, bendeniz, grup yöneticileri
mize ve Genel Kurulumuza olan saygımdan dolayı, onların arzuları istikametinde gündem dışı 
söz vermedim. Bir tek sayın üyeye söz verilmesi hususunda mutabakatları vardı. Şşyet, arala
rındaki bu centilmenlik anlaşmasını, prensip anlaşmasını bozmamak için, Sayın Soylu, süresi
nin bir kısmını Sayın Gürdal'a verecek olursa, hay hay... Sırf, grup başkanvekillerimizin arala
rındaki mutabakatta yanlışlık olmasın diye, onlara olan saygımdan dolayı bu izni istirham edi
yorum; yoksa bu, tamamen Başkanlığın1 takdirindedir. 
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GÜROL SOYLU (İstanbul) — Memnuniyetle Sayın Başkanım... (DYP ve ANAP sırala-
\ rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
GÜROL SOYLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bir haftadan beri basında çıkan haberler üzerine Sayın Başkandan 

gündem dışı konuşma talep ettim; kendileri kabul buyurdular, grup başkavekilleri kabul bu
yurdular; öncelikle hepsine saygılarımı arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, basında yer alan ve insan haysiyetini rencide eden, bilhassa parla
menterleri, üst düzey bürokratları ve askerî erkânı hedefleyen, yanlış ve kasıtlı bilgiler üzerine 
söz aldım. / , 

Ben, Emlak Bankasında sürveyan (teknisyen),olarak göreve başlayıp, yirmiiki yıl hizmet 
verdikten sonra milletvekili seçilip buraya geldim. O zaman yılda 100 konut üretirken, şimdi 
20 bin konut üreten bir kurumun başından her türlü teftişin, denetleme kurulunun takdirlerini 
alarak buraya geldim. 

Burada kimseyi savunacak değilim. İnsan haysiyeti açısından ve bilhassa parlamenterle
rin, bugünkü güç koşullar altında, bu türlü yanlış beyanlarla mağdur duruma, mahcup duru
ma düşmemeleri için, banka içinde cereyan eden satış şartlarıyla ilgili olarak sizlere gerçek bil
gi sunacağım. Bu konuşmamda herhangi bir parti veyahut da politika söz konusu değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Emlak Bankası 1955 yılından beri Ataköy'de konut üretir; Birinci 
Levent'te de üretmiştir. Emlak Bankası, Birinci Levent'teki bu konutları 1955 ilâ 1960 yılları 
arasında, satamaz duruma düşmüş; hatta zaman zaman da, reklam mahiyetinde olmak üzere, 
bazı sanatçılara dahi bu konutlardan tahsis yapmıştır. 

Emlak Bankası, 1960'h yıllarda, Ataköy'de yılda 100-150 konut yapardı. Banka, o dönemde 
de, faiz ve peşinat koşulu biraz daha uygun olmak üzere, kendi mensuplarına da muayyen bir 
miktar konut ayırır; bunun dışındaki tüm konutları halkın beğenisine sunar ve satışını gerçek
leştirirdi. 

Emlak Bankasının, şehircilik anlayışına uygun olarak yapmış olduğu, altyapısı düzgün, 
iç yapısı son derece muntazam, bilhassa mülkiyet açısından hiçbir pürüzü bulunmayan, yani 
Kat Mülkiyeti Yasasına göre inşa edilmiş, tapusu hazır, hatta bir yıllık bakım garantisi dahi 
olan bu konutlara rağbet çok fazla olmuştur. Rağbetin çok fazla olması nedeniyle, satış yapı-

, lan bankanın önünde kuyruklar oluşmuştur. Takdir edersiniz ki, banka, satış politikası içeri
sinde, bu konutlardan bir kısmını da, kontenjan mahiyetinde ayırıp, üst düzey bürokratlara, 
parlamenterlere, bakanlara, işadamlarımıza satmıştır. Bu 1955 yılından beri de bu şekilde ce
reyan etmiştir. Ayrılan kontenjan, satışa sunulan konutların hiçbir zaman yüzde 10'unu geç
memektedir. Bu sıraları işgal eden yüzlerce değerli milletvekili arkadaşımız, bürokrat arkadaş
larımız, işadamı arkadaşlarımız Ataköy'de, Levent'te konut sahibi olmuşlardır. Bu fiyatlarda 
değişme söz konusu değildir. , v 

Son olarak, bankalar yeminli murakıpları tarafından, her yıl yapılan denetimler netice
sinde bir rapor hazırlanmış. Bu raporda Ataköy'ün 91Ö uncu Mahallesinde satışa sunulan 1 
892 konuttan bir kısmının yani 118 tanesinin kontenjan diye ayrıldığı belirtilmiş. Bu konutlar 
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özellikle seçilen iyi konutlar da değil, satıştan arta kalan konutlar... Bunların 118 tanesi de banka 
mensubudur. Bunlar da, son üç yıl bankada çalışmış, üst düzey yetkilisi, yani genel müdür, 
genel müdür yartımcısı, yönetim kurulu üyesi gibi -puan sistemine göre oluşan- arkadaşlara 
tahsis edilmek üzere ayrılmıştır. 

Bu satışlar yapılırken, Banka Yönetim Kurulu, 1988 tarihinde bir karar alıyor ve diyor 
ki; mensuplarımız bu şartlardan yararlandığına göre, şu anda fiilen bakanlık görevini yapan, 
Devlet Denetleme Kurulunda görev alan, kamu bankalarının genel müdürü olan ve bir de as
kerî erkândan orgenerallik rütbesini haiz olan kişilere, mensupların yararlandığı koşullarla ko
nut verebiliriz. Banka Yönetim Kurulu bu kararı almıştır. Konut talebinde bulunan, gerek mil
letvekili gerek bakanlar, gerekse işadamları, bankanın tespit ettiği koşullarda konut almak için 
müracaat etmiş ve bankanın belirlemiş olduğu 5 tane şarttan birini seçmişlerdir. Bunlar, ya 
yüzde 100, peşin döviz ödeyerek veya yüzde 100 peşin Türk Lirası ödeyerek veyahut yüzde 50'sini 
dövizle ödeyerek, kalan yüzde 50'sini 20 yıl vadeyle borçlanarak veyahut yüzde 50'sini Türk 
Lirası olarak peşin ödeyip yüzde 50'sini Türk Lirası olarak borçlanarak veyahut da yüzde 25'ini 
peşin ve yüzde 25'ini de tapu safhasında Türk Lirası olarak vererek, geriye kalan yüzde 50 
kısmını da 20 yıl vade ile yüzde 36 faizle ödemek üzere müracaatta bulunmuş ve satın almışlardır. 

Bunların içerisinde, bu listede ismi zikredilmeyen -hiçbir parti gözetilmeksizin- millevte-
kili veya, bakan olan çok değerli kişiler vardır; hatta geçmişte, 1980 öncesinde milletvekili ya
hut bakan olanlara; hatta 1960'dan önce milletvekiüği veyahut da bakanlık yapmış olanların 
geride kalan eşine, çocuğuna, kardeşine tahsis yapılmıştır. Hiç kimse, bedelinin dışında, bir 
fark gözetilerek konut sahibi olmamıştır. Bu konutlardan, milletvekili olmadan önce, mensup
ların yararlandığı şartlarla bir konut alan bir arkadaşınız olarak, bu listede yer alan ve tama
men yanlış olan... Bu, denetleme kurulunun değil, bankalar yeminli murakıplarının listesidir. 
Bakın neler diyorlar... 

BAŞKAN — Sayın Soylu, tabiî, hitabet kürsüsü sizindir; ama, birtakım isimleri okuma
nın faydası olacağı kanaatinde de değilim ve sözlerinizi toparlayınız, çünkü, diğer arkadaşımı
za da söz vereceğim. 

GÜROL SOYLU (Devamla) — Bu listede bazı arkadaşların üç dört kere ismi geçiyor. Olay 
şudur: "Tahsis edilen, tahsis eden" deniyor. Tahsis edilenin anlamı şudur : İsteyen arkadaşımı
za üç dört tane konut numarası söylenmiştir, git bak, bir tanesini beğen, hangisini beğenmiş-
sen onu tahsis edelim anlamındadır. Hürriyet Gazetesinde çıkan ise tamamen yanlıştır. Burada 
deniyor ki, konut devralanın adı soyadı, konut devredenin adı soyadı... Konut devretmek, ko
nut devralmak, bir devlet kurumunda, tapudan yapılır. Emlak Bankasından yapılamaz. Bunu 
kim devretmişse, tapuda bunların hepsinin ismi vardır ve kimse de devretmemiştir. Bunun dı
şında, bu raporda zikredilen 11 sayın bakanın isme de gerçek dışıdır. Onları savunuyor da de
ğilim. Şöyle ki : Banka, bu sistemi uygulamış; ancak, daire tahsis edilen değerli arkadaşlar, 
dört ay sonra, bunun yanlış olduğunun farkına vararak ve bu faizlerin yanlış olduğunu belirte
rek bunu bankaya düzelttirmişlerdir. Bankalar yeminli murakıbının raporunda bu da zikredili
yor. Yani, bir suiistimal, herhangi bir şey yok; bir tavsiye raporu bu. Ayrıca, bakanlık yapmış 
değerli arkadaşımın tüm evrakları burada var; bunun farkına varır varmaz zaten üç ay içeri
sinde borcunu tamamen kapamış. Bu sayı da 11 kişi değildir; 4 kişi müraeaat etmiş, mensupla
rın yararlandığı şartlarla konut sahibi olmuş ve üç ay içerisinde de borçlarının tamamını ka
patmışlardır; hatta, borçlarının tamamını kapatmakla, yüzde 38 faize iblağ edilerek, zarara 
uğramışlardır. * 
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Bu tamamen bir yanlışlığın sonucudur; burada yanlışlığı... 
BAŞKAN — Sayın Soylu, lütfen... Sayın Gürdal'ın süresini de kullandınız efendim. 
GÜROL SOYLU (Devamla) — Bu yanlışlığı, tamamen, Komisyon Başkanı arkadaşımız 

yapmıştır. Kötü niyetle yapmamıştır; şu raporu okumadan açıklamada bulunarak yapmıştır. 
Sayın KİT Komisyonu Başkanından, bunu düzeltmesini rica ediyorum. Kamu vicdanını zede
leyecek, bilhassa milletvekillerinin haysiyetini küçültecek bu türlü davranışlardan kaçınmamız 
lazım. 

Arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Soylu. 

2. — Bursa Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Emlak Bankasının konut satışlarıyla ilgili olarak ba
sında çıkan ve kendisini ilgilendiren haberlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Yine, Emlak Bankasındaki mülk satışlarıyla ilgili olmak üzere, Bursa Mil
letvekili Sayın İbrahim Gürdal; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Gürdal, kısa konuşmanızı rica ediyorum. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; gazetelerde yayımlanan, Emlak Bankası

nın sattığı konutlarla ilgili haberler üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, KİT Komisyonuna,' Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine ve 
Dışticaret Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunun, yeminli murakıp Muhittin 
Bilget, Cengiz Biçer, M. Nejat Özeroğlu imzalı, 11.7.1989 tarihli, 6-6-5 sayılı bir raporu sunul
muş. Bu raporun, kontenjan konutlar listesinin 4 üncü sayfasında yer alan ve İbrahim Gür-
dal'a tahsis olunan, satın alan da Adil Mutlu olan B-32/40 numaralı Ataköy dairesinin tarafı
ma ait olduğunu basından öğrendim. Bir milletvekilinin, evini basından öğrenmesi, beni fev
kalade üzdü. Konunun açıklığa kavuşması için, Emlak Bankası Ataköy Şubesi Müdiresi Aysel 
Orhon'un dikkatine 13.5.1992 günü bir dilekçe yazdım. "13.05.1992 günü gazetelerde ilan edi
len Emlak Bankası konutlarından olan İbrahim Gürdal (DYP Milletvekili) devrettiği Adil Mutlu 
yazısı ile ilgili alış ve devredişte bahsedilen, ekte nüfus cüzdanımı sunduğum, İbrahim Gürdal 
benim olup olmadığımın..." diyerek, bu konutun benim olup olmadığını, Emlak Bankasında
ki zabıtları ve tapu kâğıdını, hatta bu konutta oturan şahsın kim olduğunu öğrenmek üzere 
dilekçeyle başvurdum. Dilekçeme gelen cevap şu : 

"Sn. İbrahim Gürdal 
Şubemize muhatap faksınız cevabıdır. 
Şubemiz kayıtlarında yapılan araştırma neticesinde İbrahim Gürdal adına açılan konut 

kredisine rastlananamıştır." 
Böyle, isminize rastlanmamıştır şeklinde bir evrakla karşı karşıya kaldım. Bu, devletin ev

rakları... Bu devletin evrakları, benim evimin olduğunu söylüyor; ben, benim evimin olduğu
nu bilmiyorum. Bu durum, beni, yalnız ibrahim Gürdal olarak değil, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin-, hepiniz gibi, onurlu, şerefli bir üyesi olarak da yaralamıştır. Meclisimizi de yarala
mıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu konuları hiçbir incelemeye tabi tutmadan basına ver
menin ve Meclisi yaralamanın, Meclise ve Komisyonlara herhangi bir fayda getireceği kanaati
ni taşımıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Şimdi, şunu söylüyorum : Olayların doğruluk derecesinin ortaya çıkması için, almayanla
rın aklanması için, hakkın ortaya konulması için -eğer bu, benim hakkımda düzenlendiyse-
bu konuda yasa yoluna başvuracağım. Banka yeminli murakıbı Muhittin Bilget, Cengiz Biçer 
ve Nejat özeroğlu'nun, yasanın vereceği cezaya katlanacaklarını... 

İLKER TUNCAY (Çankırı) — KİT Komisyonu Başkanını ver mahkemeye... 
İBRAHİM GÜRDAL (Devamla) — Bunu hangi komisyon, hahgi gerekçelerle söylediyse, 

o komisyonun bunu savunmasını; Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olmam nedeniyle 
de, Meclise gelecek gölgenin, milletvekilliğini zedeleycegi ni; bu açıdan da Meclisin bu konuya 
itibar göstermesini arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu ev eğer bana aitse anahtarını istiyorum. Eğer bana ait değilse, 
kime ait olduğunun veya benim ismime tahsis çıkartıp da kim tarafından alındığının kamu vic
danı önüne dökülmesini arzu ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürdal, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — italya'ya gidecek olan Başbakan Süleyman DemireVin dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet 

Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü 'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/444) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığının iki adet tezkeresi 
vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mayıs 1992 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Başbakan 

Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cundoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — italya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'tn dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/445) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mayıs 1992 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Devlet Ba

kanı Cavit Çaglar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, ugyun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 52 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu ile Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri şahsî çıkarları için harcayıp Devleti 
zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet 
eski Bakanı. Güler ileri hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/7) 

BAŞKAN — iki adet Meclis soruşturması önergesi vardır. Bu önergeler bastırılıp sayın 
üyelere dağıtılmıştır. 

Meclis soruşturması önergelerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Eski Bakanı Sayın Güler tleri'nin Bakanlık görevi sırasında, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri şahsî çıkarları 
için harcadağı belgelerle kanıtlanmıştır. 

Olayın basında yer almasından ve kamuoyunda beliren tepkilerden sonra, konu, iki gen
soru ile TBMM'ne getirilmiştir. Bunun üzerine ilgili Bakan suçlamaları kabul ederek istifa et
miştir. • v • 

Ancak, Devlet Eski Bakanı Sayın Güler tleri'nin hukuka ve yasalara aykırı fiilleri, sadece 
siyasî sorumluluk yönünden değil, aynı zamanda cezaî ve hukukî sorumluluk yönünden de 
soruşturulma ve sonuçlandırılma gerektirecek niteliktedir. Adı geçenin başkaca bir yasa hük
münü ihlâl edip etmediğinin soruşturlması ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine aykı
rı eylemlerinden dolayı hakında Meclis soruşturması açılması zorunlu görülmektedir. 

İlgili hakkında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılması yo
lunda işlem yapılmasını saygı ile arz ederiz. 

Halit Dumankaya 
- İstanbul 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Ahmet Kabil 
v Rize 

Salih Ergün 
İstanbul 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Hasan Korkmazcan 
Denizli , 

Avni Akyol 
ı • Bolu 

Sabir Öztürk 
İstanbul 
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Engin Güner 
İstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Ergun özdemir 
Giresun 

Adem Yıldız 
Samsun 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Hasan Çakır 
Antalya 
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Emin Kul 
İstanbul 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

•İbrahim Özdemir 
İstanbul 

Osman Ceylan 
İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

Neşat özer 
Muğla 

Gazi Barut 
Malatya 

: Adnan' Kahveci 
İstanbul 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Mümin Gençoğlu 
Bursa 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrix 

Recep Ercüment Konukman 
İstanbul 

Mahmut Orhon . 
Yozgat 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Halil İbrahim Özsoy 
Afyon 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Cengiz Bulut 
İzmir 

• Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Seyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Süha Tanık 
İzmir 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Cem Kozlu 
İstanbul 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Işılay Saygın 
İzmir 

2. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşının Devlet eski Bakanı Güler ileri 
hakkında yolsuzlukları örtbas ederek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk-Ceza Kanu
nunun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Başba
kan yardımcısı Erdal inönü haklarında Meclis soruşturması anılmasına ilişkin önergesi (9/8) 

BAŞKAN — İkinci önergeyi de okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Eski Bakanı Sayın Güler tleri'nin Bakanlık görevi sırasında, Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu ile Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri şahsî çıkarları 
için harcadığı belgelerle kanıtlanmıştır. 

Olayın basında yer almasından ve kamuoyunda beliren tepkilerden sonra, konu, iki gen
soru ile TBMM'ne getirilmiştir. Bunun üzerine ilgili Bakan suçlamaları kabul ederek istifa et
miştir. 

Ancak, Devlet Eski Bakanı Sayın Güler tleri'nin hukuka ve yasalara aykırı fiilleri, sadece 
siyasî sorumluluk yönünden değil, aynı zamanda cezaî ve hukukî sorumluluk yönünden de 
soruşturulma ve sonuçlandırılma gerektirecek niteliktedir. Adı geçenin başkaca bir yasa hük
münü ihlâl edip etmediğinin soruşturlması ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine aykı
rı eylemlerinden dolayı hakında Meclis soruşturması açılması zorunlu görülmektedir. 

Bu konuda bir Meclis soruşturması istemi TBMM Başkanlığına sunulmuştur. 
Bu gelişmeler sırasında, Başbakan Süleyman Demirel ile Başbakan Yardımcısı ve Devlet 

Bakanı Sayın Erdal İnönü'nün, olaya, siyasî çıkarlarını ön planda gözeten bir tutumla yaklaş
tıkları açığa çıkmıştır. Adı geçenler, kamu yararını gözeterek yasaları uygulamak ve yolsuzluk
ları önlemek yerine, kesinleşmiş yolsuzlukları örtbas etme gayretine düşmüşlerdir. Suç teşkil 
eden eylemleri basit yanılgılar şeklinde göstererek kamu vicdanını yaralayıcı bir tutum izlemiş
lerdir. tler'nin istifası öncesinde ve sonrasında da yolsuzluklarla ilgili yasal işlemlere geçme
mişlerdir. 

Anılan sebeplerle, Başbakan Sayın Süleyman Demirel ile Başbakan Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı Sayın Erdal inönü haklarında, eylemlerine göre, Türk Ceza Kanununun 240 inci mad
desi ve Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasını saygı ile arz 
ederiz. 

Hasan Kormazcan Halk Dumankaya 
Denizli istanbul 

Adem Yıldız Salih Ergün 
Samsun istanbul 

Edip Safder Gaydalı Abbas tnceayan 
Bitlis Bolu 

Tunca Toskay Şerif Bedirhanoğlu 
istanbul Van 

Refik Arslan Şükrü Yürür 
Kastamonu Ordu 
Avni Akyol Hasan Çakır 

Bolu Antalya 
Yusuf Pamuk Yaşar Eryılmaz 

istanbul Ağrı 
Kemal Naci Ekşi Emin Kul 

istanbul istanbul 
Selçuk Maruflu Osman Ceylan 

istanbul istanbul 
Hüseyin Aksoy Süleyman Hatinoğlu 

Eskişehir Artvin 

— 124 — 



T.B.M.M. lî : 77 14 . 5 . 1992 O : 1 

Halil ibrahim özsoy 
Afyon 

Engin Güner 
İstanbul 

Sabri öztürk 
İstanbul 

Adnan Kahveci 
istanbul 

Cengiz Bulut 
İzmir 

İbrahim özdemir 
İstanbul 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Recep Ercüment Konukman 
istanbul 

Bülent Akaracalı 
İstanbul 

Gazi Barut 
Malatya 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Nevşat özer 
Muğla 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

Ahmet Kabil 
Rize 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Seyit Eyyüpoğlu 
Urfa 

Süha Tanık 
İzmir 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Mümin Gençoğlu 
Bursa 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Hüsnü Doğan 
İstanbul 

Cem Kozlu 
İstanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Meclis soruşturması açılmasına dair iki önergeyi okut
tum ve bilgilerinize arz ettim. 

Anayasanın 100 üncü maddesine göre, en geç bir ay içinde olmak üzere, görüşme günleri 
Danışma Kurulunca tespit edilip Genel Kurula sunulacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) . 

3. — 58 ve 59 sıra saydı kanun tasarılarının Komisyona iadesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (3/446) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının, içtüzüğün 
89 uncu maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14.5.1992 tarihli gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmının 1 inci sırasında yer alan (S. Sayısı : 58) "Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname" ile 2 nci sırasında yer alan (S. Sayısı: 59)" Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname" lerin, İçtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca, bir defaya mah
sus olmak üzere, Komisyonumuza geri verilmesini arz ve teklif ederim. 

llyas Aktaş 
Samsun 

Plan ve Bütçe komisyonu Başkanı 
Gerekçe : 
Sözü edilen Kanun hükmünde kararnamelerin yeniden gözden geçirilmesine gerek duyul

maktadır. -
BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, söz konusu kanun hükmünde kararnameler, İçtüzüğün 

89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere, önergelerle birlikte, Plan ve Bütçe 
Komisyonuna geri verilmiştir. 

4. — New York'ta düzenlenecek olan 11 inci Türk Haftast etkinliklerine katılmak ve temaslarda 
bulunmak üzere, Hükümeti temsilen Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret edecek milletvekillerine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/447) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş iki tezkeresi var
dır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Vakıa, birinci tezkere dünkü birleşimde okutulmuş ise de, karar yetersayısının bulunma
ması hasebiyle neticeye vardınlamamıştı. Ayrıca, tezkerede değişikliklerin olduğu da bittetkik 
anlaşıldığından, tezkerelerin her ikisini de ayrı ayrı bilgilerinize sunup, sonra oylayacağım. 

Birinci tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
New York'da düzenlenecek 11 inci Türk Haftası çerçevesindeki etkinliklere katılmak ve 

temaslarda bulunmak üzere, Hükümetimizi temsilen 15-19 Mayıs 1992 tarihleri arasında Ame
rika Berleşik Devletlerini ziyaret edecek heyete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de 
katılmaları uygu görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
Liste : 

Bekir Sami Daçe Ali Günaydın 
, Adana Konya 

Ertekin Durutürk Ali Rıza Septioğlu 
İsparta Elazığ 
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Aleattin Kurt 
Kocaeli 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

tsmail Köse 
Erzurum 

Evren Bulut 
Edirne 

Abdulmelik Fırat 
Erzurum 

Adnan Akın 
Zonguldak 

Ahmet Sanal 
Adana 

A. Bekir Tuğ 
Ankara 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Bestami Teke 
Hatay 

Rahmi özer 
Çanakkale 

M. Kâzım Dinç 
Kocaeli , 

- Mikail Aydemir 
Ağrı 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

M. Haluk Müftüler 
Denizli 

Hasan Kılıç 
Ordu 

A. Sezai Özbek 
Kırklareli 
Ali Uyar 

Hatay 
Mehmet Kerimoğlu 

Ankara 
Mustafa Doğan 

Gaziantep 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

Tevfik Diker 
Manisa 

Kadir Bozkurt. 
Sinop 

Turgut Tekin 
Adana 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Sinop 

Halil Demir 
Aksaray 

Mustafa Kaçmaz 
Van 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ethem Kelekçi 
Afyon 

Rıfat Yüzbaşıoğlu 
Niğde 

M. Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

Mustafa Küpeli 
Adana 

Erkut Şenbaş 
tzmir 

M. Sabri Güner 
Kars 

Mehmet Selim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Ali Şevki Erek 
Tokat 

Y. Fevzi Arıcı 
tçel 

İbrahim özdiş 
Adana 

Ali İbrahim Tutu 
Erzincan 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Mustafa Kul 
Erzincan 
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Mehmet Alp Sabri Yavuz 
v Kars Kırşehir 

Muhammet Kaymak Mehmet Dönen 
Adana Hatay 

Abuzer Tanrıverdi Cemalettin Gürbüz 
Adıyaman Amasya 

Mehmet Erdal Koyuncu Ender Karagül 
Siirt Uşak 

Adnan Keskin Fahri Gündüz 
Denizli Uşak 

Musa Erarıcı Mustafa Dağcı 
Konya Kayseri 

Yaşar Erbaz Seyit Osman Sevimli 
Yozgat Karaman 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tezkereyi takip buyurdunuz. 
Tezkereyi ve ekindeki listeyi oylarınıza sunacağım : 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Karar yetersayısı arayın... 
BAŞKAN — Karar yetersayısını dikkate alacağım Sayın Aşık. 
Bu tezkereyi ve ekli listeyi kabul edenler... 
Efendim, karar yetersayısı hakkında tereddüt hâsıl olmuştur. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — 2 arkadaş daha geldi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz efendim?.. 
Değerli milletvekilleri, şimdi bir de kabul etmeyenleri sayacağım ve eğer tereddüt zail ol

mazsa, ayağa kalkmanızı ve iki gruba ayrılmanızı rica ederek yeniden sayacağım : 
Tezkereyi ve ekli listeyi kabul etmeyenler lütfen işaret buyursunlar... 
Sayın milletvekilleri, tereddüt zail olmamıştır. 
Tezkereyi ve ekli listeyi kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... (ANAP sıralarından, "Bravo" 

sesleri, alkışlar) 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AK YÜREK (istanbul) — Bazı bakan ar

kadaşların vekâletleri var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... Vekâlet hususunu Divan biliyor. 
Sayın milletvekilleri, sayın üyeler kalktıkları yerde sayım bitinceye kadar kalmazlarsa na

sıl sayacağız? Rica ediyorum, zamanı harcamayalım efendim... Ayakta olan sayın üyeler, ka
bul anlamında mı ayaktasınız, yoksa tesaddüfen mi?.. (SHP ve DYP sıralanndan "Kabul 
anlamında" sesleri) 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Söylenecek laf mı bu? Biraz ciddiyeti olmalı bu Meclisin. 

BAŞKAN — Terbiyeniz hangisine müsaade ediyor ve elveriyorsa... 
Kabul etmeyenler... (SHP ve DYP sıralarından, "Kabul etmeyenleri de ayağa İcaldırarak 

Sayın Başkan" sesleri) Tabiî, usul bu efendim. 
Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksınlar efendim... 
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Tezkere ve ekli liste kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar (!) ) 

5. — Başbakan Süleyman Demirel'in italya'ya yapacağı resmî ziyarete kattlacak milletvekillerine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/448) 

BAŞKAN — tkinci tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Johns Hapkins Üniversitesi Bolonya Uluslararası Araştırmalar Merkezinde bir konferans 

vermek üzere 14 Mayıs 1992 tarihinde bir heyetle birlikte İtalya'ya yapacağım ziyarete, ekli lis
tede adları yazılı milletvekillerinin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
Liste : 
Sait Kemal Mimaroğlu Ankara 
Tunç Bilget Aydın > 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tezkereyi takip buyurdunuz. 
Tezkereyi ve ekli listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tezke

re ve ekli liste kabul edilmiştir. 
V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — insan Hakları inceleme Komisyonunun 1992/2 Esas Numaralı Raporunun, gündemdeki 

yer ve görüşülme günü ile 14.5.1992 Perşembe günkü Genel Kurul çalışmalarının süresine ilişkin Danış
ma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oy
larınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
No : 30 Tarih : 13.5.1992 
Danışma Kurulunun 13.5.1992 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 

kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Yılmaz Hocaoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Vekili 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Mahmut Alınak Şevket Kazan 

öneri : 
însan Haklarını İnceleme Komisyonunun 11.5.1992 tarih ve 1992/2 Esas Numaralı rapo

runun 14.5,1992 tarihli gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmına alınması ve 
görüşmelerinin Genel Kurulun 14.5.1992 tarihli birleşiminde yapılması; 14.5.1992 Perşembe günü 
Genel Kurul çalışmalarının saat 21.00'e kadar uzatılması önerilmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisini okunduğu biçimiyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞÎTLÎİŞLER 
1. — insan Haklarını inceleme Komisyonunun 1992/2 Esas Numaralı Raporu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bazı yükseköğretim kurumla
rında öğrenim gören kız öğrencilerin başörtüsü taktıkları için maruz kaldıkları disiplin cezala
rıyla ilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnşan Haklarını İnceleme Komisyonu raporunun gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Rapor üzerinde, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre görüşme açacağım; gruplara, Hükü

mete, Komisyona ve şahsı adına iki sayın üyeye söz vereceğim. 
Konuşma süreleri, gruplar, hükümet ve komisyon için 20'şer dakika, şahıslar için ise 10'ar 

dakikadır. * . 

Sayın milletvekilleri, komisyon raporunu daha önceden siz sayın üyelere dağıtma imkânı
mız olmadığından, şimdi, komisyon raporunu okutacağım; ancak, rapor on onbeş sayfa'civa
rındadır; yüksek izninizle -Genel kurula olan saygımızdan dolayı izninizi istirham ediyorum-
değerli Divan Üyesi arkadaşımızın raporu oturduğu yerden takdim etmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bazı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, başörtüleri nedeniyle çe
şitli disiplin cezalarıyla cezalandırıldıklarını, derslere alınmadıklarını, sınavlara derslere alın
madıklarını, sınavlara sokulmadıklarını, böylelikle öğrenim görme haklarının ihlal edildiğini 
ileri sürerek, Komisyonumuza başvurmaları üzerine; Komisyonumuz, 25.12.1991 tarihli 4 ün
cü Birleşiminde konuyu yerinde ve derinlemesine araştırmak amacıyla bir alt komisyon kurul
masına karar verilmiştir. 

Alt komisyonun, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üni
versitesinde ilgililerin görüşlerine de başvurarak gerçekleştirdiği yerinde inceleme sonucu ha
zırlanan rapor, Komisyonumuzun 26.2.1992 tarihli 11 inci Birleşiminde, Ankara Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden yetkililerin ka
tılımlarıyla görüşülerek ilişikteki şekliyle benimsenmiştir. 

Raporumuz, 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun 4 üncü mad
desinin (d) ve (e) bentleri ve 6 ncı maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere saygıyla sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Ahmet Türk Mehmet Özkan 

Mardin İzmir 
Başkanvekili Sözcü 
HacrFiliz Zübeyir Aydar 
Kırıkkale Siirt 
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Kâtip 
İ. Halil Çelik 

Şanlıurfa 

Üye 
M, Tınaz Titiz 

Ankara 
(Ek düşünce, notumdaki hususlar saklı 

kalmak üzere) 
Üye 

Fevzi tşbaşaran 
İstanbul 

(Muhatap Hükümet olmalıdır. Anayasa ve 
kanunların uygulanmasını sağlamak, icra

nın görevidir. Gerekirse hukukî düzenleme
ler yapılmalı) 

, Üye 
ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

Üye 
Rıza Akçalı 

Manisa 
Üye 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

(Son toplantıya katılmadı) 
Üye 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

14 . 5 . 1992 O 

Üye 
Uğur Aksöz 

Adana 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ferudun Pehlivan 

Bursa 
(Son toplantıya katılmadı) 

Üye 
Hasan Mezarcı 

İstanbul 

Üye 
Refik Arslan 
Kastamonu 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Sırrı Sakık 
Muş 
Üye 

M. Fevzi Şihanlıoğlu 
Şanlıurfa 

Üye 
Eyüp Aşık 

Trabzon 

Üye 
Ali Uzun 

Zonguldak 
(Son toplantıya katılmadı) 

Ek Düşünce Şerhi 
Komisyon raporunun sonucuna, yani türbanın giyim-kuşam özgürlüğünün bir parçası ol

duğuna katılıyor; ancak, gerekçelerden birisi olarak alt komisyon raporunda ileri sürülen "İs
lam inanışı içinde ise örtünmek, başörtüsü takmak, Kuran'ın kesin emirleri cümlesindedir" 
düşüncesinin, insan haklarının değerlendirilmesinde esas alınamayacağını düşünüyorum. İn
san Hakları Komisyonu olarak ifade edilebilecek olan husus, giyim-kuşam konusunda konu
lan sınırlamaların -toplumun, demokratik kurumları yoluyla çizdiği yaşam biçimine aykırı ol
maksızın, ya da onu değiştirmeye zorlamaksızın- insan haklarına aykırılığının ifade edilmesi 
ve gerekli yasal (ve anayasal) düzenlemelerin yapılmasının tavsiye edilmesidir. 
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Bu düzeltmenin ışığı altında giyim-kuşam konusundaki sınırlamaları insan haklarıyla bağ
daşmadığı düşüncemi ifade ederim. 

M. Tınaz Titiz 
Ankara 

Alt Komisyon Raporu 
Bazı üniversitelerimizde okuyan kız öğrencilerin başörtüsü taktıkları için maruz kaldıkla

rı disiplin cezalarıyla ilgili olarak Komisyonumuza vaki müracaatları üzerine, konu, insan haklan 
ihlalleri yönünden incelemeye alınmıştır. 

Durumu yerinde tespit etmek ve konuyu derinlemesine araştırmak üzere bir alt komisyon 
teşkili yine Komisyonumuzca karar altına alınmıştır. Bütün siyasî parti temsilcileri ve bağımsız 
üyeden teşekkül eden Komisyonumuz, sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üni
versitesi ve Hacettepe Üniversitesi Rektörlerini makamlarında ziyaret etmiş, konu üzerindeki 
uygulamalarını ve görüşlerini almıştır. 

Sırasıyla bu üniversitelerimizin rektörlerinin bu konu üzerinde söylediklerini ana başlık
larıyla aşağıya sıralıyoruz : 

Ankara Üniversitesi Rektörü : 
"31 Temmuz 1991 tarihine kadar kılık kıyafeti serbest bıraktık. Bu arada hiç bir olay çık

madı. Ancak bu tarihte yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı üzerine, 11 Eylül 1991 tarih 
ve 3011 sayılı AÜ Yönetim Kurulu kararı alındı. Yasak işletilmeye başlandı. Ancak bu karara 
göre, öğretim elemanlarımızın başörtülü öğrencileri kesinlikle sınıftan çıkarma yetkileri yok
tur, başörtülü öğrencilerimize ikna metodu ile yaklaşın, muvaffak olamaz iseniz idareye bildi
rin dedik. Bunu bütün öğretim elemanlarına duyurduk. Sadece Eğitim Bilimleri Fakültemizde 
biraz fazla ceza uygulaması oldu. Ancak uzaklaştırma cezası verilmedi. Bayan öğretim elemanlan 
bu konuda idaremizi daha fazla sıkıştırıyorlar. 

Tip Fakültesinde ise, laboratuvar ve ameliyathane kıyafeti bellidir. Başörtüsü serbest iken 
bile bu böyleydi. Hangi fakültemize giderseniz gidin başörtülü öğrenciler okula devam ediyor
lar. Ancak öğretim elemanları bize ihbar ettiler. DGM savcısının karşısına çıktık. Takdir eder
siniz ki, bu bizim için hoş değil." 

ODTÜ Rektörü 
"Başörtüsü serbest bırakılınca peçe de gelir mi diye endişe ettik; fakat, herhangi bir olay 

olmadı; ancak, 31 Temmuz 1991'de yayımlanan gerekçeli karara göre Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararının yürürlükte olduğuna hukukçularımız karar verdiler. Bölüm başkanları, dekan
lar prensipte görüş birliğine vardılar. Böylece yasağı devam ettiren yönetim kurulu kararı oluş
tu. Gayet tabiîdir ki, ben üniversite kamuoyuna karşı duyarlıyım. Aynı zamanda disiplin yö
netmeliğini uyguluyoruz. Yasalardan ayrılmamaya özen gösteriyoruz." 

Hacettepe Üniversitesi Rektörü : 
"İnanç konusu tartışılmaz. Üniversiteler ile ilgili bütün olaylarda rektörler mutlak hâkim 

gibi değerlendiriliyor. Bu kanaat doğru değildir. Ben ancak kararlan tatbik ederim. Kurumu
muzda bir tartışma var. Bazı arkadaşlar, başörtüsü takılsın, bazıları takılmasın diyorlar. Ba
şörtüsü yasağı.önce disiplin yönetmeliğimizin 7/h maddesi olarak mevcut iken, sonradan kal
kıyor. Bu kararı alırken, YÖK Hükümetle ortak oluyor kanaatindeyim. 
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7/h maddesi yürürlükten kalkınca, konu senatomuzun gündemine geldi. Bu konu üzerin
de ısrarlı olundu. Birtakım arkadaşlar başörtülü talebe görmek istemiyor. Bazı arkadaşlar ise 
farketmez diyor. Bu realitedir. Parmak kaldırırken bu yönde kaldırıyor. Neticede senatomuz 
yasağın devamı kararını verdi. Hukuk benim dışımdadır. Onlar mütalaa veriyorlar. Uygulayın 
diyorlar. Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir. Bunu uygulamak zorundasınız. Par
lamento kararlarına uymak zorundayız. Ancak, karşımıza Anayasa Mahkamesi kararı çıkıyor. 

Komisyonumuza gelen dilekçeler incelendiğinde, başörtüsü konusunda yükseköğrenim ku
rumları arasında uygulamada farklılıklar bulunduğu, bazı ünversitelerin bu konuda tam bir 
serbesti uyguladıkları, bazılarının ise, öğrenciler hakkında bir yarı yıl uzaklaştırmaya kadar 
varan disiplin cezaları uyguladıkları görülmektedir. 

Ülkemizde mevcut 29 (yirmidokuz) üniversiteden Ankara'da bulunan 3 tanesinde yasakçı 
uygulama devam ettirilmektedir (ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi). Ayrıca 
bu üniversitelerde fakülteden fakülteye, bölümden bölüme ve hatta öğretim üyelerine göre de
ğişen farklı uygulamalar olmaktadır. Mesela Hacettepe Üniversitesinin Beytepe Kampusünde 
yasak uygulanmamakta, Hacettepe Semtindeki bölümlerde ise farklı uygulamalar yapılmaktadır. 

Benzer uygulama farklılığı, yasaklamanın devam ettiği ODTÜ ve Ankara Üniversitelerin
de de görülmektedir. Ankara Üniversitesinde yasaklama daha ziyade DTCF ve Eğitim Bilimle
ri Fakültesinde uygulanmaktadır. Tabiî ki, bütün bu yasaklı uygulamalar, hukuk kurallarında 
ve uygulamalarında bulunması gerekli "genellik" ve "eşitlik" ilkelerine de aykırıdır. Bu tür 
yasakların öncelikle bütün temel insan hak ve hürriyetlerini kısıtlayıcı yasaklara tavır koyması 
beklenen üniversitelerimizde devam ettirilmeye çalışılması, öğretim üyeleri ile öğrencilerin kar
şı karşıya getirilmesi, öğretim ve araştırma yapılması gereken bu müesseselerimizde bu tür ya
saklamalarla uğraşılması, sanıyoruz bizim kadar çoğu öğretim üyesini de rahatsız etmektedir. 

Komisyonumuza konuyla ilgili olarak yapılan başvurularda 25.10.1990 günlü ve 3670 sa
yılı Yasanın 12 nci maddesiyle yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile yükseköğretim 
kurumlarında kılık ve kıyafetin serbest bırakıldığı, bu maddenin iptali istemiyle Anayasa Mah
kemesinde açılan davanın reddedildiği, üniversitelerde kılık kıyafeti düzenleyen başkaca bir hü
küm, yasa bulunmadığı üniversite idareleri ve öğretim üyelerinin keyfî tutum ve işlemleriyle 
kendilerini cezalandırdıkları, din ve inanç özgürlüklerinin ve öğrenim görme haklarının keyfi 
işlemlerle kısıtlandığı, ortadan kaldırıldığı ileri sürülmektedir. 

Yasaklan devam ettiren üniversitelerin ise ortak görüşleri, mütalaaları şu şekildedir; 
13 Ocak 1985 günlü Yükseköğretim Kurumları öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde 8 Ocak 

1987 günlü değişiklikle, "Çağdaş kıyafet ve görünüm dışındaki bir kıyafet ve görünümde 
bulunmak" disiplin suçu sayılmıştır. 

İnançlarından dolayı başörtüsü takmayı serbest bırakan 10.12.1988 gün ve 3511 sayılı Ka
nun Anayasa Mahkemesinin 7.3.1989 gün ve esas 1989/1 karar, 1989/12 sayılı kararıyla iptal 
edilmiştir. 

28 Aralık 1989 tarihinde YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin kılık kı
yafetle ilgili (h) fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 25.10.1990 gün ve 3670 sayılı Yasa ile "Yü
rürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile yükseköğretim kurumlarında kılık kıyafet 
serbesttir" hükmü getirilmiş olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesi bir önceki iptal gerekçesine 
atıf yaparak söz konusu kanunun, mahkemenin 7.3.1989 gün ve esas 1989/1, karar 1989/12 sayılı 
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kararına aykırı olmadığını ve yükseköğretim kurumlarında çağdaş kıyafet ve görünüme ters 
düşen dinsel nitelikli kılık ve kıyafetin serbest bırakılmasını öngörmediğini belirterek, iptal is
temini reddetmiştir. 

Böylece Anayasa Mahkemesinin ilk iptal kararındaki gerekçeler geçerlidir ve Anayasanın 
153 üncü maddesi gereğince "Anayasa Mahkemesi kararlan... yasama, yürütme ve yargı or
ganlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar" hükmü karşısında yasakları uy
gulamaktan başka çare yoktur. Ayrıca, bu karara paralel olarak çıkarılan yönerge ve senato 
kararları öğrenci Disiplin Yönetmeliğindeki boşluğu doldurmak üzere alınmış kararlardır. Do
layısıyla, öğrencilere başörtü fiilinden dolayı verilen cezaların yasal dayanaklarıdırlar. 

Raporun Amacı : 
Bu raporun iki amacı vardır. Birincisi; bazılarınca başörtü serbestisi, kimilerince de aksi 

yönde yorumlanan 3670 sayılı Yasanın 12 nci maddesi hükmünün ve öğrencilere verilen disip
lin cezalarının mevcut hukuk düzeni içinde, insan hakları yönünden değerlendirilmesi ve bu 
konudaki komisyon görüşünün ortaya konulmasıdır. İkincisi ise 5.Î2.1990 tarih ve 3686 sayılı 
tnsan Haklarını inceleme Komisyonu Kanununun 4 üncü maddesinin (d) bendinde belirtilen 
işlevi başörtüsü açısından irdelemektedir. 

13 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe giren YÖK öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde kılık kıya
fet ile ilgili yasaklayıcı ya da belirleyici herhangi bir hüküm yoktur. Daha sonra 8 Ocak 1987 
tarihinde yapılan bir değişiklikle çağdaş kıyafet ve görünümü öngören 7/h maddesi eklenmiş
tir. Böylece kılık kıyafet, disiplin suçu içine girmiştir. Bilahara 10.12.1988 tarihli 3511 sıyılı Ka
nun çıkarılmıştır. Bu Kanuna göre, "yükseköğretim kurumlarında dershane, laboratuvar, kli
nik, poliklinik ve koridorlarında çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur. Dinî inanç 
sebebiyle boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılması serbesttir" hükmü kanunlaşmıştır; 
ancak, bu madde Anayasa Mahkemesinin 7.3.1989 gün ve esas 1989/1, karar 1989/12 sayılı 
kararıyla iptal edilmiştir. Böylece kanun yürürlüğe girememiştir. Daha sonra 28.12.1989 günlü 
değişiklikle YÖK öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin kılık kıyafetle ilgili (h) fıkrası 
yürürlükten kaldırılmış, bu suretle kılık kıyafet, disiplin suçları içinden tekrar çıkarılmıştır. Şu 
ana kadar da bu konuda herhangi bir düzenleyici yeni madde eklenmiş değildir. 

7/h maddesinin yürürlükten kaldırılmasından hemen sonra, 10.1.1990 tarihinde Ankara 
Üniversitesi Yönetim Kurulu 214 sayılı kararı alarak, bütün öğrencilerin başı açık olarak ve 
herhangi bir dinî, siyasal ideolojik eğilimi simgeleyen veya çağrıştıran bir nitelik taşımamak 
üzere, üniversite öğrencilerine yakışır kıyafet ve görünümde üniversiteye girmelerini hükme bağ
lamıştır. Ayrıca bu yasaklama kararına uymamanın disiplin müeyyidesini, halihazır disiplin 
yönetmeliğinin 9 uncu. maddesinin (k) fıkrasına atfetmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi de aynı tarihte 17.1.1990 tarih ve 90/1 karar sayısıyla bir senato 
kararı almıştır. Bu kararda 7/h hükmünün kaldırılmasına karşı ne gibi önlemler alınacağı ko
nusu görüşülmüş ve neticede senato Anayasa Mahkemesinin iptal karar ve gerekçelerini uygun 
mütalaa etmiş; ayrıca, başörtü yasağını, öğrenci disiplin suçları arasına alabilmek için Hacet
tepe Üniversitesi öğretim ve Sınav Yönetmelikleri ile Yükseköğretim Kurumları öğrenci Di
siplin Yönetmeliğinin Bazı Hükümlerinin Uygulanışı Hakkında Yönergeyi kabul etmiştir. Bu 
yönergenin yasal dayanaklarından ikinci olanı anılan kanunu iptal eden Anayasa Mahkemesi 
kararıdır. 

—' 134 — 



T.B.M.M. B : 77 14 .5 .1992 0 : 1 

Son olarak da 25.10.1990 gün ve 3670 sayılı Kanunla "Yürürlükteki kanunlara aykırı ol
mamak kaydı ile Yükseköğretim Kurumlarında kılık kıyafet serbesttir" hükmü getirilmiştir. 
Anayasa Mahkamesi, bu kanunu, buradaki kılık kıyafet serbestisinin, dinsel nitelikli kılık ve 
kıyafetin serbest bırakılmasını öngörmediği gerekçesiyle iptal etmemiştir. Bu kanun şu anda 
yürürlüktedir. 

özet olarak, yürürlükteki kanunlarda kılık kıyafet yasaklamaları ve zorunluluğu sadece 
din görevlileri ve kamu görevlileri hakkındadır. Bunlar dışında kalanlar için tek zorunluluk, 
fes giyilmem esi, şapka giyilmesidir. Kılık kıyafet ve özellikle başörtüsünü konu alan başkaca 
bir kanunî düzenleme bulunmamaktadır. 

Hukukun genel prensiplerinden biri de yasaların vatandaşın aleyhine yorumlanamayaca-
ğı ilkesidir. Yani herhangi bir hususta yasaklayıcı herhangi bir hüküm yoksa, asıl olan onun 
serbest olmasıdır. 

Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı, başörtüsü takan öğrencilere uygulanan cezalar insan 
haklarına aykırıdır. Her ne kadar Anayasa Mahkemesinin 7.3.1989 gün ve esas 1989/1, karar 
1989/12 sayılı iptal kararı mevcut ise de, bu karar 10.12.1988 gün ve 3511 sayılı Kanun için alın
mıştır, o kanuna münhasırdır. Anayasa Mahkamesinin söz konusu kanunu iptal eden gerekçe
sini bir mevzuat veyahut da 3511 sayılı kanunun yerine ikame edilen bir yasaklama hükmü ola
rak kabul etmek ve birtakım başka yasaklamalar ve hukukî düzenlemelerin mesnedi yapmak, 
hukuken mümkün değildir. Nitekim, Anayasanın 153 üncü maddesi hükmü açıktır. "Anayasa 
Mahkemesi bir kanunun veya kanun hükmündeki kararnamelerin tamamını veya bir hükmü
nü iptal ederken kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm 
tesis edemez" ibaresi herhangi bir şüpheye meydan vermeyecek kadar nettir. 

Bu görüşmelerin ışığında söz konusu iptal kararının Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ha
cettepe Üniversitelerince çıkarılan yönergeler ve Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu kararına 
yasal mesnet olması mümkün değildir. 

Ayrıca : 
Anayasa Mahkemesi kararından sonra bazı üniversitelerce yeni kararlar alınarak, yasak

lamaların devamının sağlanması istenmiştir. Bu konudaki yetki, yani öğrencilerle ilgili suç ve 
cezaların tespit ve kararlaştırılması yetkisi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığında olduğu hal
de, bu kuruluş; ilgili düzenlemelerin yer aldığı tek metin olan bahsi geçen Yönetmelikte her
hangi bir değişiklik yapmamış, yasaklamaları yeniden yürürlüğe koymamıştır. 

2547 sayılı Kanunda ve bu kanuna dayanılarak, YÖK'çe yürürlüğe konulan ilgili yönet
melikte öğrenciler için suç teşkil eden eylem, tutum, davranış ve durumlar tek tek -tadadî- ola
rak sayılmış olup, kılık kıyafetle ilgili bir sınırlama, kısıtlama veya yasaklama getirilmemiştir. 
Öğrecilere ceza verilirken dayanak alınan yönetmelik maddelerinin.de konu ile ilgisi bulunma
maktadır. 

2547 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde açıklanan Üniversite Senatosunun, 15 inci mad
dede açıklanan Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri ve yetkileri arasında, disiplin cezaları 
ve suçları konusunda düzenleme yapmak gibi bir husus bulunmamaktadır. 

Aynı maddede de açıklandığı üzere, yönetmelik tarzı düzenlemelerin Resmî Gazetede ya
yımlanması; uygulamaları konusundaki zorunluluğun sağlanabilmesi, genellik ilkesinin yerine 
getirilebilmesi açısından önemlidir ve gereklidir. 
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Yasaklamanın sürdürüldüğü Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, Üniversite Yönetim Ku
rulunun kararı ile yürürlüğe konulan Yönerge, Hacettepe Üniversitesinde Senato tarafından 
kabul edilen bir Yönerge ve Ankara Üniversitesinde ise, Üniversite Yönetim Kurulunun bir ka
rarı ile uygulama yürütülmektedir. Bunların hiçbiri Resmî Gazetede yayımlanmamıştır. 

Kanunun 54 üncü maddesinde, öğrencilerin disiplin işlemleri, soruşturma, yetkiler ve ce
zalar genel ilkeleri ile açıklanmıştır. Aynı Kanunun 65 inci maddesinde ise, "öğretim eleman
ları, memur ve diğer personel ile öğrencilerin disiplin işlemleri disiplin amirlerinin yetkileri ve 
disiplin kurumlarının teşkili ve çalışması ile ilgili hususların Yüksek öğretim Kurulu tarafın
dan çıkarılacak yönetmeliklerle düzenleneceği" öngörülmüştür. Yani, bu konulardaki yönet
melik çıkarma, hukukî düzenleme yapma yetkisi, ancak Yüksek Öğretim Kuruluna verilmiştir. 

Bütün bunlara ilave olarak, jdare hukuku gereği, soruşturma sırasında alınan ifadeler sa
vunma olarak değerlendirilemez. Her ne kadar, ilgili Yönetmelikte önceden yer alan bu konu
daki (20/c) hüküm kaldırılmışsa da, hukukun genel ilkelerinden biri olarak, çeşitli idarî yargı 
kararlarında da yer aldığı üzere, soruşturmacı tarafından alınan ifadeden sonra, ceza vermeye 
yetkili makamca savunma alınır. 25.11.1989 tarihinde yürürlükten kaldırılan bu hüküm, "De
kan, müdür veya disiplin kurulu, disiplin cezasını vermeden önce, sanık öğrencinin yeniden 
savunmasını alır" şeklinde idi. 

Yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı, öğrenci disiplin yönetmeliklerinde tek tek sayı
lan disiplin suçları içinde yer almayan kıyafet düzenlemelerinden, dolayısıyla başörtüsü tak
maktan dolayı verilen disiplin cezaları hukukî mesnetten yoksundur. Çünkü, tarifi verilmeyen 
bir suçun cezası olamaz, öğrencilere tebliğ edilen belgelerde "başörtüsü taktığınız için disiplin 
yönetmeliğinin 9/a, b, d, k, 8/a, 8/e maddeleri uyarınca (1 hafta ile 1 yarı yıl) süre ile okuldan 
uzaklaştırma cezası ile cezalandırılmanız uygun görülmüştür" ibareleri ortak olarak kullanıl
mıştır. Sayılan maddelerin hiçbirisinde başörtü takılması fiili sayılmamaktadır. 

Sayın gerekçelerden dolayı, bazı üniversitelerimizde başörtü takmaktan dolayı verilmekte 
olan disiplin cezaları, insan haklarına ve temel hak ve hüriyetlere aykırıdır kanaati, Komisyo
numuzda hâsıl olmuştur. Şu ana kadar verilen disiplin cezalarından dolayı mağdur olan öğ
rencilerin mağduriyetleri mutlaka giderilmelidir. 

Komisyonumuz, bazı ünverisitelerimizin, başörtüsü konusundaki disiplin uygulamaları
nın, insan haklarını koruma ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarca uygunluğu hususu
nu inceleyerek, aşağıdaki hususları tespit etmiştir. 

Anayasanın madde 12'de, "Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilemez, vazgeçile
mez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir"; madde 17'de, "Herkes, yaşama maddî ve manevî var
lığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir"; madde 24'te, "Herkes, vicdan, dinî inanç ve 
kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, ibadet, dinî 
âyin ve törenler serbesttir. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz" 
ve madde 42'de, "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkında yoksun bırakılamaz" ibaresiyle, kişinin 
temel hak ve hürriyetlerinden bir kısmını sıralamıştır. 

Bu temel haklardan bir tanesi de din ve vicdan hürriyetinden hemen sonra gelen, onun, 
tamamlayıcısı olan ve o olmazsa din ve vicdan hürriyetinin bir mana ifade etmeyeceği bir te
mel haktır ki, o da ibadet hakkı ve ibadet hürriyetidir. İbadetin tarifine baktığımızda, "Tanrı
nın (Allah'ın) emrettiklerini yapmak, yasaklarından kaçınmaktır" ibaresiyle karşılaşıyoruz, tslam 
inanışı içinde ise örtünmek, başörtüsü takmak, Kuran'ın kesin emirleri cümlesindendir. 
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Dolayısıyla başörtüsü serbestisini, kamu hukuku alanında bir düzenleme görmek yerine, 
kişiye ait vazgeçilmez, devredilemez temel hak ve hürriyetler cümlesinden olan, "din ve vicdan 
hürriyeti" ve onun gerek şartı olan ibadet hürriyeti içinde mütalaa etmek kanımızca doğru 
olacaktır. Çünkü, başörtüsü bir zorunluluk olarak getirilmemektedir. Aksine, dileyenler için 
bir temel hakkın kullanılmabilmesi imkânıdır. 

Ayrıca, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde bu ve benzeri temel haklar mecuttur. 
Helsinki Nihaî Senedinde 7 nci madde "Düşünce, vicdan, din ve inanç özgürlükleri de dahil 
olmak üzere, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı"; "Dinî ve ideolojik nedenlerle in
sanlara eziyet edilmesine karşı mücadele etme konusundaki azmimizi ifade ederiz" cümlesi, 
insan Hakları Evrensel Bildirgesinin 18 inci maddesi, "Herkesin düşünce, vicdan ve din öz
gürlüğü vardır. Bu hak din ya da inancını değiştirme özgürlüğünü ve din ya da inancını tek 
başına ya da topluca ve açık ya da özel olarak öğrenme, uygulama, tören ve ibadet yoluyla 
açıklama özgürlüğünü içerir." Madde 26, "Eğitim, insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan 
haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yöneliktir. Eğitim, tüm uluslar, ırklar 
ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirir" ve yine madde 28, "Her
kes, bu bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşeceği bir toplumsal 
ve uluslararası düzene hakkı vardır" ve son madde 29, "Herkes, hak ve özgürlüklerini kulla
nırken, ancak başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin 
sağlanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeni ile genel refah gerekleri
nin karşılanması amacıyla yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olabilir." 

Ayrıca Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 18 inci maddesi, İnsan Hak
larını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesinin 9 uncu maddesi, aynı anlamda hak ve öz
gürlükleri, güvence altına almıştır. 

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı, insan hakları ve temel özgürlükler açısından baktı
ğımızda, başörtüsü takan öğrencilere bazı üniversitelerimizde uygulanmakta olan disiplin ce
zalarının anılan hürriyetleri ve hakları zedeleyici mahiyette olduğu ve insan hakları ihlali içine 
girdiği ve şu ana kadar mağdur olan öğrencilerin mağduriyetlerinin mutlaka giderilmesi ve 30 
gün içerisinde, bundan sonra ihlale devam edildiği takdirde yapanlar hakkında soruşturma açıl
ması görüşü Komisyonumuzda benimsenmiştir. 

Toplumsal barışın arandığı demokratikleşme, şeffaf yönetim ilkelerinin benimsendiği ve 
Anayasamız ile yasalarda bulunan antidemokratik ve insan haklarını zedeleyici hükümlerin 
değiştirilme sürecine girildiği böyle bir dönemde, üniversitelerimizin de bu sürece olumlu kat
kılarını beklemek, insan haklarına aykırı başörtüsü yasağının sona erdirildiğini görmek, okul
larımızın her şeyden önce barış, huzur, hoşgörü ve kardeşliğin hâkim olduğu, bilimin, eğitimin 
ve araştırmanın ön plana çıktığı müesseseler haline getirmek sanıyoruz bizlerin olduğu kadar 
öğretim elemanlarımızın ve yüce milletimizin ortak arzusudur. 

Alt Komisyon olarak yaptığımız araştırmayı ihtiva eden raporumuzu Komisyona arz edi
yoruz. Takdir Yüce Heyetimizindir. 

Rıza Akçalı Mahmut Orhon 
Manisa Yozgat 

Sırrı Sakık Ökkeş Şendiller 
Muş , Kahramanmaraş 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 
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BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, însan Hakklarını İnceleme Komisyonu raporunu 
okuttum. 

Grupları adına söz alanları bildiriyorum : Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mahmut 
Orhon, Refah Grubu adına Sayın Şevket Kazan, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Rıza 
Akçalı. 

Şahısları adına söz talebinde bulunan sayın üyelerin adlarını okuyacağım; ancak, bu, söz 
talebi sırasına göre değildir, mutlaka sıralayarak yazmaya mecbur olduğumuz için böylece sıra
ladık. Çünkü, şahısları adına söz talep eden beş sayın üye arkadaşımızın talebi, görevli memur 
tarafından aynı anda getirildi. Bu sebeple, hangisinin önce müracaat ettiğini tespitimiz müm
kün değildir. Başkanlık, bu beş sayın üye arasından ancak iki sayın üyeye söz verebilme imkâ
nına sahiptir. Bir de Gümüşhane Milletvekili Sayın Lütfü Doğan söz talebinde bulunmuştur. 
Böylece altı sayın üye söz talebinde bulunmuştur. Bu altı sayın üyeden iki sayın üyeye söz vere
bileceğimize göre, bu altı isim içerisinden ikisini kura çekmek suretiyle belirleyeceğiz ve bu su
retle sadece o iki sayın üyeye söz verme imkânımız olacak. 

Arz etmiş oluyorum. 
HASAN MEZARCI (İstanbul) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
HASAN MEZARCI (İstanbul) — Sayın Başkan, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

adına da bir üyeye söz verirseniz -ki, müracaatım var- aynı zamanda Komisyon sözcüsüyüm, 
dolayısıyla söz hakkı talep ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî komisyonların her zaman söz söyleme imkânı var; ancak, 
komisyon adına söz imkânı, başkan veya başkanvekillerinin ya da başkan veya başkanvekili 
yoksa, o konu için seçilmiş sözcünündür. Bu sebeple, başkan veya başkanvekili varken, size, 
komisyon sözcüsü olsanızda, söz veremem. Kaldı ki, Sayın Başkanlığın bana ulaşan yazısında 
sizin komisyon sözcülüğü konunuz tereddütlü, Başkanlığın bize ulaşan yazısından onu anla
dım. O bakımdan, size o sıfatınızla söz verme imkânı maalesef yok. 

MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Ankara) — Sayın Başkan, muhalefet şerhim vardı... 

BAŞKAN — Sayın Titiz, zannediyorum takip imkânınız olmadı; raporun başında, önce
likle zatı âlinizin muhalefet şerhini okuduk efendim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut Orhon; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Anavatan Grubu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Konuşmamın başında, raporu, Anavatan Grubu olarak tümüyle benimsediğimizi özellik-

le belirtiyorum. Çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı, bu güzel raporu hazırlayan insan 
Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Raporun oybirliğiyle be
nimsenmesinin, Parlamentonun saygınlığının artması yönünden ayrıca takdire şayan olduğu
nu belirtiyorum. 

11.12.1991 tarihindeki konuşmamda başörtüsüyle ilgili açıklamalarda bulunmuştum. Şimdi 
de rapora bazı katkılarda bulunmak istiyorum. 

Rapordan ve rektörlerin ifadelerinden anlaşıldığı gibi, 29 Üniversitenin 26'sında, türban
la veya başörtüsüyle ilgili bir problem bulunmuyor. Sadece 3 üniversite, konuyu, kendileri için 
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bir sıkıntı görüyor; ancak, kendilerinin de ifade ettiği gibi, başörtüsü serbest bırakılınca hiçbir 
olay olmuyor. Sıkıntı, birtakım yasaklar getirildiği zaman meydana çıkıyor. Burada sıkıntı, ka
nundan veya kanun boşluğundan gelmiyor; sıkıntı yönetimde ve birtakım kişilerin kaprislerin
den ileri geliyor. 

Anayasa, başörtüsünü yasaklamıyor; aksine, raporda belirtildiği gibi, saygı duyulması ge
rektiğini yazıyor. Anayasanın 10, 12, 17, 20, 24 ve 25 inci maddeleri bunu açıkça gösteriyor. 
Bunların hepsinden raporda bahsedildiği için okumuyorum; sadece, raporda bahsedilmeyen 
10 uncu maddenin birinci fıkrası ile 17 nci maddenin bir ve üçüncü fıkralarını aynen okumak 
istiyorum. 10 uncu maddenin birinci fıkrası aynen şöyle : "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, si
yasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önün
de eşittir." 17 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları ise şöyle : "Herkes, yaşama, maddî 
ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapıla
maz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz." 

Bu maddelerde de görüleceği gibi, Anayasada başörtüsü yasağı yoktur. Yasak, demokra
siyle de bağdaşmamaktadır. Çifte standartlı demokrasi, zaten demokrasi değildir. 

Şimdi de uluslararası sözleşmelere geliyorum. Bunlardan, Helsinki Nihaî Senedinin 7 nci 
maddesine, tnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 18, 26 ve 29 uncu maddelerine, ayrıca kişisel 
ve Siyasal Haklar UluslararasrSözleşmesinin 9 ve 18 inci maddelerine, raporda açıklandığı için 
değinmiyorum. Paris Şartına gelince Paris Şartının "tnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun 
Üstünlüğü" bölümünün ikinci paragrafında aynen "tnsan hakları ve temel Özgürlüklere her 
insan doğduğu anda sahip olur, bunlardan feragat edilemez ve hukukun güvencesi altındadır. 
Yönetimin ilk sorumluluğu, bunları, gelebilecek zararlardan korumak ve geliştirmektir" de
nilmektedir. Dördüncü paragrafında, "Her ferdin,.düşünce, vicdan ve din ya da inanç özgür
lüğüne sahip olduğunu, toplumsal ve kültürel haklardan yararlanma hakkı olduğunu, hiçbir 
ayırım yapılmaksızın teyit ederiz" denilmektedir. Altıncı paragrafında ise "Haklarının her
hangi bir şekilde ihlali karşısında, herkesin, ulusal ya da uluslararası her türlü etkin çarelere 
başvurabilmesini sağlayacağız" şartını getirerek, sorunun uluslararası platformlarda çözülebi
leceğini, Paris Şartına imza koyan devletlerin de buna uyması gerektiğini açık şekilde ifade 
etmektedir. 

Bununla ilgili olarak, Şenay Karaduman'ın, Avrupa tnsan Hakları Komisyonundan aldı
ğı müspet rapor vardır. Raporu burada uzun uzun okumuyorum; tarih 22 Ocak 1992'dir. Oku
lunu bitirip, diploma hakkı kazanan bu gencin tek suçu diplomasını almak için istenilen ba-
şörtüsüz resminin olmamasıdır. Bu öğrenci çıkışını almış, hâlâ diplomasını alamamıştır. 

Gene, AGÎK metnin "insanî boyut" kısmında, "insanlara farklı muamele edilmesine karşı 
mücadele etmek ve keza dinî ve ideolojik nedenlerle insanlara eziyet edilmesine karşı mücadele 
etmek konusundaki azmimizi ifade ederiz" denilmektedir. Görüldüğü gibi, gerek Anayasada 
gerek uluslararası sözleşmelerde gerek 2547 sayılı Kanunda ve gerekse üniversite disiplin yö
netmeliğinde yasaklayıcı bir madde yoktur; üstelik, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerde din 
ve vicdan hürriyetine saygıyla birlikte, Anayasanın 42 nci maddesinde "Kimse, eğitim ve öğre
nim hakkından yoksun bırakılamaz" denilmektedir; yapılan ise, tam tersi bir uygulamadır. 

Gene, Anayasanın 38 inci maddesi "Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun 
suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz" demektedir; yani, 38 inci madde, suç ola
rak nitelenen olay işlendiği tarihte suç olarak kabul edilmiyorsa, onun suç sayılamayacağını 
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belirtmekte ve bir kişinin kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamayacağını 
ifade etmektedir. Başörtüsünün suç olduğuna dair bir kanun maddesi de yoktur. Anayasa Ata
türk İnkılapları ve uluslararası sözleşmelerde de böyle bir madde bulunmamaktadır. Atatürk 
İlke ve İnkılaplarına gelince: Burada, kadın kıyafetiyle, ilgili hiçbir hüküm yoktur; üstelik, eşi 
Latife Hanımın başörtülü resimleri vardır, anneleri Zübeyde Hanımın Olgunlaşma Enstitüsü 
önündeki resmi de başörtülüdür. 

Üniversitelerin tek dayanağı Anayasa Mahkemesinin, 3670 sayılı Kanunun 7.3.1989 gün 
ve esas 1989/1 karar, 1989/12 sayılı kararına aykırı olmadığını söylemesidir. Size okuyacağım 
kararda, Anayasaya aykırılık görüşü Anayasa Mahkemesince reddedilmiştir "Karar ne ise so
nuç odur" sözü benim değildir; bu söz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Göngör özden'in 
sözüdür ve kendisinin 28.2.1992 tarihli beyanatından bir bölüm okuyorum : "Karar ne ise so
nuç odur. Tüm kişi ve kuruluşları, güçler ayrılığını olumsuz yönde etkileyecek davranışlardan 
kaçınmaya çağırıyorum. Mahkememizin 9.4.1991 tarihli, esas 1990/36 Karar 1991/8 sayılı ka
rarı çok açık olup, dayanakları ve doğrultusu bellidir. Sorun, siyasal değil, hukuksaldır; sade
ce hukuksal değil, aynı zamanda, sorun, insan hakları sorunudur; bunu da özellikle belirtmek 
istiyorum." 

Şimdi de aynı kararnameden pasajlar okumak istiyorum. Davanın iptali için, Anayasa Mah
kemesine Türkiye Büyük Millet Meclisinde o zamanki Anamuhalefet Partisi Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına, Grup Başkanı Sayın Erdal İnönü müracaat etmiş. İptal davasının 
konusu da özet olarak şöyle : "25.10.1990 günlü 3670 sayılı Kadının Statüsü ve Sorunları Ge
nel Müdürlüğünün Kurulması ile 14.1.1970 Tarihli ve 1211 Sayılı ve 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 422 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 12 nci ve geçici 1 inci maddelerinin, Anayasanın 
başlangıcına ve 2, 7, 9, 10, 24, 153 ve 174 üncü maddelerine aykırılığı savıyla iptali istenmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin buna ret kararını da burada kısaca okumak istiyorum : "Anaya
sa Mahkamesinin önceki bölümlerde sözü edilen kararlarıyla belirlenen ilkeler ve Anayasaya 
uygunluğunun koşulları, geçerliliğini ve Anayasanın 153 üncü maddesinin son fıkrasının ön
gördüğü anlamda bağlayıcılığını devam ettirmektedir. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu kuralın, Anayasanın 153 üncü maddesine aykırı bir 
yönü bulunmamaktadır." "Kini, Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı, 153 üncü maddeye aykırıdır" 
diyor; ama, 153 üncü maddeye aykırı olmadığını, Anayasa Mahkemesi, ret kararında kabul 
ediyor. 

\ Ret kararının (b) fıkrasında "Anayasanın 2, 7, 9, 10, 24 ve 174 üncü maddeleri yönünden 
incelenmesinde; dava gerekçesinde, bu maddeler yönünden de Anayasaya aykırılık savı ileri 
sürülmekte ise de, dava konusu maddenin, yukarıdaki bölümlerinde açıklanan anlam ve kap
samı karşısında, sözü edilen maddeler yönünden, Anayasaya aykırılık yoktur" denilmektedir. 
Bu, Anayasa Mahkemesinin kararıdır. 

Burada görüldüğü gibi, Anayasa Mahkemesi Başkanı, verdiği karara ters düşmekte, had
dini aşarak, İnsan Hakları Komsiyonunu kanuna uymamakla suçlamaktadır. 153 üncü mad
deyi tekrar okumasını öneriyorum ve bir paragrafını da ben okumak istiyorum. "Anayasa Mah
kemesi, bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal eder
ken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis ede
mez." Yani, Anayasa Mahkemesi, bu kanunun reddedilmesiyle ilgili müracaatı değerlendirmiş, 
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talep reddedilmiştir. Dolayısıyla, Sayın özden'in söylediği gibi "Karar neyse sonuç da odur" 
İcaidesine uyarak, kabul edilmiş gözükmektedir; kanun reddedilmemiştir. Yani, "İcarar neyse 
sonuç odur" gerekçeyle sonuç yorumlanamaz. 

iki üyenin de bu konuyla ilgili, biri lehte, biri aleyhte olan gerekçelerini burada, okumak 
istiyorum. 

önce, lehteki gerekçeyi okuyorum : "Artık, yükseköğrenim kurumlarında hangi kılık ve 
kıyafetin yasalara aykırı olduğunun belirlenmesi ve yorumlanması Anayasa Mahkamesinin de
netim görevi dışında kalır. Verilen iptal kararında, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygu
lamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edememe şeklindeki Anayasa kuralı ret kararında da 
geçerli olacaktır. 

Bu yasanın, uygulamada nasıl anlaşılması gerektiğini öncelikle yorumlayacak olan, idare
nin işlemlerinden doğacak adlî ve idarî sorunların çözüme kavuşturulduğu yer olarak bilinen 
Yargıtay ve Danıştaydın 

Dava konusu 3670 sayılı Yasanın 12 nci maddesiyle 2547 sayılı Yasaya eklenen ek 17 nci 
madde, Anayasa Mahkemesinin daha önce verdiği, 3511 sayılı Yasaya ilişkin iptal kararında 
belirtilen hukukî ayrılıkları içermediğinden, Anayasa kuralları yönünden düzeltilmiş, yeni bir 
düzeltme niteliğindeki bu hüküm Anayasaya aykırı değildir." 

Aleyhte olan gerekçenin de bir kısmını okumak istiyorum : "Dava konusu kural, yüksek
öğrenim kurumlarında kılık kıyafeti tümüyle serbest bırakmaktadır. Bu serbesti, dinî inanç 
gereği giyilebilecek her türlü giysiyi ve bu arada, niteliği ve amacı 7.3.89 gün ve 1989/1-12 sayılı 
iptal kararıyla saptanan türban ve başörtüsünü de serbest bırakmayı kapsamaktadır ve evvelce 
iptal edilen hükmünden farklı değildir. Her iki hüküm de aynı kapsamda olup, aynı amaca 
yöneliktir. 'Dinî inanç niteliği sebebiyle' sözcüklerinin yasa metninde yeralıp almamasının, iş 
niteliği açısından bir önem taşımadığı ve bu sözcükler kullanılmadan kıyafeti tümüyle serbest 
bırakmanın, aynı biçimde yasaya aykırılık oluşturacağı, sözü edilen iptal kararınca açıkça vur
gulanmıştır. . 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir hüküm, dava ko
nusu hükümle yeniden yasallaştırılmaktadır. Bu ise Anayasanın 153 üncü maddesindeki, 'Ana
yasa Mahkamesi kararları, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek 
ve tüzelkişileri bağlar* kuralına aykırı bulunduğundan, dava konusu 12 nci maddeyle getirilen 
2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun ek 17 nci maddesinin iptali gerekir. Bu gerekçelerle ço
ğunluk görüşüne katılamıyorum" demektedir. Yani, şimdiye kadar ileri sürülen tüm gerekçele
re rağmen, Anayasa Mahkemesinde de bu gerekçeler ileri sürülmüş olmasına rağmen, Anayasa 
Mahkemesi, çoğunlukla, başörtüsünün veya çıkarılan kanunun Anayasaya aykırı olmadığını 
kabul etmiştir. Karar budur, sonuç da budur ve bunu münakaşa etmeye gerek olduğunu zan
netmiyorum. 

Anayasa Mahkemesinin uluslararası anlaşmalara uymasıyla ilgili olarak aldığı mahkeme 
kararlarına da değinmek istiyorum. Bu kararlardan bazı cümleler okuyorum; burada hukuk 
devleti aynen şöyle tarif ediliyor: (Anayasa Mahkemesi 27.3.1986 günlü ve esas 1985/31, 1986/11 
sayılı kararında : "Hukuk devleti, yasaların üstünde, yasa koyucunun da bozamayacağı temel 
ilkeler ve Anayasanın bulunduğunun bilincinde olan devlettir." 

Yine, Anayasa Mahkemesi, 27.12.1965 günlü ve esas 1963/57 ile 1965/65 sayılı kararında, 
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"Anayasa Mahkemesi, insan haysiyeti kavramını, insanın ne durumda, hangi şartlar altında 
bulunursa bulunsun, sırf insan oluşunun kazandırdığı değerlerin tanınmasını ve sayılmasını 
anlatır" biçiminde tarif etmiştir. 

Yine, Anayasa Mahkemesinin 29.1.1980 tarih ve esas 1979/39, 1980/11 sayılı kararında, 
"İnsan Hakları Evrensel Bildirgesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki masunluk kari
nesinin tanımlarına gönderme yaparak, bu tanımları benimsediğini ve kabul etmesi gerektiğini* • 
söylemiştir. Aynı kararda, "insan, içinde yaşadığı ulusun bireyi olması kadar, aynı zamanda, 
insanlığın da üyesi bulunması; çağımızda, insan hak ve özgürlüklerini yalnızca ulusal bir hu-

. kuk sorunu olmaktan çıkarmış ve ona evrensel bir anlam ve içerik kazandırmıştır" denmekte
dir. Böylece, insan hak ve özgürlüklerinin evrenselliği mahkeme kararlarında da vurgulanmıştır. 

Bütün bu mahkeme kararları, Anayasa, uluslararası anlaşmalar gösteriyor ki, başta Ana
yasa Mahkemesi Başkanı olmak üzere, birtakım üniversitelerin öğretim üyeleri ve idarecileri 
insan hakları suçu işlemektedirler, doğruyu söyleyenleri ise, düşünmeden suçlayarak, haklı ol
duklarını söylemeye çalışmaktadırlar... 

BAŞKAN — Sayın Orhon, sürenizi tamamladınız, lütfen toparlayınız efendim. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Anayasa Mahkemesi Başkanının, Anayasa Mahkemesinin aldığı kararları tersine yorum

ladığı, kendisine sorulmadığı ve müracaat edilmediği halde, sanki Anayasa Mahkemesi kara-
rıymış gibi kendi başına beyanlarda bulunduğu, yorum yaptığı ve uluslararası antlaşmaları bil
meden ahkâm kestiği için, görevi işi bilenlere bırakmasının, alacağı en doğru karar olacağına 
inanıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, başörtüsü zulmüne son verilmesi için Anavatan Partisi Gru
bu daha evvel üç defa kanun çıkardı. Bunun ilki, biliyorsunuz, veto edildi, ikincisi SHP'nin 
müracaatıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi, üçüncüsünün ise Anayasa Mahke
mesi tarafından benimsendiği ve böylece konunun çözüldüğü bir gerçektir. 

tşi daha fazla uzatmak istemiyoum. Bu başörtüsü konusuyla ilgili olarak gerek Anayasa
da, gerek Üniversite Disiplin Yönetmeliğinde, YÖK Kanununda ve gerekse uluslararası sözleş
melerde suç sayılabilecek hiçbir madde yoktur ve bunu suç saymak da Anayasanın okuduğum 
ilgili maddesine aykırıdır. 

Sonuç olarak, bu başörtüsü zulmünün Yüce Meclis tarafından kesin olarak çözüleceğine 
inanıyorum; Anavatan Grubu ve şahsım adına hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Orhon, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, şahısları adına söz talep eden altı sayın üye arasında çekilen kura 

sonucunda sıralama şu şekildedir; bilgilerinize sunmak istiyorum : Sayın İbrahim Kumaş, Sa
yın Ökkeş Şendiller, Sayın Recep Kırış, Sayın Mehmet Sağdıç, Sayın Lütfi Doğan, Sayın Ha
san Merazcı. 

Bilgilerinize sunulmuştur. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Şevket Kazan; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kazan, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
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RP GRUBU ADINA ŞEYKET KAZAN (Kocaeİi) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; yıllardan beri devam eden bir başörtüsü zulmünü önleyebilmek için Parlamentoda gösteri
len çabaların netice verdiği sanıldığı noktada, netice vermediği ve belli fikirlere saplı bazı kişi
lerin millî iradenin karşısında, ona engel olmaya çalıştığı görülmektedir. Bu başörtüsü zulmü
nü, elbette bu Meclis önünde sonunda ortadan kaldıracak ve böyle bir problemi Türkiye'nin 
gündeminden silecektir. Bu inançla konuşmama başlıyorum ve Refah Partisi Grubu adına, bü
tün üyeleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Meclisimizin İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 11.5.1992 
tarihli bu konu üzerindeki raporunu hepimiz dinledik. Bazı üniversitelerde okuyan genç kız 
öğrencilerimizin başörtüsü taktıklarından dolayı üniversitelerde disiplin cezası almaları hatta, 
raporda belirtilmemiş olmasına rağmen, üniversiteyi bitiren kızlarımıza, başörtülü ojmaların-

- dan dolayı, diploma verilmediği bir gerçektir ve bu raporda, birinci husus açıkça ifade edilmiştir^ 

Türkiye'de mevcut 28 üniversiteden sadece 3 tanesinde bu uygulamanın yapıldığı, diğer 
25 üniversitede bu yolda bir tatbikat olmadığı, yine bu rapordan anlaşılmaktadır. Başörtüsü 
zulmünün sürdürülmekte olduğu üniversiteler Ankara'dadır; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Hacattepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesindedir; hatta, bu üniversitelerin bütün bölümle
rinde değil, bütün fakültelerinde değil, bazı bölümlerinde ve bazı fakültelerindedir. 

-Bu raporun önünde ek düşünce şerhi olarak nazarı dikkatimizi çeken bir şerhte, Komsi-
yon üyesi Sayın Titiz'in bir beyanına rastladım. Sayın Titiz, bu beyanında, "İslam inanışı için
de, örtünmek, başörtüsü takmak, Kur'an'ın kesin emirleri cümlesindendir ifadesi, insan hak
larının değerlendirilmesinde esas alınamaz" diyor. Bu ifadeye sadece teessüf edilir. (RP sırala
rından, "bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, insan haklarının muhtevası içinde, din hürriyeti, inanç 
hürriyeti, ibadet hürriyeti ve bunun esasını teşkil eden, elbette, Mukaddes Kitabın hükümleri 
vardır Sayın Titiz. O nedenle, siz, böyle bir ifadeyi nasıl şerh olarak koydunuz; ben buna ger
çekten hayret ettim. 

Biz, bazı safhalarda, bazı yerlerde, dinimizin ve dinî müesseselerimizin adını ağzımıza al
maya veya raporlarımıza dercetmeye çekinirken ve bundan kaçınırken, bugün Batı, haçını pa
ralarına; bugün Batı, haçını siyasetlerine; bugün Batı, haçını siyasî karargâhlarının temelinden 
tavanına kadar, âdeta nakşetmektedir. Batı'nın bu açıklığı karşısında, yüzde 99'u Müslüman-
dır diye kabul ettiğimiz ülkede, bazı insanların, hâlâ, daha din ve dinî müesseselerden bu ka
dar çekinerek bahsetmesi, korkarak bahsetmesi, gerçekten şayanı teessüftür. 

Şimdi, rapor dinlenildi. Bu raporda, olayın geçmişi hikâye ediliyor. 1985 yılında, Yükse
köğretim Kurulu öğrenci Disiplin Yönetmeliği diye bir yönetmelik çıkarılmış; ama bu yönet
melikte böyle bir yasak yok. Böyle bir yasak olmayınca da, üniversitelerde bir başörtüsü prob
lemi yok. Nasıl olmuşsa, kim akıl vermişse, kim bunu irdelemişse, 8 Ocak 1987 tarihinde yö
netmelikte bir değişiklik yapılmış, çağday kıyafet dışı bir giyim disiplin suçu olarak kabul edil
miş; meşhur 7/h maddesiyle. Tabiî, bunun üzerine de bir uygulama başlamış ^e mücadele baş
lamış. Huzurlu bir ortamda, bu tasarrufla, bir huzursuzluk meydana gelmiş. Tabiatıyla, bu 
huzursuzluğun giderilmesi için 35J1 sayılı Kanunun sonuna bir madde eklenmiş ve türban ser
best bırakılmış, sonra Anayasa Mahkamesi bu kanunun bu maddesini iptal etmiş. Bu İptalden 
önce, nasıl olsa kanun çıktı diye, YÖK öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin bu 7/h maddesi de 
kaldırılmış; fakat onun arkasından, sonradan çıkan bu kanun, Anayasa Mahkamesince iptal 
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edilmemiş olmasına rağmen, birtakım yorumlar getirilmek suretiyle öyle bir kapı açılmış ki, 
önce, "Anayasa Mahkamesi, türban serbestisini getiren yasanın iptali talebini reddetti" deni
lirken, arkadan, yorumlarla, yeni yeni kapılar açılmış. Bu arada, raporda, Ankara Üniversitesi 
Rektörünün açıklamalarını, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünün açıklamalarını dinle
dik ve çok. enteresandır; bu. açıklamalarda, "Başörtüsü serbest bırakılınca üniversitelerde problem 
bitti deniyor. Yani, ne kavga kalmış ne dövüş kalmış; ama, ne zaman ki yeniden bu hukuk dışı 
uygulamaya geçiliyor, o zaman kavga ve dövüş tekrar başlıyor. 

Yine, raporda, konunun hukukî tartışması yapılıyor; gayet isabetli bir tartışma, önce, yö
netmelikte, bu tutum ve davranışın suç olarak belirtilmemiş olduğu ifade ediliyor. Gerçekten, 
başörtüsüyle okula devam etmenin, şu anda öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde suç teşkil ettiği
ne dair açık bir hüküm yok. Cezada prensiptir; kanunsuz suç olmaz ve suçun da açık ifadesi
nin, tarifinin olması lazım. Bunlar olmadığı halde, dolaylı yollardan suç ihdas edilmeye çalışıl
mış. Aslında, suç, kanunla ihdas edilir. "Hadi, yönetmeliklerle disiplin yönünden ihsas ediliyor" 
diyelim; ama, yine bunun dışına çıkılmış, YÖK Kanunu hilafına, üniversite senatosu ve üni
versite yönetim krulu kararlarıyla âdeta bu yasak ihdas edilmeye çalışılmış. 

Bu tahlil yapılırken insan Hakları Komisyonu raporunda, bu uygulamanın Anayasanın 
12 nci, 14 üncü, 17 nci, 20 nci ve 42 nci maddelerine aykırı düştüğü belirtiliyor. Bu arada, Hel
sinki Senedine ve aynı zamanda, İnsaü Hakları Evrensel Beyannamesine hangi noktalardan 
aykırı olduğunu da burada açıkça ifade ediyor. 

Şimdi biz, konuyu, bir başka açıdan vazetmek istiyoruz. Biz, şu anda konuyu, hem Ana
yasa Mahkamesi kararı açısından vazedeceğiz hem de uygulama açısından vazedeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi kararı elimizde ve Anayasa Mahkamesi kara
rının bu hükmüne bakacağız. İçindeki mütalaalara bakmanın fazla bir kıymeti yoktur, şu ba
kımdan yoktur: Bunlar, bağlayıcı olan hüküm fıkralarıdır. Yoksa, gerekçeler hiçbir zaman bağ
layıcı değildir. Tefsirler ve yorumlar bazı değerlendirmeler yapılırken ele alınabilir; ama, sonuç 
itibariyle bu hükmün ele alınması gereken iki fıkrası vardır: Birinci fıkrasında, "Dava edilen 
kanunun 12 nci maddesiyle Yüseköğretim Kanununa eklenen ve içeriği bakımından dinî inanç 
ve gereklere dayalı bulunmayan, Anayasa Mahkamesinin kararına aykırı olmayan ve yükse
köğretim kurumlarında çağdaş kıyafet ve görünüme ters düşen dinsel nitelikli kılık ve kıyafe
tin serbest bırakılmasını öngörmeyen; ancak, yürürlükteki yasalara aykırı olmamak kaydıyla 
kılık ve kıyafette serbestlik tanıyan ek madde 17'nin Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal iste
minin reddine" diyor. 

Bir defa, maddenin şu fıkrası incelendiği zaman, bu fıkrada birçok çelişkiler olduğu gö
rülür. Acaba ne gibi çelişkiler vardır? Anayasa Mahkemesi, buna, dinsel nitelikli kılık ve kıya
fetin serbest bırakılmasını öngörmeyen bir kanun gözüyle bakıyor. Halbuki, bir kanun adamı 
için, bir hâkim için, kanunu uygularken, en başta dikkat etmesi lazım gelen husus, kanun vazı-
ının maksadıdır. Kanun vazıı, bu kanunu hangi maksatla çıkarmış; yorumunu yaparken, işte 
bu maksada bakarak yorumunu yapacaktır. Artık, 60 milyon kişi biliyor ki, kanun vazıı olan 
bu Parlamento, bu kanunun çıkarılması sırasında, Türkiye'deki üniversitelerde başörtüsü zul
münü kaldırmak için bu ek maddeyi getirmiş, eklemiş ve çıkarmıştır. Kanun vazıının maksadı 
bu olduğu halde, Anayasa Mahkamesi, kalkıp da "Dinsel nitelikli kılık ve kıyafetin serbest 
bırakılmasını öngörmeyen" diye bir yorumda bulunmayı, hangi cesaretle kendisinde bir yetki 
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olarak görüyor? O nedenledir ki, Anayasa Mahkamesi, her şeyden evvel, kanun vazıının mak
sadını yanlış değerlendirmek suretiyle, gerçekten burada bir hakkı suiistimal ediyor; bu birin
cisidir. 

İkinci olarak belirtmek istediğim husus, bir yetki tecavüzüdür. Nedir o yetki tecavüzü?.. 
Bu kanunun iptal talebini reddederken, daha önceki bir kararını mesnet gösteriyor; "Anayasa 
Mahkemisinin 1989 yılındaki kararına aykırı olmayan" diye, sanki ille o karara aykırı olması 
gerekiyormuş gibilerden bir tahlil yapıyor. Bu da, aynı zamanda bir yetki tecavüzüdür. 

Buna ilave olarak, birinci ve ikinci fıkralar arasında çelişki vardır. İkinci fıkrada ne di
yor?.. "Yürürlüğe girmesinden önce yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet ile ilgili ola
rak verilmiş hertürlü disiplin cezalarını bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran 
dava konusu geçici 1 inci maddesinin de Anayasaya aykırı olmadığına" diyor. Bu ne demek
tir?.. Bu, şu demektir: Bugüne kadar yapılan uygulamalarla ilgili birtakım disiplin cezalan ve
rilmişse, bu disiplin cezaları da Anayasaya aykırı değil demektir. Şimdi yapılan uygulama Ana
yasaya nasıl uygun görülebilir? 

Onun için, bu birinci ve ikinci fıkraların hükümleri arasında gerçekten büyük çelişkiler 
vardır. 

Bu arada, bir de kısaca Anayasa Mahkemesi kararlarının hukukî neticeleri konusunda gö
rüşlerimizi arz etmek istiyoruz. 

Anayasanın 153 üncü maddesi, "Anayasa Mahkamesi kararlan yasamayı, yürütmeyi, yargıyı 
bağlar" diyor. Doğrudur; buna kimsenin bir itirazda bulunduğu yok; ancak, Anayasa Mahka
mesi kararlarıyla ilgili olan 153 üncü maddenin bir de ikinci fıkrası var. İkinci fıkrada diyor 
ki; "Anayasa Mahkamesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir 
hükmünü.iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde 
hüküm tesis edemez." Ama, şimdi, anayasa Mahkemesi ne yapmış oluyor? Âdeta bir boşluk 
var da -aslında o boşluk yok- kendi yorumlarıyla o boşlukta bir hüküm tesis etmeye ve bir 
uygulama imkânı sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla, Anayasa Mahkamesi kararıyla ve bu kara
rın uygulanışıyla ilgili hususların tamamen hukuk dışı olduğunu belirtmiş oldum. 

Şimdi, tekrar, üniversitelerdeki uygulamalara geçiyorum. Biraz önce arz ettiğim ve rapor
da da açıkça belirtildiği gibi, Türkiye'de 28 üniversite var ve bugün 28 üniversitenin 25'inde 
türban serbest, başörtüsü serbest, herhangi bir problem yok; ama, Ankara'nın göbeğinde üç 
tane üniversite, o da bazı bölümleriyle, bazı fakülteleriyle, bu Müslüman; ama, okuma aşkıyla 
yanan kızlarımıza bu zulmü sürdürüyor. Bu uygulamanın Anayasanın 12 nci, 17 nci, 20 nci, 
24 üncü ve 42 nci maddelerine aykırı olduğu hususundaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu
na aynen katılıyoruz. 

Biraz evvel değerli arkadaşımızın yorum kısmından bazı bölümlerini okuduğu Anayasa 
Mahkamesi kakarında şöyle bir yorum var: Anayasa Mahkamesi kararında, eski uygulamanın 
devam etmesiyle ilgili yorum yapılırken, bu uygulamanın Atatürk ilek ve inkılâplarına uygun 
olduğuna ve aksi uygulamanın ise Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olduğuna dair bir kabul var. 

Değerli arkadaşlarım, sizlere, bu konuda iki belgeden bazı bölümler arz etmek istiyorum. 
Birinci belge, "Atatürk ve Kadın Hakları" isimli kitap; yazarı Profesör Doktor Afet İnan. Bu 
kitabın 104 üncü sayfasından bazı parsajlar okuyacağım. İkinci belge, "Atatürk'ün Söylev ve 
Demeçleri" isimli, iki ciltlik bir kitaptır. Bu kitabın da ikinci cildinin 149 ve 151 inci sayfala
rından bazı pasajlar okuyacağım. 
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Şu başörtüsü konusunda, acaba Atatürk ne demiş? Bakınız, 1923 tarihinde Konya'da bir 
konuşma yapmış ve şöyle demişler: "Dinimizin tavsiye ettiği tesettür (örtünme) hem hayata 
ve hem de fazilete uygundur. Kadınlarımız, dinin emri mucibince tesettür etselerdi, ne o İcadar 
kapanacaklar ne o kadar açılacaklardı. Tarzı telebbüsümüzü (giyiniş tarzımızı) ifrata vardıran
lar, kıyafetlerinde aynen Avrupa kadınını taklit edenler düşünmelidir ki, her milletin kendine 
mahsus ananesi, kendine mahsus âdetleri, kendine göre millî hususiyetleri vardır. Hiçbir mil
let, aynen, diğer bir milletin mukallidi olmamalıdır; çünkü, böyle bir millet ne taklit ettiği mil
letin aynı olabilir, ne kendi milliyeti dahilinde bulunabilir. Bunun neticesi, şüphesiz ki, hüsrandır." 

tşte, size kaynak göstermek suretiyle, kadının giyim ve kuşamı hakkında Atatürk'ün ne 
düşündüğünü ortaya koymaya çalıştım. Bunun aksine herhangi bir düşünceyi buraya getirmek 
mümkün değildir; çünkü, bütün düşünceler bu kitabın içindedir. Ben, bu düşüncenin aksine 
bir ifade görmedim, bir uygulama görmedim. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, süreniz doldu efendim; toparlar mısınız? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Başkan, 3 dakikam var; tam 17.10'da; hatta, 17.11'de 

kürsüye geldim." . 

BAŞKAN — Sayın Kazan, eğer Meclisi yöneten Başkan "süreniz doldu" diyorsa, süreniz 
dolmuştur... Lütfen... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Başkana saygı duyuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, demek oluyor ki, bazı yorumlar 

yaparken, çok geniş inceleme yapmak, değerlendirme yapmak ve ona göre yorum yapmak 
gerekir. 

Anayasanın hükümleri açıktır. Anayasada, "Temel haklar ve hürriyetler ancak kanunla 
sınırlanır" deniyor; o halde, yönetmelikle sınırlanamaz. Dolayısıyla, bu uygulama, Anayasaya 
ve kanunlara aykırı bir uygulamadır. Bu uygulama, evrensel hukuka da aykırıdır. Biraz önce 
raporda belirtildi; bu uygulama, aynı zamanda YÖK'ün amaçlarına da aykırıdır; çünkü, YÖK 
Kanunu ile kabul edilen amaç ve ana ilkeler aynen şöyledir : 

YÖK Kanununun 4 üncü maddesi, Anayasanın 42 ve 130 uncu maddelerine paralel ola
rak, üniversiteleri, kılık ve kıyafetle uğraşan kurumlar olarak değil, bilakis bilimsel araştırma 
yapan, yani kafanın içiyle meşgul olan, kafanın içini doldurmakla meşgul olan, aslî görevleri 
bu olan kurumlar olarak tanımlamıştır; ama, öğrencinin kafasının içini ilimle doldurmaktan 
aciz olanlar onların kıyafetleriyle uğraşıyor. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu, aynı zamanda, disiplin cezalarının vazındaki espriye de aykırıdır. Yüksek Heyetinizce 
malumdur ki, öğretim kurumlarında öğrenciler için vazolunan disiplin cezaları, öğrencinin, 
öğrencilikle kabili teklif olmayan davranış ve harektelerinin; öğretim kurumlarının esas faali
yeti olarak kabul edilen eğitim, öğretim, araştırma, inceleme faaliyetlerinin engellenmesinin 
bertaraf edilmesi amacıyla vazolunmuştur. Bu amaçla vazolunduğu halde, bu amaçla asla bağ
daşmayan bir uygulamayla karşı karşıya bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bağlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk dev
letidir, bir kanun devletidir. Millet adına kanun yapma yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nindir. Millet adına yargı yetkisi ise, bağımsız mahkemelere verilmiştir; ama, bağımsız 
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mahkemeler, hükümlerini verirken, başıboş değildir; elbette, ellerinde, önlerinde, uygulamak 
mecburiyetinde olacakları kanunlar vardır ve bağımsız mahkemeler bu kanunlara göre hüküm 
vereceklerdir, karar vereceklerdir ve yargı yetkisini kullanacaklardır. Bağımsız mahkemelerde 
millet adına karar veriliyor ve bu kararda da millet adına verilmiş bir karar görüntüsü var; 
ama, bu karar, millet adına verilmiş bir karar değil, millete rağmen verilmiş bir karardır; inan
cımız budur. (RP sıralarından alkışlar) Millete rağmen verilmiş bir karardır. 

Şöyleki: Bir süre önce bir gazetede tefrika halinde bir bilim adamının "Kürt Dosyası" 
adlı çalışması yayınlandı. Bu "Kürt Dosyası" yayımlanırken, anketler de yayımlandı. O anket
lere baktığımız zaman, üç sınıf görüyoruz; bir "Türk", bir "Kürt", bir de "elit" diyor. Türk'ü 
anladık, Kürt'ü de anladık; ama, bu "elit" ne oluyor?., tşte bu elit, bugün millî iradeye ege
men olmaya çalışan tahakkümcü zihniyettir; ki, bu tahakkümcü zihniyet Anayasa Mahkeme
sinde de kendini gösteriyor, Üniversitede de kendini gösteriyor ve daha birçok mahâfilde za
man zaman kendini gösteriyor. Yani, bu uygulama, millet adına bir uygulama değil, millete 
rağmen bir uygulamadır. Biz temenni ediyoruz ki, inşallah, gerçekten millet adına ve millet 
namına hükümler ihtiva eden kanunlar ve o ada yaraşır şekilde hüküm veren mahkemeler bir 
gün elbette Türk hukuk sisteminde yerini alacaktır. 

Refah Partisi Grubu adına, tnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun bu konudaki çalış
masını takdirle karşılıyorum, tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerini tebrik ediyorum 
ve Meclisimizin bugün bu oturumda yaptığı konuşmaların, yaptığı değerlendirmelerin, Ana
yasaya aykırı uygulamalarda ısrar edenlere ders olmasını temenni ediyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP, ANAP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kazan, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Rıza Akçalı; buyurun efendim. (DYP sıralarından 

alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA RIZA AKÇALI (Manisa) — Sayın Başkan Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yıllardır basınımızı, kamuoyumuzu, üniversitelerimizi ve Meclisimizi meşgul eden başör
tüsü konusunda tnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun hazırladığı raporun Mecliste okun
ması ve genel görüşme açılmış olmasından duyduğum memnuniyeti, buna mukabil, hâlâ prob
lem olmaya devam etmesinden duyduğum üzüntüyü dile getirerek sözlerime başlamak istiyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Komisyon, raporu fevkalade detaylı hazırlamış; konuyu, mevcut 
Anayasa ve yasalar, uluslararası sözleşmeler ve din, inanç ve ibadet özgürlükleri yönlerinden 
ele alarak değerlendirmiştir. Netice itibariyle, pek az üniversitemizde sürdürülmekte olan yasa 
dışı uygulamanın, bir insan hakları ihlali olduğu, bu durumun bir ay içerisinde düzeltilmesiy
le, mağdur olan öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği kanaatine varmıştır. 
Bu kanaat, beş ayrı siyasî parti milletvekilinden meydana gelen alt komisyon raporunda oybir
liğiyle alınmıştır. 

Öyle sanıyorum ki, buraya benden önce gelen ve benden sonra gelecek olan bütün siyasî 
partilere mensup sayın üyeler, kılık kıyafetle uğraşmanın anlamsızlığı konusunda ortak fikir 
beyan edeceklerdir. Çünkü, demokratikleşme ve çağı yakalama iddiasında ve gayretinde olan 
Türkiye'nin böylesine anlamsız, vehimlerle dolu ve temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı yasak
ları savunabilmesi mümkün değildir. (RP sıralarından alkışlar) 
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Yine ortak hükümet protokolünde belirtildiği gibi, çağdaş, anayasal, çoğulcu sistemde, 
devlet, kişinin ve toplumun refahı ve kişilerin maddî ve manevî varlıklarını özgürce geliştirebil
meleri için vardır. 

Hukukun temel ve evrensel ilkelerini içermeyen, yapısı ve içeriği bakımından vatandaşla
rın adalet ve hak duygusuyla bağdaşmayan, sadece şeklî istikrarı amaçlayan düzenlemeler, ek
sik, yetersiz ve çağdışıdır. 

Bir devlette uygar bir hukuk düzeni ve kişinin hak ve özgürlüklerini her türlü zedeleme
den koruyacak güçlü ve etkin bir adalet uygulaması varsa, o toplum, mutlu ve çağdaş bir top
lum olmaya aday demektir. 

Yine hükümet programından okuyorum : "Türkiye'de inanç, düşünce, anlatım özgürlük
leri, toplumun temelidir; kısıtlanamaz." 

Ayrı bir pasaj daha okuyorum : "Paris Şartı ve öncesindeki bütün belgelerde yer alan in
san haklarına ilişkin temel ilkeler, devletimiz ve toplumumuz içinde vazgeçilmez önşartlar ve 
yaşamsal verilerdir." Bu cümlelerden aldığımız güçle, Hükümetimizin, yıllardır kangren olmuş 
ve giderek uygulama alanı da daralmış bulunan bu başörtüsü yasağını halledeceğine olan inan
cımızı belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi olarak, bizim insan hakları uygulamasından anla
dığımız, bütün hakların, herhangi bir ayrım gözetmeden, toplumun bütün kesimlerinde her 
yönüyle uygulanabilir hale gelmesidir/Bizlere düşen görev de, insanlarımızın, inanç, düşünce 
ve fikirleri ne olursa olsun, doğuştan var olan dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel 
haklarım kullanmasına imkân ve vasatı hazırlamaktır. 

'İnsan hakları bir bütündür; dili, inancı, ırkı, yaşı, cinsi, rengi ne olursa olsun, bütün in
sanlığı şamildir. Bu hakların içinden din ve vicdan hürriyetini veya bir başka hürriyeti; örne
ğin, kılık kıyafet hürriyetini çıkarıp almak, sonra da kalanları insan hakları olarak mütalaa 
etmek mümkün değildir. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

Başörtüsünü yasaklayan hiçbir kanun olmadığı, kılık kıyafet hürriyetinin temel hak ve hür
riyetlerden olmadığını söyleyen kimsenin bulunmadığı ve başörtüsü takmayan öğrencilerin, hatta 
öğretim üyelerinin pek çoğunun başörtüsü serbestisini, dahası, kılık kıyafet serbestisini savun
duğu bir Türkiye'de, başörtüsü olayının hâlâ gündemimizi işgal ediyor olmasını anlamsız, fay
dasız, hatta gereksiz buluyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Nitekim, basınımız da, bu anlamsız yasak konusunda aynı fikirde. Sayın Bülent Tanör, 
2.3.1992 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki yazısında, "Başka ülkelerde anayasa yargıçlarının, 
anayasalardan yeni hak ve özgürlükler türettikleri hatırlanacak olursa, Türkiye'de, Anayasada 
yeni yasaklar keşfetmenin garipliği daha iyi anlaşılır. Anayasa Mahkemesi, türban yasağını Ana
yasada bulurken, örtünmenin laikliğe karşı bir gösteri olduğuna da hükmetmişti. Aynı mahke
me, Türk Ceza Kanunun 163 üncü maddesini de Anayasaya uygun bulmuştu. Bugün bu mad
de yürürlükte değildir. Bu yüzden de Türkiye'nin altı üstüne gelmemiştir. Türban yasağı da 
artık aşılmalıdır. Başı açık, kapalı öğrencilerin her an tanık olduğumuz kardeşliği, tutulması 
gereken yolu zaten göstermiyor mu?" diye soruyor. 

Sayın Türker Alkan da, 16.2.1992 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde şunları yazıyor : "Ser- ! 

best bırakın şu başörtüsünü... Üniversite öğrencisi belirli olgunluk çağına gelmiş kişidir; giyi
mine kendisi karar versin, dinini ve inancını kendisi seçsin. Kızların başını yasa zoruyla açmaya 
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çalışmak, hangi gerekçeyle olursa olsun, demokrasi adına bir ikiyüzlülüğün, tutarsızlığın ve 
samimiyetsizliğin ifadesidir. Aslında, bu konuda üniversite gençliğinin kendi arasında çok bü
yük sorunları olduğunu da sanmıyorum. Başörtüsü takmayan genç kızlar, takanların derslere 
devam etmesine karşı çıkmıyorlar. Demokrasi bir uzlaşma rejimi olacaksa, başörtüsünün uz
laşma konusunda iyi bir simge oluşturduğu söylenebilir, kaldırın şu başörtüsü sınırlamasını, 
kıyamet koprnayacaktır; Ceza Yasasındaki 141, 142 ve 163 üncü maddelerin kalkmasıyla kıya
metin kopmadığı gibi." 

Sayın düşünürlerin ve basının söyledikleri bunlardır. 
Başörtüsü meselesinin uzun yıllar gündemde kalmasının ardında, ülkemizin diğer pek çok 

meselelerinde olduğu gibi, insanları kamplara bölme amacı benzeri kötü emellerin yattığı ger
çeği de, ister istemez zihinlerimizi kurcalamaktadır. Başörtüsünün serbest bırakılmasından en
dişe duyanlar emin olsunlar ki, Türkiye, hiçbir zaman, İran modeli baskıcı rejimlerin takipçisi 
olmaz. Üniversal değerler manzumesi içinde Müslümanlığı en iyi tatbik eden ülke Türkiye'dir. 
Türkiye, uygar dünyanın bir üyesi olarak, kendi güzelliklerini bu dünyaya taşımak suretiyle, 
bu fonksiyonunu görmeye devam edecektir. Bu memleketin geleceğinden kendini sorumlu tu
tan herkese düşen görev, kafaların dışıyla uğraşmak yerine, içini aydınlık yapmak; çağın gerek
lerini kavrayan, çağın doğru yorumlamasını sağlayan ilim ve irfanla doldurmak; gençlerimizi 
dürüst, çalışkan, ahlaklı, erdemli, demokrat, insan haklarına saygılı, örf ve âdetlerine bağlı, 
benliğini ve kimliğini kaybetmemiş, manevî ve moral değerlerden güç alan insanlar olarak ye
tiştirmek olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, böylesine anlamsız yasakları devam ettirerek Türkiye'nin hir yere 
varması mümkün değildir. Her gittiği yere hakkı, adaleti, insanlığı, başka inançlara saygıyı 
götüren ecdadımız, İstanbul'u fethettiği zaman Galata'da oturan gayrimüslim insanlara hak
larını en mükemmel manada veren Fatih Sultan Mehmet gibi mefahirlerimiz bütün canlılığıyla 
dururken, gençlerimizin hak aramak için Avrupa kapılarını aşındırmasını ve hakkı oradan alıp 
gelmesini içimize sindirmemiz fevkalade zor, hatta imkânsızdır. (DYP ve RP sıralarından al
kışlar) Anayasal düzen, hukuk devleti düzeni, bütün kişi, kurum ve kuruluşların Anayasa ve 
yasalarda belirtilen görev, yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde kalmasıyla, bu sınırlara teca
vüz etmemesiyle ve başkalarının sınırları içerisine girmemesiyle sağlanabilir. Bunun sağlanma
sında da Anayasa ve yasalar, bütün kurum ve kuruluşları aynı oranda bağlar. Bu görev, yetki 
ve sorumluluklarını aşma yetkisini, Anayasa Mahkemesi, YÖK ve üniversitelerimiz dahil, hiç
bir kurum ve kuruluş kendinde görmemelidir. 

Genel ahlaka aykırı bir durum olmadıkça, kişinin örtünmesi veya örtünmemesinde, baş
kaları için bir zarar söz konusu değildir. Nitekim, hürriyetçi parlamenter sistemle idare edilen 
ve laiklik ilkesini tam olarak uygulayan bütün ülkelerde, kişi hak ve hürriyetleri bu şekilde an
laşılmakta; ister dinî, ister estetik, isterse başka amaçlarla olsun, kişilerin giyinişlerine, kılık 
ve kıyafetlerine sınırlama getirilmemekte ve bu konuda herhangi bir müdahale düşünülme
mektedir. 

Din ve vicdan hürriyeti, sadece bir dinin inanç ile ilgili esaslarına inanmak veya inanma
mak hakkı değil; insanların, mensubu oldukları dinin, bütün emir ve yasaklarını hiçbir engele, 
baskıya maruz kalmadan, serbestçe, kendi iradeleriyle yerine getirebilmesi hakkıdır. ' 

Anayasamızın 5 inci maddesi, devletin temel amaç ve görevlerini sayarken, "kişilerin ve 
toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal 
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hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sos
yal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları ha
zırlamaya çalışmaktır" demektedir. 

Bu açıdan baktığımızda, başörtüsü yasağıyla ilgili keyfî uygulamalar kalktığı zaman, bir 
temel hakkın kullanılmasını sınırlayan engeller ortadan kalkacak ve devletiyle barışık, huzurlu 
ve mutlu bir toplum meydana gelecektir. ' 

Türk kadını yüzyıllardır başını örter. Bugün de, pek çok kişi için, başörtüsü, tercih edilen 
bir kıyafet şeklidir. 21 inci Yüzyıla yaklaştığımız ve gündemimizde yapılacak pek çok işimizin 
olduğu böyle bir dönemde, başörtüsünün tartışılması, son derece büyük bir talihsizliktir. 

Bu, bir tercih meselesidir; isteyen başını örter istemeyen örtmez. Türkiye'de başını örten
lerle örtmeyenlerin, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da karşılıklı hoşgörü, birlik, be
raberlik ve kardeşlik içinde yaşayacağından ve karşısındakini zorlamayacağından kimsenin şüp
hesi olmasın. , - . , . • • " 

Değerli milletvekilleri, komisyon raporunun son paragrafına, bütün içtenliğimizle katıldı
ğımızı bildiriyor, izin verirseniz bir kere daha ifade etmek istiyorum : Toplumsal uzlaşmanın 
arandığı, hürriyetçi parlamenter sistem ilkelerinin amaçlandığı ve Anayasamızın her türlü ya
sakçı zihniyetlerden, insan hakları ihlallerinden arındırılmaya çalışıldığı böylesine güzel bir dö
nemde üniversitelerimizin de bu döneme katkılarını beklemek, insan haklarına aykırı başörtü
sü yasağının sona erdirildiğini görmek, okullarımızı her şeyden önce barış, huzur, hoşgörü ve 
kardeşliğin hâkim olduğu, bilimin, eğitim, araştırmanın ön plana çıktığı müesseseler haline 
getirmek, sanıyoruz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bizlerin olduğu kadar, Yüce Meclisimi
zin, öğretim elemanlarımızın ve yüce milletimizin ortak arzusudur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, teşekkür ediyorum. 
Grupları adına başka söz talebi var mı efendim?.. Yok. 
Şahısları adına?.. Yok. 
Hükümet adına, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Koksal Toptan; buyurun efendim. (Alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, Yüce Mecli
simizin değerli üyeleri; İnsan Hakları Komisyonumuzun, bir süredir, hatta uzunca bir süredir, 
zaman zaman artarak Türk kamuoyunu meşgul eden türban konusuyla ilgili inceleme raporu
nu, gruplara mensup değerli arkadaşlarımız bütün yönleriyle tahlil ettiler. Üniversitelerimizin 
yönerge ve yönetmeliklerinden, Anayasa Mahkememizin kararlarına kadar, İnsan Hakları Bil
dirgesine kadar her konu üzerinde, değerli arkadaşlarımız durdular. Onlar üzerinde tekrar du
rup, vaktinizi fazlaca almak istemiyorum. 

Huzurunuzda, İnsan Hakları Komisyonunun değerli Başkanına, üyelerine, geniş katkı
larda bulunan Alt Komisyon üyelerine, gruplara, grupların değerli sözcülerine teşekkür ediyo
rum. Bizim ifade etmek isteyeceklerimizle komisyon raporunun ve değerli arkadaşlarımızın ifade 
ettikleri arasında belki üslup farkı vardır; işin özünde, biz de değişik bir şekilde düşünüyor değiliz. 

Rapor incelendiğinde, yasal bakımdan uygulamanın birtakım yanlışlıklarının olduğu açıkça 
ortaya çıkmaktadır. Zaten pek çok arkadaşımızın üzerinde durduğu gibi, Türkiye'deki 28 üni
versiteden sadece 3 üniversitemizde ve bu 3 üniversitemizin de sadece bir iki anabilim dalında bir 
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türban ve başörtüsü sorununun olması, diğer 25 üniversitemizi kanuna, Anayasaya, Anayasa 
Mahkemesi kararlarına aykırı bir tutum içerisine sokmuyor ise, o zaman, bu 3 üniversitenin 
ve 3 üniversite içerisindeki bazı bölümlerin uygulamasına bakmak lazım. Ayrıca, 25 tane üni
versitenin uygulamasından kimse rahatsız değilse, orada okuyan öğrenciler rahatsız değilse, ora
daki öğretim üyeleri rahatsız değilse, o üniversitelerimizin bulunduğu yerlerdeki vatandaşları
mız rahatsız değilse, kamuoyu rahatsız değilse, meselenin o yönüyle ele alınıp, bu 3 üniversite
deki uygulamayı irdelemek gerekir. 

Arkadaşlarım yönerge ve yönetmelikler üzerinde durdular. Bu önerge ve yönetmeliklerin, 
üniversitelerin senatoları tarafından yahut fakültelerin yönetim kurulları tarafından değil, Yüksek 
Öğrenim Kurulu tarafından çıkarılması gerektiği düşüncesinden -raporda ayrıntılı şekilde var-
Anayasanın yorumuna, Anayasanın çeşitli maddelerinin din ve ibadet özgürlüğüne, giyim-kuşam 
özgürlüğüne imkân veren hükümlerine ve oradan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, yi : 

ne din ve vicdan özgürlüğü ve ibadet özgürlüğüyle ilgili hükümlerine varıncaya kadar geniş 
şekilde yapılan tahliller topyekûn değerlendirildiğinde ve bu değerlendirmeye, mevcut 3 üni
versitemizin birkaç bölümündeki uygulama oturtulmaya çalışıldığında, görülüyor ki, bu ku
rallara, uygulama uymamaktadır. O nedenle, Anayasa Mahkememizin 3670 sayılı Yasayla ilgili 
kararından evvel vermiş olduğu kararlar ve onun arkasından 3670 sayılı Yasayla ilgili vermiş 
olduğu karar ele alınmak suretiyle, "Bu karar herkesi bağlar, bizi de bağlar" gibi bir dayanağa 
üniversitelerimiz yöneticilerinin âdeta sarılması, bana göre, biraz zorlama bir gayretin sonucu 
olarak bu uygulamaları karşımıza çıkarmaktadır. 

Nitekim, bu 3 üniversitemizin değerli rektörlerinin Komisyonumuz tarafından alınan be
yanları, aslında, uygulamaları içlerine çok sindirmedikleri, beğenmedikleri; ama, böyle bir ka
rar alındığı için de, Anayasa Mahkemesi böyle bir karar aldığı için de ona uymak zorunda ol
dukları gibi bir ifadeyi taşımaktadır. Nitekim, bir sayın rektörümüz, "öğretim elemanlarımı
zın başörtülü öğrencileri kesinlikle sınıftan çıkarma yetkileri yoktur" dedikten sonra, başka 
bir gerekçeyle böyle bir yönetmelik hükmünün ortaya konulduğunu ifade ediyor. Yine başka 
bir rektörümüz, "Başörtüsü serbest bırakılınca peçede gelir mi diye endişe ettik; fakat, hiçbir 
şey olmadı" gibi, uygulamayla almış oldukları kararların çelişikliğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kuşkusuz, bir ülkede yasalar, yönetmelikler herkesi bağlar. Şimdi 
burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu Komisyon raporundan, gruplar adına yapılan ko
nuşmalardan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de resmî olmayan bir yorumu ortaya çıkmış 
oluyor. Kuşkusuz, başka yerlerin yorumu herkesi bağlar, herkesin uyması zorunludur; ama, 
bu yoruma, bu işarete de herkesin dikkatle bakması gerektiğini ifade etmek istiyorum. (DYP, 
ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Yasalar, Anayasaya uygun olacaktır; anayasalarda temel hukuka uygun olacaktır. Temel 
hukuka uymayan, insan haklarına uymayan, insan haklarının yer aldığı belgelere uymayan ya
saların ve Anayasanın, uzun boylu savunulabilirliği olmaz, olamamaktadır. Bir yasayı çıkarır
sınız, o yasayı uygularsınız; ama, o yasa, kamu vicdanında mutlak bir kabul görmüyorsa, bir 
süre o yasanın uygulanabilirliğini sağlarsınız; ama, bir zaman gelir o yasa, yasa olarak kalmış 
olmasına rağmen uygulanabilirliğini kaybeder. 

Çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Anayasanın 174 üncü maddesi, bildiğiniz gibi, 
değiştirilmesi teklif edilemeyen bir maddemizdir. Bunun ikinci bendi, Şapka tktisası Hakkın
daki Kanunu zikretmektedir. Bu kanun, yürürlüktedir ve bu kanunun değiştirilmesi teklif dahi 
edilemez. 
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Bakınız bu kanun ne diyor : "Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi azalan ile idarei 
umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilumum müessesata mensup memurin ve müstahde
min Türk Milletinin iktisâ etmiş olduğu şapkayı giyme mecburiyetindedir." 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi hangimiz şapka giyiyoruz? Değiştirilmesi bile teklif edileme
yen bu yasaya göre, herkesin şapka giymesi lazım. Niye?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Fes giyiliyordu, şapka geldi. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Ama, şapka giyme zorun

luluğunu getiriyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Fes giyiliyordu, yerine şapka geldi; şapka zorunlu kaldı. 
BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade buyurur musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Şunu ifade etmek istiyorum : 

Sayın Genç de Danıştaydan gelme, benim söylediklerimi çok iyi anlıyordur; bu kürsüden be
nim dediğimi çok tekrar eden beyanları da vardır. Yasa, kamu vicdanında yer ediyorsa, onun 
kalıcılığı vardır. Bu yasa çıkarıldığı zaman zorunlu idi. Bu, tartışılır; "değildi" de denebilir, 
ona da bir şey demiyorum; ama, çıkarıldığı günden bugüne geçen zaman içerisinde, artık, şap
ka giymek kimsenin aklına bile gelmiyor. Fes giyiliyor dışarıda; kimse de, niye fes giyiyorsun-
diye fes giyene takılmıyor; yani, bu kanun fesi yasaklıyor; ama Türkiye'nin çok yerinde fes 
giyen bir sürü insana rastlarsınız. Polis de, mademki bu adam fes giyiyor, o halde bu kanuna 
mugayir hareket içerisindedir" diye, o adamı alıp karakola götürmüyor ve bu, polisin aklına 
da gelmiyor. Toplum o hale geldi. 

Değerli arkadaşlarım, şunu anlatmak istiyorum : Toplumda genel bir anlayış, genel bir 
mutabakat, genel bir konsensüs bütün sorunların çözümü için çok önemli bir gelişmedir. Bu 
ortamı Türkiye -çok şükür- yakalamış durumdadır, pek çok konuda yakalamış durumdadır. 
Birçok olayda, Türkiye kamuoyunun, Edirne'den Hakkâri'nin Çukurcasına kadar aynı şekil
de düşündüğünü görmektesiniz. Bu geniş hoşgörü, bu geniş konsensüs, bu geniş mutabakat 
içerisinde olayları değerlendirdiğimizde, olaylara baktığımızda, onları tahlil ettiğimizde, sorun
larımızın çözümünün kolay olduğunu görmekteyiz. 

Ben, türban olayına bu açıdan bakıyorum. Biraz evvel söyledim; türban takan öğrencile
rimizin olduğu üniversitelerde hiçbir olay yok, herkes istediği gibi giyiniyor. Ben sık sık üniver
sitelere gidiyorum. öğrenciler beni davet ediyorlar, oralara gidiyorum, onlarla konuşuyorum. 
Her yerde, ama her üniversitede türbanlı öğrencilerle türbansız öğrenciler yan yana beni dinli
yorlar; yahut, üniversitelerin bahçelerinde gezerken, yürürken türbanlı kızlarımızla türbansız-
ların beraber dolaştığını görüyor ve şunu anlıyorum : Sanıyorum bizim öğrencilerimiz, bizim 
gençlerimiz, bu özlediğimiz yahut yapmaya, gerçekleştirmeye çalıştığımız hoşgörü ortamını çok
larından daha iyi becerebilmiş durumdalar. (DYP, ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Türkiye, bu sorunu da kuşkusuz, bir gün gelecek çözecektir. Yüce Meclisin değerli bir ko
misyonunun, yepyeni komisyonunun, Yüksek Heyetin önüne getirmiş olduğu bu rapor, bu so
run çözümünde herkesin önünü biraz daha açmaya yarayacaktır. Komisyon kararına bir mu
halefet şerhi koyan değerli Titiz arkadaşımızın muhalefet şerhi de dikkatle okunduğunda -Sayın 
Kazan biraz şiddetle karşı çıktı; ama, belki maksadını aşan bir ifade vardı- genelde, Sayın Ti-
tiz'in de bu çerçevede düşündüğü açıkça ortaya çıkmaktadır. Demek ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunun çözümünü arzulamaktadır. Bunu Türkiye'de 
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arzulamayan kim var? Arzulamayan kimse yok. Aslında, biraz evvel söyledim, bu sorunun 
görüldüğü Türkiye'deki üç tane üniversitemizin çok değerli rektörleri de meydana gelen olay
lardan üzüntülü ve bir çözüm bekler görünmektedirler. 

Umuyorum ve diliyorum ki, Yüksek Heyetinizin, değerli gruplarımızın ve komisyonumu
zun Türk Milletinin önüne koymuş olduğu bu görüşler çerçevesinde, üniversitelerimizde, daha 
geniş bir hoşgörü ortamı hâkim olacak ve Türkiye'nin önünde zaman zaman sorun gibi du
ran, sorun gibi gelen ve hepinizi zaman zaman üzen, meşgul eden bu olaylar Türkiye'nin gün
deminden çıkacaktır. 

Ben, Yüksek Heyetinize ve komisyonun değerli başkanı ve üyelerine teşekkür ediyor, say
gılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın Komisyon söz istiyor mu? Sayın Komisyon söz istemiyor. 
Şahısları adına, Sayın İbrahim Kumaş... 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sıramı Sayın Recep Kırış'a veriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kumaş'ın yerine konuşmak üzere, buyurun Sayın Kırış. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş

larken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Üniversitelerde ve bazı okullarımızda, türban taktıkları için takibata uğrayan ve ceza alan 

bazı öğrencilerimizin İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna yaptıkları başvuru ve bu komis
yonun sizlere sunmuş olduğu rapor ve bu konuyla ilgili olarak ben de görüşlerimi arz etmeye 
çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, bu konu, ne yazık ki, 1992'nin mayıs ayı içinde bulun
duğumuz şu dönemde, hâlâ Türkiye'de tartışılmaya devam eden bir konu olarak, öyle sanıyo
rum ki, insan haklarına, insan onuruna, insan şahsiyetine, din ve vicdan hürriyetine önem ve
ren bütün sayın milletvekillerimizin vicdanlarını sızlatan ve onları, gerçekten, samimi olarak 
rahatsız eden bir konu durumundadır. 

Değerli arkadaşlar, bugüne kadar kamuoyunda bu konu yeterince ele alındı. Dediğim gi
bi, bu konu kamuoyunda yeterince ele alınmış olmasına -biraz önce Sayın Bakanımızın konuş
masını ve komisyonun raporunu dinledik- Türkiye'de bu konuda, aşağı yukarı yüzde 100'e ya
kın bir mutabakat sağlanmış bulunmasına; özellikle Parlamentoda, zannediyorum komisyo
numuzun arz etmiş olduğu kanaatlere aykırı, bunların yanlışlığını ileri süren tek bir ses de çık
mamış bulunmasına rağmen, ne yazık ki hâlâ halledilmemiş durumda bulunuyor. 

Bu konuyla ilgili değişik hususları ifade etmeden önce, şunu belirtmek istiyorum : Bu ko
nuda, Sayın Millî Eğitim Bakanımızın son derece olumlu yaklaşımlarına, DYP Grubu adına 
yapılan konuşmaya ve diğer gruplar adına yapılan konuşmalara baktığımız zaman, aşağı yu
karı, tam bir mutabakat olduğu görülüyor. O hale göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ko
nunun hallini istiyor da, bu netice ortaya çıkıyor da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi
nin üzerinde, başka birtakım kurumların, kuruluşların varlığı mı kabul ediliyor? Böyle bir şeyi 
kabul etmek asla mümkün değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi eğer, bu konuyu çözmekte 
azimli ve kararlı ise, bu konuda tam bir mutabakat söz konusu ise, o zaman bunun yasalaşma
sı -zaten yasalara aykırı olduğunu kabul etmiyoruz- uygulamanın da buna göre düzeltilmesi ve 
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bütün problemlerin çözümlenmesi lazım gelir. Aksi takdirde, "Anayasa Mahkemesi Başkanı 
şöyle dedi, filan üniversitenin rektörü böyle dedi" diyerek, bunları, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin iradesinin üzerinde birtakım kurumlar ve kuruluşlar olarak kabul etmek, bu Meclise 
karşı yapılmış en büyük haksızlıktır, en büyük saygısızlıktır. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bu konu, bugüne kadar, kamuoyunda tartışılırken birtakım yanlış de
ğerlendirmeler olmuştur, evvela onlardan başlamak istiyorum. 

Üniversitelerimizde bir grup kız kardeşimizin, yavrumuzun başörtüsü örtmesini kabul et
meyenler, bunu laiklik açısından malızurlu görmüşlerdir. Değerli arkadaşlar, laiklik, dünyanın 
birçok ülkesinde ve Avrupa'da da kabul edilmiş bir prensip olmasına rağmen, dünyanın hiçbir 
üniversitesinde laikliğin kılık-kıyafete müdahale tarzında anlaşıldığı ve uygulandığı bir durum 
yoktur. Dolayısıyla kimse, fevkalade yanlış, insanların inançlarına, din ve vicdan hürriyetleri
ne baskı ifade eden, onları kıyafet bakımından sınırlayan böyle bir uygulamayı, laiklik şemsi
yesi altına sığınarak haklı göstermeye çalışmamalıdır. 

İkinci olarak, bazıları "efendim biz din ve vicdan hürriyetine karşı değiliz; ama, bu siyasî 
bir simge, siyasî bir sembol olarak takılmaktadır, kullanılmaktadır" demektedirler. Değerli ar
kadaşlar, bu kanaati de kesinlikle reddediyoruz. Ben şuna inanıyorum ki, üniversitelerde oku
yan ve türban takan kız kardeşlerimiz içinde bütün siyasî partilere mensup, bütün siyasî parti
lerin eğilimlerine temayülü olan, bunları benimseyenler, olması mümkündür. Olayı kendi ya
kınlarımız ailelerimiz yönünden değerlendirelim/Ben inanıyorum ki, türbanı, başörtüsünü, 
dinî bir inanç ve kanaatin neticesi olarak, bunun gereğine inanarak, şerefle takan, başını örteri 
insanlarımız arasında, bugün iktidarda bulunan DYP'ye mensup olan hanımlarımız, ANAP 
ve RP dahil olmak üzere bütün partilere mensup hanımlarımız, hatta ve hatta SHP'ye mensup 
olan hanımlarımız da vardır. Bunu da çok samimi olarak ifade ediyorum. Dolayısıyla, bu ko
nu, "türban bir siyasî simge olarak takılmaktadır" denilerek asla eleştirilemez; bu, yanlıştır. 

Değerli arkadaşlar, bir diğer konuda şudur : Bildiğiniz gibi, bu konu gündeme geldiği za
man, bundan bir süre önce televizyonda bir açıkoturumda ele alınmıştı. Orada konuşma ya
pan birtakım hatipler de, konuya dinî açıdan yaklaşmışlardı. Konuya dinî açıdan yaklaşanlar, 
iki şekilde yaklaşıyorlar : Birincisi bazıları, "Efendim, tslam dininde örtünme var; ama, bu 
peçe şeklinde, her tarafın örtülmesi şeklindedir" diyerek -kendileri din konusunda, diyanet ko
nusunda asla otorite olmadıkları halde- çizmeyi aşarak, uzman olmadıkları bir konuda ah
kâm keserek, kendilerini fetva makamında görerek, Diyanet İşleri Başkanı mevkiinde görerek, 
bu konuda boş konuşmalar yapmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlar, tslam dininin bu konudaki görüşlerini samimi olarak öğrenmek isti
yorsak, yapılması gereken şey, bu konuda, herkesin yarım yamalak bilgileriyle konuşması de
ğil, konuyu bilmin gereği olarak, ehline havale etmek ve Diyanet işleri Başkanlığından, tslam 
dininin bu konudaki görüşleri hakkında görüş almaktır. Esasen, Diyanet tşleri Başkanlığının 
uzmanları, bu konuda, zaman zaman, görüş de beyan etmişlerdir. Bu konuda yazılmış kitap
larda değerli bilgiler vardır. 

Diğer bir yanlış değerlendirmeyle de, bazı kişiler -geçmişte maalesef eski Cumhurbaşkanı 
Sayın Kenan Evren de dahil olmak üzere- tslam dininin başörtüsü konusunu içermediğini, bu
nun, sonradan ortaya çıkan bir husus olduğunu, dolayısıyla bunun gerekmediğini ifade edi
yor. Yani, bir kismı "İslam dinine göre peçe takmak gerekir" diye fetva verirken; bazıları da, gene 
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tslam dini adına konuşarak, tslam dininde örtünmenin bulunmadığını iddiaya yeltenmişlerdir. 
Her iki yaklaşım da bize göre doğru değildir. Şu bakımdan doğru değildir : Bilgi sahibi olma
yan, otorite olmayan kişilerin, bu konuda konuşmaları gereksizdir. Eğer bu konuda samimi 
olarak -dediğim gibi- tslam dininin görüşlerini almak istiyorsak, işi ehlinden, uzmanından ve 
bu konuda yetkili kişilerden soralım. Diyelim ki, tslam dininde konu şöyle ele alınmıştır veya 
böyle ele alınmıştır; fakat, konu sadece tslam diniyle ilgili bir olay da değildir. 

Değerli arkadaşlar, bir fert, tslam dinine mensup olmasa, bir gayri müslim de olsa; bize 
göre, üniversiteye veya herhangi bir okula devam ederken "Benim dinimin gereği budur, böyledir" 
diyorsa, bu kişi hangi dine mensup olursa olsun, onun dininin gereği olarak, o hürriyeti kul
lanması kadar insanî bir hak yoktur. Dolayısıyla, olaya, her şeyden önce, insan hakları açısın
dan yaklaşmak lazım gelir. 

Değerli arkadaşlar, şimdi olayın değişik boyutlarını arz edeceğim. Birinci olarak„eğitim 
ve kültür açısından üzerinde durmak istiyorum. Dünyamız bugün gerçekten uzay çağını yaşı
yor ve son derece hızlı bir teknoloji yarışı içerisinde bulunuyor. Türkiye, gerçekten, bilimsel 
ve teknolojik alanda yapacağı çalışmalarla, ekonomik kalkınmasıyla, her gün daha hızlı bir 
şekilde bu yarışta yer alması lazım gelen bir ülkeyken, biz, üniversitede birtakım evlatlarımızın 
başlarına takmış oldukları türbanla uğraşırsak, acaba, Türkiye bu konularla meşgul olarak 
geçirdiği zamanla, bu teknoloji yarışında hangi mesafeye erişecektir? Bu tartışmalar, kalkın
mamız bakımından, teknolojik ve bilimsel manada gelişmemiz bakımından ne kadar faydalıdır? 

Dolayısıyla, ben huzurlarınızda, bugün üniversitelerimizde kızlarımızın başlarına örttük
leri türbanla uğraşan bilim adamlarına şunu söylemek istiyorum : Üniversitelerimizden evvela 
beklediğimiz, bilimsel ve teknolojik manada hızlı kalkınma hamlelerimize katkıda bulunma 
çabasında olmalarıdır. Kendi üzerlerine düşen vazifeyi bırakıp, bazı yavrularımızın türbanla-
rıyla uğraşmasınlar. Kendilerine bunu, huzurlarınızda bir ikaz olarak hatırlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuyu bir de sosyal açıdan ele almak istiyorum. Biz, şu an Türkiye'
de, Güneydoğu Anadolu'da birtakım bölücü terörist eşkıyanın hızla yaymaya çalıştığı bir bö
lücülük tehlikesiyle ve uluslararası birtakım problemlerle karşı karşıya kaldığımız ve her za
mankinden daha çok birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz şu dönemde, "türban takanlar 
ve takmayanlar" diyerek bu milletin evlatlarına farklı muamele eder ve bunları adeta tahrik 
eder, bunlar sebebiyle Türkiye'de birtakım sosyal olayların meydana gelmesine vesile olursak 
-ki, bundan endişe ediyorum; Türkiye'de, üniversitelerde türban takan öğrencilerimize yapılan 
baskılar aslında bir büyük tahriktir- bu, Türkiye'de büyük sosyal patlamalara neden olabilir. 
Dolayısıyla bunların sorumlularını huzurlarınızda ikaz ediyorum ve diyorum ki, bu memleket
te türban takan da, takmayan da bizim bacımız, kardeşimizdir, bizi kimse bölemez. Dolayısıy
la, ülkemizin, milletimizin evlatlarının birbirleriyle çatışmalarına, karşı karşıya gelmelerine neden 
olacak bu tehlikeli yaklaşıma bir son verilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Kırış, süreniz geçti efendim, toparlar mısınız? 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Toparlamaya çalışayım efendim. 
Değerli arkadaşlar, konuyu bir başka açıdan, tarihî açıdan ele almak istiyorum : Kahra

manmaraş'ta Kıbrıs Meydanı'nda, "Sütçü tmam" diye tarihe geçen', Millî Mücadelenin bir 
bakıma sembol isimlerinden olan o muhterem zatın, Kahramanmaraş'ı işgal eden Fransızla
rın, başörtülü hanımlarımıza taarruz etmesi, tecavüz etmesi karşısında kendisini tutamayarak 
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yanındaki tabancayla o Fransızlara ateş ettiğinin bir sembolü olarak dikilen bir anıt vardır. 
Biz, dün başörtümüze saldıran Fransız, o başörtüsünü namusumuzun bir sembolü olarak ka
bul ettiğimiz için, Sütçü İmam'ın kurşunuyla hakladık ve onlara gereken dersi verdik. 

Değerli arkadaşlar, bu fevkalade önemlidir. Eğer, Sütçü tmam'ın bu gayretlerine rağmen 
Türkiye'de geçen şu kadar yıl içerisinde hâlâ bugünkü promlemler meydana gelmekte ve in
sanlar inandıkları gibi başlarını örtemez halde bulunuyorlarsa, o zaman biz Millî Mücadeleyi 
neden yaptık?.. Bununla şunu demek istemiyorum : Dinde zorlama yoktur; elbette "herkes 
başını örtmelidir" gibi -haşa- bir kanaat içinde değiliz. Başını örtenlere de bir baskı olmasın, 
örtmeyenlere de... Esasen, şu anda örtmeyenlere karşı baskının mevcut olduğunu iddia edecek 
arkadaşımız da yoktur. 

Dolayısıyla ben, bu problem devam ederken Sütçü İmamlara karşı mahcup olmamız, on
ların manevî huzurunda mahcup olarak dolaşmamız gerektiği kanaatindeyim; ama, burada, 
Sütçü İmamların hatırasına saygısızlık edecek kimsenin de bulunduğuna inanmıyorum. O ba
kımdan, gelin, bu millî değerlerimize, sembollerimize, hatıralarımıza saygı duyalım ve bu prob
lemi ortadan kaldıralım. 

BAŞKAN — Sayın Kırış, lütfen bağlayın efendim. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Peki, bağlıyorum efendim. 
Değerli arkadaşlarım, psikolojik açıdan da belli bir yaşa gelmiş olan üniversitede okuyan 

talebelerimizin, sınıftan çıkarılması, bu yüzden ceza verilmesi, onların onurlarına karşı yapıl
mış bir büyük hakarettir ve insan haklarını kesin bir ihlaldir. 

Sonuç olarak şunu ifade ediyorum : Geçmişte, özellikle 1950'den önce, din ve vicdan hür
riyeti konusunda, CHP İktidarları tarafından çok yanlış uygulamalar yapılmıştır. Sayın İnö
nü'nün bu konuda Anayasa Mahkemesine başvurması da, 1950'den önceki şeflik dönemi icra
atlarının bir devamı mahiyetinde, fevkalade yanlış atılmış bir adımdır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Niye çıktın, ne konuşuyorsun!.. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Dolayısıyla SHP'li arkadaşlarımıza da -ki bunların içerisin

de benimle aynı düşünceyi paylaşan birçok kıymetli arkadaşım vardır- bu türlü yanlışlıklara 
son vermelerini/millî birlik ve beraberliğimize gerçekten önem vermelerini ve kendilerine de 
ülkeye de hiçbir şey kazandırmayacak olan bu yanlışı hep beraber düzeltmemiz lazım geldiğini 
ifade ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP, DYP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Seninle aynı görüşü paylaşmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Kırış, teşekkür ediyorum. * 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı bu konuda bütün grupların 

mutabakat halinde olduğunu söyledi; hayır, değildir. Bir de "SHP'li kadınlar da türban takıyor" 
dedi; ben hiçbir SHP'li kadının türban taktığını görmedim/Ayrıca, biz bu olaylara tek parti 
dönemindeki gibi bakmıyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Genç Grup adına konuşma yetkinizin olduğunu zannetmiyorum; ama, 
ısrar ediyorsanız zabıtlara geçmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, ısrar ediyoruz. 
BAŞKAN — Zabıtlara geçmiştir. Müsaade buyurun... 
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HASAN MEZARCI (İstanbul) — Sayın Başkan, tnsan Hakları Komisyonunca hazırla
nan raporda SHP'li üyelerimizin de imzaları vardır. 

Teşekkür ederim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ama, Sayın Kırış'ın SHP aleyhine konuşmasına bir 
anlam veremiyorum... 

BAŞKAN — Sayın üye, Sayın Kırış kanaatim budur demiştir. Zaten, Sayın Genç de açık
ladı efendim. Sayın Genç... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Belki çok konuda beraber düşünüyoruz; ama, SHP'yi 
niye... 

BAŞKAN — Sayın üye, hatibin ne söyleyeceğini peşin kestirmek mümkün değil ki... 
Teşekkür ediyorum. . 
Efendim, kişisel konuşma sırası Sayın ökkeş Şendiller'de. 
Sayın Şendiller, buyurun efendim. 
Sayın Şendiller, saat 21.00'e kadar çalışacağız. Görüşeceğimiz kanun teklif ve tasarıları 

var; süreye uymanızı rica ediyorum. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Bir sayın üyeyi sözünü keserek indirmeyi kesinlikle içime sindiremiyorum. 

Rica ediyorum... 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, daha söze başlamadım ki... 
BAŞKAN — Sayın Şendiller, bu ikazı şahsınız aracılığıyla tüm Genel Kurula yapmış 

oluyorum. 
Buyurun efendim. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; sözlerime başlamadan önce hepinizi say

gı ve hürmetle selamlıyorum. 
Bütün konuşmacı arkadaşların burada ifade ettikleri hususlara aynen katılıyorum. Ben 

bir iki değişik nokta üzerinde durmak istiyorum. 
Son yıllarda, insan hakları konusunda, çok ciddî manada, bir moda rüzgârı estiriliyor. 

Şu bakımdan : Bunun en güzel misali, Türkiye'de, son yıllarda, gerek uluslararası antlaşmala
rın imzalanması, insan haklarıyla ilgili bütün toplantılara devletimizin iştirak etmesi, ferdî baş
vurunun hak olarak verilmesi gerekse Türkiye'de insan hakları bakanlığının kurulmasının dü
şünülmesi, Türkiye'de de insan haklarına saygılı olma ihtiyacının duyulmuş olmasıdır. Bu ba
kımdan, demokratikleşme yolunda, şeffaflaşma yolunda, konsensüs hususunda çok ciddî adım
ların atıldığına inandığımız bugünlerde, bilhassa millî birlik ve beraberlik konusunda, devlet 
ve milletimizi ilgilendiren konularda, çok farklı siyasî görüşlere mensup olan partilerimiz bile, 
çok ciddî olarak bir araya gelmiş, birlik ve beraberliğini Yüce Meclis sergilemiş, bunun güzel 
yansımaları da milletimize mal olmuştur. Bunu hepimiz saygıyla karşılıyoruz, seviniyoruz ve 
bundan memnuniyet duyuyoruz; ancak, Meclis koridorlarında, odalarımızda, komisyonumuzda 
başörtülü kardeşlerimizin dolaşması da bizi çok rahatsız ediyor. Bunlar buraya bir ihtiyaç için 
geliyorlar, bir sıkıntı için geliyorlar. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olmamdan ve 
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başörtüsü raporunun hazırlanmasında da alt komisyonda görevli olmamdan dolayı, daha ya
kın temaslarımız oldu ve konuyu detaylı şekilde inceleme fırsatımız oldu. 

Bu konuda özellikle insan haklarıyla ilgili Devlet Bakanlığımızın bir açıklama yapması, 
fikrini ortaya koyması da bizi rahatlatacaktır; en azından, kendilerine bağlı komisyona da gö
rüş bildirecektir. İnşallah, bu konuda da Sayın Bakanımızdan destek istiyoruz. 

Bütün konuşmacılarımız hemfikir olarak şunu ifade ettiler : Başörtü meselesi veya inanç
lar üzerindeki baskı, insan hakkı ihlali midir, değil midir? İnsan Haklarını İnceleme Komisyo
nunda, 5 kişilik alt komisyon tarafından hazırlanan raporla, bir üyemizin kısmî muhalefetinin 
dışında, bütün siyasî partilerimizi temsil eden milletvekillerimiz tarafından hemfikir olarak; 
Yüce Parlamentonun bir göstergesi olan, bir yansıması olan komisyonumuz, çalışmalarını Mec
lise sevk etmiş ve huzurunuza getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bizim üzerinde duracağımız bir diğer konu da şudur : Bilhassa üni
versitelere gittiğimiz zaman, orada başörtüsüne karşı tavır koyanların bazı iddiaları vardır. O 
bilim yuvalarında, o iddiaları gülünç karşıladığımızı da ifade etmek istiyorum. Mesela, bir yetkili, 
komisyonun huzurunda, "efendim, başını örten kızın başörtüsü -belki makine fakültesinde 
okuyorsa-makineye takılır" diye düşünüyoruz iddiasında bulundu. İkincisi, "efendim, bu bir 
siyasî simgedir, İran'dan kaynaklanmaktadır" gibi, çok tahrik edici iddialarda bulunanları da 
gördük. Ben bunu tartışmak istemiyorum. Başörtüsü meselesi ne 1979 yılında var ne 1920 yı
lında var ve ne de 1850 yılında var; başörtüsü meselesi, tıpkı bir namaz gibi bir oruç gibi ima
nın şartlarından olan ve kitaplarda yer alan konulardandır. Ancak, televizyonda bunların tar
tışmasına girilmesini yadırgıyorum. Şu bakımdan yadırgıyorum : Son zamanlarda sanki dinde 
reformculuk gibi bir havaya girildi. Bu memlekette hiç kimse "sen namaz kılıyorsun, senin 
namazına karışıyorum, beş vakit namaz kılamazsın" diyemiyorsa veya namaz kılanlar, "sen 
namaz kılmıyorsun" diye hiçbir insanımıza müdahale etme hakkına sahip değillerse, "sen ba
şını şöyle örttün, böyle örttün" tartışmasına girme hakkına da sahip değillerdir. Bunu uygun 
bulmuyorum, hele üniversitelerde hiç doğru bulmuyorum, üniversiteler bilim yuvasıdır. 

Geçen yıllarda basında da çıktı, bu kız kardeşlerimizin birçoğu bulunduğu fakültenin ve
ya üniversitenin birincisidir. 

Bütün arkadaşlarımız, Avrupa'yı, Batı'yı, Hollanda'yı demokratikleşme yolunda, insan 
hakları ve laiklik yolunda gidip görüyorlar. Ben Hollanda'da ilkokullara dahi gittim, orada 
böyle bir mesele yok. 

Sayın Bakanımız da ifade etti, konuşmacı arkadaşlarımız da ifade etti, bu memleketteki 
28 üniversitenin 3 tanesinde problem vardır. Eğer suçsa, diğer üniversitelerimizi cezalandırmak 
lazım, yok eğer suç değilse, bu 3 üniversitemizin, bu yasaklı uygulamayı kaldırması için, Yüce 
Parlamentodan ve Hükümetimizden görev bekliyoruz; çünkü, bu meseleyi gündemden çıkar
mak lazım. Gene bir konu karşımıza şöyle çıkıyor "efendim, bir kısım siyasî partiler veya bir 
kısım şahıslar bu olayı istismar ediyorlar" diye bir iddia var. Bunun için de komisyonumuz 
bütün parti temsilcilerini yanına alarak gitti ve bu rapor öyle hazırlandı. Allah rızası için, -bu 
meseleyi istismar ederek oy avcılığı yapma iddiası ve isnadı varsa- bu meseleyi gündemimizden 
çıkaralım ve bu istismar da, tartışma da ortadan kalsın. 

Sayın milletvekilleri, bir konuya daha değinmek istiyorum; demin bir arkadaşımız daha bah
setti, öyle uygulamalar var ki, bir kızcağız, bir üniversitemizin eczacılık fakültesini 1988 yılında 

—.150 — 



T.B.M.M. B : 77 14 . 5 . 1992 O : 1 

bitirmiş. Çoğumuz üniversite mezunuyuz, üniversiteyi bitirdiğiniz zaman önce elinize bir çıkış 
verilir, bunda resim falan da istenmez ve o da diploma yerine geçer. Şenay Karaduman adında
ki kardeşimiz üniversiteye ve fakültesine müracaat etmiş; ama, Ocak 1992 tarihine kadar ne 
diplomasını alabilmiş, ne de çıkışını alabilmiş. Biz gittik, bizzat görüştük "başörtülü resim 
verdiği için vermiyoruz" dediler, biz de, "Sayın rektör, çıkışta resim istenmez" dedik. Bunun 
üzerine onbeş dakikanın içerisinde çıkışını aldık. Peki, bu kızın dört sene babasının yanında 
kalarak perişan olmasının, bir yerde çalışamamasının, eczane açamamasının hesabını kim ve
recek, günahına kim girecek? Bu kızcağız ferdî başvuru hakkını kullanarak, Avrupa însan Hak
ları Komisyonuna müracaat etti, elimde müracaat dilekçesi var. Eğer, Yüce Parlamentomuz 
bu meseleyi çözemezse, Avrupa bu işi, isteyerek değil; ama, Türkiye'de bazı karışıklıklar çıkar
mak için, çözmeye kalkacaktır. Bu da, "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" yazılı, Yüce 
Parlamentonun bu ayıbı mutlaka çözmesi gereğini ortaya getirmektedir. Yani, Avrupalıların 
bizim işimize karışmasını, bu manada, uygun bulmuyoruz. y 

tnsan hakları noktasında biz onlardan daha ileriyiz. Biz, insanları onlardan çok daha fazla 
seviyoruz. Bir sigara istemeyi dahi artık gündemden çıkarmış olan Avrupa'nın, Batı'nın karşı
sında, biz, canımız ve namusumuzun ötesinde her şeyimizi misafirimizin önüne koyan bir top
lumuz ki, kendi meselemizi kendimiz çözeriz. 

Ayrıca, Strasbourg'ta bulunan Avrupa tnsan Hakları Komisyonu Genel.Sekreterliği, 22 
Ocakta bir cevap vermiş -belgesi elimdedir- ve Türkiye'den bu konuda, 27 Mart 1992 tarihine 
kadar da cevap istemiş. Bakınız, tnsan Hakları Komisyonu Genel Sekreterliği, yazısının son 
bölümünde "eğer komisyon önünde kendinizi savunma imkânınız doğar da, hukuken ihtiya
cınız olursa, maddî imkânınız da yoksa, Komisyonumuza başvurun; size hukukçu tutma, avu
kat tutma konusunda Komisyonumuz yardımcı olacaktır" diyor. Genel Sekreterliğin bu cevabı 
verebilmesi için de hukukî bütün yolların tıkanması lazım. 

Demek ki, Türkiye'den yüzlerce üniversite öğrencisi Avrupa Üniversiteler Birliğine bir an
da başvurur, tnsan Haklan Genel Sekreterliğine veya Başkanlığına başvurursa, Avrupa bu işi 
omuzlayacak, kucaklayacaktır -tekrar ediyorum- bizi sevdiğinden demiyorum; ama, bunları 
da göz önüne alarak, bu meselenin çözülmesi gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, bir diğer noktayı da arz ettikten sonra, sözlerimi bitiriyorum. Diğer bir 
olaya üzüldüm; okuldan kovulmalar, ceza verilmeler olmaktadır; ancak, bir üniversitemizde, 
yurttan atılma gibi bir işlem ortaya konuldu. Yani, üniversite, 2 kız kardeşimizi üniversite yur
dundan ebediyen attı ve arkasından 4 kıza üniversiteden uzaklaştırma cezası verdi. En azın
dan, sosyal devlet anlayışı bakımından, Müslüman Türk olarak, bu milletin birer evladı ola
rak hepimiz şunu düşünmek zorundayız : Bu kız çocuklarını sokağa attığımız zaman ne yapa
caklar? Bu nokta bizi çok üzdü. 3 milletvekili arkadaşımızla, Sayın Başbakanı burada rahatsız 
ettik; ziyaret ettik, mesele tıkanmıştı, kendisinden yardım istedik; Sayın Başbakan Yardımcısı 
Erdal İnönü Beyefendi de buradaydı. Sayın Başbakan -kendisine teşekkür ediyorum- derhal, 
gerekli çalışmayı yapacağını bize ifade etti. Bu olay geçen hafta perşembe günü oldu. Gelen 
çocuklara "konuyu Sayın Başbakana götürdük, bu meseleye bir çözüm bulacaktır" dedik. 

Rektörü aradım -gerekirse ismini veririm, burada açıklamıyorum ismini- "biz konuyu Baş
bakana götürdük, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuz da pazartesi günü toplanacak, 
bu konuya bir çözüm arayacağız; ama, bu çocukları bugün sokağa atarsanız..." dedim, rektör 
"efendim, yirmi gün önce biz bu konuyu işleme koyacaktık; arkadaşlar girişimde bulundular, 
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yirmi gün uzattık; ama biz üniversite olarak, verdiğimiz kararı uygulamaz pozisyonuna da dü
şüyoruz. Bu bakımdan, Sayın Başbakan, Bakanı görevlendirmiş, Başbakan adına Bakan be
nimle görüştü. Kendisine aynen 'efendim, siz o çocukları Kredi ve Yurtlar Kurumuna götürün, 
bizi mahkemeye versinler, mahkeme karar verirse, biz tekrar yurdumuza alırız* dedim" gibi 
bir ifade kullandılar. Bu, şahsen beni çok üzdü. Orası da en azından devletin yurdu. Rektöre 
"kılık kıyafete bu kadar dikkat ediyor musun?" dedim, "ediyorum" dedi. "Peki, şoförün, 
ayağında kot pantolonla nasıl geziyor? Bu da devletin memuru" dedim. Üniversitelerdeki me
murların kılık kıyafetlerine bakarsanız, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa uygun değildir. 

Bu balamdan, bu meseleyi çekişmeye, bu meseleyi tartışmaya dökmeden halletmemiz la
zım. Memleketimizin başında çok büyük belalar vardır, çözmemiz gereken çok büyük olaylar 
vardır. Bir de, toplumumuzun hassas noktası olan, yumuşak karnı olan bu konularda da öğ
renciler yarın eyleme başlarsa, sokaklara dökülürlerse, kışkırtmalar olursa, provokasyonlar olur
sa, hep beraber sıkıntıya gireriz. 

Bu noktaları ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MÇP, RP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Şendiller, 
Değerli milletvekilleri, însan Haklarını İnceleme Komisyonu raporunu Yüksek Kurula arz 

ettik, üzerindeki müzakereler tamamlandı; bu suretle, Yüce Genel Kurul bilgilendirilmiş oldu. 
Arz ediyorum. 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, ben birkaç 
hususa değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet söz aldı efendim. ; 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Şendiller insan hak

larından sorumlu bakan olarak bir şeyler söylememi istiyorlar da, o bakımdan... 

BAŞKAN — Onu kendiniz yazılı cevaplayabilirsiniz. İçtüzüğümüz imkân verse... Biliyor
sunuz, kürsü sayın üyelerin, sayın bakanların. 

ALÂETTlN KURT (Kocaeli) —- Sayın Bakan, yerinden açıklama yapabilir Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, inşallah teamüle yol açmaz, mikrofonu lütfen açın, oradan 

bir cümleyle cevaplayın efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Bir cümleyle açıklamam 

mümkün değil, yazılı cevap vereyim. ' 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim. 
Şimdi, gündemin, "Seçimler" bölümüne geçiyoruz. 

'VI. — SEÇİMLER . 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — 9/3 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan ve Doğru 
Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Doğru Yol Partisi Grubunca üç katı olarak gösterilen 
adaylar arasından adçekme suretiyle seçim yapacağız. 
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Şimdi, adayların adlarını okuyorum : Sayın tsmet Attila (Afyon), Sayın Tevfik Türesin 
(Bolu), Sayın Muhtar Mahramlı (Tekirdağ). 

Bu üç sayın üyenin adları torbaya konulmuştur. Torbadan bir tanesini çekeceğim ve adı 
çıkan sayın üye bu komisyonun üyesi seçilmiş olacak... 

Değerli milletvekilleri, torbadan adını çektiğim Bolu Milletvekili Sayın Tevfik Türesin, 9/3 
esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyesi seçilmiştir. 

Bilgilerinize arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçmeden önce hatırlatmak istiyorum ki, Danışma Kurulunun önerisi üzerine 
Genel Kurulca alınan karar gereği Genel Kurulumuz saat 21.00'e kadar çalışacaktır. 

Tasarı ve tekliflerin görüşülmesine geçmeden önce, saat 19.00'da toplanmak üzere, birle
şime ara veriyorum. 

Kopanının Ssaati: 18.45 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 19.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatipoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

• ' • ' O . . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere devam ediyoruz. ' 
Gündemin "Kanun ihsan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1, — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapümasma ilişkin 
470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S, 
Sayısı : 58) -

2, — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin 436 Saydı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Saydı Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri 
Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı :59) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1 ve 2 nci sıralardaki, işler, İçtüzüğün 89 uncu madde
sine göre, Plan ve Bütçe Komisyonuna geri verilmişti. 

3. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin 
18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji Ticaret Komisyonu Raporu (1/15) (S. 
Sayıst ; 61) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin 18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Sanayi ve Ticaret Komisyonu hazır mı?.. Yok. 
Komisyon olmadığından dolayı ertelenmiştir. 

4. —Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/198) (S. Sayıst : 62) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa Komisyonları 
raporlarının görüşmelerine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon hazır mı? Burada. 
Sayın Hükümet hazır mı? Burada. 

(1) 62,S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması konusunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde grupları ve şahısları adına söz isteyen var mı efendim? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 

Nevşat Özer konuşacaklardır efendim. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi Grubu adına, 

Sayın Hasan Ekinci konuşacaklardır efendim. 
BAŞKAN— İlk konuşmayı, Anavatan Partisi Grubu adına, Muğla Milletvekili Sayın Nevşat 

özer yapacaklardır. 
Buyurun Sayın özer. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce Mecli
si saygılarla selamlıyorum. 

1991 yılı ağustos ayında 442 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruluşunu yaptığı
mız Orman Bakanlığına ait Kararnamenin, Genel Kurulda görüşülmesi ve yasalaştırılması ça
lışmaları nedeniyle huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Orman Bakanlığımızın kuruluşu ilk defa 1969 yılında gerçekleştirilmiş ve 1980 yılına ka
dar işlevini sürdürmüş; ancak, 1980 yılında Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı şeklinde bir
leştirilmiştir. Ümit ediyorum ki, bu kuruluşumuz, yapmkata olduğumuz bu yasa çalışmasıyla, 
istenilen organizasyonları sağlayarak, fonksiyonlarını tam olarak ifa eder tarzda, Türkiye Cum
huriyeti var oldukça, ilânihaye hayatiyetini, yüce orman köylümüzün ve çiftçimizin hizmetin
de sürdürecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ayrıca, orman köylümüze, çiftçimize daha iyi ve ve
rimli hizmetler verebilmek, ormanlarımızın tekniğe ve bilime uygun tarzda işletilmesini sağla
mak ve orman-köy ilişkilerini tanzim edebilmek amacıyla kurulan bu güzide kuruluşumuzu, 
Türkiye Cumhuriyeti devletine kazandırmasından dolayı, Anavatan Partisi Hükümetine ve za
manın Başbakanı Mesut Yılmaz'a, huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilmekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günümüzde, gerek endüstrileşmiş gerekse gelişmek
te olan ülkelerde, gelişmenin temel amacı, ekonomik kalkınmayla birlikte, sosyal ve ekolojik 
değerlerin korunması ve geliştirilmesi olarak bilinmektedir. Bundan mülhem, bir ülkede, or
man varlığının, ülke alanına nispetinin yüzde 30 dolaylarında dengeli olarak dağılması ve iyi, 
vasıflı, verimli olması halinde, ormanların, tarım alanlarının, sanayi ve ulaşım tesislerinin ko
runması; su, rüzgâr erozyonunun önlenmesi, yurt savunması ve sanayiinin orman ürünlerine 
olan ihtiyacının karşılanması fonksiyonlarını yapabilmesi mümkün olmaktadır. 

Yurdumuz, dünya üzerindeki coğrafi mevkii içerisindeki yeri, arazi yüksekliği, meyil ve 
toprak yapısı, orman miktart ve onun kalitesi bakımından kritik bir durumda olup, yurdumu
zun genel yükseklik ortalaması 1 132 metre dolaylarındadır. Ülkemizin yüzde 65 kadar alanı, 
yüzde 15'ten fazla meyilli olup, su ve rüzgâr erozyonuna çok müsait durumdadır. Ayrıca, arazi 
kabiliyet sınıflarına göre yüzde 25 alan tarıma elverişli olup, bu alan da, 1, 2, 3 üncü sınıf arazi 
konumundadır; yüzde 61 kadarı da ormancılığa ve meraya elverişlidir. Buradan, özetle ifade 
etmek isterim ki, yurdumuzun çok büyük alanı, muhtelif şiddette erozyona maruz olup, bu 
büyük problemin çözümü çok ciddî organizasyonlara ve kaynağa ihtiyaç duymaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde, kayıtlara göre 20.2 milyon hektar orman 
alanı olup, bu da ülkemizin yüzde 26 kadarını teşkil etmektedir. Bu ormanların yüzde 44 ka
darı verimli, yüzde 56 kadarı da bozuk degrede durumdadır. Kayıtlara göre verdiğim bu ra
kamların üzerine, bugüne kadar yapılan ağaçlandırma ve ıslah çalışmalarını göz önüne alarak 
ifade etmek istiyorum ki, bugün, yurdumuzda 18 milyon hektara yaklaşan ormancılık çalış
malarına elverişli alan bulunmaktadır. Bu rakam da, ülkemizde, bu sektörde yapılacak çok 
yatırımların ve hizmetlerin olduğunun göstergesidir. 

Bugün, 18 bin civarında köyümüz, 10 milyon civarında da vatandaşımız, orman içinde 
ve kenarında yaşamakta olup, bu vatandaşlarımız, ormanlarımızla ayrılmaz bir bütün meyda
na getirmektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir yanda 10 milyona yakın nüfus, orman içi ve or
man kenarındaki 18 bin köyde yaşamakta, bir yanda da 18 milyon hektara varan ağaçlandırma 
ve ormancılık çalışması yapılabilecek potansiyel saha, çok önemli olarak da yüzde 91 alanda 
erozyon tehdidi bulunmaktadır. Bu denli önemli olan konuların, bir genel müdürlük organi
zasyonu içinde götürülmesi, gerçekten çok zordu; buna rağmen, Anavatan iktidarları, dönem
lerinde, ormancılık hizmetlerinde son kırk yılın yatırım faaliyetlerinin yüzde 50 kadarını son 
sekiz yılda gerçekleştirmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde 1980 yılı nüfus sayımına göre binde 21, 
1985 yılı nüfus sayımına göre binde 24,9; 1990 yılı nüfus sayımına göre de binde 22 oranında 
nüfus artışı bulunmaktadır. Ancak bu nüfus artışının çoğunluğunun da kırsal kesimde olduğu 
gözlenmektedir. Sözlerimin başında da ifad ettiğim gibi, ormanlarımızın hem nispeti, hem de 
verimi düşük bulunmaktadır. Takdir edersiniz ki, ormancılık yatırımları, uzun idare müddetli 
yatırımlardır ve yatırımların nemasını ancak nesiller alabilir. Bir başka ifadeyle, ormancılık hiz
metleri, nesillerin nesillere borcudur. Nüfus artıyor; ancak ormanlarımızın verimi artmıyor; 
bir başka ifadeyle belirtmek lazım gelirse, çok uzun vadede artması bekleniyor. O halde, or
man içi ve orman kenarında yaşayan 10 milyon nüfusumuzun çok ciddî problemlerinin olduğu 
da bir vakıadır; hele hele istihdam hadisesi, başlıbaşına çok büyük bir problem olarak gözleri
mizin önünde bulunmaktadır. 

Ormanlarımızın verimiyle nüfusun artışı ters Orantılı olarak çalışmaktadır. Ormanların 
aleyhine olan bu ters çalışma, Orman Bakanlığımızın, orman köylümüze verdiği birim fiyatla
ra yansımakta olup, ayrıca, ormanlarımızın kısmen de olsa tahribine neden olmaktadır. Bu- x 

gün, Amerika'da tarıma dayalı nüfus oranı yüzde 2,5 seviyesinde; Avrupa Topluluğundan ör
nek vermek lazım gelirse, yüzde 7-8 seviyesindedir. Bu oranları münhasıran ormancılık sektö
ründe toplamak lazım gelirse, çok daha minimize olacaktır kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu noktaya kadar anlattıklarımız Sayın Mesut Yıl
maz Hükümetinin, Orman Bakanlığına ait kuruluş kararnamesinin önemini vurgulamak için
dir. Bu itibarla, iktidarımız, ormancılık hizmetlerine ve orman köylümüze yeterli önemi ver
miş olup, bu organizasyonu huzurlarınıza getirmiştir. Burada ana amaç, bu sektör için karar
ların Kabineden, finansman desteğinin de Hazineden yapılmasıdır. Ancak, Orman Bakanlığı
nın kuruluşunun 10 uncu ayına girdiğimiz bugünlerde, gidişatının hiç de amaç edindiğimiz gi
bi olmadığı gözlenmektedir. Bütçe görüşmeleri sırasında da ifade ettiğim gibi, Orman Bakan
lığımız, finansman yönünden yeterli ölçüde desteklenmemiştir. Orman Genel Müdürlüğü büt-
çesij 1991 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçesinden fiziki olarak daha geri bir durumdadır. 
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Sözlerimin başından beri izah edegeldiğim gibi, ormancılığımız ve orman köylümüz, bu 
kuruluştan, bu görünen tablo içerisinde amaç edileni alamamış ve alamayacaktır da. Burada 
basit bir misal vermek istiyorum : 1992 yılı için orman köylümüze, yaptıkları kesme, sürütme 
ve taşıma hizmetleri karşılığında 1991 yılı başına göre yüzde 35 zam öngörülmüş ve bu zam 
da, 1992 yılı çalışmaları için, yılın dört beş aylık enflasyonu karşısında kaybolup gitmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Anavatan İktidarının, Orman Bakanlığının kurulu
şuna ait getirdiği bu kararnamenin yasalaşması sırasında konuyu değiştirmek istemiyorum; an
cak, milletimin bana verdiği iznin karşılığı olarak, orman köylümüzün, çiftçimizin sahibi ol
duğunu söyleyenleri arıyor, arıyor; ama, bir türlü bulamıyorum!.. Şu anda, orman köylümüz, 
bu fiyat politikalarıyla, açlığa mahkûm edilmiş ve onlara reva görülen fiyatlar, enflasyon kar
şısında gülünç duruma düşmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Orman Bakanlığı kurulalı 10 ay oluyor. Bugüne de
ğin, bu kararnamenin Genel Kurulda kanunlaşması, bu Bakanlığın ana hizmet-birimlerinin 
taşra organizasyonunu tamamen inkıtaa uğratmıştır. 

Orman Bakanlığının Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün, Millî Park
lar Genel Müdürlüğünün ve Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün, taşrada hiçbir faali
yeti ve organizasyonu bugüne değin olamamıştır, bunun gerçekleşmesini ısrarla ve ümitle bek
lemekteyiz. Ayrıca, demin de ifade ettiğim gibi, bu ana hizmet birimlerine yeterli finansmanın 
ayrılamayışı, tüm hizmetleri durdurmuştur. 

Burada, çok önemli bir hususu ifade etmeden de geçmeyeceğim : Orman Bakanlığının 
kapatılıp, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına devri ile, mevcut iş makinesi, araç gereç ve 
sabit tesis ve binalarının Orman Bakanlığına geri iadesi her iki bakanlık için problem olmaya 
devam etmektedir. Hatırıma gelmişken, 16 tane tamirhane müdürlüğünden 15'inin Orman Ba
kanlığına geri iade edilip, Muğla Tamirhane Müdürlüğünün geri iade edilemeyişini çok anlam
lı bulmaktayım. Bunu siz düzeltmezseniz, biz, düzeltme zamanını bekler, bulur ve mutlalca 
düzeltiriz Sayın Bakan. 

Sizlere, Bakanlığın kuruluş gayesini ve kurulduğundan bu yana tespit ettiğim aksamaları 
ifade etmeye çalıştım. Bizim iktidarımızın getirmiş olduğu bu kanun hükmünde kararname
nin maddelerine ayrı ayrı girmek istemiyorum. Getirdiğimiz tasarıda, "Bakanlık, 1984 tarihli 
ve 3046 sayılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl 
İdaresi hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurar" hükmü getirilmiştir; ancak, Tarım Or
man ve Köyişleri Komisyonu ile Anayasa Komisyonunda bu hüküm değiştirilmiş, "Bakanlık, 
1984 tarih ve 3046 sayılı Kanun ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurar" denilmiştir. 

İhdas edilen kadro cetvellerinden anlaşıldığı üzere, Bakanlığımız, bölge teşkilatlarına yö
nelmek istemektedir. Burada, öncelikle, bölge müdürlüklerinin işlevleri, yetki ve sorumluluk
ları ile kuruluş yerleri çok ehemmiyet arz etmektedir. Bunun yanı sıra, Orman Genel Müdür
lüğü, bölge müdürlükleri ve yeni kurulacak Bakanlık bölge müdürlüklerinin koordinasyonu, 
yetki ve sorumlulukları çok iyi düzenlemek durumundadır. Bu koordinasyon ve organizasyon 
iyi sağlanmadığı takdirde, Orman Bakanlığımız, öncelikle kendi içinde tutarsız olacaktır. Kal
dı ki, Orman Bakanlığımızın ve onun kuruluş kanununun, Çevre Bakanlığı, Turizm.Bakanlığı 
ve isimlerini sayamayacağım diğer bakanlıklar ve kuruluşlar ile mevzuat oluşumunun ve koor
dinasyonunun modern tarzda düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim. 
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Orman Bakanlığımızın, öncelikle kendi içinde, sonra da ilgili kurulşlarla tutarlı olmasını 
tavsiye etmekteyim; aksi halde, dublikasyonlar, yetki kargaşası ve buna benzer konularla bir
likte hizmet aksamaları meydana gelecektir. 

Burada bir şeyi daha söylemeden geçemeyeceğim : 35 inci madde ile getirilen döner ser
maye işletmelerinin kurulması düşüncesi çok isabetlidir. Millî Parklar Genel Müdürlüğünün 
ve Ağaçlandırma ve Erozyon Genel Müdürlüğünün hizmetleri, kurulacak döner sermaye işlet
meleri ile daha iyi gördürülebilir kanaatindeyim. Bu madde isabetlidir, kaidelerinin iyi konma
sı lazım gelmektedir. 

Bu bahsettiğim konularda, Anayasa Komisyonu Üyelerinden Ankara Milletvekili Mümtüz 
Soysal ve Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in muhalefet şerhlerinin olduğunu, Anayasa 
Komisyonunun raporundan öğrenmiş bulunuyorum. 

Burada çok calibi dikkat bulduğum konu, bizim getirdiğimiz kararnamedeki taşra orga
nizasyonunun, il müdürlükleri şeklinde tezahür etmesidir. Bu husus, komisyonlarda, bölge teş
kilatı şeklinde değiştirilmiştir. 3046 sayılı Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun, 
her iki tercihe de uygundur. Yapılan değişiklik, biraz önce de ifade ettiğim gibi, çok sağlıklı 
düzenlenirse, uygulamada başarılı olabilir kanaatindeyim; aksi halde, merkezî hükümet, taşra 
teşkilatı ve vilayetler arasında dublikasyonlar, koordinasyonsuzluklar ve verimsizlikler husule 
gelecektir. Bu konuda Sayın Bakanlık yetkililerini uyarmayı bir borç biliyorum. 

Müsteşar yardımcısı ve müşavir sayılarının artırılmasını, Hükümetin takdiri olarak müta
laa ediyorum. 24 üncü madenin (b) fıkrasında getirilen Yüksek Fen Kurulunu da takdirle kar
şılıyorum. Bu Kurul, amacına uygun çalıştırılması halinde, ormancılığımıza yeni politikalar, 
çağdaş uygulamalar getirebilecektir kanaatindeyim. Bu itibarla, Komisyonumuza ve Bakanlı
ğımıza takdir hislerimi arz etmeyi bir borç biliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok önemli gördüğüm bir konuyu daha huzurları
nızda ifade etmeden geçemeyeceğim : Anavatan İktidarının getirdiği kararnamede, kadro ta-
sarrufatına azami riayet gösterilmişti; ancak, Komisyonda bazı değişiklikler yapıldığını gör
mekteyiz. Bunun, tasarruf ilkeleriyle bağdaştırılmasının zor olduğunu ve bu konunun Yüce 
Meclisçe takdir edilmesi lazım geldiğini arz etmeden geçemeyeceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Hükümetinin getirmiş olduğu, Orman Ba
kanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname üzerinde
ki görüş ve düşüncelerimi kısaca arz etmeye çalıştım. Yüce orman köylümüzün ve çiftçimizin 
kalkınması, millî gelirden istenilen düzeyde pay alması ve refahının artırılabilmesi için kurulu
şunu yaptığımız Orman Bakanlığımızın, altı aydan beri,.çok zaman kaybederek taşra organi
zasyonunu sağlayamamış olması, çok ciddi zaman kaybına, hizmetlerin aksamasına ve karga
şalara vesile olmuştur. Ayrıca, Koalisyon Hükümetinin orman köylüsüne sözde sahip çıkar gö
ründüğü; ancak, Orman Bakanlığının bütçesiyle sahip çıkamadığı görülmektedir. Altı aydan 
beri, zor da olsa, memurlarına maaş ödeyebildiğini gözlüyorum; ancak, bu vesileyle belirteyim 
ki, bütçe görüşmeleri sırasında da Söylediğim gibi, çok güzel işlerin yapılmakta olduğu da göz
den kaçmıyor; bol bol tayinler yapılmakta ve bu tayinlerin, siyasî amaç dışında hiç bir amacı 
da bulunmamaktadır. Bu atamalar, Orman Bakanlığını dumura uğratmış durumdadır. 

Orman köylüsü ve ormancılık yatırımları unutulmuştur. 1992 yılı içerisinde, orman köy
lümüz ve ormancılığımız için ek finansman imkânları sağlanmazsa, tıpkı altı aydan beri oldu
ğu gibi, bundan böyle de, Orman Bakanlığı, hiçbir hâsıla ve hizmet elde edemeyecektir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime burada son verirken, 442 Sayılı Orman Ba
kanlığının Kuruluşuna Ait Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaşması için, Anavatan Partisi 
Grubu olarak olumlu oy vereceğimizi ifade ederek, bu kanunun öncelikle ormancılığımıza ve 
orman köylümüze hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, şahsım ve Grubum 
adına hepinize en derin saygılarımı arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özer, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Ekinci; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Doğru Yol Partisi Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz, Orman Bakanlığının teşkilatı ile ilgili kanun tasarısı, 12 yıl ara
dan sonra yeniden Yüce Meclisin önüne gelmiş bulunuyor. 11 yıl Orman Bakanlığı teşkilatıyla 
idare edilen Türkiye ormancılığı, bu Yüce Meclis gibi, ihtilalden nasibini almış, ihtilalde Ba- / 
kanlık ortadan kaldırılmış; daha sonra kurulan Anavatan hükümetleri döneminde de,reorga-
nizasyon adı altında kuşa çevrilmiştir. 1983 yılından sonra, bu devasa Bakanlık, âdeta bir ka
buk içerisine çekilmiş, bütün ormancılık hizmetleri bir genel müdürlük içerisinde düşünülmüş 
ve Anavatan İktidarının mensupları da, her bütçe konuşmalarında, "ormancılık hizmetleri, 
bir genel müdürlük bünyesinde de pekala yürütülebilmektedir" diyebilmişlerdir. 

Anavatan Hükümetleri, özellikle Türkiye'deki bu olumsuz gelişmelerin ve ormancılık meslek 
mensuplarının tazyikine rağmen, Orman Bakanlığının yeniden kurulmasını, inat ve ısrarla, bir 
türlü gerçekleştirememişler, seçime yakın bir zamanda, yangından mal kaçırır gibi, gerçekleş
tirmişlerdir. Biz, bu kürsülerden, her bütçe konuşmasında, grup sözcüleri olarak hep şunu söy
lemiştik : "Biz iktidar olduğumuzda, -ki, yapılacak ilk seçimlerde Doğru Yol Partisi iktidar 
olacak demiştik; Cenab-ı Allah bunu bize nasip etti- bunu gerçekIeştireceğiz."Eğer siz kur-
masaydınız, bunu Doğru Yol Partisi kuracaktı. 

Görüşülmekte olan, Orman Bakanlığının teşkilatıyla ilgili kanun tasarısı teknik bir ba
kanlığın teşkilat kanun tasarısıdır. Bu konuda uzun boylu siyaset, partiler için de olamaz; çün
kü, ormancılık politikalarında, uzun boylu siyasî çıkarlar aramamak gerekir. Millî ormancılık 
politikasını ve Türkiye'deki ormancılık politikalarını, üniversiteler, fakülteler ve orman kamu
oyu, yüzaltmış yüzyetmiş yıldan beri, kökleşmiş gelenekleriyle getirmiştir. Ancak, son on yıl
da, ormancılık politikaları altüst olmuş ve bütünüyle tersine dönmüştür. Bütün planlamalar 
ortadan kaldırılmış, üretim, yol ve diğer hizmetlerin tamamı, adeta felç hale getirilmiştir. 

Anavatan iktidarları döneminde, Türkiye'de, on yıl önce yapılan yol planlaması, üçtebiri-
ne indirilmiş, bu kuruluş, yol yapamaz, üretim yapamaz, hatta üretimini pazarlayamaz hale 
getirilmiştir. 

Değerli meslektaşım biraz önce söyledi, bana göre, Anavatan iktidarları dönemindeki or
mancılık politikaları, Türk ormancılık tarihine yazılmış çok kötü örnekler olacaktır. Şöyle ki, 
orman içinde yaşayan 10-12 milyon insan ve 17-18 bin orman köyü var. Biz, Adalet Partisi dö
neminde, orman köylülerinin kalkındırılması için 34 üncü maddeyi çıkarmış ve orman köylü
sünü, bulunduğu yerde kalkındırmayı esas almıştık. Ne yazık ki, son senelerde 34 üncü mad
deyi işlemez hale getirdiler. Nasıl işlemez hale getirdiler; orman köylüsünün cebine konacak 
parayı aldılar, ormanı olmayan yerlere transfer ettiler... Nasıl yaptılar; orman köylüsüne üre
tim için ödenen para 150-200 bin lira ise, bakıyorsunuz beher metreküpün maliyeti 700-800 
bin liraya çıkmış. Neden çıkmış; maalesef, politik amaçlarla doldurulan işçi kadrolarının ve 
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ayrıca, ormanı olmadığı halde, politik maksatlarla açtıkları orman işletmelerinin personel maaş 
giderleri, Bolu'daki, Kastamonudaki, Artvindeki, Muğla ve Balıkesir'deki orman köylüsünün 
sırtına vuruldu. Bugün, 1991-1992 dönemi sonunda, orman köylüsüne ödenmesi gereken bedel 
farkı sıfırlanmıştır. 

Bütün milletvekili arkadaşlarımız, hangi partiden olursanız olunuz... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Ekinci, hiç alakası yok. Sen bu işi bilmiyorsun. 
HASAN EKİNCİ (Devamla) — ... orman köylüsüne gittiğimiz zaman, orman köylerine 

gittiğiniz zaman, "Biz bedel farkı alamadık, kanunun 34 üncü maddesiyle düzenlenen hakla
rımızı alamadık" diye, size sormuyorlar mı, şikâyette bulunmuyorlar mı? 

Demin, Anavatan iktidarlarının ormancılık politikasını.burada övmeye çalışan değerli mes
lektaşım, bunun uygulamasını da yaptı. DYP-SHP Hükümeti İktidara geldiği zaman ilk karşı
laştığı sorun, Orman Bakanlığının, orman köylüsüne ve çalışanına olan 500-600 milyar lira 
olan borcuydu. Bu borcun da halen tamamını ödeyebilmiş değildir. 

Değerli arkadaşımın söylediği doğrudur; eğer ormancılık politikaları böyle sürdürülürse, 
maliyetler böyle yüksek olursa, ithalat politikası böyle devam ederse, orman köylüsünün alın 
terini ödeyememe durumuna yine düşülebilir. Bunun mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. 

Bugün konuşmakta olduğumuz Orman Bakanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı, aşağı yukarı 
bundan oniki sene önce mevcut olan kanunun hemen hemen aynısıdır. Yani, bozulan bu teşki
latı yeniden düzene kavuşturmak için bu düzenleme getirilmiştir. 

O zaman Orman Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü vardı, kaldırılıp, Orman Ağaçlandır
ma Daire Başkanlığı haline getirilmişti. Yeni tasarı, memnuniyetle ifade edeyim ki, bu dar çer
çeveyi yurt sathına yayarak, Orman Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünü yeniden ihdas etmektedir. 

Yine, hep kalkınmasını istediğimiz orman kenarı ve orman içi köylülerimiz için kurulmuş 
olan -ORKÖY Genel Müdürlüğü lağvedilmiş, Destekleme Genel Müdürlüğü adı altında, diğer 
genel müdürlükle birleştirilmişti- ORKÖYDaire Başkanlığı, yeniden ORKÖY Genel Başkanlı
ğı, yeniden ORKÖY Genel Müdürlüğü haline getiriliyor. 

Yine bu tasarıyla Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 1980 öncesinde olduğu gibi, yeniden 
ihdas edilmekte. Yani, reorganizasyon lafı altında kuşa çevrilen orman teşkilatı, bünyesine ve 
eski konumuna yeniden kavuşmaktadır. Kavuşması da gerekir; çünkü, orman varlığımız her 
geçen gün azalmakta, koruma ve üretim, her geçen gün problem haline gelmektedir.. 

Yol inşaatları konusunda, bundan önce yapılan planlamalar bir kenara konmuş ve Orman 
Bakanlığının kaldırılmasıyla, bütün makine parkı Köy Hizmetlerine devredilmişti. Dolayısıy
la, yılda 4 500 kilometre yol yapan Orman Bakanlığı, ancak 1 200 -1 500 kilometre yol yapar 
hale geldi; üretime yeni ormanlar açamadık ve mevcut ormanlarımız da zorlandı. Yolu olan 
ormanlırımızdan üretim yapıldı, yeni ormanlarımız ise, yolu olmadığından işletmeye açılama
dı. Yeni bakanlığımız, bu planlamayı yeniden yapacak ve planlandığı şekilde, yılda 4 500 kilo
metre olmak üzere, toplam 100 bin kilometre orman yolu yaparak, ormanlarımızdaki ağaçlan
dırma, üretim ve diğer hizmetleri, yine aktif bir şekilde yerine getirecektir. 

Bu tasarının tüm maddeleri, dediğim gibi, siyasî gözlükle bakılmadan, siyasî partiler için 
hiçbir zaman eleştiri konusu olmadan ve bütün siyasî partilerin birleşebileceği bir metin halin
de getirilmiştir; çünkü, bu husus, millî ormancılık politikası için de şarttır. Zira, bu yerüstü 
hazinemizin ve tükenebilir bu varlığımızın, hepimizin elbirliğiyle korunması, değerlendirilme
si ve yeni ağaçlandırma çalışmalarıyla desteklenmesi gerekmektedir. Bütün siyasî partilerin bu 
konuda çok değerli katkıları olmalıdır. 
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Bu nedenle, biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bu tasarının yanında olduğumuzu, bü
tün gücümüzle desteklediğimizi ifade ederken, bu kanun tasarısının Türk insanına, Türkiye 
ormancılığına ve ormancılarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Kanun tasarısı değil, kararnamedir. 
BAŞKAN — Sayın Ekinci, teşekkür ediyorum. > 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Musa Demirci'ye söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilli; Or

man Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısını görüşüyoruz. Bu vesi
leyle, Grubum ve şahsım adına sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

Bu tasarının, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülmesi sırasında görüşleri
mizi aşağı yukarı arz etmiş ve Hükümetin mevcut olduğu o toplantıda, tasarıyı enine boyuna 
tartışmıştık. Ancak, yine tekrar ediyorum, Orman Bakanlığının yeniden kurulmuş olmasın
dan Grubumuz gerçekten memnun olmuştur ve bu memnuniyetimizi buradan da tekrar ifade 
etmek istiyorum. Ancak, bu, elbette teknik bir kanundur, bunun maddeleri üzerinde görüşle
rimizi tek tek açıklamamız yersiz olacağı kanaatindeyim. Ben, tasanda gördüğüm birkaç hu
susu arz etmek suretiyle, huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Mevcut tasarıda da öngörüldüğü şekliyle, Orman Bakanlığımızın bir bağlı kuruluşu var; 
Orman Genel Müdürlüğü. Bu, ister müstakil bakanlık olsun isterse oniki sene önceki gibi müs
takil olsun veya 1984 yılında reorganizasyon adı altında bir başka bakanlığa bağlanmış olsun, 
bu genel müdürlük, taşrada ve merkezde, fonksiyonlarını icra etmiş, kuruluşlarını da muhafa
za etmiştir. Görüşümüz; Orman Genel Müdürlüğünün taşra bölge müdürlükleri ve işletme mü
dürlüklerinin, kanunda öngörüldüğü şekliyle muhafaza edilmesi yönündedir. Bu konudaki gö
rüşümüzü tekrar açıklamak istiyoruz. 

Ancak Bu tasarıyla yeni üç genel müdürlük daha kurulmaktadır. Bunlardan birisi, Ağaç
landırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, ikincisi Orman ve Köy İlişkileri Genel Mü
dürlüğü ve diğeri de, Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğüdür. Bunların taşra1 

daki uzantılarına bakıyoruz; kanunda öngörüldüğü şekliyle, taşrada, bölge müdürlükleri şek
linde organize edilecektir. Bölge müdürlükleri, bir yerde temsilî olan bölge müdürlükleridir. 
Bu itibarla, bizim endişemiz şudur : Bu bölge müdürlüklerinin her ile kurulması mümkün ol
madığına göre, bu müdürlükler ya siyasî tercihlerle oluşturulacak veya bir başka tercih öne 
geçecektir. Bu işte siyaseti zail etmek bakımından, bölge müdürlüklerinin kuruluşuna -çünkü 
endişemiz vardır- geçmemek gerekir. Neden; çünkü, bölge müdürlükleri, aynı zamanda, İller 
İdaresi Kanunundan da bir nebze uzaklaşan kuruluşlardır; halbuki, taşrada bütünlük esastır. 
Valilerin, elbette o ildeki bütün kuruluşlardan sorumlu olması lazım; oysa, bölge müdürlükle
ri kendilerini müstakil addediyorlar. Bu bakımından, valilerin denetiminden ve valilerin de İl
ler İdaresi Kanununa bağlı olması halinden kaçınmamak lazımdır. Bizim görüşümüz bu isti
kamettedir. 

Görüşümüzü arz ederken, şöyle bir teklif getiriyoruz : Orman Bakanlığının taşradaki uzan
tısı olarak, Orman Bakanlığı il müdürlüğü kurulmalı -bu birinci görüşümüzdür- ve bunun he
men altında da şube müdürlükleri şeklinde birimler oluşturulmalıdır. 
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ikinci bir teklif olarak şunu söyleyebiliriz : Her genel müdürlüğün -Ağaçlandırma ve Eroz
yon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy ilişkileri Genel Müdürlüğü ve Millî Parklar 
ve Av-Yabari Hayatı Genel Müdürlüğü- hemen izdüşümü olan il müdürlüklerinin kurulması 
lazımdır. Bunlar hizmetin akışını kolaylaştırır. Bir genel müdür, taşrada kiminle muhatap ola
cağını bilir ve işleri daha iyi organize eder. Oysa, bir (A) şehrinde, bir bölge müdürlüğü var, 
(B) şehrinde yoksa, bu durumda ne olacaktır; o bölge müdürlüğünün inisiyatifi altında, ora
daki plan ve programlar yapılmak suretiyle işler götürülecektir. 

Sayın parlamenter arkadaşlarımız bunun sıkıntısını bilirler; bölge müdürlüğü olmayan il
lerin parlamenterleri de bunun sıkıntısını bilirler. O bakımdan, bunu, arkadaşlarımızın dikka
te alması ve bize göre, bu konunun, düzeltilmesi lazımdır. Hizmetin verimliliği açısından, bu, 
gerçekten önemlidir. 

Anavatan Partisi sözcüsü Sayın Nevşat özer arkadaşımız, konuşmalarında buna bir neb
ze dokundu; çünkü, Hükümetin de ilk teklifi öyle, yani "iller idaresi Kanununa göre, Bakan
lık, yeniden birimlerini oluşturur" diyor; ancak, komisyonlarda değişik görüşler sarfedilmek 
suretiyle, bölge müdürlükleri haline getirilmiştir. Bu bakımdan, bu mahzuru, huzurlarınızda 
arz etmek istiyorum. 

Grubumuz olarak, elbette, kanun hükmünde kararnameye olumlu bakıyoruz; teknik bir 
kararnamedir ve kararnamenin bir an evvel çıkması gerekir. Bugüne kadar taşrada yapılama
yan işlerin bir an önce yapılması bakımından, olumlu katkıda bulunacağımızı belirterek mille
timize, devletimize, orman camiasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, saygılanmı sunuyorum 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demirci, teşekkür ediyorum. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Sinan Yerlikaya. 
Sayın Yerlikaya; buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına sözlerime başlarken, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

1969 yılına kadar, ülkemiz ormanları bir genel müdürlükle yönetilmekteydi. Orman ko
nularının çok önemli ve çeşitli olduğu; toplam arazimizin yüzde 25'inden fazlasını kapsadığı; 
yapılmakta olan işlerin ülkemizin geleceğiyle çok yakından ilgili bulunduğu; Orman Genel Mü
dürlüğü bütçesinin, küçük üç bakanlık bütçesi kadar olduğu; bu nedenlerle, bir genel müdür
lük kapasitesini çok aştığı ileri sürülerek, Orman Bakanlığı kuruldu. Orman Bakanlığı, 11 yıl 
sürdü. 1980 yılında, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıklarının bir elden yönetilmesinin çok 
daha ve çok daha ekonomik olacağı gerekçesiyle, 3jbakanlık birleştirilerek, tek bakanlığa indi
rildi. O zamanki mantık, "Ormancılık sektörü, gayri safî millî hâsılaya yüzde 5 oranında kat
kı yapmaktadır. Bunun için Orman Bakanlığı kaldırılsın" şeklindeydi; benimsenen gerekçe buy
du. Oysaki, bir ülkenin refah ve zenginliğini belirleyen unsurlardan olan tabiî kaynaklar ara
sında, orman varlığının ne kadar önemli olduğu gözardı edilmişti. 

1980 yılı mantığının yanlış olduğunun, ormanların toplum hayatına sağladığı yararların 
önemli olduğunun görülmesi üzerine, 7.8.1991 tarihinde, Orman Bakanlığının müstakilen ku
rulması Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı. 
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Doğayı meydana getiren varlıklar arasında en başta gelenler ormanlar ve denizlerdir. Bu 
iki varlık, derinlik ve enginlikleriyle; ihtişam ve vahşilikleriyle, insanı doğaya çeken ve insanı 
doğayla bütünleştiren değerlerdir. Bu değerler içinde, ormanın kendisine özgü bir yeri vardır. 
İnsanlık ̂ tarihinde, ağaç ve orman, öncelikle insanların günlük gereksinimlerine cevap veren 
bir vasıta, ruhlarına ve zevklerine hitap eden bir varlık olarak yaşamlarına karışmıştır. Bu ne
denle, varlığı ye yokluğu tüm halkımızı ilgilendiren, insanlığın var olması ve varlığını devam 
ettirebilmesi için gerekli başlıca tabiî kaynaklardan olan ormanın önemi çok büyüktür. Top
lum hayatına sağladığı faydaları ise saymak mümkün değildir; ancak, yine de, ormanların top
lum hayatına sağladığı faydaları iki kategori şeklinde tespit etmek mümkündür. 

Birincisi, maddî faydalar, ikincisi, manevî, yani kolektif faydalar. Ormanların, yapacak, 
yakacak ve tali cisimlerle sağladığı değere, maddî faydalar, yani direkt hizmetler denilmekte
dir. Zira, orman ürünlerinin, çeşitli iş ve sanayi kollarında hammadde olarak kullanılma veya 
tüketim şeklinde göze çarpan hizmetleri çok büyüktür. İnşaatta, kimya ve diğer sanayi kolla
rında, tarım, madencilik, bayındırlık, ulaştırma gibi ekonomik faaliyetlerde, odun hammad
desinin kullanılış yerleri gün geçtikçe artmaktadır. Öyle ki, odun hammaddesinin 6 binden fazla 
yerde kullanılmakta olduğu ilgililer tarafından ifade edilmektedir. Bir an, odun hammaddesi 
kullanan sanayi ve ekonomi kollarının bu maddeden yoksun kalındığını düşünecek olursak, 
barınma imkânlarından, sanayi, giyim, hatta okuma yazma gibi, kültür hayatımıza etki yapan 
hususlarda dahi, nasıl bir yokluğa düşüleceği anlaşılacaktır. Bu nedenle, "Ormanlara beşikten 
mezara kadar muhtacız" sözü büyük bir gerçeği ifade etmektedir. 

Ormanların manevî faydaları da, maddî faydalarıyla ölçülemeyecek derecede fazladır. İk
lim üzerindeki olumlu etkileri; don, kuraklık sıcaklık, fırtına, çığ gibi afetleri önlemek veya 
azaltmak; ayrıca, su rejimini düzenli bir biçimde devam ettirmedeki etkileri de bilinmektedir. 
Orman bölgelerinde kuraklık, sel, toprak aşınma ve taşınmalarına rastlamak pek olası değil
dir. Ormanın, bir memleketin yaşayış, sağlık, dış ve iç emniyet unsuru olması; yurdun, insan 
barındırma gücünü artırması, bir uygarlık ölçüsü, aynı zamanda, çeşitli ekonomik faaliyet ve 
üretim kollarıyla sıkı sıkıya bağlı bulunması ve bütün bunların topyekûn ormanlardan bekle
nen kollektif bir hizmet sayılması gerçeği, ormancılık gibi, üzün vadeli bir üretim kuruluşu
nun, ülkede, her ne şekilde olursa olsun, devamlılık prensibiyle işletilmesi zorunluluğunu orta
ya koyar. 

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde ormancılığın temel 
ilkeleri hep aynıdır; bunlar da, mevcut ormanların korunması, gözetilmesi, ormanların teknik 
esaslara göre işletilmesi, ormanların devamlılığının sağlanması, orman sahalarının genişletil
mesi gibi temel ilkelerdir. Bu temel ilkeler, geçmişte olduğu gibi, bugün de vardır. 

Ormancılık politikası denilince, elbette ki, akla, yukarıda sıraladığımız ormancılık ilkele
rinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar gelir. Bugüne kadar ormancılık politikamızın pek 
başarılı olduğu söylenemez. Zira, temel ilkelerden hiçbirisini tam olarak yerine getirememiş 
ve gerçekleştirememişiz. • 

Ormancılığımızda en başarısız olduğumuz konulardan biri, mevcut ormanlarımızın ko
runmasıdır. Zira, ormanlarımız devamlı azalmaktadır. Cumhuriyetin kurulduğu yıllardaki or
man varlığımızla bugünkü orman varlığımızın miktar yönünden birjcarşılaştırılması yapılırsa, 
aradaki farkın ormanlarımız aleyhine olduğu görülecektir. 
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Ormanların yok olmasında en başta gelen neden, orman-halk ilişkilerindeki bozukluk
tur. Bu ilişki düzelmediği sürece, orman tahribatını önlemek mümkün değildir, öyle ki, bazı 
köklü tedbirler alınmazsa, orman kıyımını önlemek de mümkün değildir. İçinde ve bitişiğinde 
yaşayan 10 milyonu aşkın yoksul yurttaşımız ile, ormanlarımız ve ormancılığımız 1937 yılında 
daha iyi korunabileceği, genişletilebileceği ve toplumun tüm kesimlerinin yararı gözetilerek iş
letileceği düşüncesiyle başlatılan devlet işletmeciliği, yaklaşık on yıl sonra gerçekleştirilen dev
let mülkiyeti kapsamına alınmasına karşın, geliştirilememiş, hatta daha da kötüye götürülmüştür. 
Şu anda var olduğu sanılan 20.2 milyon hektar orman alanının sadece 8.8 milyon hektarlık 
kısmı, iyi vasıflı, geri kalan 11.4 milyon hektarlık kısmı da bozuk vasıflı durumdadır. 

Ormanlarımız ve ormancılığımız, 1982 Anayasası, 6831 sayılı Orman, 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik, 3402 sayılı Kadastro, 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklen
mesi yasalarıyla son derece verimsiz ormancılık örgütlenmesi ve tekniğine uygun yapılamayan 
ormancılık çalışmaları, ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan milyonlarca köylünün rasgele 
yararlanmaları ve çıkarcı politikacıların aymazlıkları sonucu büyük bir yıkımın içindedir. 

Anayasasında orman kaynaklarının korunmasıyla ilgili yaptırımlar bulunan tek ülke bel
ki de Türkiye'dir; ancak, 1982 yılında yeniden düzenlenen biçimiyle, Anayasanın 169 uncu mad
desine göre, siyasal iktidarlar, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir 
yarar görülmeyen, aksine, tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin karar olduğu tespit edi
len yerleri, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında kullanılmasında yarar olduğu 
tespit edilen arazileri; şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleri orman say
mayabilecek ve orman dışına çıkarılabilecektir. 

Ülkemizin gündemindeki ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmeler birlikte değerlendi
rildiğinde, ülkemizdeki orman yangınlarını çok boyutlu bir sorun olduğu gerçeği kavranmakla 
birlikte, Anayasanın bu maddesinin, ormanlara zarar verebilecek, ormanların yok olmasına 
yol açabilecek sonuçlar doğuracağı endişesini taşımaktayız. 

Bu nedenle, ormandan açılan yerlerin, özel mülkiyete konu edilmemesinden yanayız. Ge
rek bunların ve gerek yangınlarla zarar gören ormanlar için, o yerde yeniden ağaçlandırma 
yapılmalı ve yeni orman yetiştirilmelidir. 

6831 sayılı Yasa, tabir yerinde ise, orman yağması yasasına dönüştürülmüştür. Sözgelimi, 
en son 1986 yılında yeniden düzenlenen 2 nci maddesine göre, bilim ve fen bakımından orman 
olarak muhafasında hiçbir yarar görülmeyen, aksine, tarım alanlarına dönüştürülmesinde ya
rar olduğu tespit edilen yerler ile, halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü 
yerlerden, tarım alanına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler, orman sayılma-
yabilecektir. 

Yine, bu yasanın yeniden düzenlenen 57 nci maddesine göre, orman sınıfları içinde yan
gın ve çeşitli sebeplerle meydana gelmiş açıklıklarda, köy tüzelkişilikleri ve diğer gerçek ve tü
zelkişiler tarafından ağaçlandırma yapılabilecek, bu yolla ağaçlandırma yapılacak yerler, mül
kiyeti Hâzinede kalmak şartıyla, özel ormanlar gibi değerlendirilebilecektir. 

Orman Yasasının bu maddeleri doğrultusunda çıkarılabilen çeşitli yönetmelikler ise, dev
let ormanı sayılan alanların, özel mülkiyette olmasa da, özel kullanımlara tahsis edilmesi im
kânlarını getirmiştir. 
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Söz konusu yasal düzenlemelerin, Türkiye'de ormanları tümüyle güvencesiz bıraktığı inan
cındayım. Ayrıca, bu yaklaşımların doğal sonucu olarak, tümü kamu görevlisi olan orman ça
lışanlarının, çeşitli baskılarla karşı karşıya kalması kaçınılmazdır diye düşünüyorum. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası da ormanlar üzerinde olumsuz gelişmeler göstermekte
dir. 1982 yılında çıkarılan bu yasanın 8 inci maddesine göre, "Turizm alanları ve turizm mer
kezlerinde, bakanlığın talebi üzerine imar planları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki ta
şınmaz mallardan Hazineye ait yerler ile ormanlar, ilgili kuruluşlarca bakanlığa tahsis edilir, 
bakanlık da bu taşınmazları Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilere kiralamaya, tahsis 
etmeye; bu taşınmaz mallar üzerinde, müstakil ve daimi haklar dahil, irtifak hakla tesisine yet
kili kılınmıştır." denilmektedir. Bu maddeden hareketle, Güney ve Batı Anadolu kıyılarında 
devlet ormanı sayılan doğa harikası onlarca koy, turistik tesis yapıp işletmeleri için, yerli ve 
yabancı girişimcilere, 49 yıllığına, hem de sori derece düşük bedellerle kiralanabilmiştir. 

2924 sayılı Orman Köylerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkındaki Yasa ise uygu
lanmamış, 1991 Eylülünde, yani genel seçimlerin hemen öncesinde, uygulanmasıyla hiçbir ilgi
si bulunmayan bir gerekçeyle değiştirilmiş, 6831 sayılı Orman Yasasının 2/b maddesi gereğince 
orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin satılabilmesi olanağı getirilmiştir. Böylece, devlet or
manı sayılan alanların, bir tür toprak reformu uygulamasıyla dağıtılması cihetine gidilmiştir. 

3402 sayılı Kadastro Yasası da orman kıyımına yol açabilecek durumdadır. Bu yasanın 
4 üncü maddesinin yol açabileceği gelişmeler hep ormanın aleyhinde olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, gerçek odur ki, onlarca yıldır sürdürülegelen aymazlıklar, düzensiz 
ve bilgisiz faydalanmalar yüzünden, ormanlarımızın yapısı ve dolayısıyla da doğal denge bü
yük ölçüde bozulmuş, en verimli yurt topraklan su ve rüzgâr erozyonları neticesinde denizlere 
akıp gitmiştir. Orman kaynaklarımız nitelik olarak bozulmuş, nicelik olarak azalmıştır; ayrı
ca, ülke düzeyine dağılımı da dengesizleşmiştir. Var olduğu öne sürülen 20.2 milyon hektarlık 
orman alanının sadece 8.8 milyon hektarı verimlidir. 

Orman Bakanlığının kuruluşuna ilişkin 442 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ge
rekçesinde belirtildiğine göre, orman sayılan alanların yalnızca yüzde 35'i verimlidir. Orman 
sayılan alanların bölgelere dağılımı ve bölgelerin toplam alan içindeki paylarıyla bölgelerde 
birey başına düşen alanda çarpıklık ve dengesizlikler vardır. Var olan ormanların, yasal yollar
la geriye götürülmesi yanı sıra, yangın, tarla açma, yerleşme, hayvan otlatma, yakacak ve ya
pacak odun elde etmek için ağaç kesme, tekniğine uygun olarak yapılamayan ormancılık çalış
maları ve doğal nedenlerle, yok olmasının önüne geçilememiştir. Orman Genel Müdürlüğü
nün belirlemelerine göre, 1991 yılı sonucu, ülkemizde 13.9 milyon dönüm alan orman yangın
ları; 240 bin dönüm alan yerleşmeler; 1.8 milyon dönüm alan tarla açma; 2.3 milyon dönüm 
alan da tekniğine uygun yapılamayan ormancılık çalışmaları sonucu ormansızlaşmıştır. 

Görülüyor ki, ormansızlaştırma nedenlerinin başında orman yangınları gelmektedir. Türk
iye'de her yaz ulusal yıkıma dönüşen bu orman yangınları, hemen hemen tümüyle bilinçli ola
rak çıkarılmaktadır, öyle anlaşılıyor ki, Anayasa ve yasalardaki, orman yıkımına özendirici 
yaptırımlar yürürlükte kaldıkça, zaten korunamayan ve her türlü zararlı eylemlere maruz bu
lunan ormanın, teknik esaslara göre işletilmesine olanak tanınmaz ve teşkilatta çalışmakta olan 
teknik personelin çok önemli bir bölümü, teknikle ilgisi bulunmayan işlerle uğraşır ve masa 
başında ömür tüketirse, her yıl yapılan ağaçlandırma çalışmaları, yanan ve çeşitli nedenlerle 
yok olan ormanların telafisini sağlayacak bir düzeye ulaşmazsa, orman-halk ilişkilerindeki 
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bozukluk giderilmezse, ülkemizdeki tüm arazinin kullanılma amacına göre sınıflandırılması 
yapılmazsa, neresi ormandır ya da orman değildir sorusuna cevap teşkil eden orman kadastro
sunun tamamlanmasına gidilmezse, kırsal kesimlerden büyük şehirlere göç arttıkça; usulsüz 
ve kahunsu2 yapılanma hız kazanırsa ve buna da seyirci kalınırsa, Devlet ormanlarının içinde 
ve bitişiğinde yaşayan 10 milyon dolayındaki yurttaşımızın içinde bulunduğu yaşam koşulları 
iyileştirilme?, bu kesimden, işsiz milyonlara yeni katılımlar sağlanırsa, ormancılık dışı kamuo
yunun ormancılık kesimindeki oluşumlara yönelik duyarsızlığı sürerse, ülkemiz gerçekleriyle 
uyumlu ormancılık politikaları geliştirilip, kararlılıkla uygulanmazsa, ormanlarımız yanmaya 
devam edecek ve tükenmesinin önüne de geçilemeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; artık, bu sorunların çözümlenmesi gerekmektedir. Bu 
olumsuz koşulların iyileştirilmesi lazımdır. Bu nedenlerle ormanlara çeşitli biçimde zarar ve
ren, yukarıda belirttiğim yasaların yeni baştan düzenlenerek, ormanların yıkımına ve kıyımına 
sebep veren hükümlerin kaldırılması gerekmektedir. İlk olarak 1987 yılında çıkarılan 3116 sa
yılı Yasayla hedef gösterilerek gündeme getirilen ormanların sınırlandırılması sorunu, henüz 
çözümlenememiştir. Bu nedenle, ormanların sınırlandırılması en kısa zamanda bitirilmeli, sı
nırlandırılan yerler güvenceye alınmalıdır. Orman Ürünü hasadı, sıklık bakımı, aralama, bu
dama ve bunun gibi ormancılık çalışmaları, ormancılık biliminin gereğine uygun yapılmalıdır. 
Araç, gereç ve personel, nitelik ve nicelik yönünden yeterli hale getirilmeli; ayrıca, orman içi 
yollann yapımı da tamamlanmalıdır. Tarla açma, yerleşme, otlatma, kesme eylemleri, orman 
köylülerinin içinde bulundukları olumsuz koşulların yanı sıra, ticaret amaçlı yaklaşımlardan 
da kaynaklandığı açıktır. Bu yanıyla, sorunun toplumsal ve ekonomik yanı ağır basmaktadır. 
Alınacak ekonomik ve toplumsal önlemlere karşın, yapılabilecek tarla açma, yerleşme, otlat
ma ve kesme eylemlerinin Önlenebilmesi için etken bir örgütlenme gereklidir. 

Orman muhafaza memurlarının emekliliği hakediş süreleri, arazide eylemli olarak görev 
yaptıkları bir yıl, iki yıl sayılarak hesaplanmalı, hizmetlerden eşit ve hakça yararlanmaları sağ
lanmalıdır. > 

Türkiye'de orman yangınlarının çıkma nedenlerinin yarısı bilinmektedir. Nedeni saptana-
bilen yangınların hemen hemen tümü, insanların kasıt ve dikkatsizliklerinin sonucunda çık
maktadır. "Yangınların çıkması ve çıkarılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar ise son derece 
kısıtlıdır. Bu nedenle, orman yangını önleme ve söndürme çalışmalarıyla ilgili araştırma, geliş
tirme, eğitim çalışmaları yapılmak üzere yöresel istasyonlar kurulmalı, gerek askerî personel, 
gerek kasaba ve köy halkı bu konuda eğitilmelidir. 

Yeterli nicelik ve nitelikte personel ve araç ve gereçleriyle donatılmış etkili ve yaygın bir 
örgütün bulunmaması, gerekli araştırmaların yapılmaması nedeniyle, mantar ve böcek gibi za
rarlıların ormanlarımızda yaptığı yıkım yaygınlaşmaktadır. Zararlılarla mücadelede, olanak
lar elverdiğince, kimyasal tekniklerin kullanımından kaçınılmalı, kimyasal mücadelenin zorunlu 
olduğu durumlarda ise, bu amaçla işlendirilecek personel ile uygulama yeri çevresinde flora 
ve faunaya zarar verebilecek teknik ve kimyasal usuller kullanılmamalıdır. 

önlenemeyen ormansızlaşma, kentlerdeki çevre sorunlarının ve dolayısıyla yeşil alan ge
reksinmesinin artması, orman yetiştirme çalışmalarının daha da hızlandırılmasını gerektirmek
tedir. Yetiştirme teknikleriyle, bilgi ve deneyim birikimi yeterli düzeydedir. Ancak, bir yandan, 
kaynakların kısıtlı olması, bir yandan da, etkin bir örgütlenmenin henüz kurulmamış olması 
ve bir yandan da, mülkiyet belirsizlikleri, toplumsal baskılar nedeniyle, yapılagelen orman ye
tiştirme çalışmaları, hem-nitelik ve hem de nicelik olarak yetersizdir. 
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Orman yetiştirme çalışmalarının gerektirdiği parasal kaynağın, hemen hemen yalnızca or
man işletmelerinin gelirleriyle karşılanması, bu alandaki soruların başında gelmektedir. Bu ne
denle, başta erozyon önleme, orman dışı ağaçlandırma, yeşil kuşak çalışmaları olmak üzere, 
yeni ormanlar yetiştirme çalışmaları için, genel bütçeden her yıl en az yüzde 0,2 oranında pay 
ayrılmalıdır. Ağaçlandırma Fonu, ağırlıklı olarak, büyük ölçekli orman ürünleri işleme sana
yimden, yıl içinde istedikleri hammadde ve odunun miktarı üzerinden ve yıllık açık artırmalı 
satış bedeli ortalaması esas alınarak, belli bir oranda hesaplanacak pay ile, genel bütçeden ak
tarılacak yüzde 0.2'lik paya dayandırılmak, bu payı veren özel ve kamu kuruluşlarının, ham
madde orman ürünü gereksinimlerinin, maliyet bedeli üzerinden, tahsisli olarak karşılanması, 
güvenceye alınmalıdır. 

Özel ve tüzelkişilerin kendi veya Hazine arazilerinde orman yetiştirmelerine yönelik her 
türlü destek, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan 
sağlanmalı, bu konuda, orman içi ve kenarında oturan köylü vatandaşa öncelik verilmelidir. 

Yeniden kurulan Orman Bakanlığında, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Mü
dürlüğüne yer verilmesi olumlu bir girişimdir. Bu nedenle, Orman Genel Müdürlüğü ve Ağaç
landırma Genel Müdürlüğünün orman yetiştirme çalışmalarının yürütülmesi yüzünden, yetki 
ve sorumlulukları hiçbir çalışmaya, yoğun bürokratik işlemlere yol açmayacak biçimde ayrın
tılı olarak belirlenip, yasal olarak tanımlanmalıdır. Doğal gençleştirme ve bakım çalışmaları 
ile enerji ormanı kurma ve yenileme çalışmaları, devlet orman işletmelerince yürütülmelidir. 

442 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (Or-
köy) yeniden kuruluyor. Ormancılıkta sosyal yaklaşıma ilk defa 1950'li yıllarda ihtiyaç duyul
muş ve çıkarılan mevzuatlarla çeşitli sosyoekonomik uygulamalar yapılmıştır. Tek elden ve köklü 
bir örgütle uygulamaların yapılma ihtiyacı, Orköy gibi bir kurumu ortaya çıkarmıştır. Verimli 
çalışmaları hiçbir zaman yadsınmayacak olan Orköy, 1980'li yıllara gelindiğinde küçültülmüş 
ve ormancılık dışı bir kuruma verilmiştir. Bu davranış, Türkiye ormancılığında, sosyal yakla
şımlar açısından yapılan büyük bir hatadır. Yapılan bu hata nedeniyle, Türkiye ormancılığı 
sosyal yaklaşımlardan yoksun kalmış, sosyoekonomik ormancılık sorunları çiğ gibi büyümüş 
ve ormancılık çalışmalarını engellemiştir. Bu nedenle, 442 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meyle Orköy'ün yeniden kurulması çok olumlu bir yaklaşımdır; ancak, Orköy'ün, o dönemle
re özgü eksikliklerinin de giderilmesi gerekmektedir. Özellikle, Orköy'ün, orman ve orman alan
larıyla doğrudan ilişkili projeler üretmesi bir zarurettir. Orköy, mutlaka, orman ile insanı bir 
araya getirmeli, onları bir bütün olarak görmeli, özellikle ormaniçi ve kenarındaki orman köy
lüsüne büyük destek vermeli ve orman köylüsünü mutlaka yoksulluktan kurtarmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yerlikaya, toparlar mısınız efendim; süreniz doldu; rica ediyorum... 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) — Peki efendim. 
Sayıları 10 milyonu bulan orman köylülerinin kalkındırılması çerçevesinde, ormanlara za- , 

rar vermemeleri için, bu, öncelikli bir koşuldur; ancak, bu, ülkedeki gelişmenin bir parçası 
olarak ele alınması ve çözülmesi gereken bir sorundur. Bu nedenle, ağırlıklı olarak ormanların 
işletilmesinden sağlanan gelirlerden alınacak paylarla oluşturulmuş olan Orman Köylülerini 
Kalkındırma Fonu, sorunun çözümlenmesi yönünden kesinlikle yeterli bir kaynak değildir. Bu 
nedenle, orman köylerinin kalkındırılmasına yönelik çalışmalar, ilke olarak, Tarım ve Köyişle-
ri Bakanlığının geliştirip uygulayacağı entegre kırsal kalkınma projelerine dayalı olarak yürü
tülmelidir. 
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Sayın milletvekilleri, orman köylerinde yapılan gözlem ve tespitler, bu köylerin ekonomik 
güçlerinin düşük, sosyal yaşamlarının çok ilkel olduğunu göstermektedir. Orman köylerinde, 
bir kişinin geçinmesi gereken gelirle 4 kişinin geçinmek zorunda olduğu bir gerçektir. Orman 
içi ve bitişiği köylerde yaşayan nüfus, işsiz veya gizli işsiz olarak yaşamlarını sürdürmektedir
ler. Yine, orman köylüsünün büyük bir kısmı, yol, içme suyu, elektrik, PTT, sağlık hizmetleri, 
eğitim, konut, beslenme gibi, insan onuruna yaraşır ihtiyaçlardan yoksundur. Bu şartlar altın
da, kendi bilinçsizlikleri ve kendi güçsüzlükleriyle başbaşa bırakıldıkları sürece, kapalı ev eko
nomisi düzeninde, artan nüfusun ve çoğalan işsizliğin baskısı altında alışkanlıklarını sürdüre
cek ve de mecburen ormanlardan usulsüz yararlanmaya devam edeceklerdir. Bu nedenle diyo
rum ki, orman içi ve bitişiği köylüsünün ekonomik ve sosyal sorunları mutlaka çözümlenmelidir. 

Ormanlarımızın korunmasını istiyorsak, gerçekçi saptamalar yapmamız gerekmektedir, îşte 
bu saptamalar yapılmadığı için, yalnızca 1950-1990 dönemi içinde 25 milyon dönüm orman, 
yasal düzenlemeler yoluyla orman, sınırları dışına çıkarılmış ve bir anlamda ormansızlaştırıl-
ma yasallaştırılmıştır. Bu uygulamalara karşı durulması gerekirken, orman içinde ve bitişiğin
de yaşayan yurttaşlarımızın tarla açma, yerleşme, yangına sebebiyet verme gibi nedenlerle suç
lanmaları, asıl üzerinde durulması gereken nedenlerin gözlerden kaçırılmasına yol açar. Gö
rüldüğü gibi, ormanlarımızın nitelik ve nicelik yönünden yeterli bir düzeye çıkarılabilmesi, var 
olanların korunabilmesi, ulusal düzeyde yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. 

442 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ülkemize ve ormancılığımıza başarılı sonuçlar 
getirmesini dilerken; müstakilen tekrar kurulan Orman Bakanlığının ülkemizin birinci derece
deki bakanlıkları arasında olmasını, öbür bakanlıklardan etkilenmeyecek, gerektiğinde onları 
etkileyecek güçte bulunmasını diliyor, saygılarımı tekrarlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yerlikaya, teşekkür ediyorum. 
Sayın Komisyon söz talep ediyor mu efendim? Komisyonun söz talebi yok. 
Sayın Hükümet söz talep ediyor mu efendirn? 
Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 

sözlerime, bu saatte, burada, bu görüşmede hazır bulunan arkadaşlarıma teşekkür ederek baş
lıyorum. İkinci teşekkürüm de partileri adına konuşan arkadaşlarıma olacaktır; Çünkü, ko
nuşmakta olduğumuz konu 442 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin kanunlaştırılması-
dır ve 442 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, bir Orman Bakanlığının kurulmasının ge
rektiği anlamıyla ortaya çıkmıştır. Bu Orman Bakanlığı bir kanun teklifiyle ortaya konsaydı, 
bildiğiniz prosedürlerden dolayı bir zaman kaybına uğrayacaktı. Demek ki, bu işe başlarken, 
zamana ihtiyaç olduğu, bu işin gecikmiş olduğu o günden bellidir. Bir Orman Bakanlığı ka
nun tasarısı gelirdi, kadük olurdu, belki şimdi hangi yerde olacağı da belli olmazdı; ama, 442 
sayılı Kânun Hükmündeki Kararnamenin çıkması sonucu, daha ortada kuruluş kanunu olma
yan bir bakanlığın onuncu ayında bulunuyoruz. Bu nedenle, bu düşüncede olan herkese teşek
kür ediyorum. Yani, yasası çıkmadan onuncu ayına gelmiş bir bakanlığın kuruluşunda emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. 

Şüphesiz, bir millî orman politikasına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, bugün, burada da belir
miştir. Siyasî partilerin, gecenin bu geç saatinde, aman görüşmeye başlayalım, meseleyi uzat
mayalım, bunu çabuk geçirelim şeklinde, hiçbir yasa tasarı ve teklifinde göstermedikleri bir 
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hareket gösterisi olmuştur. Bu da, millî ormancılık davasının, hepimiz tarafından benimsendi
ğinin gayet güzel bir örneği olmuştur. Yine, siyasî parti grupları adına konuşan grup sözcüleri, 
konuşmalarının sonunda hep, tasarıya olumlu bakıyoruz demişlerdir. Bu, Bakanlığımız tara
fından teşekkür edilmesi gereken bir husustur. Bütün bunlara rağmen, siyasî partilerin sözcü
leri, konuşmalarında bazı endişelerini de dile getirmişlerdir. Ben de, şimdi, siyasî parti grupla
rının, kısa konuşma, fazla derinliğe girmeme, fazla tahripkâr olmama dikkatlerine karşılık, 
şüphesiz aynı hassasiyeti gösterme mecburiyetiyle karşı karşıya kaldım. 

Köylümüz, bu sene öngörülen yüzde 35 zammın daha fazlasını hak etmiştir; bu enflasyon 
devrinde daha fazlasının verilmesi lazımdı; ama, mühim olan daha fazlasının verilmesi değil, 
verilmiş olan zammın ödenmesidir... ödenebilmişse yüzde 35 de iyidir, ödenemeyecckse, yüz
de 100 de verseniz bir şey ifade etmiyor; çünkü geçtiğimiz sene böyle olmuştu. 1992 yılının 
5 inci ayında 1991'in borçlannı ödüyoruz. İnşallah bu sene, işletmelerimiz bizi o duruma getirmez. 

Daha önce, Orman Bakanlığı kapandıktan sonra, Bakanlık üniteleri Tarım Bakanlığı içe
risinde yer almış ve demirbaşlar, iş makineleri, araçlar, tamirhameler Tarım Orman ve Köyişle- , 
ri Bakanlığının olmuştu. Şimdi tekrar ayrılmış ve bu malların taksimine geçilmiş... 

Bunlar yapılırken, iki bakanlık arasında bir protokol imzalandı ve karşılıklı alımlar olu
yor. Bu arada, mesela, Muğla Tamirhanemiz içerisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bir bina 
inşasına başlamıştır. Tamirhane Orman Genel Müdürlüğünün, inşaatına başlanan bina Tarım> 
ve Köyişleri Bakanlığının... Bu şartlar içerisinde, oranın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bıra
kılması zarurî oluyor. Ne olacak, Muğla tamirhanesiz mi kalacak?.. Hiç üzülmeyin, zaten, siz 
kurarsınız, biz kurarız diye bir yarışa girildi; ben elimi sizden çabuk tutup, bu sene Muğla Ta
mirhanesini açacağım. 

NEVŞAT-ÖZER (Muğla) — Bizim malzememizi elimizden almayın Sayın Bakan... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Çok tayin yapılıyor meselesi buraya hep 

gelir. Dün de burada gündem dışı bir konuşmaya cevap verirken, bu kadar çok tayin yapılma
sının nedeninin, yeni bir seçim geçirdiğimizden kaynaklandığını, bunu biraz normal görmemiz 
lazım geldiğini, her dört senede, beş senede böyle bir devir olduğunu, dolayısıyla, buna yo
rumlamamız gerektiğini söyledim. Ayrıca, bu tayinlerden fazla alınmamak gerekir; çünkü, bir 
orman memurunu alıyorsunuz -bu ister tekniker olsun ister orman mühendisi olsun- bir başka 
orman memurunu getiriyorsunuz... Bunun bu makamda yirmi sene oturması icap ederse, di
ğerinin de o makama gelmesi icap eder... Bu gelen de burada yirmi sene oturacak değildir. 
Bu bir değişmedir. Bu değişme isabetli olur, isabetsiz olur; bu da gayet normaldir. Ben ekibimi 
kuracağım, hatalı kurmuşsam -ekip kurma işi bitti işte şimdi- hata düzeltme devrine girilir. 
Eğer iddia ettiğiniz gibi, ehil olmayanlar bir yere gelmişse, niye endişe ediyorsunuz; aradığınızı 
buldunuz; Bakanlık yürümez, Bakan muvaffak olamaz; bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sizin muvaffak olmanızı istiyoruz. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Onun için, bunun endişesini, daha ziya

de, bu tayinleri yapanların çekmesi lazımdır. 
Tabiî, taşra kuruluşlarının kurulması her iki komisyonda da uzun uzun tartışılmıştır. Ar

kadaşlarımız Genel Kurulda gösterdikleri hassasiyeti komisyonlarda da göstermişlerdir. Çoğu 
maddeler gayet süratli bir şekilde geçmiştir; ama taşra kuruluşlarıyla ilgili maddeye gelince ba
zı sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Aynı konuya Musa Demirci arkadaşımız da takılmıştır : İller ida
resinden kaçar gibi il müdürlüklerinin kurulması eleştirilmiştir. O zaman, Orman Genel Mü
dürlüğünün bölge müdürlüklerini de ondan kaçırmayalım. Ortada yıllardan beri başarıyla 
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yürümüş bölge müdürlükleri vardır. Deniyor ki: "Efendim, siz şimdi yeni bakanlık bölge mü
dürlükleri kuracaksınız; ya politik kurarsanız, istediğiniz yere kurarsanız..." Benim bir ilim 
var istediğim yer yalnızca orası için olur. Diğerleri -hiç kimse endişe etmesin- lazım gelen yerle
re kurulacaktır. Yani, kuracağımız yeni bakanlık bölge müdürlükleri belli işleri icra edecektir; 
bu işler hangi illerde olacaksa, bölge müdürlükleri de oralarda kurulacaktır. Size şunu söyle
yeyim : İnşallah bu Kanun Hükmündeki Kararname önümüzdeki çarşamba günü kanun hali' 
ne gelir; Bakanlık bölge müdürlüklerini, bir hata ederim diye, bir sıkıntıya girerim diye, şah
sen değil, bu işi bilen kişilerden oluşacak bir komisyon vasıtasıyla kuracağım ve bu müdürlük
leri Türkiye'nin bölgelerine göre dağıtacağım. Sayın Demirci'nin o konuda hiç endişesi olma
sın; inşallah isabet ettiririz. J 

Tabiî, ormancılık bir bütündür. Bunun bir tarafı başarılı bir tarafı başarısızsa ortada ba
şarı yoktur; tümüyle başarılı olacaksınız. Bir taraftaki başarısızlık sizi ileride başka başarısız
lıklara götürür/Nedir ormancılığın esası?.. Var olanı koruyacaksınız, koruduğunuzu işletecek
siniz, işlettiğinizin yerine yenisini koyacaksınız; ama, dikkat, eleştiri, daima iki şeyin üzerinde
dir. Bir tanesi şudur .'Ormanlar korunmuyor... Bu, bazen haklı yapılır, bazen tamamen hak
sız, yaygara şeklinde yapılır. Bir anayol geçecektir, ormanın içinden muhakkak geçecektir, ora
da bir çalışma yardır; ama uzaktan gören "Ormanlar yağma oluyor" der; bu sene Kilyos tara
fında olduğu gibi, bu, gayet hoş karşılanmalıdır; çünkü bu, ormana karşı vatandaşımız fevka
lade duyarlı demektir. 

Dün bana bir şikâyet geldi, "Pursaklar'dâki ormanımızı tahrip ediyorlar" diye. Pursakr 
lar'da orman var mı?.. Yok. Ne yapmışız?.. Beş on sene evvel -ki, herhalde on seneden geri 
değil- oraya biraz ağaç dikilmiş; tahrip olan o. Ama, bütün Pursaklar dağılmış... Ondan, bu
güne kadar kimse şikâyet etmemiş. Pursaklar Hazine'nin malıydı, Pursaklar mera idi; dağıl
mış, gitmiş, biz dağılmasın diye bir köşesine orman yapmışız, oradan dört tane fidan kesmeye 
başlayınca şikâyet geldi. Onun için, ben bu hassasiyetten fevkalade memnun oluyorum; bu, 
ormana karşı hassasiyet; ama, Hazine malına, meraya karşı vatandaşımızın hassasiyeti yok; 
o dağılmış, gitmiş... ' 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — O 300 bin dönümü Ankara'da ben verdim ormana 
Sayın Bakanım... 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Çok teşekkür ederim, sağolun. 
Korumanın dışında ikinci olay; işletmededir : İşletmeyi beceremiyorsunuz, becerirseniz 

pazarjayamıyorsunuz, dikkati çekiyor... Ama, hiç dikkati çekmeyen ve münakaşa edilmeyen 
bir şey de bunun bir sacayağı olduğudur; koruyacaksınız, işleteceksiniz ve yerine yenisini koya
caksınız dedim. Yıllardan beri kimse hesap sormaz; ne kadar işlettiniz, ne kadar tahrip oldu, 
yerine ne kadar koydunuz diye. Sacayağının bu taraftın ihmal ederseniz, olmaz; birisi olmazsa 
üzerinde bir şey durduramazsınız; göçer. İşte, son yıllarda bu başarılı gidiyor; kim ne derse 
desin. Koruyamıyorsunuz, işletemiyorsunuz; ne olacak, dört ağaç da dikme... Felaket orada 
işte, hem koruyamıyorsam hem işletmem kötüyse ve bir de ağaç dikmiyorsam, ne olacak?.. 
Tümüyle göçecek... Onun için, Türkiye ormancılığı şüphesiz sevgiyle korunacaktır, Orman Ba
kanlığının esası da buradan geliyor. Yalnız Orman Genel Müdürlüğü kâfi gelmiyor, ağaçlan
dırma, erozyon ve arkadaşımın demin dediği sosyal yaklaşma geliyor. İşte, ormanı böylece sev
direceğiz, orman içindeki insanları böylece koruyacağız, aç bırakmıyacağız... Gönüllü koruma 
olmadığı müddetçe zaptiye korumasıyla bir noktaya varamayız. 

Çok teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, şahısları adına iki sayın milletvekili söz talebinde bulunmuştur; Muğla 

Milletvekili Nevşat Özer ve Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 
Sayın Özer, buyurun efendim. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, bana bu söz hakkını verdiğinizden dolayı, siz
lere sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, ikinci defadır huzurunuza geldim, zamanınızı alacağım için özür 
diliyorum; ama, kısa keserek, bazı yanlışları tashih etmek gayreti içindeyim. 

Öncelikle, üzerinde konuştuğumuz bu konu, kanun hükmünde kararnamedir, Sayın Ekin-
ci'nin dediği gibi, bir tasarı değildir. Deveye sormuşlar niye boynun eğri diye, nerem doğru 
ki demiş. Ben şimdi, bazı yanlışların -Meclis zabıtlarında- düzeltilmesi için söz almış bulunu
yorum. Eğer bu yanlışlar düzeltilmezse, tarihe yanlış geçer. Bunları kısa kısa arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, iktidar şikâyet yeri değil. Koalisyon Hükümeti kurulalı altı ay ol
du. 22 Mart günü, bu kürsüde, bir saat, dürt yıllık Genel Müdürlüğüm dönemini, sekiz yıllık 
Anavatan İktidarı dönemini kayıt olarak gösterdim, Sayın Bakandan da istirham ettim, "Ko
nuşmamın bir kelimesini değiştir, sözlerimin tamamını geri alacağım" dedim. Dolayısıyla, ne 
yaptığımızı biliyoruz; ancak, yeterli olmadığımızı da o gün ifade etmiştim. Bu hadise, bir son
suz hadisedir, mutlaka daha iyilerini yapmaya gayret edeceksiniz; bunu bu İktidardan da bek
lemekteyiz; bunu söylemeye çalıştık, her defasında da faydalı olmaya gayret ettik; bu denli önemli 
bir kanunun görüşülmesi konusunda, değerli arkadaşlarımın ihsasını aldım; meseleye siyasî 
bakmayalım, yardımcı olalım dedik; ama gel gelelim Sayın Ekinci hadiseyi çarpıtarak ifade 
etti; "efendim, köylünün parasını veremediler, artan fiyat artışları karşısında yüzde 10'unu, 
yüzde 2'sini veremediler" gibi laflar söyledi. Huzurlarınızda ifade ediyorum, 34 üncü madde
yi biz, 2896 ve 3302 ile değiştirdik; orijinal yapısına sadık kalarak, yüzde 25 kerestelik emval 
hakkıyla köylünün yüzde 2'lik yasal istihkak farkını yüzde 10'a çıkardık. Dolayısıyla, bu, pa
zarda doğan, maliyetin üzerindeki farkın ödenmesi şeklindedir. Doğru, bizim İktidarımız, bu 
fiyat farklarının ödenmesinde köylümüze istenilen fiyat farkını veremedi; çünkü, biz pazarı 
nâzım rol oynayan tarzda düzenledik; orman emvali ithalini, Türkiye'de, sıfır gümrükle ser
best bıraktık. Ancak, o kadar esef edilecek, üzüntü verecek bir konu ki -bir grup adına ifade 
ediyorum-15 Şubat tarihinde, kapalı kapılar ardında verdiğiniz sözü unutmadınız, korumaları 
getirdiniz; ancak, orman köylüsünün istihkaklarının ödenmesi için, orman ürünlerinin ithala
tındaki o duvarı koyamadınız Sayın Ekinci. Ben bekliyordum ki, bu Hükümet koyar. 

Bütçe konuşmalarım sırasında Sayın Bakanımdan istirham ettim, "Sayın Bakanım, bu 
konudaki politikayı belirleyin, ben de bilmek istiyorum" diye. Zabıtlarda vardır; birkaç defa 
vurguladım. Koalisyon Hükümeti, halen, bu konuda, orman ürününün fiyatının artacağı tarz
da, köylünün de bundan fiyat farkı alacağı tarzda bir tedbir almadı... 

Biz, köylünün hakkını yemiş değiliz; Tokat'a, Artvin'e, Diyarbakır'a, Elazığ'a milyarlarca 
lira transfer ettik... Kazandık, transfer ettik; doğrudur; ama bunun, köylünün rüsumuyla hiç 
alakası yok. Bakanlık yapmış bir sayın kişinin, hatta Orman Bakanlığı yapmış bir kişinin, ken
di çıkardığını ifade ettiği kanunu bilmeyişini büyük teessürle karşılıyorum; üzüntüm çok bü
yüktür. Eğer tashih ederse memnun olurum. 

Sayın arkadaşlar, birkaç, konuyu daha ifade etmek istiyorum. Birisi borçlar konusu. Sayın 
Bakanım burada; biz borçları 20 Ekim itibariyle ödediğimizi iddia ediyoruz; ama, ben gizli 
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istihbar ettim, o zaman genel müdür değildim; 30 milyar hizmet aktinden, 70 milyar vahidi 
fiyat sisteminden doğan borcumuz olduğunu tespit ettim; Genel Müdürlük bilgi vermemesine 
rağmen tespit ettim... Artık buna bir kilometre taşı koyun Sayın Bakan; bunu Sayın Demirel 
de sık sık konuşuyor. Siz göreve geleli altı ay oluyor neredeyse. Bu itibarla, ekim ayıyla beraber 
ormancılık faaliyetleri başlar; yani 1992'nin faaliyetleri başlamıştır; doğan her nevi borç size 
aittir. Bunları geçen defa da izah ettim. Artık bunları bize fatura etmek size bir şey kazandır
mayacaktır. Ben, bakanlık yapmış değerli arkadaşıma, değerli meslektaşıma hatırlatmak isti
yorum; bu kilometre taşını burada koyunuz... Sayın Bakanım da koysun. Borç mu bıraktık, 
alacak mı bıraktık... Bırakırız bunu. Yaşayan bir dünya bu. Elbette, çalışanın borcu da olacak
tır. Ben diyorum ki, 100 milyar lira bırakmışız; gizli istihbaratıma göre. Yalnız, bize göre borç 
yok; ama halen daha, Ağustos ayındaki borcunuzdan dolayı, sizin borcunuzu ödüyoruz diye 
bunu kullanmayın; çünkü, vatandaş buna inanmıyor; çünkü, ben, köy köy gidiyorum, kasaba 
kasaba gidiyorum, arkadaşlarım gidiyor, bunu izah ediyor. Bir yere varamazsınız böyle! 

Değerli arkadaşlar, bir konuyu daha ifade etmek istiyorum. Anavatan İktidarları bu me
seleye çok ciddî ehemmiyet verdi; ancak, meselenin boyutunu geç fark etti. Biz, son kırk yıllık 
dönemin tüm üretim, yatırım ve hizmetlerinin -bakanlık yetkilileri buradadır- yüzde 46'sını 
sekiz yılda yaptık. 1980'den öncesini herhalde şildiniz; cumhuriyet 1923'te kuruldu beyefendiler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne yaptığınızı biraz teferruatlı izah eder misiniz?.. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Evet, izah ederim Sayın Kamer Genç, sizi tatmin etmek 

isterim. Bir örnek vereceğim : 1 milyon 900 bin hektar civarında -son kırk yılda ağaçlandırma 
yapılmıştır Türkiye'de; bunun 1 milyon hektarı sekiz yılda yapılmıştır. Değerli arkadaşlar bu
rada. Daha çok örnek verebilirim. 

Değerli arkadaşlar, planların değiştirildiğinden bahsediliyor... Orman Genel Müdürlüğü, 
ormancılığımız iki planla çalışır. Birincisi yol şebeke planlarıdır ve bu -ki, Sayın Bakanın de
mek istediği konu odur- bir tabudur, değiştirilemez. Onların beynelmilel kaideleri vardır, tüm 
Avrupa Topluluğundan örnek alınarak, hektardaki yol tulüne kadar giden tarzda esası vardır. 
Yol şebeke planları Orman Genel Müdürlüğünün devamlılığını sağlayan, işin her nevi kaidesi
ni koyan değiştirilmesi, bir kanun değiştirilmesinden zor olan bir hadisedir. Onun için, yok 
böyle bir şey; rastgele atı vermeyelim! 

ikincisi; amenajman planlandır ve bunlarda, faydalanmayı düzenleyen, baş ve taç gaye
miz olan devamlılığı esas alan ve periyotlarla ve idare müddetlerine bağlı planlardır. Teessü
rüm çok büyüktür meslektaşım adına; bunları da bilmiyor. Tekrar söylüyorum, bunlar, peri
yotlarla hazırlanan, idare müddetlerine bağlı ve bu devir daimi sağlayan planlardır. Bunlar an
cak politik kararlarla değiştirilebilir. Şöyle : idare gayesini belirlersiniz. Efendim, ben Muğla'
da veyahut da Adana'da idare gayemi değiştirdim, dersiniz, planı değiştirirsiniz; efendim, ben 
Zonguldak'ta kaplamalık meşe üreteceğim dersiniz, gayenizi değiştirirsiniz. Rastgele plan de
ğişmez. Teessürüm çok büyük, meslektaşım adına. 

Arkadaşlar, devlet arşivleri elinizde... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Özer, ben maliyeciyim, ormancı değilim; ama 

bunları ben de biliyorum, yani bu, müneccim işi değil. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla)— Bilirsiniz... 
Devlet arşivleri, her şey elinizdedir. "İşiniz mi yok, düşün peşime; aşınız mı yok, düşün 

peşime; benim orman köylüm gel, benim bilmem neyim gel..." de, de, şimdi de fatura saracak 
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yer ara... Yahu, ben zaten faturamı almışım, benim yerim orası, senin yerin burası. Ben bu 
üslubu iktidar üslubu görmüyorum, hatta muhalefet üslubu hiç görmüyorum. 

Arkadaşlar, burada bir daha yinelemek istiyorum : Orman Bakanlığımızın kuruluşunda
ki gaye, kararların Kabineden, desteğin Hazineden esprisidir. Aksi halde, değerli Koalisyon Hü
kümetimizin, ithalat rejimi politikasını yeniden gözden geçirmezse, orman köylümüzün, 34 üncü 
maddeye göre fiyat artışlarından doğan, farkını ödeme şansı yoktur. Bunun, Tunceli'deki ku
rulacak bir kuruluşla, bunun Erzurum'un Oltu'sundaki toprak muhafaza grubuyla, bunun Ada
na İlimizin bir kuruluşundaki yatırımla hiç alakası yoktur. 

Bu vesileyle, bana bu güzel fırsatı veren Değerli Başkanıma, değerli arkadaşlarıma teşek
kür ediyor, güzel konuşmalarından dolayı Sayın Bakanıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Muğla 
tamirhanesinin kurulmasını bana bırakmayacağı anlaşılıyor. Onun için de ayrıca teşekkür edi
yorum, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sağ olasınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özer, teşekkür ediyorum, efendim. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, Sayın Bakan, tasarının süratle geçmesini arzu eder... Her sö
zün sataşma... 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sataşma değil; ayrıca, kişisel konuşma için söz istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, bu ancak maddeler üzerinde mümkündür... 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — İkinci kişisel konuşmayı yapmak istiyorum efendim... 

BAŞKAN — İkinci konuşma hakkı daha önce konuşma talebinde bulunan Sayın Genc'
indir; ama, Sayın Genç sırasını size verirse... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Hayır, vazgeçmeniz yetmez, konuşma hakkınızı Sayın Ekinci'ye veriyorsa
nız olur... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Veriyorum efendim. 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın Ekinci. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu geç saatte yeniden 

söz alma ihtiyacını duyduğum için özür diliyorum. Bakanlığım sırasında, Muğla'ya başmüdür 
olması için tüm AP politikacılarını bana yollayan, dolayısıyla, muavin yaptığım bu meslekta
şımın, ormancılığı bilmemekle suçlaması, beni son derece üzmüştür. Niye?.. Türkiye'de -yanlış 
anlaşılmasın- orman fakültesini bitirip de, en erken işletme müdürü olan, en erken bölge mü
dürü olan bir meslektaşıyım; dolayısıyla, ormancılığı benden çok daha iyi bilmesinin müm
kün olmadığım da kendisi çok iyi bilir. Yalnız, demin ifade etmek istediğim şuydu : "Orman 
köylüsünü koruduk, orman köylüsünü kalkındırdık" dediğinize göre, siz o zaman iktidardı
nız; eğer dediğiniz gibi olsaydı, bu millet size rey verirdi, bu orman köylüsü size rey verirdi 
ve sizi yine iktidar olarak buraya getirirdi. Nadir olarak, genel müdürlük yaptığınız Muğla'dan 
bir tek siz gelebildiniz. Demek ki, orman köylüsü sizin icraatınızdan memnun olmamış. 

SADİ PEHLİVANLI (Ordu) — Yeniden cevap hakkı doğuyor... 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Benim ifade etmek istediğim bir başka husus da şuydu : 
Hangi partili milletvekiliolursa olsun, bölgelerinize gittiğiniz zaman, "1991 yılında üretilen 
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orman emvalinin bedel farkını Orman Genel Müdürlüğü ödemedi" diyorlar. Bununla karşı
laşmadınız mı?.. Hepiniz karşılaşıyorsunuz. Bu neden ödenmemiştir?.. Şundan ödenmemiştir 
: Maliyeti çok yükseltmiş, tomruğa çok maliyet bindirmişsiniz, satışa çıkardığınız zaman satış 
yapamamışsınız, fiyat düşmüşsünüz ve bedel farkı doğmamıştır; dolayısıyla, orman köylüsü
nün kanunla hak ettiğini vermemişsiniz. Nasıl vermemişsiniz?.. Tomruk, 800 bin liraya mal 
olmuş, siz 700 bin liraya, düşerek satmışsınız; Eğer 900 bin liraya satsaydınız, 800 bin lira ile 
900 bin lira arasındaki 100 bin liralık farkı köylüye ödeyecektiniz ve bu, daha evvel ödeniyor
du, yani bu yasadan dolayı ödeniyordu. Siz, maliyetleri çok şişirdiğiniz için, orman emvaline 
çok şey bindirdiğiniz için, maliyet yükseldi satışınız düşük oldu, olan da orman köylüsüne ol
du. Orman köylüsünün cebinden para aldınız derken, bunları söylemek istiyordum. 

Bolu orman köylüsü senede 1 milyon metreküp orman ürünü üretiyor; 150 bin, 200 bin 
lira kesme, sürütmeyi ödüyor. Orman köylüsü sene sonunda sizden bir de ne bekliyor?.. Bedel 
farkı bekliyor. Eğer maliyet çok yüksek olur, satışınız düşük olursa, bedel farkı ortadan kal
kar. Kanunla verdiğinizi, fiilen elden aldınız demek istiyorum. Bunun başka izahı var mıdır? 
Bunu yaptınız. • • 

Şimdi, ormancılıkta bir önceki senenin hesapları, bu senenin başında görülür. Bu seneki 
çalışmaların hesabı da 1993'te görülür. Siz, 1991'deki üretim ve ormancılık masraflarını öde-
seydiniz, bedel farklarını ödeseydiniz, bu kürsüden, ne benim bunu söylemeye ihtiyacım ola
caktı ne Sayın Bakanın olacaktı ne de orman köylüsünün şikâyete hakkı olacaktı; orman köy
lüsünün, maalesef, bedel farkıyla büyük ölçüde parası elinden alınmıştır. Ben bunu ifade et
mek istedim; sayın meslektaşımın fazla üzülmesine, alınmasına gerek yoktur. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ekinci, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Orman Bakanlığının Teşkilatına Dair Kanun Hükmünde Kararna

menin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
(Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 7.8.1991 Tarihli ve 442 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı) 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev ve Teşkilat 

Amaç , 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, ormanların korunması ve geliştirilmesinin sağlanma

sı, ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli 
tedbirlerin alınması, orman ürünlerine olan ihtiyaçların karşılanması ve orman ürünleri sana
yiinin geliştirilmesi için Orman Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esas
ları düzenlemektir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üzerinde grupları ya da şahısları adına söz ta
lepleri var mı? Madde üzerinde gruplar ya da şahıslar adına söz talebi yoktur. 
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Maddeyi, okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Karar yetersayısı istiyoruz... (DYP sıralarından al

kışlar) Niye alkışlıyorsunuz?.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz efendim; bir sayın üyenin en tabiî hakkıdır. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Ekinci'nin bu konuşması olmasaydı karar ye

tersayısı istemeyecektim; söz vermiştim... Bir jesttir o! 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, karar yetersayısı talebinizin gerekçesini açıklamak zorunda 

değilsiniz; bu, üyenin en tabiî hakkıdır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok

tur; ancak, sürenin dolmasına zaten 25 dakikamız vardır; bu sebeple, ara vermeyi de gereksiz 
görüyorum. 

önümüzdekf hafta toplantı günlerinden salı gününün 19 Mayıs resmî tatiline rastlaması 
nedeniyle, sözlü sorularla kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 20 Mayıs 1992 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.39 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Batman Milletvekili Nizamettin Tbğuç'un, Batman-Kozluk ilçesi Yazılı Köyünden bir va

tandaşın gözaltına alındıktan sonra intihar ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgih'-
in yazılı cevabı (7/92) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Nizamettin Toğuç 

Batman 

1. Batman ili Kozluk İlçesi, Yazılı Köyü'nden olan Burhan Serikli adlı şahıs 4.3.1992 ta
rihinde Batman'da gözaltına alınmış, daha sonra da 8.3.1992 tarihinde cesedi köyüne götürü
lerek,-ailesine teslim edilmiştir. 

Yetkililer, Burhan Serikli'nin kendisini gözbağı ile astığını, intihar ettiğini açıklamışlardır. 
Burhan Serikli ile birlikte gözaltına alınan 16 kişinin gözaltı durumları halen devam etmektedir. 

Bir insanın kendisini gözbağı ile asarak intihar etmesi mümkün müdür? 
2. Gözbağı ile nasıl intihar edilebilir? Fizik olarak mümkün müdür? İnsanların intihar 

için sorgu evlerini tercih etmelerinin özel bir sebebi var mıdır? 
3. Sorgulaması yapılan ve biran önce serbest bırakılma arzusu içinde olan bir insan ne 

diye intihar etsin? 
4. Gözetimevlerinde bugüne kadar meydana gelen ölüm sayısı ne kadardır? 
5. Burhan Serikli'nin ölümünden sonra cinayet soruşturması yapılmış mıdır? Cesedi çı

karıp otopsi yaptırmayı ve cinayet soruşturması yapmayı düşünüyor musunuz? 
6. Devletin gözaltına aldığı bu insanların can güvenliğinden sorumlu olması gerekmiyor 

mu? Yaşam hakkı devletin güvencesi altında değil midir? 
7. Zaten gözaltında buû nan insanların gözlerinin bağlanması başlıbaşına bir işkence değil 

midir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.5.1992 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK :. 7504-267-92/Asyş. (1104) 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Bşk. lığının 19 Mart 1992 gün ve 7/92-1070/4305 sayılı yazısı. 
Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un; Batman-Kozluk İlçesi Yazılı Köyünden Burhan 

Serikli isimli şâhsın gözaltına alındıktan sonra intihar etmesi olayı ile ilgili olarak verdiği soru 
önergesi incelenmiştir. 
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1. PKK Terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan gözaltına alınan Burhan Seriklİ'-
nin sorgulaması modern sorgulama teknikleri kullanılarak yapılmış ve tüm sorgulaması video 
ile kayda alınmıştır. 

Kendi ikrarıyla da sabit olduğu üzere PKK Terör örgütüyle direkt bağlantısı olan Burhan 
Serikli'nin; sorgu sırasındaki itiraftan sonucu aşırı derecede korkarak, örgütün kendisine za
rar vereceği hissiyle intihar etmiş olabileceği değerlendirilmektedir. 

2. Burhan Serikli'nin 8 Mart 1992 tarihinde Batman ti J. K.lığı Sorgu Merkezinde inti
har etmesi olayı ile ilgili tahkikat bizzat Batman C. Başsavcılığınca yapılmış, tahkikat ve otop
si sonucunda kendisini gözbağı ile asmak suretiyle intihar ettiği, ölümünde herhangi bir kasıt 
ve ihmalin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. 

3. Gözbağı, gerek sorgulamaya alınan şahısların birbirlerini gerekse sorgulama eleman
larını teşhis etmemeleri için kullanılmaktadır. Gözbağları nezarethanede sanıkların, yanların
da bulunmakta, dışarı çıkarılacakları zaman görevli personel tarafından içerideki şahsa göz
bağını takması söylenmekte, şahıs gözbağını taktıktan sonra sorgulama veya kişisel ihtiyaçları
nı gidermek için dışarı çıkartılmaktadır. Sorgulama odasındaki projektör sistemi nedeniyle sor
gulama elemanlan sanık tarafından teşhis edilemediğinden sorgulama sırasında kesinlikle gözbağı 
kullanılmamaktadır. 

Sanığın nezarethanede bulunduğu süre içerisinde üzerinde bulunan pantolon, gömlek, iç 
çamaşırı gibi eşyanın olası bir intihar için gözbağlarından çok daha elverişli birer araç olabile
ceği değerlendirildiğinden, gözbağlannın şahsın yanında bulundurulmasında bir sakınca gö
rülmemiştir. 

4. Adı geçenle birlikte gözaltına alınan 15 ldşiden 13'ü 10 Mart 1992 günü sevkedildikle-
ri Beşiri Adliyesince serbest bırakılmış, 2 kişi PKK Terör örgütüne yardım-yataldık ve köy ko
mitesi oluşturmak suçlanndan tutuklanmışlardır. Serbest bırakılanlardan 3'ü 12 Mart 1992 ta
rihinde tekrar gözaltına alınmış, 13 Mart 1992 tarihinde sevkedildikleri Beşiri Adliyesince aynı 
suçtan tutuklanmışlardır. 

5. PKK Terör örgütüne kuryelik suçundan gözaltına alınan; 
a) Abdürrahim Tanrıbiltr 8 Eylül 1990 günü saat 04.50 sıralarında, Cizre tlçe J. K.hgt 

emniyet odasında gömleğini birbirine bağlayarak kendisini oda kapısı Üzerindeki demirlere as
mak suretiyle, 

b) Osman Keleş 17 Eylül 1991 tarihinde Ağrı ti J. K.lığı emniyet odasında, giydiği fani
layı ip şekline getirip, kendisini odanın girişini kapatan demir parmaklıklara asarak, 

intihar etmişlerdir. 
c) Hırsızlık olayı sanığı trfan Durukan, 14 Ağustos 1991 günü gecesi belirsiz saatlerde, 

Bolu ti J.A.K.Iığı emniyet odasında ölmüştür. 
d) Nato Petrol Boru Hattından akaryakıt hırsızlığı yaptığı sırada yakalanan Haşim Sin-

car, 31 Mart 1991 günü saat 22.00 sıralarında, Bingöl ti J.K.lığı emniyet odasında kalp yeter
sizliğinden ölmüştür. 

Arz ederim. 

tsmet Sezgin 
tçişleri Bakanı 
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2. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'm, Durgeçit-Tanyeri Köyünde 9.4.1992 tarihinde yapı
lan arama sırasında bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sez-
gin'in yazılı cevabı (7/132) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Saygılarımla, 14.4.1992 . ' . • ' * . 

Mehmet Sincar 
Mardin 

9.4.1992 tarihinde Dargeçit'e bağlı Tanyeri Köyüne gelen 1 000 civarında asker köylüler
den silah çıkarmalarını istemiş, köylülerin silahları olmadığını belirtmeleri üzerine köyü işken
ceden geçirmişlerdir. 

Köyde bulunan Şevki Akıncı adlı 16 yaşındaki çocuğun evine gelen askerlerin yine silah 
çıkart demeleri üzerine silahları olmadığını söylemişsede üç astsubayın komutasındaki asker
lerce gözleri bağlanarak köyün üç kilometre dışında dağa götürülmüş, önce işkence yapılmış, 
ardından daha önce kendilerinin yaktıkları ateşin közleri üzerine, çırılçıplak soyularak zorla 
yatırılmış, kalkmaması içinde tüfeğin dipçiğiyle boğazına bastırılmıştır. Sonuçta silah elde ede
meyince hadi git demişler, ancak 20-30 metre ilerdeki askerler yeniden Şevki Akıncı'y1 ahp ate
şin başına getirip, aynı biçimde ateşin üzerine atmışlardır. Bu işleri bir müddet devam ettirmiş
ler, daha sonra da öldü diyerek bir ormanın içerisine atıp gitmişlerdir. 

Şevki Akıncı buradan sürünerek çobanların yolu üzerine gelebilmiş ve çobanlarca bulu
narak köye götürülmüştür. 

Aynı köyde şu anda muhtarın kardeşi olan Mehmet Latif Bülbül adlı şahısta kayıptır. 
Bütün köylüler benzer işkencelerden geçirilmiş, Şevki Akıncı dışında 4-5 kişi daha ateşin 

içine atılmışlardır. 
Şevki Akıncı 13.4.1992 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Yanık Servisine yatırılmıştır ve halen 

tedavi görmektedir. . 
Şevki Akıncı'ya yapılan bu muamele işkence değil midir? Yasalarda işkenceyi serbest bıra

kan bir hüküm var mıdır? 
Koalisyon Hükümeti ve Başbakan Sayın Süleyman Demirel sık sık halka şefkatle yaklaşa

cağız demektedir. Bu yapılan işkence şefkat politikanızın bir gereği midir? 
Şevket Akıncı ve diğer bir çok insanımıza buna benzer işkenceler yapılmaktadır. Bu olay 

hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır ve yapılmaktadır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 12.5.1992 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : B. 05. 1. EGM. O. 12. 01. 01. 128336 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22.4.1992 gün ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/132-1296/5359 sayılı yazısı. 
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Mardin Milletvekili Mehmet Sincar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hu
suslarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

9.4.1992 tarihinde Mardin tli Dargeçit İlçesi Tanyeri Köyünde yapılan planlı aramada; (2) 
adet kaleşnikof silah, bu silahlara ait (7) adet şarjör ile (82) adet mermi ele geçirilmiştir. 

Yapılan bu aramalar sonucunda, ele geçirilen silah ve malzemeler ile ilgili olarak, önerge
de kaybolduğu belirtilen, Dargeçit İlçesi Tanyeri Köyü nüfusuna kayıtlı Murat oğlu 1967 do
ğumlu Mehmet Latif Bülbül isimli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi dahilinde gözaltı
na alınan şahıslar arasında bulunduğu tespit edilmiştir. 

Aynı köyden 24 yaşındaki Şevki Akıncı ise gözaltına alınmamış, önergede iddia edildiği 
gibi kendisine gayrî insanî bir uygulamada bulunulmamıştır. 

Arz ederim. 

İsmet Sezgin 
Bakan 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, memur ve işçi emeklilerinin, maaş ödemelerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/133) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

1. Taksitle alışverişlerde ve kira ödemelerinde büyük müşkülatla karşılaşan memurların 
emekli maaşlarını 3 aylık dönemlerde değilde aylık ödeme şeklinde düşünüyor musunuz? 

2. Gerek memur gerek Bağ-Kur gerekse işçi emekli maaş ödemelerinde yaşlı insanların 
bankalar önünde oluşan uzun kuyruklarda işkence çekmelerine engel olacak yeni bir uygula
ma düşünüyor musunuz? 

TC. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 14.5.1992 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : B.07.0.BİK.0.05/4-1.1882 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Devlet Bakanlığına muhatap 22.4.1992 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/133-1298/5445 
sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen, 
Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması istenilen emekliler hakkındaki sorula
ra ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 
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T.B.M.M. B : 77 14 .5 .1992 0 : 2 

1. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne zaman zaman .yapılan başvurularda ve çe
şitli gazetelerde yayımlanan okuyucu mektuplarında aylıkların üç ay yerine aylık olarak öden
mesi talep edilmektedir. 

Bunun üzerine, Emeklilere daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla, emekli, dul ve yetimle
rin aylıklarının üç aylık mı yoksa aylık mı ödenmesi konusundaki görüşlerinin belirlenmesi 
için, Banka şubelerine, Sandığın Merkez ve Taşra Birimlerine ilânlar konulmak ve çeşitli vası
talarla duyurulmak suretiyle Temmuz 1991 ayı içinde verdikleri Vergi tadesi zarflarının en altı
na bu tercihleri belirtmeleri istenilmiştir. 

Bu duyurudan sonra Sandıktan aylık alan 720 bin emekli, dul ve yetimden 645 311 kişinin 
intikal eden vergi iade zarflarının incelenmesinden 76 557 kişinin aylıklarının 3 aylık yerine 
her ay ve bir aylık şeklinde ödenmesi için ödeme sistemi değişikliği istedikleri tespit edilmiştir. 
Bu da aylık alanların sayısının °/o 10.6 sini teşkil etmektedir. 

Temel amacımız, emekli, dul ve yetimlerimize en iyi şekilde hizmet vermek olduğuna gö
re, emeklilerimizin genel olarak üç aylık yerine aylık ödemeyi tercih ettiklerinin tespit edilmesi 
halinde durum elbette değerlendirilecektir. 

2. 30 Mart 1985 gün ve 18710 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 26.3.1985 tarih ve 85/9297 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile T.C. Emekli Sandığından emekli, dul ye yetim aylığı 
alanlar 3 gruba ayrılarak aylıklarının 3'er aylık çeklerle ödenmesi öngörülmüştür. 

1.5.1990 tarihinden itibaren, hak sahiplerinin bu aylıklarını daha kolay sağlıklı ve süratle 
almalarını teminen aylıkların çekle ödenmesi sistemi kaldırılarak bordro sistemi ile ödenmesi
ne geçilmiştir. 

T.C. Ziraat Bankası şubelerine gönderilen üç aylıklar, ilgililer adına açılan hesaplara geçi
rilmekte, bu suretle aylık sahipleri bu hesaplardan istedikleri tarihte ve istedikleri miktarda pa
ra alma imkânına sahip bulunmaktadırlar. 

T.C. Emekli Sandığından aylık alanların üç aylık ödeme dönemlerinde zaman zaman ilgi
li Banka şubelerinde yapılan kontrollerde aylıklarını tahsil ederlerken makul bir süre bekledik
leri, herhangi bir zorlukla karşılaşmadıkları gözlenmiştir. 

Arz ederim. 

Sümer Oral 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPİLMASİNA DAİR GNGÖRÜŞMELER 

1. — Aksaray Milletvekili ismet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası Hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasma ilişkin önergesi (10/10) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarım tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4 . — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca t?ir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

8. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci/İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarım kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 



• 5. -
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞÎ\/İELER 

10. — Çorum Milletvekili Muharrem Şcmsck ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

11. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

12. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Furt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

13. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

- 14. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

15. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir ilinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

16. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

11. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sonulları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

21. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

22. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

25. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

26. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasma ilişkin önergesi (10/32) 

27. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığım dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri Uyarmca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. —• Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

30. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşmın, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanm 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞfî ELER 

33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

34. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

35. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

37. — Muş Milletvekili Muzaffer Ddmir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

38. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

39. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

40. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. —Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncümaddcleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

. . _ . 5 . 
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44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit ötmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

46. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

47. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53). 

51. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sımr Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

53. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın Önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

"56. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

0 
B : 77 
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*1 . — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

*2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

*3. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) 

*4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşların 
sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/59) 

5. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sürgün edi
len yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) v 

*6. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık mes
leğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

7. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/68) 

*8. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan dolar 
kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

9. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

10. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasina ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) , 

11. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü 
iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

13. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesin
de görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

14. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapı
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

15. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

16. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

17.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 
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18. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde üniversite açılıp 
açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

19. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

20. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/88) 

21. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğradıkları 
zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/90) 

22. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki mü
şavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

23 — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bulmak 
için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/93) 

*24. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintilerine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

^IS. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikalarının 
kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

*26. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'm, bazı gazetelerde yer alan "SHP 
kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından yararlan-
dırıldıklan"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

- *27. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin bir 
Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/98) 

28. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğîu'nun, Adıyaman Seçim Kuru
lu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/99) 

29. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğîu'nun, Adalet Bakanlığı perso
nelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

*30. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

31. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KlT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/102) 

32. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

*33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Si
mav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

34. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 
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35. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nııi, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

36. —• Van Milletvekili Şerif Bcdirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

37. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

*38. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

*39. —Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

40.'— Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile 
ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/112) ' 

. 41. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

*42. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santral
lerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

43. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı-. 
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

44. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçileri
nin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

45.—Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

*46. — Bursa Milletvekili Mehmet Gcdik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

*47.—) Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) , 

*48. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

*49. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 
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50. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, istanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

52. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

53. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

54. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

55. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128X 

56. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

57. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

58. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

59. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

60. — İstanbul Milletvekili'Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

61. —İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

63. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

64. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 

E 
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65. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/138) 

66. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

67. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

74. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ili Küçükçekmece - Bü-
yükçekmecc - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

75. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

76. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

77. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van ilinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

78.— Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasımn cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

79. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 
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80. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

81. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner
gesi (6/154) 

82. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru .önergesi (6/155) . . 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/157) 

85. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

87. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

88. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) . 

89. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

90. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

91. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'm, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

92. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

93. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 
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94. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır Üi Dicle 
İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

96. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

97. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

98. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı istasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

100. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

101. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine 
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

102. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ili Espiye ilçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

103. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, izmir ili Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

104. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar İşe 
alınmaları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/178) 

105. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon ili Şuhut ilçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

106. —Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

107. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gül^ınar'ın, Şanlıurfa - Birecik ilçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 
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108. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

109. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

110.— Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

111. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nm 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/187) 

112. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

113. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine 
hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/189) 

114. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

115. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakammn günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

116. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

117. — İstanbul.Milletvekili Halit Dumankaya'mn, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

118 — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

119 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yanşmalarlnda başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

120. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

121. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 

122. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlanna 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 
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123. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

124. —- Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Millî Eğitim eski Bakanının söz
lerini içeren tabloların okul duvarlarında asılı bulunduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (1) »• 

125. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

126. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

127. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

128. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri ilme doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) ' 

129. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

130. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

131. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

132. •—Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

133. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

134. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

135. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

136. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

137. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KORTAN SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

. 1 6 — - — • •• — > — • • 

(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrıtmtsttr. 
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138. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) , 

139. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "is
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

140. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SlSATEV'c) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru , 
önergesi (6/217) 

141. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

142. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

143. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

144. T - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın 
toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/222), 

146. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

147. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl ilçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/224) 

148. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/225) 

149. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/226) 

150. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

151. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan' dogalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattmın yer aüp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

152. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 
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153. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

154. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ilinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 

155. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ye bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

156. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNÂNtAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

157. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/235) 

158. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

159. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

160. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür 
çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/238) 

161. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

162. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) v 

163. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

164. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza ilçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) . 

165. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bjr Bakanın 4.3.1992 günlü birldşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

166. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 
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167. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

168. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörü
nün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/246) 

169. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük haklan geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

170. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, binaları tamamlanan ve ihti
yaç duyulan yerlere imam hatip liselerinin açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 

171.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömüf Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

172. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

173. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

,174. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

175. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

176. — JKahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

177. — Sivas.Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

178. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

179. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
rüüstü-Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

180. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 
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181. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

182. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

183. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana, gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

184. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

185. — Aydın Milletvekili Cengiz Altıhkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi (6/265) 

186. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

187. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

188. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) 

189. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

190. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım 
Alet ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/270) 

191. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede -
Hınıs Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/271) 

192. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

193. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

194. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

195. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete soku
lan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/275) 

~20İ . . — — — 
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196. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

197. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

198. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/278) 

199. — îçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

200. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

201. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARlŞ ortaklarının alacakla
rının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/281) • • - ' - ' -

202. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

204. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

205. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

206. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

207. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt EnstitüsÜ"nün kapatıldığı iddiasma ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

208. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 
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209. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

210. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

211. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ îli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

212. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'ün, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

213. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hasta
nesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/294) 

214. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

215. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması 
düşünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/296) 

216. —. Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

217. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

218. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 ündü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

219. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

22 



7 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 29.4.1992) 

2. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/202, 1/76, .1/108) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi : 
29.4.1992) 

3. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin 18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (1/15) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

4. — Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa komisyonları raporla
rı (1/198) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

5. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/312, 1/314) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

6. — 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 429 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/190) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) 

7. — Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 2 Arkadaşının, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sa
yılı Askerlik Kanununun 12.10.1988 Tarihli ve 3478 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 
1 inci Maddesinin Birinci, İkinci ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/367, 2/22, 
2/200) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

8. —Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 
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9. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /311) (S. Sayısı: 
9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

10. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı
lı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

İL — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türk
iye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıt
ma tarihi: 17.1.1992) 

x 12. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasansı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

13. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Da
ğıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 14. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

17. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dâir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

18. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih 
ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 
37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
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X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

x 21. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel 
Konferansında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

22. — ilköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

23._ — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalarm Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) 

x 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avru
pa'da Ortak Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

25. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarilıi : 6.3.1992) 

26. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı : 54) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1992) 

X 27. — Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma -tari
hi : 10.4.1992) 

28. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 
Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 
60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 
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29. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

30. — tiler Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 67) (Dağıtma tari
hi : 24.4.1992) 

31. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1992) 

32. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru (2/50, 2/149) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

33. — îskân Kanununa îki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/361) (S. Sayı
sı : 74) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) 

34. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı : 
75) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

35. — Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Saat Üc
retlerine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/337) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

36. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nm, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi: 5.5.1992) 

37. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Manisa Milletvekili Tevfik Diker ile Çorum Milletvekili Cemal Şahinin 
Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonla
rı raporları (1/359, 2/49, 2/280) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

38. — 3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/322) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

39. —=• Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

X 40. — Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 62) 

Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve 

Köyişleri ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/198) 

TC. 
Başbakanlık 9.8.1991 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-1/93/05093 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" 
bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasam» 91 inci maddesi uyannca bir sureti ekte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Günümüzde gerek endüstrileşmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde gelişmenin amacı, eko
nomik kalkınma ile birlikte sosyal ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi olarak be
lirlenmektedir. 

Bir ülkenin refah ve zenginliğini belirleyen unsurlardan olan tabiî kaynakları arasında ve 
en başta gelenlerden biri sahip olduğu orman varlığıdır. 

Orman varlığının, yurt alanının en az °/o 30'unu dengeli olarak kaplaması, iyi vasıflı ve 
verimli olması halinde; erozyonun önlenmesi, su rejiminin düzenlenmesi, tarım alanlarının, 
sanayi ve ulaşım tesislerinin su ve rüzgâr erozyonundan korunması, yurt savunması sanayinin 
orman ürünlerine olan ihtiyacının karşılanması fonksiyonlarını yapabilmesi mümkün olmaktadır. 

Yurdumuzun dünya üzerinde bulunduğu coğrafî mevki içindeki yeri; arazi yüksekliği, meyil 
ve toprak yapısı, ormanlarının toplam alanı, dağılımı ve verimliliği bakımından kritik bir ko
numda bulunmaktadır. Yurdumuzun ortalama yüksekliği 1 132 metredir; genel alanın °7o 10.4'ü 
250 mt.'nin altında °7o 55.9'u ise 1 000 mt.'nin üstündedir. Toplam arazimizin % 5.5'i % 5'ten 
az, °/o 62,5'i ise °/o 15'ten fazla meyillidir. Arazi kabiliyet sınıflarına göre % 25'i tarıma elveriş
li I, II ve III üncü sınıf, % 60.9'u ise ormancılığa ve meraya elverişli V, VI ve VII nci sınıf arazidir. 

Yükseklik ve meyil durumu bu şekilde olan yurdumuzun °7o 91'inde erozyon mevcut olup, 
°/o 15'ten fazla meyilli arazinin °/o 63.4'ünde şiddetli ve çok şiddetli erozyon bulunmaktadır. 

Erozyon probleminin önlenmesi esas itibariyle dağlık havzalarındaki orman alanlarında 
alınacak önlem ve yapılacak çalışmalara bağlı bulunmaktadır. 
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Yurdumuzun yükselti, eğim, arazi kabiliyet sınıfları ve erozyon durumu ormanlarımızın 
ve ormancılığın lüzum ve önemini açıkça ortaya çıkarmaktadır. 

Yurdumuz orman alanı 20.2 milyon hektar olup, ülkemiz yüzölçümünün % 26'sını teşkil 
etmektedir. 

Mevcut orman alanımızın ancak 7 milyon hektarı (°/o 35'i) üretime elverişli, geri kalan 
13,2 milyon hektarı (°/o 65'i) ise bozuk vasıfta ve verimsiz orman niteliğinde olup, bu sahanın 
ağaçlandırılması ve imar-ihya edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Toprak-Su Teşkilatının yaptığı 
arazi envanter ve yetenek sınıflandırılması çalışmalarına göre 3,3 milyon hektar çok bozuk ça
lılık ve 1,9 milyon hektar tarıma elverişli olmayan arazi olmak üzere toplam 5,2 milyon hektar 
sahanın ormana tahsis edilmesi gerekmektedir. 

Böylece, ülkemizde 18,4 milyon hektar alanın ağaçlandırılması ve imar-ihya edilmesi za
rureti bulunmaktadır. 

Bugün, 17 560 orman içi ve orman kenarı köyümüzde 10 milyon civarında vatandaşımız 
yaşamakta ve ormanlarımızla ayrılmaz bir bütünlük meydana getirmektedirler. 

10 milyon civarındaki orman köylüsü vatandaşımızın ormancılık çalışmalarında işlendi-
rilmesi yanında gelirlerini artırıcı ve sosyal seviyelerini geliştirici tedbirlerin alınarak sosyo
ekonomik kalkınmalarının sağlanması ve böylece orman varlığımızın korunması, geliştirilme
si ve ormancılık çalışmalarının hedeflerine ulaştırılması zarureti bulunmakta, bütün bu çalış
maların dengeli bir şekilde yürütülmesi yararlı görülmektedir. 

Orman içi ve kenarında yaşayan bu 10 milyon insan geçimini ya yevmiye ile ormanda veya 
birim fiyat ile kesme, sürütme, taşıma gibi ormancılık işlerinde çalışmalarıyla karşılamakta
dırlar. Orman Genel Müdürlüğü 250 000 - 300 000 aileye yılda ortalama 65 000 000 adam/Gün 
istihdam imkânı yaratabilmektedir. İşçilik, kesme, taşıma karşılığı yılda ödenen para, 1990 yılı 
fiyatlarıyla ortalama 950 milyar - 1 trilyon TL. olmaktadır. 

Orman içi ye kenarında yaşayan köylü nüfusu gittikçe artmakta ve buna karşılık orman
dan verilebilen iş azalmaktadır. 

Ormanların korunması, işletilmesi ve genişletilmesi amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için 
Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde yaşayan köylülerin, ormanlara baskısının azaltılması 
bakımından, kamu kuruluşları ile de işbirliği yapılarak, fakirleşen orman köylüsünün öncelik
le bulunduğu yerde kalkındırılması esastır. Bu maksatla bu köylülere hizmet götürecek Orman 
ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün kurulması ve orman köylüsünü yerinde kalkındıracak 
sahalarda faaliyet göstermesi gerekmektedir. 

Yeniden ormanlar kurmak suretiyle mevcut orman alanlarının genişletilmesi, orman top
raklarının kaybolmasının önlenmesi, doğal dengenin sağlanması, mevcut ormanların kuruluş
larının onarılması, verimliliklerinin artırılması ve millî ekonomiye katkıda bulunacak hale ge
tirilmesi için yılda en az 300 000 hektar ağaçlandırma yapılması zorunluluğu vardır. Bu büyük 
organizasyonun gerçekleştirilebilmesi, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında Ge
nel Bütçe katkısının sağlanabilmesi maksadıyla da Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel 
Müdürlüğünün kurulup, yurdumuz ormanlarını verimli hale getirmek üzere faaliyet gösterme
si mecburidir. 

Tabiî ve kültürel kaynak değerlerinin en yüksek olduğu sahalarla av ve yaban hayatı kay
naklarımızı, gitgide önemi ve tehlikesi artan çevre problemlerinden koruyabilmek ve gelecek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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kuşaklara sağlıklı devretmek üzere Millî Parklar ve Av-T&ban Hayatı Genel Müdürlüğünün ku
rulup, Millî Parklar, tabiat parkları, av ve yaban hayatının düzenlenmesi, geliştirilmesi, yöne
tilmesi, konularında faaliyet göstermesi zaruridir. 

Yukarıda fonksiyonları belirtilen, ana hizmet birimlerini bünyesinde bulundurarak Ana
yasa hükümleri çerçevesinde yurt ormanlarının ve yaban hayatının korunması, sosyal, ekono
mik ve teknik icaplara göre planlı olarak idare edilmesi, işletilmesi, geliştirilmesi, genişletilme
si ile Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması amaçlarını ger
çekleştirmek üzere Orman Bakanlığı kurulması için işbu Kanun Hükmünde Kararname hazır
lanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Orman Bakanlığının kurulması, teşkilat ve görevlerinin amacı belirtilmiştir. 
Madde 2. — Bakanlığın, ormanların korunması, imar, ıslah ve bakımını sağlamak, or

man sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlandırma planı 
düzenlemek, erozyonu önleyici tedbirler almak, Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan 
köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla her türlü çalışmaları yap
mak, ormanlar içinde ve.orman rejimine alınacak yerlerde millî parklar, tabiat parkları, tabiat 
anıtları, tabiatı koruma alanları ile av ve yaban hayatı çalışmalarını planlamak ve geliştirmek 
gibi görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Bakanlığın teşkilat yapısı belirtilmiştir. 
Madde 4. — Bakanlığın merkez teşkilatı hükme bağlanmaktadır. 
Madde 5. - Bu madde ile Bakanın görev, yetki ve sorumluluğu düzenlenmiştir. 
Madde 6. — Müsteşarın görev, yetki ve sorumluluğu belirtilmiştir. 
Madde 7. —İki müsteşar yardımcısının görevlendirilmesi mümkün kılınmaktadır; 
Madde 8. — Bakanlığın 3 anahizmet birimi sayılmıştır. 
Madde 9. — Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün görevleri belirtil

mektedir. 
Madde 10. — Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün görevleri belirtilmektedir. 
Madde 11.— Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünün görevleri belirtil

mektedir. 
Madde 12. — Bakanlık danışma ve denetim birimleri sayılmaktadır. 
Madde 13. — Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri belirtilmektedir. 
Madde 14. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri belirtilmektedir. 
Madde 15. — Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri belir

tilmektedir. 
Madde 16. — Bakanlık müşavirleriyle ilgili hususlar düzenlenmiştir. 
Madde 17. — Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. 
Madde 18. — Bakanlık yardımcı birimleri sayılmıştır. 
Madde 19. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 20. — İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
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Madde 21. — Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 22. — Savunma Sekreterliğinin görevleri açıklanmaktadır. 
Madde 23. — özel Kalem Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır. 
Madde 24. — Sürekli kurul olarak Merkez Av Komisyonunun, Kara Avcılığı Kanununda 

belirtilen görevleri yapacağı ifade edilmiştir. 
Madde 25. — Bakanlık taşra teşkilatının kurulması ile ilgili esaslar düzenlenmiştir. 
Madde 26. — Orman Genel Müdürlüğünün Bakanlık bağlı kuruluşu olduğu belirtilmiştir. 
Madde 27. — Yöneticilerin sorumluluk esasları belirtilmiştir. 
Madde 28. - Bakanlığın, koordinasyon ve işbirliği hususundaki görev, yetki ve sorumlu

lukları açıklanmıştır. 
Madde 29. — Mahallî idareler ile koordinasyon sorumluluğu belirtilmiştir. 
Madde 30. — Bakan, müsteşar ve her kademedeki yöneticilerin yetki devri ve sorumlulu

ğu açıklanmıştır. 
Madde 31. — Memurların atanma esasları açıklanmıştır. 
Madde 32.— Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali esasları belirtilmiştir. 
Madde 33. — Bakanlığın görevleriyle ilgili araştırma, etüt ve proje hizmetlerini gerekti

ğinde sözleşme ile gerçek ve tüzelkişilere yaptırabilmesi öngörülmüştür. 
Madde 34. — Orman Genel Müdürlüğünün anahizmet birimlerinin bir kısmı Bakanlık 

anahizmet birimleri içine alındığından, 3234 sayılı orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanundaki bu birimlerle ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Geçici Madde 1. — Bakanlık anahizmet birimlerine geçen hizmetlerde çalışan personelle, 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığında bulunan 8.6.1984 tarihli ve 212 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile kaldırılan Orköy Daire Başkanlığı personelinin Orman Bakanlığına dev
redilmesi bu madde hükmüyle sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 2. — Orman Bakanlığına devredilen personelin özlük haklarında kayba uğ
ramaması ve yeni kadrolara atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilmeleri 
öngörülmektedir. , 

Geçici Madde 3. — Bakanlığın teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar taşra teşkilatına ait 
görev ve hizmetlerin Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından yürütülmesi öngörül
mektedir. 

Geçici Madde 4. — İhtiyaç duyulan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye bağlı cetvellere Orman Bakanlığı bölümleri olarak eklenmesi, ayrıca Orman Ge
nel Müdürlüğünden Bakanlığa intikal eden birimlerle ilgili kadroların iptal edilerek mezkûr 
Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Orman Genel Müdürlüğü bölümünden çıka
rılması öngörülmektedir. 

Geçici Madde 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ait mevzuat ye
niden düzenleninceye kadar mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 6. — Orman Bakanlığının 1991 yılı harcamalarının Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığının 1991 Yılı Bütçesinden karşılanması öngörülmektedir. 

Madde 35, 36. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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Tarım, Orman ve Köyişlcri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tartm, Orman ve Köyişleri Komisyonu 6.2.1992 

Esas No. : 1/198 
Karar No. : 2 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; Or
man Bakanı Sayın Vefa Tanır ile Bakanlık temsilcilerinin de katıldığı 23 Ocak 1992 ve 6 Şubat 
1992 tarihli Komisyonumuz toplantılarında görüşülmüştür. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü üzerinde yapılan müzakereler sonucunda, mad
delerin müzakeresine geçilmesi kabul edilmiş ve yapılan ek ve değişiklikler ile aynen kabul edi
len maddeler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Kanun Hükmünde Kararnamenin; 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ve 34 üncü maddesi 36 ncı madde olarak geçici 2, 6 ncı 
maddeleri aynen kabul edilmiş; 1, geçici 1, 35, 35 ve 36 ncı maddeler; 37 ve 38 inci maddeler 
olarak, ayrıca K.H.K. kanunlaşacağından dolayı K.H.K. deyimleri değiştirilerek kabul edilmiştir. 

2. a) K.H.K.'nin 2 nci maddesinin (m) bendinin başındaki "Ormanlar içinde ve or
man rejimine alınacak yerlerde" ibaresi dolayısıyla, orman rejimi dışındaki tarihi ve kültürel 
değerlere sahip olan sahaların, millî park veya diğer isimler altında ayrılması mümkün olama
yacaktır. Halbuki halen orman rejimi dışındaki sahalarda millî parklar bulunduğu gibi, bun
dan sonra da yenilerinin ayrılmasızorunlu olacağından bu sınırlamanın kaldırılabilmesi için 
bentde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

b) Söz konusu 2 nci maddeye (n) bendi eklenerek, kamuoyunda ormanların tanınmasını 
ve sevilmesini, çocuklara ve öğrencilere orman ve ağaç sevgisinin aşılanmasını sağlayacak eği
tim yayın ve yayım çalışmalarına imkân sağlanmıştır. 

3. K.H.K.'nin 7 nci maddesindeki müsteşar yardımcıları sayısı 2'den 4'e çıkarılarak ba
kanlık içinde yeni kurulan birimlerin faaliyetlerinin daha iyi yürütülmesi sağlanmıştır. 

4. K.H.K.'nin 14 üncü maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklikle, kanun, kararname, 
tüzük ve yönetmeliklerin Bakanlık APK Kurulu Başkanlığınca hazırlanıp Hukuk Müşavirliği
nin hukukî görüşünün alınması gerekli görülmüş, keza bendin 3046 sayılı Bakanlıkların Kuru
luş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin (d) bendine uyumlu hale gelmesi 
sağlanmıştır. 

5. K.H.K.'nin 15 inci maddesine (g) bendi eklenerek 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Ba
kanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanuna uygunluk sağlanmıştır. Yeni (g) ben
dinin eklenmesi nedeniyle K.H.K.'de mevcut (g), (h) bentleri teselsül ettirilmiştir. 

6. K.H.K.'nin 16 ncı maddesindeki Bakanlık Müşaviri sayısı (15)'tçn 30'a çıkarılmış ve 
madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

7. K.H.K.'nin 24 üncü maddesine; 
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a) Ormanların korunması, işletilmesi ve genişletilmesi hizmetlerinin, orman halk ilişki
lerini ön planda tutarak yerine getirilmesini sağlamak, bakanlığın takip etmesi gereken strate
jileri belirlemek amacıyla (a) bendi olarak ormancılık şûrasının eklenmesi uygun bulunmuştur. 

b) Ormancılık hizmetlerinin modern anlamda uygulanması, ormancılıkta kalkınmış ül
kelerdeki modern ormancılık teknolojilerinin uygulama esas ve usullerinin takip edilmesi, or
mancılık terminalojosinin tespiti gibi konularda hizmet verecek bir "Yüksek Fen Kurulunun" 
kurulabilmesi amacıyla aynı maddeye (b) bendi eklenmiştir. 

8. Orman teşkilatı, dünya ormancılığında olduğu gibi ülkemizde de ormancılık tekniği
nin gereği havza esasına dayalı olarak bölgesel bazda çalışmakta olup, orman amenajman ve 
silvikültür planları, Orköy etüt proje planları, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projeleri gibi 
bütün planlar daima bölge bazında yapılmaktadır. Aksi durum ormancılık tekniği ve ilmine 
aykırı bir uygulama olacaktır. 

Havza bazında yapılan bu plan ve projeler birkaç il ve ilçeyi kapsamaktadır. Bu çalışma
ların mülkî hudutlara bağlı olarak bölünmesi ile yeni bina, tesis ve personele ihtiyaç duyula
cak, dolayısıyla ekonomik olmayacaktır. Bu durum aynı zamanda orman halk ilişkileri yö
nünden de güçlük ve problem yaratacaktır. 

K.H.K.'de 73 ti Müdürlüğü kuruluşu öngörülmektedir. Komisyonumuz K.H.K.'nin 25 in
ci maddesini yeniden düzenleyerek, Bakanlığın taşra teşkilatının Bölge Müdürlüğü esasına gö
re oluşturulmasını ve bu müdürlüklerin sayısının coğrafî bölgeler ve potansiyel çalışma alanla
rı göz önünde bulundurularak 12 adet olmasını uygun mütalaa etmiştir. Ayrıca bu yeni düzen
leme ile il sayısı kadar il müdürlüğü yerine çok daha az sayıda bölge müdürlüğü kurulması 
ile büyük oranda personel, bina, tesis ve araç-gereç tasarrufu sağlanmıştır. 

9. Ülkemizde para talebinin üretimden fazla olması ile son yıllarda büyük artış gösteren 
yakacak odun ve mamulleri ithalatımız ile tali orman ürünleri ihracatımız dünya ülkeleri ile 
düzenli ilişkiler kurulmasını bir ihtiyaç haline getirmiştir. 

Bu nedenle; ekonomi, bilim, teknik, ekoloji ve çevre konularında uluslararası ilişkilerimi
zin artırılabilmesi gelişmiş ülkelerdeki yeni teknoloji ve metotların ülkemize getirilebilmesi için 
Bakanlığa yurt dışı teşkilatı kurulabilmesi imkânı verilmiş ve K.H.K.'ye 33 üncü maddeden 
sonra gelmek üzere yeni bir 34 üncü madde eklenmiştir. 

10. K.H.K.'ye yeni bir 35 inci madde eklenerek, ülkemiz için büyük önem arz eden or
mancılık hizmetlerinin finansman ihtiyacının bakanlığın kuracağı 10 milyar TL. sermayeli dö
ner sermayeli şirketler ile karşılanması ve genel bütçe üzerindeki yükün azaltılması amaçlanmıştır. 

11. Orman Genel Müdürlüğünün bünyesinde, sadece Orman Genel Müdürlüğü hizmet
lerinde görev yapan kuruluşların, Bakanlığın kurulması sonucu bütün genel müdürlüklere hiz
met götürebilecek şekilde genişletilmesini sağlayabilmek amacıyla K.H.K.'nin geçici 1 inci mad
desinin (b) bendi ile aynı maddenin son cümlesi yeniden düzenlenmiştir. 

12. K.H.K. ile ihdas edilen kadro miktarlarının Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının ye
niden yapılanması sonucu hizmetlerin götürülebilmesi için çok yetersiz olduğu görülmüştür. 
Ek 1 sayılı listede yer alan kadroların ihdas edilmesi, ihtiyaç duyulan bu kadroların bir kısmı
nın mevcut kadroların iptali suretiyle, bir kısmının Orman Genel Müdürlüğüne ait kadrolar
dan iptal edilmesi suretiyle karşılanması, geri kalanın ise ihdas edilmesi uygun görülerek, geçi
ci 4 üncü madde yeniden düzenlenmiştir. 
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13. K.H.K.'ye geçici 7 nci madde eklenerek, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında K.H.K.'nin geçici 1 inci maddesi arasındaki çelişki düzeltilmiştir. 

Ayrıca bakanlıkların reorganizasyonu ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına devredi
len menkul, gayrimenkul, araç, gereç malzeme ve demirbaşlar ile istekleri halinde bunları kul
lanan teknik personelin Orman Bakanlığına devri sağlanmıştır. 

14. K.H.K.'ye geçici 8 inci madde eklenerek, geçici 7 nci madde ile devredilen araç, gereç 
ve malzemenin kullanımına ait esas ve usullerin bakanlıkça belirleneceği açıklığa kavuşturul
muştur. 

15. K.H.K.'ye eklenen geçici 9 uncu madde ile, orman yangınlarını önleme ve mücadele 
faaliyetlerinde kullanılan telsizlerin ücretten muaf tutulması esası getirilerek, bu önemli hiz
metlerin kâr gayesi güdülmeden yerine getirilmesinde orman teşkilatı büyük malî külfetten kur
tarılmıştır. 

İşbu raporumuz havalesi gereğince Anayasa Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Muzaffer Iüıan 

Muğla 

Sözcü 
Evren Bulut 

Edirne 
Üye 

Hamdı Eriş 
Ankara 

Üye 
Abbas tnceayan 

Bolu 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
Üye 

Osman Özbek 
Konya 

Üye 
Ümit Canuyar 

Manisa 
Üye 

Nevşat Özer 
Muğla 

1 

Başkanvekili 
Mehmet Alp 

Kars 
İmzada bulunamadı, 

Üye 
Mustafa Küpeli 

Adana 
Üye 

Adil Aydın 
Antalya 

İmzada bulunamadı. 
Üye 

Kadri Güçlü 
Bursa 

İmzada bulunamadı. 
Üye 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 
. Üye 

Gazi Barut 
Malatya 

İmzada bulunamadı 
Üye 

Ali Yiğit 
Mardin 

Üye 
Musa Demirci 

Sivas 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

Tunceli 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 23.3.1992 
Esas No. : 1/198 

Karar No. : 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığımızca 25.2.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderileni Orman Bakanlığının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Komisyonumuzun 4.3.1992 tarih
li toplantısında Orman Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla incelenmiştir. 

Komisyonumuz, gerekçesi doğrultusunda Kanun Hükmünde Kararnameyi olumlu bulmuş, 
tümü üzerindeki görüşmeleri tamamladıktan sonra, maddelerine geçilmesini ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Komisyonunun kabul ettiği metnin görüşmelere esas alınmasını kabul etmiştir. 

1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 8 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
"Müsteşar" başlıklı 6 ncı madde ise cümle yapısı sadeleştirilerek kabul edilmiştir. 
"Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü" başlıklı 9 ve "Orman ve Köy 

İlişkileri Genel Müdürlüğü" başlıklı 10 uncu maddelerin son bentlerinde yer alan "Benzeri 
görevler" ibaresinin "diğer görevler" olarak değiştirilmesiyle kabul edilmiştir. 

"Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü" başlıklı 11 inci madde, (b) bendin
deki "hizmetleri'- ibaresinin "görevleri" ve (e) bendindeki "benzeri görevleri" ibaresinin "di
ğer görevleri" olarak değiştirilmesiyle kabul edilmiştir. 

"Danışman ve Denetim Birimleri" başlıklı 12 nci madde, bent sıralamasının bakanlıkla
rın kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 3046 sayılı Kanuna uygun olarak yeniden sıralanma
sıyla kabul edilmiştir. 

13 üncü madde aynen, 14 üncü madde 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
15 inci madde 14 üncü madde olarak ve (a) bendinde geçen "emir ve" ibaresi metinden 

çıkartılarak kabul edilmiştir. / . 
16, 17 ve 18 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
"Personel. Dairesi Başkanlığı" başlıklı 20 ve "Yayın Dairesi Başkanlığı" başlıklı 21 inci 

maddeler son bentlerinde yer alan "benzeri görevler" ibaresi "diğer görevler" ibaresi olarak 
değiştirilmesiyle kabul edilmiştir. 

22, 23, 24, 25, 34 üncü madde 26 ncı madde olarak, 26 ncı madde 27 nci madde olarak, 
27 nci madde 28 inci madde olarak, 28 inci madde 29 uncu madde olarak, 29 uncu madde 
30 uncu madde olarak, 30 uncu madde 31 inci madde olarak, 31 inci madde 32 nci madde 
olarak, 32 nci madde 33 üncü madde olarak, 33 üncü madde 34 üncü madde olarak, 35, 36, 
37 ve 38 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci madde ve geçici 7 nci madde geçici 6 ncı madde olarak ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ile yapılan protokole uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Geçici 6 ncı madde ise uygulaması kalmadığı için metinden çıkartılmıştır. 
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Geçici 2, 3, 4 ve 5 inci maddeler, aynen geçici 8 inci madde geçici 7 nci madde olarak, 
geçici 9 uncu madde geçici 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
ihsan Saraçlar 

Samsun 
Üye 

0. Mümtaz Soysal 
Ankara 

Karşı oy yazım eklidir. 
Üye 

Mehmet Cemal Oztaylan 
Balıkesir 

Üye 
M. Sadık AvunduMuoğlu 

Kırıkkale 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
16. maddeye muhalifim 

Üye 
Osman Seyjt 

Nevşehir 

Kâtip 
Cafer Sadtk Keseroğlu 

Sinop 
Üye 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
25, 34 ve 35 inci maddelerine muhalifim, 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Üye 

Yahya Uslu 
Manisa 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 

ANAYASA KOMİSYONUNA 

Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısına Ankara Milletvekili Mümtaz SoysaPın muha
lefet şerhleri : 

Tasarının 25, 26, 27, 35 ve geçici 1 inci maddelerine aşağıdaki nedenlerle muhalifim: 

Madde 25. — Bakanlık taşra teşkilatının, İller İdaresi Kanununca öngörülen ilkelere uy
gun olarak değil de, bölge müdürlükleri biçiminde düzenlenmesi,hizmetleri yerinde denetle
mek, halkın istek ve tepkilerini mülkî taksimat çerçevesinde Bakanlık görevlilerine yansıtmak, 
vali ve kaymakamların eşgüdüm görevlerinde aksamaları önlemek bakımından elverişli bir dü
zenleme değildir. Bölge müdürleri mülkî amirlerin denetimleri dışında kalmakta, bütün dene
timin ve eşgüdümün Başkentten yapılmasını gerektiren bir yapılanma ortaya çıkmaktadır. Tek
nik hizmetler bölge esasına göre örgütleme bile, her ilde valinin doğrudan doğruya denetleye
bileceği ve yönlendirebileceği Bakanlık görevlilerinin bulunması zorunludur. Türkiye'nin yö
netim yapısı, sınırları birbirinden çok farklı değişik bölgesel hizmet haritaları yüzünden güç-
Ieşmiş, mülkî,yönetimin hizmetler üzerindeki etkisi zayıflamıştır. 
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Madde 26. — Orman Bakanlığının, zaman zaman, konulara ve ülkelere göre geçici görev
lerle yerine getirilebilecek hizmetler için sürekli bir yurt dışı örgütlenmeye gitmesi fuzulî ve is
rafil, tamamen gereksiz bir yoldur. 

Madde 27 ve Geçici Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünce şimdi görülmekte olan ve 
Geçici Madde l'de sayılan hizmetlerin Bakanlık görevleri haline getirilmesi ve bağlı kuruluş 
olarak yine bir tek kuruluşun bırakılması örgütlenme mantığına ters düşmektedir. Millî Park
lar, Fidanlık ve Tohum tşleri gibi hizmetlerin bir "bağlı kuruluş" statüsünden çıkarılarak kla
sik bakanlık çerçevesinde niçin alındığını anlamak zordur. Bütün bu hizmetlerin bir tek "bağlı 
kuruluş" yapısı içinde görülemeyecek kadar çok ve çeşitli olduğu düşünülüyorsa bir ya da bir
kaç "bağlı kuruluş" daha kurmak doğru olabilirdi, işletmecilik gereklerine uygun olarak yü
rütülmesi zorunlu olan bu hizmetleri böylesine farklı iki değişik statü içinde yürütmenin geri
sindeki mantığı anlamak zordur. 

Madde 35. — "Bağlı kuruluş" niteliğindeki Orman Genel Müdürlüğünün hizmetlerin
den bir kısmını Bakanlık hizmeti haline getirirken bunlar için yine "döner sermayeli işletme" 
kurma yetkisini istemek, daha önceki muhalefet şerhlerini'haklı gösteren, çelişkili bir düşün
cedir. Söz konusu hizmetler döner sermayeli işletme gerektiren cinsten hizmetler ise, bunların 
döner sermayeli işletmecilik için çok daha elverişli olan "bağlı kuruluş" statüsünde bırakıl
ması gerekirdi. 

Mümtaz Soysal 
Ankara 

ORMAN BAKANLIĞI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HAKKINDA MUHALEFET 
ŞERHLERİM 

Madde 25. — Hükümetten gelen metinde "Bakanlığı il idaresi kanunu hükümlerine uy
gun olarak taşra teşkilatı kurar" şeklindeki hüküm, Komisyonda madde metninden çıkartıla
rak Bakanlığın Bölge Müdürlükleri bazında teşkilatlanacağı şeklinde yeni bir hüküm konul
muştur. Bu hüküm aynen yasalaştığı takdirde Türk idaresinin taşra teşkilatında büyük bir ko
ordinasyon ve işbirliği eksikliği doğabileceği gibi, valilerin il yönetimindeki etkinliği de büyük 
ölçüde zedelenmiş olacaktır. Bu durum büyük araştırmalardan sonra yürütülen taşrada teşki
latlanmada il idaresi esaslarına uyma prensibiyle de bağdaşmamaktadır. 

Ayrıca katma bütçeli bir kuruluş olan Orman Genel Müdürlüğünün Bölge Müdürlükleri 
aynen kalacağından, Bakanlık bölge müdürlükleri bir düplikasyon ve israfa yol açacaktır. 

Bu sebeplerle Komisyon kararına muhalifim. 
Madde 34. — Orman Bakanlığının yurt dışında teşkilat kurmasına imkân ve yetki veren 

bu maddeyi büyük bir israf kapısı olarak görüyorum. Gelişmiş ülkelerin dış teşkilatları arasın
da da "orman müşavirliği" görülmemektedir. Her bakanlığın yurt dışı teşkilatı kurması heve
si vardır, ancak zarureti yoktur. 

Bu sebeplerle Komisyon kararına muhalifim. 
Madde 35. — Bakanın onayı ile lüzum görülen merkezlerde döner sermaye kurulabileceği 

hükmü, hükümetten gönderilen metinde bulunmadığı halde Komisyonda ilave edilmiştir. Nakdî 
sonuçlar ve sorumlulukları olabilecek döner sermaye kurma veya kaldırma kararının hiç bir 
kritere bağlanmadan tamamen takdiri yetkiye bırakılmasında isabet görmediğinden Komisyon 
kararına muhalifim. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , (S. Sayısı : 62) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞÎ METİN 

Orman Bakanlığının Kurulması ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı : KHK 435 

Orman Bakanlığının kurulması : 6.6.1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 7.8.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev ve Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, ormanların korunması ve ge

liştirilmesinin sağlanması, ormanların İçinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması 
ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması, orman ürünlerine olan ihtiyaçların karşılanması ve 
orman ürünleri sanayiinin geliştirilmesi için Orman Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve gö
revlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Görev 
MADDE 2. — Orman Bakanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ormanların korunmasını, imar, ıslah ve bakımını sağlamak, 
b) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına 

ilişkin irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek, 
c) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlan

dırma planı düzenlemek, bu planın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları yap
mak ve yaptırmak, 

d) Erozyonu önleyici her türlü tedbirleri almak, 
e) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah et

mek, otlatma amenajman planlarını yapmak ve yaptırmak, 
f) Her türlü orman ağacı fidanı ihtiyacını karşılamak üzere devamlı ve geçici fidanlıklar 

kurmak, 
g) Ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzelkişilere gerekli 

teknik yardımda bulunmak ve teşvik etmek, 
h) Devlete veya diğer kamu tüzelkişilerine ait arazilerde örnek nitelikte ağaçlandırmalar 

yapmak ve yapacaklara yardımcı olmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERt 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Orman Bakanlığımn Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı 

(Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında 7.8.1991 Tarihli ve 442 Saydı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulüne Dair Kanun Tasana) 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev ve Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, or

manların korunması ve geliştirilmesinin sağ
lanması, ormanların içinde ve bitişiğinde ya
şayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için 
gerekli tedbirlerin alınması, orman ürünleri
ne olan ihtiyaçların karşılanması ve orman 
ürünleri sanayiinin geliştirilmesi için Orman 
Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görev
lerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Görev 
MADDE 2. — Orman Bakanlığının gö

revleri şunlardır: 
a) Ormanların korunmasını, imar, ıslah 

ve bakımını sağlamak, 
b) Orman sınırlandırılması ve kadastro

sunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet orman
larına ilişkin irtifak hakkı tesisi ve iznine ait 
işleri yürütmek, 

c) Orman sınırları içerisinde ve yeniden 
orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaç
landırma planı düzenlemek, bu planın gerek
tirdiği etüd ve proje işleri ile ağaçlandırmala
rı yapmak ve yaptırmak, 

d) Erozyonu önleyici hertürlü tedbirleri 
almak, 

e) Devlet ormanları içindeki otlak, yay
lak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah et
mek, otlatma amenajman planlarını yapmak 
ve yaptırmak, 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev ve Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Tarım Orman ve Köyiş-

leri Komisyonunun 1 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görev 
MADDE 2. — Tarım Orman ve Köyiş-

leri Komisyonunun 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ı) Devlet ormanları ile tüzelkişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait ame-
najman planlarını yapmak veya yaptırmak, < 

i) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik gelişme
lerini sağlamak maksadıyla her türlü çalışmaları yapmak, 

j) Orman köylülerinin kalkmdırılmasıyla ilgili her türlü kredi ve yardım kaynaklarını en 
iyi şekilde kullanarak, devlet ile orman köylülerinin işbirliğini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak, 

k) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaştı
rılmasını sağlamak, 

1) Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, gerektiğinde ithalat, ihracat yapmak, 
m) Ormanlar içinde ve orman rejimine alınacak yerlerde millî parklar, tabiat parkları, 

tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi dinlenme yerleri ile av ve yaban hayatı ça
lışmalarını planlamak ve geliştirmek, < 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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(Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunun (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
Kabul Ettiği Metin) 

f) Hertürlü orman' ağacı fidanı ihtiyacı
nı karşılamak ürere devamlı ve geçici fidan
lıklar kurmak, 

g) Ağaçlandırma yapmak ve fidanlık te
sis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ge
rekli teknik yardımda bulunmak ve teşvik 
etmek, 

h) Devlete veya diğer kamu tüzel kişile
rine ait arazilerde örnek nitelikte ağaçlandır
malar yapmak ve yapacaklara yardımcı 
olmak, 

ı) Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz 
kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait ame-
najman planlarını yapmak veya yaptırmak, 

i) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde 
oturan köylülerin sosyal ve ekonomik geliş
melerini sağlamak maksadıyla hertürlü çalış
maları yapmak, 

j) Orman köylülerinin kalkındınlmasıy-
la ilgili hertürlü kredi ve yardım kaynaklarını 
en iyi şekilde kullanarak, devlet ile orman köy
lülerinin işbirliğini sağlayıcı gerekli tedbirleri 
almak, 

k) Başka yerlere nakledilecek orman köy
lülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaş
tırılmasını sağlamak, 

1) Yurtiçi odun hammadde ihtiyacını kar
şılamak, gerektiğinde ithalat, ihracaat 
yapmak, 

m) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat 
anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi 
mesire yerleri ile av ve yaban hayatı sahaları
nın ayrılmasını, korunmasını, geliştirilmesi
ni ve idaresini sağlamak, 

n) Bakanlığın çalışma alanına giren hiz
metlere ilişkin olarak, araştırma birimleri, eği
tim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

1e§kilat 
MADDE 3. — Orman Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuru

luşlardan meydana gelir. 

Merkez Teşkilatı 
MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim bi

rimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir. Bakanlık merkez teşkilatı ekli 1 sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 
MADDE 5. — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini 

mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer ba
kanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra 
teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle gö
revli ve yetkilidir. 

Müsteşar 
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetleri

ni Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlık amaç ve politikalarına, kal
kınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürü
tür. Bu amaçla, Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın bütün birim ve kuruluşlarına gereken 
emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 

Müsteşar Yardımcıları , 
MADDE 7. — Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere iki müsteşar yardımcısı gö

revlendirilebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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(Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygu
lamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım 
çalışmaları yapmak, yaptırmak. 

Teşkilat 

MADDE 3. —K.H.K. nin 3 üncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Merkez Teşkilatı 
MADDE 4. — K.H.K. nin 4 ncü mad

desi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — K.H.K. nin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Teşkilat 

MADDE 3. — Tarım Orman ve Köyiş
leri Komisyonunun 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Merkez Teşkilatı 
MADDE 4. — Tarım Orman ve Köyiş

leri Komisyonunun 4 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — Tarım Orman ve Köyiş
leri Komisyonunun 5 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Müsteşar 
MADDE 6. — K.H.K. nin 6 nci mad

desi aynen kabul edilmiştir. 

Müsteşar Yardımcıları 
MADDE 7. — Bakanlıkta Müsteşara 

yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardım
cısı görevlendirilebilir. 

Müsteşar 
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın yar

dımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakanlığın 
amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına, 
yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uy
gun olarak Bakan adına düzenler ve yürütür. 
Bu amaçla, Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Ba
kanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve 
bunların uygulanmasını takip ve temin eder. 

Müsteşar Yardımcıları 
MADDE 7. — Tarım Orman ve Köyiş

leri Komisyonunun 7 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 



— 18 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet Birimleri 
MADDE 8. — Bakanlığın anahizmet birimleri şunlardır : 

a) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, 
b) Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, 
c) Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü. 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 
MADDE 9. — Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün görevleri şun

lardır : 
a) Bozuk orman alanlarında ve gerektiğinde verimli orman alanlarında ağaçlandırma, 

erozyon kontrolü, orman içi mera ıslahı faaliyetlerine ait plan ve projeler ile bu plan ve proje
lerin gerektirdiği her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırmak, 

b) Orman rejimine alınacak yerlerde yeniden orman tesis etmek ve doğal dengeyi sağla
yacak erozyon kontrolü tedbirlerini almak, 

c) Ormancılık çalışmaları için lüzumlu tohum ve fidanları üretmek, gerektiğinde üre
timle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek, ağaç ve tohum ıslahını yapmak, 

d) Gerçek ve tüzelkişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis etme
si ve işletmesi çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek, 

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Orman ve Köy ilişkileri Genel, Müdürlüğü 
MADDE 10. — Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesini gerçekleştirmek, orman içi 

ve bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla, kalkınma 
havzalarında, etüt-araştırma, plan ve projeleri hazırlamak ve uygulamak, her türlü kredi ve 
yardım kaynaklarının bu hizmetlere yöneltilmesini temin etmek ve diğer kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, 

b) 17.10.1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi 
Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü hizmetleri yürütmek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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(Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Anahizmet Birimleri 

Anahizmet Birimleri 

MADDE 8. — K.H.K. nin 8 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Anahizmet Birimleri 

Anahizmet Birimleri 

MADDE 8. — Tarım Orman ve Köyiş
leri Komsiyonunun 8 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Gend Mü
dürlüğü 

MADDE 9. — K.H.K. nin 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel 
Müdürlüğü 

MADDE 9. — Ağaçlandırma ve Eroz
yon Kontrolü Genel Müdürlüğünün görevle
ri şunlardır; 

a) Bozuk Orman alanlarında ve gerekti
ğinde verimli orman alanlarında ağaçlandır
ma, erozyon kontrolü, orman içi mer'a ıslahı 
faaliyetlerine ait plan ve projeler ile bu plan 
ve projelerin gerektirdiği hertürlü çalışmayı 
yapmak ve yaptırmak, 

b) Orman rejimine alınacak yerlerde ye
niden orman tesis etmek ve doğal dengeyi sağ
layacak erozyon kontrolü tetbirlerini almak, 

c) Ormancılık çalışmaları için lüzumlu 
tohum ve fidanları üretmek, gerektiğinde üre
timle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek, ağaç 
ve tohum ıslahını yapmak, 

d) Gerçek ve tüzelkişiler ile kamu kurum 
ve kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis et
mesi ve işletmesi çalışmalarını teşvik etmek ve 
desteklemek, 

e) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Orman ve Köy ilişkileri Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — Orman ve Köyilişkileri 
Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Ormanların korunması, geliştirilmesi 
ve genişletilmesini gerçekleştirmek, orman içi 
ve bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik 
gelişmelerini sağlamak maksadıyla, kalkınma 
havzalarında, etüt-araştırma, plan ve proje
leri hazırlamak ve uygulamak, hertürlü kredi 
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MADDE 10. — K.H.K. nin 10 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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c) 6831 sayılı Orman Kanununun ek 3 üncü maddesi ile temin edilen fon kaynaklarının 
en iyi şekilde kullandırılmasını temin etmek, 

d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 

Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü 
1 MADDE 11. — Millî Parklar Ve Av-\aban Hayatı Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Millî Parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve mesire yerle
rinin ayrılması, korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi 
ve işletilmesi ile ilgili işleri yürütmek, 

b) 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile verilen hizmetleri yapmak ve 
yaptırmak, 

c) Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak 
sahaların korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi 
ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye iliş
kin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdurmak, 

d) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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; ve yardım kaynaklarının bu hizmetlere yönel
tilmesini temin etmek ve diğer kuruluşlarla iş
birliği yapmak, 

b) 17.10.1983 tarihti ve 2924 sayılı Orman 
Köylerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi 
Hakkında Kanun'un uygulanması ile ilgili 
hertürlü hizmetleri yürütmek, 

c) 6831 sayılı Orman Kanununun ek 3 ün
cü maddesi ile temin edilen fon kaynakları
nın en iyi şekilde kullandırılmasını temin 
etmek, 

d) Bakanlıkça verilen diğer görevleri 
yapmak. 

Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Mülî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel 
Müdürlüğü Müdürlüğü 

MADDE 11. — K.H.K. nin 11 nci mad- MADDE 11. — Millî Parklar ve Av-
desi aynen kabul edilmiştir. Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünün görevle- s 

ri şunlardır: 
a) Millî Parklar, tabiat parkları, tabiat 

anıtları, tabiatı koruma alanları ve mesire yer
lerinin ayrılması, korunması, planlanması, dü-

. , zenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yöne
tilmesi ve işletilmesi ile ilgili işleri yürütmek, 

b) 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî 
Parklar Kanunu ile verilen görevleri yapmak 
ve yaptırmak, 

c) Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile 
orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve su
lak sahaların korunması, geliştirilmesi, kara 
avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının iş
letilmesi ve kontrolü ile ilgili hertürlü etüd, en
vanter, planlama, projelendirme, uygulama ve 
izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yap
tırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak 
ve kurdurmak, 

d) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile 
ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

e) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 
MADDE 12. — Orman Bakanlığı merkez teşkilatındaki danışma ye denetim birimleri şun

lardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
d) Bakanlık Müşavirleri, 
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

Teftiş Kurulu Baskınlığı 
MADDE 13. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına 

aşağıdaki görevleri yapar : 
a) Bakanlık teşkilatı, Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri 

ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uy

gun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 
c) özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve müfettişliğe yükselmeleri ile 

müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları, Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları tüzükle 
düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma-ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 
MADDE 12. — K.H.K. nin 12 nci mad

desi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Danışma ve Denetim Birimleri 

MADDE 12. — Orman Bakanlığı mer
kez teşkilatındaki danışma ve denetim birim
leri şunlardır: 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı, 

c) Hukuk Müşavirliği, 

d) Bakanlık Müşavirleri, 

e) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 13. — K.H.K. nin 13 ncü mad

desi aynen kabul edilmiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 13. — Tarım Orman ve Köyiş
leri Komsiyonunun 13 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Ku
rulu Başkanlığı 

MADDE 14. — Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevle
ri şunlardır: 

a) Bakanlığa, Hükümet programı, kal
kınma planları, yıllık programlar, Bakanlar 
Kurulu kararları ve millî güvenlik siyaseti çer
çevesinde verilen görevlerin yerine getirilme
si için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esas
lara uygun olarak Bakanlığın anahizmet po
litikasının ve planlarının hazırlanmasına yar
dımcı olmak, 

b) Uzun vadefı planlarda, kalkınma plan
larında Ve yıllık programlarda öncelikle yer al
ması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve 
bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştır
ma esaslarına göre tespitini sağlamak, Baka
nın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama 
Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve 
müessir bir şekilde yerine getirilmesi için in-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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Hukuk Müşavirliği' 
MADDE 14. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî ve cezaî so

nuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zama

nında almak,'anlaşma ve sözleşmelerin bu tedbirlere uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli 

bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda bakanlık veya kuruluşu temsil 
etmek, 

d) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak, kanun teklifleri hakkında Ba
kanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak, 

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanacak veya bakanlıklardan gönderilen kanun, 
tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Savısı : 62) 
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Kabul Ettiği Metin) 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 14. — Hukuk Müşavirliğinin 

görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden soru

lan hukukî konular ile hukukî, malî ve cezaî 
sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş 
bildirmek, 

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, 
anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri za
manında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu 
tedbirlere uygun olarak yapılmasına yardım
cı olmak, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

. san gücü ile para ve malzeme gibi mevcut kay
nakların en uygun ve verimli bir şekilde kul
lanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçe 
sini plan ve program esaslarına göre hazırla
mak ve uygulamasını takip etmek. 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını 
hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili ge
rekli istatistikî bilgileri toplamak ve değerlen
dirmek, 

e) Kalkınma plan ve programlan ile Ba
kanlık yıllık çalışma programlarının uygula
maları sırasında, Bakanlık teşkilatında orta
ya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, ak
saklıkları Bakanlık ve bakanlıklararası sevi
yede giderici tedbirleri tespit etmek, makama 
sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini 
yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konuların
da verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıl
lık çalışma programlarının yürütülmesini ta
kip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıla
rı ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık gö
rüşünün belirlenmesine yardımcı olmak, 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
, ı) Bakan tarafından verilen korularda 

araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hiz
metleri yürütmek. 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 15. — Tarım Orman ve Köyiş

leri Komsiyonunun 14 ncü maddesi 15 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi (S. Sayısı : 62) 
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Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
MADDE 15. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şun

lardır : 

a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kuru
lu kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi 
için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikası
nın ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, 

. b) Uzun vadeli planlarda, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer al
ması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma 
esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı
na göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan 
gücü ile para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılması
nı sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygula
masını takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerek
li istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanma
ları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklık
ları Bakanlık ve bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, 
organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık 
çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek, 

Türkiyö Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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c) 8.1.1943 Tarihli ve 4353 sayılı Kanun 
hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda ge
rekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilen
dirmeyen idarî davalarda bakanlık veya kuru
luşu temsil etmek, 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçek
leştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli 
hukukî teklifleri hazırlamak ve Bakana 
sunmak. 

e) Bakanlık Kuruluşları tarafından hazır
lanacak veya bakanlıklardan gönderilen ka
nun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî 
açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Ku
rulu Başkanlığı 

MADDE 15.—Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevle- ' 
ri şunlardır: ' 

a) Bakanlığa, Hükümet Programı, kal
kınma planları, yıllık programlar, Bakanlar 
Kurulu kararları ve millî güvenlik siyaseti çer
çevesinde verilen emir ve görevlerin yerine ge
tirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, 
bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahiz-
met politikasının ve planlarının hazırlanma
sına yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarda, kalkınma plan
larında ve yıllık programlarda öncelikle yer al
ması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve 
bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştır
ma esaslarına göre tespitini sağlamak, Baka
nın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama 
Teşkilatına göndermek, . 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve 
müessir bir şekilde yerine getirilmesi için in
san gücü ile para ve malzeme gibi mevcut kay
nakların en uygun ve verimli bir şekilde kul
lanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçe
sini plan ve program esaslarına göre hazırla-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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g) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
h) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetle

ri yürütmek. 

Bakanlık Müşavirleri 
MADDE 16. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardıma olmak 

üzere 15 Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık Müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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mak ve uygulamasını takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma progrmlarını 
hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili ge
rekli istatistiki bilgileri toplamak ve değerlen
dirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile Ba
kanlık yıllık çalışma programlarının uygula
maları sırasında, Bakanlık teşkilatında orta
ya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, ak
saklıkları Bakanlık ve Bakanlıklararast sevi
yede giderici tedbirleri tespit ederek makama 
sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini 
yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konuların
da verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıl
lık çalışma programlarının yürütülmesini ta
kip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıla
rı ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık gö
rüşünün belirlenmesine yardımcı olmak, 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
ı) Bakan tarafından verilen konularda 

araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hiz
metleri yürütmek. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bakanlık Müşavirleri 
MADDE 16. — Bakanlıkta özel önem 

ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı 
olmak üzere 30 Bakanlık Müşaviri görevlen
dirilebilir. Bakanlık Müşavirleri Bakanlık ma
kamına bağlıdır. 

Bakanlık Müşavirleri 
MADDE 16. —Tarım Orman ve Köyiş

leri Komsiyonunun 16 ncı maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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Bastn ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
MADDE 17. — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu 

faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere, Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 
MADDE 18. — Orman Bakanlığının yardımcı birimleri şunlardır : 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Yayın Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Sekreterliği, 
e) özel Kalem Müdürlüğü. 

Bersonel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 19. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, 

personel sisteminin geliştirilmesi içni tekliflerde bulunmak, 
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, 
c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenle

mek ve uygulamak, 
d) . Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 20. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanması ve satınalma işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetleri yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
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(İhrım Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) , 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

MADDE 17.' — K.H.K. nin 17 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mırdımcı Birimler 

Yardtmcı Birimler 

MADDE 18. — K.H.K. nin 18 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

MADDE 17. — Tarım Orman ve Köyiş
leri Komisyonunun 17 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 

MADDE 18. — Tarım Orman ve Köyiş
leri Komsiyonunun 18 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Rrsonel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 19. — K.H.K. nin 19 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — K.H.K. nin 20 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 19. — Personel Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve 
personel politikası ile ilgili çalışmaları yap
mak, personel sisteminin geliştirilmesi için 
tekliflerde bulunmak, 

b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve 
emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, 

c) Eğitim planlarını hazırlamak hizmet 
öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını dü
zenlemek ve uygulamak, 

d) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak, 

idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — idarî ve Malî tşler Dai
resi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve 
malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yü
rütmek, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kira
lanması ve satınalma işlemlerini yürütmek, 
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g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını 
sağlamak, 

h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip et
mek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önem

li not ve tutanakları tutmak, 
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
1) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Yaytn Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21. — Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ülkemizin toprak, su, orman ve iklim gibi kaynaklarını, yaban hayatını, orman ürün

lerini, orman köy hayatını, orman köylülerinin geleneksel ve bugünkü el sanatlarını ve ilgi ala
nına giren diğer konuları araştırmak, 

b) (a) bendinde sözü edilen konularda araştırma yapan veya bu konularla ilgili derleme
leri olanlara basım ve yayım konularında yardımcı olmak, 

c) Yukarıdaki konuları tanıtacak, benimsetecek, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgele
ri hazırlamak, hazırlatmak, 

d) Arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek, 
e) Ormanla ilgili kamu ve özel kuruluşlarla ormancılık yayını konusunda işbirliği yapmak, 
0 Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetle
rini yürütmek, 

t d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, 
onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yöneti
mi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yü
rütmek, 

0 Bakanlık personelinin ve ailelerinin 
sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını 
sağlamak, 

, g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan 
gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulma
sını sağlamak, 

h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emir
lerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip 
etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmet
lerini yürütmek, 

i) Sürekli evrakın zamanında işleme ko
nulmasını sağlamak, 

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing 
ve görüşmeleri düzenlemek bunlara ait önemli 
not ve tutanakları tutmak, 

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezi
nin hizmet ve faliyetlerini düzenlemek ve yü
rütmek, 

I) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Yayın Dairesi Başkanlığı % w ^ « « « Başkanlığı 
MADDE 21. — K.H.K. nin 21 nci mad- MADDE 21. — Yayın Dairesi Başkanlı-

desi aynen kabul edilmiştir. Sının görevleri şunlardır: 
a) Ülkemizin toprak, su, orman ve iklim > 

gibi kaynaklarını, yaban hayatını, orman 
ürünlerini, orman köy hayatını, orman köy
lülerinin geleneksel ve bugünkü el sanatları
nı ve ilgi alanına giren diğer konulan araş
tırmak, 

b) (a) bendinde sözü edilen konularda 
araştırma yapan veya bu konularla ilgili der
lemeleri olanlara basım ve yayım konuların
da yardımcı olmak, 
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Savunma Sekreterliği 
MADDE 22. — Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen; 

revleri yapar. 

Özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 23. — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanın özel ve resmî yazışmalarını yürütmek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, bayramlarla ilgili hizmetleri

ni düzenlemek ve yürütmek, diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜKISIM 
Sürekli Kurul-Taşra Teşkilatı-Bağlı Kuruluşlar 

Sürekli Kurullar 
MADDE 24. — Orman Bakanlığının sürekli kurulu Merkez Av Komisyonudur. Merkez 

Av Komisyonu, Kara Avcılığı Kanununda belirtilen görevleri yapar. 

Taşra Teşkilatı 
MADDE 25. — Bakanlık, 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ti idaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taş
ra teşkilatı kurar. 
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Savunma Sekreterliği 

22. — K.H.K. nin 22 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

c) Yukarıdaki konuları tanıtacak, benim
setecek, film, slayt, fotoğraf ve benzeri bel
geleri hazırlamak, hazırlatmak, 

d) Arşiv, dokümantasyon ve kütüphane 
hizmetlerini yürütmek, 

e) Ormanla ilgili kamu ve özel kuruluş
larla ormancılık yayını konusunda işbirliği 
yapmak, 

f) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Savunma Sekreterliği 
MADDE 22. — Tarım Orman ve Köyiş

leri Komsiyonunun 22 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 23. — K.H.K. nin 23 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 23. — Tarım Orman ve Köyiş
leri Komsiyonunun 23 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Sürekli Kurul-Taşra Teşkilatı-Bağlı Kuruluşlar 

Sürekli Kurullar 

MADDE 24. — Orman Bakanlığındaki 
sürekli kurullar şunlardır: 

a) Ormancılık Şurası, 
b) Yüksek Fen Kurulu, 
c) Merkez Av Komisyonu. 

Bu kurulların teşkili, çalışma ve uygula
ma esasları yönetmelikle düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Sürekli Kurullar, Taşra ve Yurtdışı Teşki
latı, Bağlı Kuruluşlar 

Sürekli Kurullar 
MADDE 24. — Tarım Orman ve Köyiş

leri Komsiyonunun 24 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Taşra Teşkilatı 
MADDE 25. — Bakanlık, 27.9.1984 ta

rih ve 3046 sayılı Kanun ve Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me Hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı 
k u r a n Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Taşra Teşkilatı 

MADDE 25. — Tarım Orman ve Köyiş
leri Komsiyonunun 25 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 62) 
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Bağlı Kuruluşlar 
MADDE 26. — Orman Bakanlığının bağlı kuruluşu Orman Genel Müdürlüğüdür. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumlulukları 
MADDE 27. — Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kade

medeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve 
direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten 
bir üst kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
MADDE 28.— Bakanlık, görevleri ile ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu ku

rum ve .kuruluşlarının uyacakları esasları, yürürlükteki'mevzuata uygun olarak belirlemekle, 
kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevleri ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Baş
bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak" ve gerekli işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

MahaUî idarelerle Koordinasyon Sorumluluğu • 
MADDE 29. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinas

yonu sağlamaktan sorumludur. 
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Bakanlık taşra teşkilatı; ana hizmet bi
rimlerinin yürüteceği ormancılık hizmetleri
nin özelliği ve tekniği gereği olarak bölge se
viyesinde kurulacak bölge müdürlükleri ile 
bunlara bağlı müdürlükler, başmühendislik
ler, mühendislikler ve şefliklerden teşekkül 
eder. Bölge müdürlüklerinin çalışma esas ve 
usulleri ile Bakanlığın ve Orman Genel Mü-
dürlüğü'nün taşra kuruluşlarfarasındaki ko
ordinasyon yönetmelikle düzenlenir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bağlı Kuruluşlar 
MADDE 26. — K.H.K. nin 26 ncı mad

desi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumluluklart 
MADDE 27. — K.H.K. nin 27 nci mad

desi aynen kabul edilmiştir. 

Koordinasyon ve işbirliği Konusunda Bakan
lığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 28. — K.H.K. nin 28 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Mahalli idarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
Madde 29. — K.H.K. nin 29 ncu mad

desi aynen kabul edilmiştir. 

Yurtdışı Teşkilatı 
MADDE 26. — Tarım Orman ve Köyiş

leri Komsiyonunun 34 üncü maddesi 26 ncı 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Bağlı Kuruluşlar 
MADDE 27. — Tarım Orman ve Köyiş

leri Komsiyonunun 26 ncı maddesi 27 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkileri 

Yöneticilerin Sorumluluklart 
MADDE 28. — Tarım Orman ve Köyiş

leri Komsiyonunun 27 nci maddesi 28 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Kordinasyon ve işbirliği Konusunda Bakan
lığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 29. — Tarım Orman ve Köyiş
leri Komsiyonunun 28 inci maddesi 29 uncu 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Mahalli idarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
MADDE 30. — Tarım Orman ve Köyiş

leri Komsiyonunun 29 uncu maddesi 30 un
cu madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 
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Yetki Devri 
MADDE 30. — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yönetilenleri ge

rektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astları
na devredebilir. Ancak, yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

BEŞÎNCt KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 
MADDE 31. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükmüleri dışında kalan memurla

rın atanmaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir, ti İda
resi Kanunu hükümleri saklıdır. , 

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya ilişkin özel hüküm
ler saklıdır. 

Kadrolar 
MADDE 32. — Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hu

suslar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre dü
zenlenir. 

Araştırma, Etüt ve Proje Hizmetleri 
MADDE 33. — Bakanlık, görev alanına giren konularda her türlü araştırma, etüt ve pro

je hizmetlerini gerçek ve tüzelkişilere sözleşme ile yaptırabilir. 
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Yetki Devri 

MADDE 30. K.H.K. nin 30 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞlNCİ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Atama 

MADDE 31. — K.H.K. nin 31 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yetki Devri 
MADDE 31. — Tarım Orman ve Köyiş

leri Komsiyonunun 30 uncu maddesi 31 inci , 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

BEŞlNCİ KISIM 

Çeşitli Hükümleri 

Atama 

MADDE 32. — Tarım Orman ve Köyiş
leri Komsiyonunun 31 inci maddesi 32 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Kadrolar 

MADDE 32. — K.H.K. nin 32 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Araştırma, Etüd ve Proje hizmetleri 

MADDE 33. — K.H.K. nin 33 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Yurt Dışı Teşkilatı 

MADDE 34. — Bakanlık; 13.12.1983 ta
rih ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşları
nın Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hük
münde Kararname esas ve usullerine uygun 
olarak, yurt dışı teşkilatı kurar. 

Döner Sermaye 

MADDE 35. — Bakanlık ihtiyaç duy
duğu hallerde ve lüzum gördüğü merkezlerde 
Bakanın onayı ile. görev ve hizmetlerle ilgili 
olarak On milyar TL. na kadar döner serma
yeli işletmeler kurabilir. 

Kadrolar 
MADDE 33. — Tarım Orman ve Köyiş

leri Komsiyonunun 32 nci maddesi 33 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Araştırma, Etüd ve Proje Hizmetleri 

MADDE 34. — Tarım Orman ve Köyiş
leri Komsiyonunun 33 üncü maddesi 34 ün
cü madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Döner Sermaye 

MADDE 35. — Tarım Orman ve Köyiş
leri Komsiyonunun 35 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararı ile art
tırılabilir. İşletmelerin görevleri, gelirleri, iş
leyişi ve denetimi ile diğer hususlar yönetme
likle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 



— 40 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE34. —31.10.1985 tarihli ve3234 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası

nın (d), (e), (O, (m) bentleri; 6 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, (f) bendindeki "Ağaç
landırma ve "ibaresi", (g) bendi, 11 inci maddesi, 12 nci maddesinin başlığındaki "Ağaçlan
dırma ve" ibaresi, aynı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (g) bentleri ile.13 üncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde yer alan anahizmet birimlerinden 5 - Fidanlık ve Tohum İşle
ri Dairesi Başkanlığı, 6 - Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesinin "Ağaçlandırma ye" 7 - Millî 
Parklar Dairesi Başkanlığı ibareleri çıkarılmıştır.' 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bü Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte : 
a) Orman Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında bulunan Millî Parklar Dairesi Baş

kanlığına, Silvikültür hizmetleri ve personeli hariç Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Baş
kanlığına, Fidanlık ve Tohum işleri Dairesi Başkanlığına, 

b) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür 
Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Ens
titüsü Müdürlüğüne, 

c) 8.6.1984 tarihli ve 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan Orköy Daire 
Başkanlığının, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına devredilen merkez ve taşra teşkilatına, 

ait tüm personel Orman Bakanlığına devredilmiştir. 

! 
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Kaldtrtlan Hükümler 
MADDE 36. — K.H.K. nin 34 ncü mad

desi 36 net madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte, 

a) Orman Genel Müdürlüğünün merkez 
teşkilatında bulunan Millî Parklar Dairesi 
Başkanlığına, Silvikültür hizmetleri ve perso
neli hariç Ağaçlandırma ve Silvikültür Dai
resi Başkanlığına, Fidanlık ve Tohum tşleri 
Daire Başkanlığına, 

b) Orman Genel Müdürlüğünün taşra 
teşkilatındaki Ormancılık Araştırma Enstitü
sü Müdürlüğüne, Kavak ve Hızlı Gelişen Ya
bancı tür Orman Ağaçları Araştırma Ensti
tüsü Müdürlüğüne, Orman Ağaçları ve To
humları Islah Enstitüsü Müdürlüğüne, Millî 
Parklar Müdürlüklerine, Toprak Muhafaza 
Proje Müdürlüklerine, Fidanlık Müdürlükle
rine, Toprak Laboratuvar Müdürlüklerine, 
Ağaçlandırma, Fidanlık, Araştırma, Millî 
Park, Tabiat Parkı, Av Koruma ve Üretim 
Sertliklerine, 

c) 8.6.1984 tarihli ve 212 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile kaldırılan Orköy 
Daire Başkanlığının, Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığına devredilen merkez ve taşra teş
kilatına, • 

Ait tüm personel kadroları ile birlikte Or
man bakanlığına devredilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kaldtrtlan Hükümler 
MADDE 36. —Tarım Orman ve Köyiş

leri Komisyonunun 36 ncı maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 
Geçici Hükümler 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanun yü
rürlüğe girdiği tarihte, 

a) Orman Genel Müdürlüğünün merkez 
teşkilatında bulunan Millî Parklar Dairesi 
Başkanlığına Silvikültür hizmetleri ve perso
neli hariç Ağaçlandırma ve Silvikültür Dai-

»resi Başkanlığına, Fidanlık ve Tohum 
tşleri Dairesi Başkanlığına, 

b) Orman Genel Müdürlüğünün taşra 
teşkilatındaki Ormancılık Araştırma Enstitü
sü Müdürlüğüne, Kavak ve Hızlı Gelişen Ya
bancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Ensti
tüsü Müdürlüğüne, Orman Ağaçları ve To
humları Islah Enstitüsü Müdürlüğüne, millî 
parklar müdürlüklerine, toprak muhafaza 
proje müdürlüklerine, fidanlık müdürlükle
rine, toprak laboratuvar müdürlüklerine, 
ağaçlandırma, fidanlık, araştırma, millî park, 
tabiat parkı, av koruma ve üretim şefliklerine, 

Ait tüm personel kadroları ile birlikte Or
man Bakanlığına devredilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kadro ve unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya 
atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına 
ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı 
olarak devam eder. 

Ancak bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının 
toplamı, eski kadrolardan almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az ol
duğu takdirde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının ödenmesine 
devam olunun 

GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre teşkilatlanma tamam
lanıncaya kadar Bakanlık taşra teşkilatına ait görev ve hizmetler Orman Genel Müdürlüğü taş
ra teşkilatı tarafından yürütülür. 

GEÇtCt MADDE 4. — Ekli 1 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Orman Bakanlığı bölümleri olarak eklen
miştir. 

Ekli II sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameye bağlı cetvellerin Orman Genel Müdürlüğü bölümlerinden çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 5.»— Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ait mevzu
at yeniden düzenleninceye kadar, mevcut mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı 
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Orman Bakanlığının 1991 yılı harcamaları, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığının 1991 yılı bütçesinden karşılanır. Bu hususta Maliye ve Gümrük Bakan
lığı düzenleme yapmaya yetkilidir. • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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(Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — K.H.K. nin Ge
çici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tarım Orman ve 
Köyişleri Komsiyonunun Geçici 2 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanuna gö
re teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar Ba
kanlık taşra teşkilatına ait görev ve hizmetler 
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tara
fından yürütülür. 

GEÇtCt MADDE 4. — 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde yer 
alan Orman Bakanlığına ait kadrolar iptal edi
lerek adı geçen Kanun Hükmünde Kararna
menin eki cetvellerden çıkarılmış ve ekli lis
telerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cet
vellere Orman Bakanlığı bölümleri olarak ek
lenmiştir. 

Ekli 8 ve 9 Sayılı listelerde yer alan kad
rolar, iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye bağlı cetvellerin Orman Ge
nel Müdürlüğü ve Tarım ve Köyişleri Bakan
lığı bölümlerinden çıkarılmıştır. 

GEÇtCt MADDE 3. — Tarım Orman ve 
Köyişleri Komsiyonunun Geçici 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 4. — Tarım Orman ve 
Köyişleri Komsiyonunun Geçici 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 5. — Bu Kanunun uy
gulamasına ait mevzuat yeniden düzenlenin
ceye kadar, mevcut, mevzuatın bu Kanun 
Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇtCt MADDE 6. — Kanun Hük
münde Kararnamenin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 5. — Tarım Orman ve 
Köyişleri Komsiyonunun Geçici 5 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 6. — Orman Bakan
lığından ve Orköy Daire Başkanlığından Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığının merkez 
ve taşra teşkilatlarına devredilmiş olan her tür
lü menkul, gayrimenkul, tesis, araç, gereç, de-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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(Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCt MADDE 7. — Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
hakkındaki 13.12.1983 tarih 183 sayılı ve 
18.6.1984 tarih 212 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle, 6.3.1985 tarih 3161 sayılı Ka
nunla Orman Bakanlığından ve ORKÖY Da
ire Başkanlığından Tarım Orman ve Köyişle
ri Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatları
na devredilmiş olan hertürlü bina, tesis, araç 
ve gereçler Orman Bakanlığına, 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 8.6.1984 ta
rih ve 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve 9.5.1985 tarih 3202 sayılı Kanunla Or
man Genel Müdürlüğünden Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğüne devredilmiş olan tamir
haneler, iş makineleri, araç-gereç, hertürlü 
menkul ve gayrimenkul ile yazılı talebi halin
de personel 6 ay içerisinde Orman Genel Mü
dürlüğüne, 

Herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 
devredilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Orman Genel 
Müdürlüğünden Bakanlığın ana hizmet birim
lerine geçen hizmetlerde kullanılmakta olan 
menbUUerin devri ile gayrimenkullerin kulla
nılmana ait esas ve usuller Bakanlıkça be
lirlenir. I 

GEÇİCİ MADDE 9. — Orman Bakan
lığı ile bu Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşla
rı 2813 Sayılı Telsiz Kanununa göre ödenecek 
telsiz ücretlerinden muaftır. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

mirbaş ve personelin Orman Bakanlığına devri 
ile Orman Genel Müdürlüğünden Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş olan 
tamirhaneler, iş makineleri, araç-gereç, her
türlü menkul ve gayrimenkulun Orman Ge
nel Müdürlüğüne devri Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı ve Orman Bakanlığı arasında yapıla
cak protokolle tesbit edilir. İhtilaf halinde so
run Başbakanlıkça çözümlenir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Tarım Orman ve 
Köyişleri Komsiyonunun Geçici 8 inci mad
desi Geçici 7 nci madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Tarım Orman ve 
Köyişleri Komsiyonunun Geçici 9 uncu mad
desi Geçici 8 inci madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 35. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 36. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
E. Pakdemirli 
Devlet Bakanı 
M. R, Taşar 
Devlet Bakanı 

M. V Dinçerler 
Devlet Bakanı 

/. Aküzüm 
Devlet Bakanı 

S. Araş 
Devlet Bakanı 

M. Çevik 
Devlet Bakanı 

B. Sönmez 
Adalet Bakanı 

Ş. Şeker 
İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve. Gümrük Bakanı 
A. Kahveci 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
H. Örüç 

Ulaştırma Bakanı 
./. Ozdemir 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Emiroğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
M. Arıcı 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
/. Aykut 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Tuncer 

Devlet Bakanı 
E. Koçak 

Devlet Bakanı 
E. C, Gülptnar 
Devlet Bakanı 
A. T. Ozdemir 

Millî Savunma Bakanı 
' H.B. Doğu 

Dışişleri Bakanı 
I, S. Giray 

Millî Eğitim Bakanı 
A, Akyol 

Sağlık Bakanı 
Y. Eryümaz 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
I. Tuncay 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
R. K. Yücelen 
Kültür Bakanı 

G. Maraş 
Turizm Bakanı 

B. Akarcalı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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(Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 37. — Bu Kanun yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 38. — Bu Kanunu Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 37. — Tarım Orman ve Köyiş

leri Komsiyonunun 37 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 38. —. Tarım Orman ve Köyiş

leri Komsiyonunun 38 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎF ETTIĞÎ METNE EKL! CETVEL VE EKÎ 

ORMAN BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI 

Ana Hizmet Birimleri 
Danışma ve Denetim 
Birimleri 

1. Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Genel Müdürlüğü 

2. Orman ve Köy İlişkileri 
Genel Müdürlüğü 

3. Millî Parklar ve Av-Yaban 
Hayatı Genel Müdürlüğü 

-1. Teftiş Kurulu Başkan 

2. Hukuk Müşavirliği 

3. Araştırma, Planlama 
Koordinasyon Kurulu 

4. Bakanlık Müşavirleri 
5. Basın ve Halkla İlişk 

Müşavirliği 
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KURUMU 
TEŞKİLATI 

EK (I) SAYILI LİSTE 

: ORMAN BAKANLIĞI 
: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Unvanı K/D 

Müsteşar 1 
Müsteşar Yrd. 1 
Ağaç. ve Eroz. Kont. Gn. Md. 1 
Orman ve Köy İşi. Gn. Md. 1 
Millî Park. ve Av Yaban Hayatı 
Gn. Md. 1 
Genel Müdür Yrd. 1 
Bakanlık Müşaviri - - 1 
Basın ve Halkla İşi. Müş. 1 
özel Kalem Müdürü 1 
Teftiş Kurulu Bşk. 1 
I. Hukuk Müşaviri 1 
Hukuk Müşaviri 1 
APK Kurulu Bşk. 1 
Personel Dairesi Bşk. 1 
İdarî ve Malî İşi. Dai. Bşk. 1 
Yayın Dairesi Bşk. 1 
Daire Başkanı 1 
Şube Müdürü 1 
Başmüfettiş 1 
Müfettiş 2 
Savunma Sekreteri 1 
Savunma Uzmanı 2 
APK Uzmanı 1 
Şef 4 
Şef 5 
Şef 6 
Memur 5 
Memur 6 
Memur 7 
Memur 8 
Memur 9 
Memur 10 
Memur 11 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
2 

1 
1 

1 
6 

15 
1 
1 
1 
1 

, 4 
1 
1 
1 
1 

18 
79 
10 
5 
1 
1 , 

15 
28 
28 
25 
11 
15 
23 
23 
20 
15 
9 

(S. Sayısı: 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 

• — 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

• — 
— 
— 
— 

. — 
— 
— ' 
— 

62) 

Toplam 

1 
2 
1 
1 

1 
6 

15 
1 
1 
1 
1 
4 •* 

1 
1 

i 
1 

18 
79 
10 
5 
1 
1 

15 
28 
28 
25 
11 
15 
23 
23 
20 
15 
9 
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Sınıfı Unvanı 

GIH 
GtH 
GtH 
GtH 
GİH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 

Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ahbar Memuru 
Orman Muhafaza Memuru 
Orman Muhafaza Memuru 
Orman Muhafaza Memuru 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Tekniker 
Tekniker 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 

Türkiye Büyük Millet 
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Serbest Tutulan 
Kadro Kadro 

K/D 

5 
7 
8-
9 
10 
11 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
7 
9 
10 
7 
9 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
6 
7 
8 
9 
10 
7 
9 
10 
11 
12 
7 
9 
10 
11 
12 

Adedi 

9 
5 
5 

15 
15 
24 

9 
5 
5 

15 
15 
24 

3 
5 
5 

23 
18 
18 
14 
43 
28 
18 
24 
20 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
3 

15 
15 

1 15 
15 
13 
10 
10 
15 
15 
23 

Adedi 

— . 
— 
— 
—' 
— 
— • 
— 
— 
— 
— . 
— 
"— 
— 
— 
— 
— 

. — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ' 

• - — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

• — 

— 
Î — 

— 
— 
— 

Toplam 

9 
5 
5 

15 
15 
24 

9 
5 
5 

15 
15 
24 

3 
5 
5 

23 
18 
18 
14 
43 
28 
18 
24 
20 

4 
4 
2 
2 
2 
3 
3 

15 
15 
15 
15 
13 
10 
10 
1 5 ; 
15 
23 

Meclisi (S. Sayısı: 62) 
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Sınıfı Unvanı 

YH Kaloriferci 
YH Kaloriferci 
YH Kaloriferci 
YH Kaloriferci 
YH Kaloriferci 
YH Teknisyen Yrd. 
YH Teknis 

TOPL 

KURUMU 
TEŞKİLATI 

Sınıfı 

GtH 
GÎH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GİH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 

yen Yrd. 

AM 

Serbest 
Kadro 

K/D Adedi 

7 10 
9 10 
10 15 
11 15 
12 23 
7 4 
11 4 

1273 

EK (I) SAYILI LtSTE 

: ORMAN BAKANLIĞI 
: FON BÜTÇE 

İHDAS EDILEN KADROLAR 

Unvanı 

Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Daktilograf 

N 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
— 
' — 
— 
— 

Toplam 

10 
10 
15 
15 
23 
4 
4 

1273 

K/D Kadro Adedi 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
5 
6 
7 
8. 
9 
10 
11 
5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 62) 

5 
7 
14 
12 
19 
17 
3 
1 

12 
14 
26 
44' 
49 
67 
21 
6 
12 
12 
17 
16 
17 
7 
10 
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Sınıfı ' 

TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
SH 
SH 
SH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 

KURUMU 
TEŞKİLATI 

Sınıfı 

GİH 
GÎH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 

Unvanı 

Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Biyolog 
Vet. Sağ. Tek. 
Vet. Sağ. Tek. 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Kaloriferci 

TOPLAM 

EK (II) SAYILI LİSTE 

: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
: MERKEZ 

İPTAL EDİLEN KADROLAR 
Unvanı 

Ağaçlandırma ve Silvikültür Dai. Bşk. 
Fidanlık ve Tohum İşi. Dai. Bşk. 
Millî Parklar Dairesi Bşk. 
Şube Müdürü 
Şef 
Şef 
Şef 

K/D 

4. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
7 
8 ' 
9 
10 
11 
7 
8 
9 
10 
11 

K/D 

1 
1 
1 
1 
4 
5 
7 

Kadro Adedi 

5 
17 
28 
20 
17 
15 
16 . 
1 
1 
1 

39 
39 
34 
62 
128 
20 
22 
24 

: 34 
38 
5 
5 
5 
10 
4 

1624 

Kadro Adedi 

1 
1 
1 

12 
7 
1 
5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 62) 
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Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
SH 

Unvanı 

Sayman 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Daktilograf 

, Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Ambar Memuru 
Veznedar 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kont. İşi. 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Mimar 
Arkeolog 
Jeomorfolog 
Jeomorfolog 
Jeolog 
Jeolog 
Teknisyen 
Biyolog 

K/D 

4 
5 
7 
8 
9 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
10 
7 
5 
7 
8 
8 
1 
2 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
4 

Kadro J 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

30 
12 
7 
10 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

TOPLAM -•• 135 

EK (II) SAYILI LİSTE 

KURUMU <: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

İPTAL EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı Unvanı K/D Kadro Adedi 

GİH Araştırma Enstitüsü Müdürü 1 2 
GİH Araştırma Enstitüsü Müdür Yrd. 2 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 62) 



Sınıfı , 

GÎH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Unvanı 

Şube Müdürü 
Toprak Muhafaza Proje Müdürü 
Millî Park Müdürü, 
Fidanlık Müdürü 
Toprak Muhafaza Proje Müdür Yrd. 
Millî Park Müdür Yrd. 
Fidanlık Müdür Yrd. 
Şef 
Şef 
Şef 
Savman 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Veznedar 
Daktilograf , 
Daktilograf 
Daktilograf . 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Santral Memuru 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Orman Muhafaza Memuru 

K/D 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
5 
6 
2 
5 
6 
7 
9 
10 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
8 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
9 
5 
7 
5 

Kadro / 

48 
20 
6 

46 
20 
6 

46 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
16 
2 
6 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
.4 
2 
2 
2 
2 
7 
8 
11 
6 
2 
1 
1 
2 
6 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 62) 
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Sınıfı Unvanı 

YH 
YH 
YH 
YH 

Bekçi 
Bekçi 
Kaloriferci 
Teknisyen Yardımcısı 

TOPLAM 

K/D 

11 
12 
7 
11 

Kadro Adedi 

1 
4 
1 
1 

1 151 

EK (II) SAYıLı LÎSTE 

KURUMU : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKILATı : DÖNER SERMAYE 

İPTAL EDÎLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GIH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 

• Unvanı 

Sayman 
Sayman 
Sayman 
Sayman 
Sayman 
Sayman 
Sayman 
Mutemet. 
Mutemet . 
Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Memur 
Memur 
Memur 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

K/D 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 . 

(S. Sayısı: 62) 

Kadro Adedi 

1 
3 
4 
19 
4 
5 
2 
7 
1 
3 
6 
7 
7 
1 
1 
10 
3 
3 
1 
6 
1 
6 
7 
2 
1 
1 

43 
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Sınıfı 

GİH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 

Unvanı 

Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 

'Daktilograf 
Orman Muhafaza Memuru 
Orman Muhafaza Memuru 
Orman Muhafaza Memuru 
Orman Muhafaza Memuru 
Orman Muhafaza Memuru 
Orman Muhafaza Memuru 
Orman Muhafaza Memuru 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Kaloriferci 

TOPLAM 

K/D 

8 
9 

w 
11 
5 
6 

;. 7 
9 
10 
11 
12 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
8 
9 
10 
11 
7 
9 
10 
7 
9 
11 
12 
10 

Kadro Adedi 

41 
66 
40 
54 
1 
2 
5 
19 
44 
48 
42 
2 
8 
4 
7 
8 

29 
2 
13 
5 
1 
5 
6 
4 

23 
14 
13 
19 
12 
4 
1 
1 
6 
1 

" • 2 

2 
5 

714 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 62) 



TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ KOMİSYONUNUN KABUL ETT 
VE EKİ LİSTELER 

ORMAN BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI 
Danışma ve Denetim 

Müsteşar Yrd. Ana Hizmet Birimleri Birimleri 

Müsteşar Yrd. 1. Ağaçlandırma ve Erozyon 
Müsteşar Yrd. Kontrolü Genel Müdürlüğü 1. Teftiş Kurulu Başkan 
Müsteşar Yrd. 2. Orman ve Köy İlişkileri 2. Hukuk Müşavirliği 
Müsteşar Yrd. Genel Müdürlüğü 3. Araştırma, Planlama 

3. Millî Parklar ve Av-Yaban Koordinasyon Kurulu 
Hayatı Genel Müdürlüğü 4. Bakanlık Müşavirleri 

5. Basın ve Halkla İlişk 
Müşavirliği 



— 62 — 

EK (1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ORMAN BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI ; MERKEZ 

Sınıfı 

GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Unvanı K/D 

Müsteşar 1 
Müsteşar Yardımcısı 1 
Ağaç. ve Eroz. Kont. Gen. Müd. 1 
Orman ve Köy İliş. Gen. Müd. 1 
M. Park ve Av-Yab. Ha. Gen. Müd. 1 
Genel Müdür Yardımcısı 1 
Bakanlık Müşaviri 1 
Bas. ve Halkla llş. Müşaviri 1 
Özel Kalem Müdürü 1 
Teftiş Kurulu Başkanı 1 
I. Hukuk Müşaviri 1 
Hukuk Müşaviri 1 
Hukuk Müşaviri 2 
Hukuk Müşaviri 3 
A.P.K. Kurulu Başkanı 1 
Personel Dairesi Başkanı 1 
İdarî ve Malî İş, Dai. Bşk. 1 
Yayın Dairesi Başkanı 1 
Yüksek Fen Kurulu Başkanı 1 
Yüksek Fen Kurulu Üyesi 1 
Daire Başkanı 1 
Şube Müdürü 1 
Baş Müfettiş 1 
Baş Müfettiş 2 
Müfettiş 2 
Müfettiş 3 
Müfettiş 4 
Müfettiş Yardımcısı 
Müfettiş Yardımcısı 
Savunma Sekreteri 

. 5 
6 
1 

Savunma Uzmanı 1 
. Sivil Savunma Uzmanı 1 
APK Uzmanı 1 
Uzman 2 
Şef 3 
Şef 4 

Türkiye Büyü! Ic Millet Meclisi 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
4 
1 
1 
1 
6 

30 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
20 
86 
12 
4 
7 
5 
4 
4 
6 
1 
3 
1 

15 
5 

29 
32 

(S. Sayısı: 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— • 

— 
_ 
__ 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

.— 
• — 

— 
— 
_ . ' 
— - • ' 

.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— . 
— 
— ' 

62) 

Toplam 

1 
4 
1 

, 1 
1 
6 

30 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
20 
86 
12 
4 
7 
5 
4 
4 
6 
1 
3 
1 

15 
5 

29 
32 
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6 4 ^ 

Sınıfı Unvanı 

GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 

Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Büro Memuru 
Ayniyat Saymanı 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Tercüman 
Tercüman 
Kameraman 
Fotoğrafçı 
Kütüphaneci 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Mimar 
Mimar 
Mimar 
Tekniker 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Arkeolog 
Jeolog 
Jeomorfolog 
Jeomorfolog 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

K/D 

5 
6 
7 
8 
1 
5 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
5 
6 
5 
5 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 , 
5 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
3 
1 
3 

(isi 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
2 

40 
30 
30 
15 
15 
3 
2 
1 
5 
3 
1 
8 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

(S. Sayısı: 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
—' 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—' 
— 
— 
— 
— . 
— . 
— 
_ 
— 
— 
— . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

. — 
—! * 
— 
— 
— 
— • 

— 
— '' 
— 

• _ 

— 
— 

62) 

Toplam > 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
40 
30 
30 
15 
15 
3 
2 
1 
5 
3 
1 
8 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
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— 70 — 

Sınıfı 

YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 

Unvanı 

Kaloriferci 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Teknisyen Yardımcısı 
Teknisyen Yardımcısı 
Teknisyen Yardımcısı 
Teknisyen Yardımcısı 
Teknisyen Yardımcısı 
Aşçı 
Aşçı 
Aşçı 
Aşçı 
Aşçı 

K/D 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
7 
8 
9 
10 
11 
7 
8 
9 
10 
11 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

30 
30 
30 
30 
35 
38 
3 
10 
15 
27 
27 
6 
12 
12 
16 
20 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
— 

. — 
— 
— • • 

— 
— 

• 

— 
— . 
— 

. — 
— 
— 
—.' 

Toplam 

30 
30 
30 
30 
35 
38 
3 
10 
15 
27 
27 
6 
12 
12 
16 
20 

10 178 10 178 

EK (4) SAYILI LÎSTE 

KURUMU : ORMAN BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE 

tHDAS EDİLEN ICADROLAR 

Serbest Tutulan 
Kadro Kadro 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Sayman 
Sayman 
Sayman 
Sayman 
Sayman 
Sayman 
Sayman 
Sayman 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 

Unvanı K/D 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 

Adedi 

6 
6 
10 
10 
20 
18 
11 
4 
9 
15 
19 
25 

Adedi 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Toplam 

6 
6 
10 
10 
20 
18 
11 
4 
9 
15 
19 
25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 



— 71 — 

Sınıfı 

GÎH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 

Unvanı K/D 

Memur 9 
Memur 10 
Memur 11 
Ambar Memuru 5 
Ambar Memuru 6 
Ambar Memuru 7 
Ambar Memuru 8 
Ambar Memuru 9 
Ambar Memuru 10 
Ambar Memuru 11 
Daktilograf 5 
Daktilograf 6 
Daktilograf 7 
Daktilograf 8 
Daktilograf 9 
Daktilograf 10 
Daktilograf 11 
Veznedar 5 
Veznedar 6 
Veznedar 7 
Veznedar 8 
Veznedar 9 
Mutemet 5 
Mutemet 7 
Mutemet 8 
Mutemet 9 
Mutemet 10 
Mutemet 11 

4 
Şoför 6 
Şoför 7 
Şoför 8 
Şoför 9 
Şoför 10 
Şoför 11 
Hizmetli 7 
Hizmetli 8 
Hizmetli 9 
Hizmetli 10 
Hizmetli 11 
Bekçi 7 
Bekçi 8 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

29 
35 
38 
7 
8 
11 
12 

I 4 

15 
18 
9 
15 
19 
25 
29 
35 
38 
9 
12 
17 
21 
26 
5 
10 
14 
17 
18 
21 
5 
10 
14 
17 
18 
21 
9 
12 
17 
21 
26 
8 
12 

(S. Sayısı : 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

. — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— • 

— 
' — 

— 
— 
— 
— 
—' 
— 
— 
— 
— 

. — 
__ 
— 
— 
—, 
— . 
'—-. 
— 
— 

. — 
— • 
— 
— 

: 62) 

Toplam 

29 
35 
38 
7 
8 
11 
12 
14 
15 
18 
9 
15 
19 
25 
29 
35 
38 
9 
12 
17 
21 
26 
5 
10 
14 
17 
18 
21 
5 
10 
14 
17 
18 
21 
9 
12 
17 
21 
26 
8 
12 



— 72 

Sınıfı 

YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 

Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Kaloriferci 

TOPLAM 

Unvanı K/D 

9 
,10 
11 
7 
8 
9 
10 
11 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

17 
22 
26 
4 
7 
9 
13 
17 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
—' 

• ' — 

— 
— 
— 
— 

• — 

Toplam 

17 
22 
26 
4 
.7 
9 
13 
17 

985 985 

EK (5) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ORMAN BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: FON BÜTÇE 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Unvanı 

Serbest Tutulan 
Kadro Kadro 

K/D Adedi Adedi 

Fon Saymanlık Müdürü 
Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Fon Saymanı 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Toplam 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 

• 7 

8 
9 
10 
11 
3 
4 
5 
6 

:üsi 

1 
, 7 

4 
14 . 
10 
15 
10 
5 
3 
1 
6 
8 
10 
12 

ıı 
12 
10 
2 
5 
14 
16 

(S. Sayısı 

— 
— 

• — 

, — 
— 
— 
— • 

— 
— 
—-
— 

. — 
— 

• ' , — ' 

— 
' — 
' — 
— 
— 
— 
— 

62) 

1 
7 . 
4 
14 
10 
15 

. 10 
5 
3 
1 
6 
8 
10 
12 
11 
12 
10 
2 
5 
14 
16 
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EK (6) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ORMAN BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

İHDAS EDtLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
GlH 

Unvanı 

Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama Kont. tşlt. 
Orman Muhafaza Memuru 

K/D 

12 
9 
11 
11 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

50 
36 
36 
271 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

. — 
— 
— 
— 

Toplam 

50 
36 
36 

271 

393 393 

EK (7) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ORMAN BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDtLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
YHS' 

Unvanı 

Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama Kont. İşit. 
Şoför 
Hizmetli 

K/D 

9 
9 
11 
12 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

10 
15 
32 
50 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

/ — 
— 
— 
— 

Toplam 

10 
15 
32 
50 

107 

EK (8) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI; DÖNER SERMAYE 

İPTAL EDİLEN KADROLAR 

107 

Sınıfı Unvanı 

GİH Ambar Memuru 
GİH Ambar Memuru 
GİH Daktilograf 
GİH Daktilograf 
GİH Daktilograf 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kadro 
K/D Adedi 

9 9 
10 58 
9 7 
10 96 
11 75 

(S. Sayısı : 62) 



— 75 — 

Sınıfı 

GÎH 
GİH 
GÎH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GÎH 
GİH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 

Unvanı 

Daktilograf 
Hab. Memuru 
Hab. Memuru 
Hab. Memuru 
Hab. Memuru 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Mutemet 
Mutemet 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 

, 

Santral Memuru 
Santral Memuru 
Or. Muh. 
Or. Muh. 
Or. Muh. 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 

Memuru 
Memuru 
Memuru 

K/D 

12 
10 
11 
12 
13 
8 
9 
10 
11 
9 
10 
9 
10 
11 
12 
10 
11 
9 

ıo 
11 
8 , 
9 
10 
11 
12 
9 
10 
11 
12 

Kadro 
Adedi 

22 
10 
20 
53 
2 

40 
58 
36 
95 
15 
15 
38 
30 
69 
60 
30 
42 
725 
592 
711 
20 
15 
20 
80 
75 
15 
30 
70 
80 

3 313 

EK (9) SAYILI LİSTE 

KURUMU : TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

İPTAL EDİLEN KADROLAR 
Kadro 

Sınıfı Unvanı K/D Adedi 

GİH Memur 10 35 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 



--16 — 

Sınıfı 

GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 

• • 

Unvanı 

Memur 
Memur 
Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Mutemet 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Tekniker 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Veteriner 
Veteriner 
Veteriner 
Veteriner Sağlık Teknisyeni 
Veteriner Sağlık Teknisyeni 
Veteriner Sağlık Teknisyeni 
Veteriner Sağlık Teknisyeni 
Veteriner Sağlık Teknisyeni 
Hizmetli 
Hizmetli 
Bekçi 
Bekçi 
Teknisyen Yardımcısı 
Kaloriferci 
Aşçı 
Bahçıvan 

K/D 

ıı 
12 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
2 
3 

' 5" . 
5 
4 
5 
6 
7 
12 
1 
2 

' .' • 5 

5 
6 
7 
8 
9 

ıı 
12 
11 
12 
7 
11 
11 
11 

Kadro 
Adedi 

23 
10 
3 
2 
4 
2' 
3 
2 
1 

20 
21 
15 
41 
26 
14 
3 
14 . 
15 
18 
18 
25 
30 

ıo 
5 
8 
19 
15 
29 

ıı 
8 

25 
7 
5* 
9 

TOPLAM 500 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 



ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ CETV 

EK-1 SAYILI CETVEL 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

ORMAN BAKANLIĞININ MERKEZ TEŞKİLATI 

Ana Hizmet Birimleri 
Danışma ve Denetim 
Birimleri 

1. Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Genel Müdürlüğü 

2. Orman ve Köy İlişkileri 
Genel Müdürlüğü 

3. Millî Parklar ve Av-Yaban 
Hayatı Genel Müdürlüğü 

1. Teftiş Kurulu Başka 

2. Araştırma, Planlam 
dinasyon Kurulu Bş 

3. Hukuk Müşavirliği 
4." Bakanlık Müşavirliğ 
5. Basın ve Halkla İliş 

Müşavirliği 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komsiyonunun Kabul Ettiği Listeler Komsiyonumuzc 




