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Sayfa Sayfa 
Jerinin hayat seviyesi hakkında bilgi desi gereğince bir Meclis araştırması 
edinmek üzere Anayasanın 88 nci mad- açılmasına dair önergesi (10/36) 182:217 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı, Kara
pınar'da erozyonu önleyici tedbirlere riayet 
olunmadığına ve bu konuda gerekli işlemlerin 
yapılmasına dair gündem dışı demeçte bulundu. 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile
sizin, tefecilik konusunda araştırma yapmak 
üzere kurulan komisyonun çalışmadığı ve te
feciliğin devam ettiği konusundaki demecine 
Meclis Başkanlığı ve Devlet Bakanı Sadık Te
kin Müftüoğlu cevap verdiler. 

Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, Devlet 
Demiryolları Sivas Fabrikasında partizanlık 
yapıldığı hususunda vâki iddiaları tetkik et
mek ve 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'in, 
karaborsa ve fiyat artışlarının nedenlerini araş
tırmak üzere; 

Meclis araştırılması yapılmasına dair öner
geleri okundu, önergelerin gündeme alına

rak sıralan geldiğinde görüşülecekleri bildi
rildi. 

Müşterek Başkanlık Divanının, Arnavutluk 
Parlâmentosundan bir heyetin yurdumuza da
vet olunmasına dair kararı kabul olundu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer öz-
dağ'ın, Hükümetin iç güvenlik işlerinde ihmali, 
yetersizliği ve hatalı davranışları olduğu iddia-
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir 
gensoru açılmasına dair önergesinin gündeme 
alınması, yapılan görüşmelerin tamamlanma
sından sonra, reddolundu. 

22 . 11 . 1968 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Afyon Karahisar 
Atıf Şohoğlu Mehmet Göbekli 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurt el 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
köylere imam ve din görevlisi kdarolarmm da
ğıtılmasında hangi esaslann uygulandığına 
dair sözlü soru önergesi, Devlet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/797) 

2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın, Eftsurum'un Pasinler ilçesi için ne gibi 
ekonomik tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/798) 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Kayseri'de imal edilen Erciyes süt ma-
kanilanna dair sözlü soru önergesi, 
bakanlığına gönderilmiştir. (6/799) 

Sanayi 

4. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Şeref aylığı Kanununun yürürlüğe gir
mesinden sonra madalya alanlara da aylık bağ
lanmasına dair sözlü soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/800) 

5. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın, Erzurum'un Karaçoban - KarakÖprü 
arasındaki yolun yapımına dair sözlü soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderil
miştir. (6/801)' 

6. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın, Türkiye'de mevcut vekil imamların 

durumuna dair sözlü soru önergesi, Devlet Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/802) 
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7. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın, Erzurum'un Kömürlü bucağından kaldı
rılan jandarma teşkilâtına dair sözlü soru öner
gesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/803) 

Yazılı sorular 
1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 

hayvan yetiştiricilerin kalkındırılmasına dair 
yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/917) 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, yeni yazılan ders kitaplarının ince
lenmesine dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/918) 

3. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
ın, Bolu Kız ilköğretmen Okulu Müdürünün 

tâyinine dair yazılı soru önergesi, Millî 
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/919) 

Eği-

4. — Çanakkale Milletvekili Cihad Babân'-
m, bâzı üniversite ve yüksek okullarda gjece 
öğretimi yapılmasına dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/920) 

5. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç 1ün, 
Ayancık, Yonga Levha Fabrikasının inşasına 
ne zaman başlanacağına dair yazılı soru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/9JÎİ) 

6. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Misis bucağına bir ortaokul 
yapılmasına dair yazılı soru önergesi, ]Y|illî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/922) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka

nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı (1/562) (İçişleri, Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİFLER 
2. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 

507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/759) (Adalet, İçişleri, Ticaret, 
Sanayi ve Plân komisyonlarına) 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, ölü Arslan Karaca karısı Tortum'un Ka-
ledibi mahallesinden Mahbub Karaca ile kızı 
Nahide Karaca'ya vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun teklifi (2/760) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

4. — Kırklareli Milletvekili Orhan Tüjrk-
kan'ın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna ek 42 sayılı Kanuna geçici bir maddde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/761) (Mâli
ye ve Plân komisyonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin 
Tüzün ve Mehmet Özgüneş'in, 5965 sayılı Ka
nuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/762) (Millî Eğitim ve Plân kondis
yonlarına) 

6. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin 
Tüzün ve Ragıp Üner'in, ilkokul öğretmen
leriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de muh
telif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Bakan
lığı teşkilâtında çalışanlann aylık dereceleri 
hakkındaki 6273 sayılı Kanuna bir geçici mjad-
de ilâvesine dair kanun teklifi (2/763) (IVfillî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

— 179 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 8 nci Birleşimini açıyorum, 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yolkama ya
pacağız, arkadaşların beyaz düğmelere basma
larını rica ederim. 

1. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayının, 
Midyat ieesin.de çekilen su sıkıntısına ve alınma
sı gerekli tedbirlere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, gündem 
dışı söz istemişsiniz, buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım: 

Mevzu, Midyat ilçesinde devam eden susuz
luk hakkındadır. 

Midyat ilçesinde susuzluk dayanılmaz bir ıs
tırap konusu halindedir. Uzun yıllardan beri 
Midyat'ta devam eden bu derdin sona erdirile
ceği yolunda sayısız vaitlere rağmen Midyat bu 
kış aylarına da su derdi halledilmeden girecek
tir. 

Halen bölgede incelemeler yapan Güven 
Partisinin yetkililerinden aldığımız bilgiler, Mid-
yatlı vatandaşlarımızın su mevzuunda sabırsız 
bir bekleyiş içerisinde olduklarını göstermekte
dir. Kış bastırmadan Midyat'ı susuzluktan kur
tarmak için yeraltı suyunu değerlendirecek pom
palar Midyat'a yetiştirilmeli ve montajı yapıl
malıdır. Artık bu konuda kaybedilecek vakit 
kalmamıştır. 

Daha önceleri kilometrelerce boru döşenmek 
suretiyle başlanmış olan Midyat içme suyu pro
jesi terk edilerek yüzüstü bırakılmıştır. Milyon
larca liraya malolan bu projenin terkinden son
ra ele alman yeraltı suyundan yararlanma yo
lundaki proje ise bir türlü tamamlanmamıştır. 

Haricen öğrendiğime göre, 1951 yılında Mid
yat'a su getirmek için yeraltı suyu etüdleri ve 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, çalışma

lara başlıyoruz. 

30 kilometre mesafede bulunan akar suyu ge
tirme tetkikleri yapılmıştır. O gün için teknik 
imkânlar müsait olmadığından yeraltı suyun
dan vazgeçilerek, 30 kilometre mesafede Aksu 
mevkiindeki suyun getirilmesine başlanmış, bo
ruları tamamiyle döşenmiş bir durumda iken, 
1959 senesinde teknik gücün ilerlemesi, makina-
ların gelmesi sebebiyle DSİ bir kuyu açmıştır. 
200 metrede verimli su bulunduğundan, milyon
larca para harcanmak suretiyle başlanmış olan 
uzak mesafedeki suyun getirilmesi işlemi terk 
edilerek yeraltı suyuna geçilmiş, açılan kuyu
ya ikincisi de eklenmiş ise de maalesef moto
pomplar gelmediğinden, gelenin de arızalı olma
sından dolayı ele alınamayışından, onbin kişi
lik tarihî Midyat kasabası bugün Kerbelâ Çö
lünden farksız, ıstırap içindedir. 

Yetkililerden bu yoldaki lüzumlu tedbirlerin 
biran evvel alınmasının önemine inandığımız 
için, Güven Partisi ve şahsım adına ilgileri 
uyarmayı f aydalı gördüm. 

Hürmetlerimle. 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakında Başbakanlık tezkeresi (3/1020) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, bâzı 
arkadaşların izinleri ile ilgili Başkanlık tezke
resi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıdaki adlan yazılı sayın milletvekil
lerinin hizalarında gösterilen müddet ve se-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 180 — 
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beplerle vâki izin talepleri Başkanlık Diva
nınca uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüce tasviplerinize arz olunur. 
Perruh Bozbeylı 
Millet Meclisi Başkanı 

Urfa Milletvekili Halil Balkıs, 10 gün, has
talığına binaen, 12 . 11 . 1968 tarihinden itiba
ren, 

Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy, 10 gün 
mazeretine binaen, 11.11 .1968 tarihinden iti
baren, 

Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy, 15 gün, 
mazeretine binaen, 8 . 11 . 1968 tarihinden iti
baren, 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler, 15 gün, 
mazeretine binaen, 11 . 11 . 1968 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Urfa Milletvekili Halil Balkıs, 10 gün, has
talığına binaen, 12 . 11 . 1968 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy, 10 gün 
mazeretine binaen, 11.11 .1968 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy, 15 gün, 
mazeretine binaen, 8 . 11 . 1968 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler, 15 gün, 
mazeretine binaen, 11 . 11 . 1968 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Ulkştırma Komisyonu Başkanlığının, 
İzmir MilletvekiU Hüsamettin Gümüşpala'nın 
TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkındaki 881 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili hak
kındaki kanun tekUfinin, Jûavale edilmiş olduğu 
Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 6 şar üyeden kurulu Bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi (2/755, 
4/354) 

BAŞKAN — Ulaştırma Komisyonu Başka
nı Sayın Sadi Binay'ın geçici komisyon ku
rulması hakkında bir önergesi var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'
nın, TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım me
murların kıdemlerinin tanınması hakkındaki 
881 sayılı Kanunun birinci umdesinin tadili 
hakkındaki kanun teklifinin havale edilmiş 
olduğu. Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
larından seçilecek 3 er üyeden kurulu Gemici 
Bir Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı 
Bilecik 

Sadi Binay 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay buradalar 
mı efendim? Yoklar. 

Efendim, okunan önergede üçer kişiden 
müteşekkil olmak üzere bir Geçici Komisyon 
istiyorlar. Halbuki partilerin kuvvet oranla
rına göre iştirakini temin için ancak altışar 
kişiden müteşekkil bir Geçici Komisyon ku
rabiliyoruz : Bu tashihle önergeyi tasvibinize su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve teklifini görüşmek üzere 
20 . 11 . 1967 tarihli 3 ncü Birleşimde kurul
ması kabul olunan Geçici Komisyona Plân Ko
misyonundan da 4 üye alınhrak, 2/759 sayılı Ka
nun teklifinin bu Geçici Komisyona havale-
size dair önergesi (2/759, 4/393) 

BAŞKAN — Sayın Kasım önadım'ın bir 
önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına ' 

17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar Kanununun 111 ve 112 nci 
maddesiyle geçici birinci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici 4,. 5 ve 0 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Milletveki
li Rifat Öztürkçine'nin 507 sayılı Esnaf ve| Kü-
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çük Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanunu görüşmek 
üzere 20 . 11 . 1967 tarihli ve 3 Birleşimde ku
rulması kabul olunan Geçici Komisyona Bütçe 
ve Plân Komisyonundan da 4 üye alınmak su
retiyle kurulmuş olan bu Geçici Komisyona 
aynı mahiyette olan kanun teklifimin de ha
vale edilmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Kasım önadım 

BAŞKAN — Bu okuttuğum önergeyi tas
vibinize sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yıl
mazdın, Dilekçe Karma Komisyonundan çekil
diğine dair önergesi (4/352) 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonundan bir 
istifa var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Dilekçe Komisyonun

dan istifa ediyorum. Gereğini rica ederim. 
Gaziantep 

Hüseyin Yılmaz 

BAŞKAN — Yerine yeniden seçim yapıla
caktır. 

Gündeme geçiyoruz. 

6'. —• Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
ormlan içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

7. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'unı 
bulundukları yerlerde kalkındırılmaları müm
kün olmıyan orman köylerinin hayat seviyesi 
hakkında bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/36) 

BAŞKAN — Gündemin 1 nci ve 13 ncü mad
delerinin, aynı mevzu ile alâkalı olduğu için, 
tevhidedilmesine dair üç önerge vardır. Oku
tup tasvibinizi alacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gündemin «Başkanlık Divanının 

Genel Kurula sunuşları» bölümünün 1 nci 
sırasında Aydın Milletvekili Reşat özarda'
nın Meclis araştırmağa yapılmasına dair öner

gesi ile, onüçüncü sırada Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok'un Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi, mahiyeti ve konusu itibariyle 
aynı olduğundan, her iki önergenin birleşti
rilerek birlikte müzakeresinin yapılması ve 
karara bağlanması hususunu arz ve teklif ede
rim. 

Artvin 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gündemin sunuşlar kısmının 1 nci madde
sinde yer alan (Aydın Milletvekili Reşat Özar
da'nın orman içi köylerinin durumunu incele
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi) ile yine gündemin 13 ncü sırasında (Ma
nisa Milletvekili Mustafa Ok'un bunludukları 
yerlerde kalkındırılmaları mümkün olmıyan 
orman köylerinin hayat seviyesi hakkında bil
gi edinmek üzere Anayasanın 88 ncj maddesi 
gereğince bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi) konu itibariyle orman köylerini 
ilgilendirdiğinden birleştirilerek müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat Özarda 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 13 ncü sırasındaki Meclis araştır

mam konu itibariyle Gündemin 2 nci sırasında
ki Sayın Reşat Özarda'nın Meclis araştırması 
ile aynıdır. 

Birleştirilerek müzakere edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Manisa 

Mustafa Ok 

NURÎ KODAMANOĞLÜ (Yozgat) — Bir 
sorum var efendim. 

BAŞKAN — Bu işle mi alâkalı efendim? Ne 
yönden? Buyurun. 

NURÎ KODAMANOĞLÜ (Yozgat) — Bir 
soru soracağım Yüksek Riyasete. 

Efendim, tevhit bakımından arkadaşlarımı
zın ayrı ayrı açıklama yapmaları gerekir de
ğil mi? 

BAŞKAN — Evet efendim, her iki önerge 
sahibi isterlerse söz veririm. 
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Efendim, 1 nci maddede ve 13 ncü maddede 
bahis mevzuu olan ormanla ilgili Meclis araş
tırması hakkındaki talepler aynı mahiyettedir 
ve buna ait önergeler okunmuştur. Şimdi bunu 
tasvibinize sunuyorum; ikisinin birden bir ara
da koşulması hususunu kabul edenler lütfen 
işaret buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, önerge sahiplerinden sonra şahıs
ları adına söz alan arkadaşların isimlerini sı
rası ile okuyorum; Hasan Tahsin Uzun, Re
şit Ülker, Hayrettin Uysal, Sadi Binay, Süley
man Onan, Cevdet Aykan, İsmail Hakkı Yı-
lankoğlu, îlyas Kılıç, Mehmet Ali Arsan, 

Güven Partisi Grupu adına Ahmet Üstün, 
M. P. Grupu adına Hilmi İşgüzar, 0. H. P. Gru
pu adına Ali Rıza Uzuner, Y. T. P. Grupu adı
na Nihat Diler. 

Yeniden şahsı adına söz istiyenler : 
Muzaffer Özdağ, ihsan Kabadayı, Ahmet Tah-

takılıç, Nuri Kodamanoğlu, Hüseyin Balan, Fet
hi Çelikbaş. 

önerge sahibi Sayın Reşat özarda, buyurun. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Orman köylerimizin acıklı durumu her Par

lâmento üyesinin üzerinde önemle durduğu, sü
ratle çözüm bekliyen yurt sorunlarının başında 
gelir. Kırkbin köyümüzden 13 270 i orman kö
yüdür. Bunlardan 5 020 si dört bir yanından 
ormanla çevrili olarak tam mânasiyle orman içi 
köyü özelliğindedir. 8 250 si de köy toplu tarım 
arazileriyle ormana bitişik olarak orman kenarı 
köy karekteri taşımaktadır. Orman içi ve orman 
kenarı köylerin tamamına orman köyü denil
mektedir, konumuzun kapsamına giren de bu 
köylerdir. 

Orman köylerimizde nüfus artışı millî ortala
manın üstünde olduğundan bu köylerimizin nü
fusu bugün 10 milyona yükselmiş bulunmakta
dır. Bu köylerin genel köy sayısına oranı yüz
de 30 ve bu köylerde yaşıyan nüfusun genel 
köyler nüfusuna oranı da yüzde 33 civarındadır. 

Orman köylerimizin gelir imkânları, yerleş
miş olduklan muhitin tabiî özelliklerine bağlı 
olarak, geniş -ölçüde sınırlıdır. Çalışma şartları 
zordur. İklim dolayısiyle çalışma süreleri kısa
dır. 

Okuma - yazma bilenlerin sayısı çok azdır. 
Modern teknik bu köylere ulaştırılamamıştır. 

Sınırlı da olsa tabiî imkânlardan ve kendi iş 
gücünden iyi bir şekilde faydalanma bilgi ve 
eğitiminden yoksun bulunmaları dolayısiyle bü 
köyler halkının elde ettilkeri gelirlerin genel 
seviyesi çok düşüktür. 

Orman köylerimizin belli - başlı gelir kayna
ğını yakın çevrede bulunan tabiî servetler teşkil 
eder. Topraktan, sudan, ormandan ve mer'adan 
ancak geleneksel ve ilkel usullerle yararlanılır. 
Yüz yıllardan beri devam eden bilgisiz yararlan
ma sonucu, dağ mmtakalarında ekonominin ge
nel temelini teşkil eden bu servetler bugün var
lık ve veriminden çok kaybetmiştir. Verim dü
şüklüğünün yanı sıra yıldan yıla artan nüfusujı 
da etkriyle bu kaynaklardan ve özellikle orma
nın ağaç ve toprak varlığından aşırı yararlanma 
yoluna gidilmiş, bunun sonucu olarak verim da
ha da düşmüştür. 

Erozyon, su taşkın ve baskınları birer miljî 
felâket halini almıştır. Dağlarımız, özellikle 
orman bölgelerimiz insan barındırma gücünü ve 
millî ekonomi içindeki rol ve yerini günden güne 
kaybetmektedir. Orman köylerimizde bulunan 
halkın ekonomik kalkuıdırılmasiyle bu bölgele
rin tabiî kaynaklarının korunması ve bunlardan 
rasyonel bir şekilde yararlanılması hususunda 
âcil tedbirler almak ve bunları derhal uygula
mak zorunluğu vardır. Aksi halde orman köyle
rimizde yaşıyan vatandaşların yakın bir gele
cekte ciddî bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmaları ve ormanlarımızın millî felâket hali
ni alacak tahribata uğramaları önlenemiyecek-
tir. Daha şimdiden orman köylerimiz gizli ve 
açık işsizliğin kaynağı halindedir. 

1956 yılında kabul edilen 6831 sayılı Orman 
Kanunu, bugün düşünmekte olduğumuz tedbir
leri getirmek amacı ile çıkarılmış bulunuyordu. 
Ancak, başta Tarım Bakanlığı ve Orman Genel 
Müdrülüğü olmak üzere, hükümetlerin ve Mec
lislerin ilgisizliği yüzünden kanunun getirdiği 
imkânlar kullanılamamış ve orman köylerinin 
kalkındırılması gerçekleştirilememiştir. 

Sözü geçen kanunun 13 ncü maddesi gere
ğince orman köylerimize yılda 50 milyon liradan 
a*,ağı olmamak şartiyle bütçeye konacak tahsi
satlarla kalkınma kredisi verilmesi kabul edil
diği halde, maalesef kanunun bu âmir hükmü 
dahi yerine getirilmemiştir. 12 yıllık süre için
de orman köylüsüne verilmesi gereken 600 mil-
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yon liralık kalkınma kredisine mukabil, aynı 
süre içinde bütçelere konan ve köylüye intikal 
ettirilen tahsisat toplamı bunun 584 500 000 lira 
noksaniyle 15 500 000 liradan ibarettir. 

Bütçelere tahsisat konması yeterli olmayıp, 
bu kredilerin verimli şekilde kullanılmasını sağ-
lıyacak etüt ve plânların yapılması, kuruluşların 
tamamlanması da şarttır. Nitekim 1957, 1958 ve 
1959 yıllarında bütçelere konmuş olan 7,5 milyon 
liralık tahsisat dahi, ancak hizmetin Tarım Ba
kanlığından Köy İşleri Bakanlığına devrinden 
sonra kullandırılabilmiştir. 

Orman köylerinin kalkındırılması deyimi ge
niş mânasiyle yorumlandığı takdirde hizmet 
karekteri bakımından gerek plânlama ve ge
rekse uygulamada bütün Devlet dairelerini il
gilendiren bir kompleks deva olduğu ortaya 
çıkar. Ancak yurdumuzda Devlet daireleri he
nüz bu hizmet anlayışı içine girmekten çok 
uzaktır. Devlet hizmetleri Devlet memurları 
tarafından yürütüldüğüne göre, bunlar daha zi
yade meslek taassubuna dayalı sınıf hâkimi
yeti kurmak, uygulanmakta olan adaletsiz per
sonel ve ücret sistemleri dolayısiyle de ek gö
rev, ücretli veya yevmiyeli kadro kapabilmek 
kavgası içindedirler. 

6831 sayılı Orman Kanununda öngörülen hiz
metin kapsamı içinde orman köylerimiz halkı
nın sosyal ve ekonomik hayat şart ve seviyele
rinin ıslâh ve yükseltilmesi amacı olduğu gibi, 
dağ bölgelerimizde fizikî şartların bir denge 
içinde düzenlenmesi suretiyle meskûn bölgeleri 
ve ovaları tehdideden sel ve erozyon tehlikele
rinin önlenmesi ve bu arada özellikle ormanla
rın tahribattan kurtarılması amacı da vardır. 

Köy İşleri Bakanlığı ilk zamanlarda bünye
sine çok değerli memurlar toplıyarak, verilen 
tahsisatlan kullandırmak suretiyle, bilhassa 
1966 yılından itibaren hizmeti köye intikal et
tiren canlı ve dinamik bir çalışma havası ve 
hizmet yarışı içine girdiği halde, üzülerek ifade 
etmek isterim ki, yakın zamanda bu Bakanlık 
bünyesinde de huzursuzlular başlamış, çalış
malar hızını, hizmetler verimini kaybetmeğe 
başlamıştır. 

Bu konuya tekrer dönmek üzere şimdi Or
man Kanunu muvacehesinde orman köylüsünün 
ormanla olan münasebetlerini kısaca gözden ge

çirelim. Köylünün ormanla olan münasebetleri
ni başlıca iki noktada toplamak mümkündür. 

1. 6831 sayılı Kanunun köylüye tanımış 
olduğu haklar dolayısiyle köylünün ormanla 
olan münasebetleri; 

2. Kanun tarafından suç sayılan, fakat 
köylünün içinde bulunduğu geçim sıkıntısı do
layısiyle ormanla devam ettirmek zorunda bu
lunduğu haksız münasebetleri; 

Kanundan doğan bu münasebetlerin uygu
lanmasında köylüyle orman idaresi arasında 
meydana gelen anlaşmazlıkların, hattâ düşman
lıkların temelinde orman idaresinin gerçekten 
fakir ve bilgisiz olan orman köylüsüne bir uya
rıcı ve kalkındırıcı kuruluş olarak liderlik 
edememesinin etkisi büyüktür. 

6831 sayılı Orman Kanununun 13, 21, 31, 32, 
34, 35, 37, 38, 39, 40, 63, 64 ve 65 nci maddele
riyle orman köylüsüne bir çok haklar tanınmış-
tir. Denilebilir ki, bu kanun köylü ile orman 
arasındaki münasebetleri iyi bir şekilde düzen-
liyen bir kanundur. Fakat kanunda yazılı bu 
haklardan bir kısmı şimdiye kadar köylüye ya 
hiç verilmemiş veya tam olarak verilenler bile 
köylüye gerçekten faydalı ve geliştirici olma
sını sağlıyamamıştır. Meselâ kanunun 31, 32 ve 
35 nci maddeleri orman köylüsünün ev ahır 
ve samanlık gibi binalarının yapım ve onarımı 
için malzeme olarak ağaç, tuğla, kireç ve kiremit 
temininde bâzı hak ve kolaylıklar getirmektedir. 
Fakat sık sık görüldüğü gibi, zatî kereste ihti
yacı için bir köye günlerce uzak mesafedeki 
ormandan tahsis yapılmakta ve bu köyün yakı
nında bulunan ormanda da buraya yine günler
ce mesafede olan başka bir köy halkına tahsis 
yapılmaktadır. Böylece orman köylüsü insaf
sızca işkenceye tâbi tutulmakta, zaman kaybı
na ve altından kalkamıyacağı masraflara sokul
maktadır. 

Diğer taraftan köylüye yıllardan beri konut 
yapımı için zatî ihtiyaç kerestesi verildiği halde 
köylerimizde bu keresteden faydalanılarak ya
pılmış, muhitin özelliklerine ve köylünün ihti
yacına uygun bir eve rastlamak mümkün de
ğildir. İdarenin elinde bugünkü şartlar için ha
zırlanmış bir tip plân mevcudolmadığı gibi, bu
güne kadar bu konuda yapılmış, hazırlanmış 
veya her hangi bir çalışma da yoktur. Kaldı ki, 
Orman Genel Müdürlüğü mühendislik fonk-
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siyonu içinde yüksek ve orta derecede öğretim 
görmüş 2 000 teknik elemaniyle bu köylere ka
dar sokulmuştur. İdarenin böylece ilgisizliği do-
layısiyle köylü kendi bildiği gibi ev, ahır ve 
samanlık yapma durumunda kaldığından ken
disine verilen, fakat uzunluk, kalınlık, cins ve 
miktar itibariyle yeterli olmıyan zatî ihtiyaç 
kerestesinin farkını, ister istemez, ormandan 
kaçak olarak temin etme yoluna gitmektedir. 
Arkasından da orman bakım memuru gelip ya
pılmış binadaki damgasız, kaçak keresteyi bul
makta, adamın damını başına yıktığı gibi, ken
disini de mahkeme ve hapishanelerde süründür-
mektedir. 

Şimdi elimizi vicdanımıza koyarak soralım; 
kabahat kimde? Orman idaresi köylü - orman 
münasebetlerinde, şimdiye kadar daha ziyade 
Orman Kanununun yasak hükümlerini uygula
mayı başlıca görev saymış, insan iş gücü ve ta
biî kaynakların geliştirilmesine ve değerlendi
rilmesine önem vermemiştir. Halbuki muhitin 
diğer tabiî kaynaklarından iyi bir şekilde ya-
rarlanılmamasmdan meydana gelen zararın ceza
sını yine orman çekmektedir. Bu kaynakları 
geliştirmeden ormanı kurtarmak mümkün değil
dir. Bunun zabıta gücüyle sağlanamadığını 40 
yıllık tatbikat göstermiştir. 

Orman köylerimizde tabiattan dengeli bir 
şekilde yararlanma sorunları analiz ve uygula
nılacak politika ve alınacak tedbirler tesbit edi
lecek yerde, bu benim işim midir, diyerek bir 
dar mantalitenin arkasına saklanılmakta ve 
böylece gerçekle karşılaşmaktan kaçınılmakta-
dır. Orman köylerimizin büyük çoğunluğunun 
bulunduğu yerlerin kalkındırılması mümkündür. 
Böyle olduğu halde bu köylüler de bugün or
manda tahribat yapmaktadır. Bunun da sebebi, 
elde mevcut imkânlara rağmen kalkındırlmamış 
olmalarıdır. Bu köylerimiz şimdiye kadar kat
landırılmış olsaydı köylü - orman ilişkileri en-
mükemmel bir düzene girmiş olacaktı. Bulun
dukları yerlerde kalkındırılması mümkün ol-
miyan köylülerimiz-için yapılması mümkün ola
bilecek hususlar şöylece sıralanabilir: 

1. Ormanlarımızda tarıma ayrılabilecek sa
halara bu köylerin bir kısmını yerleştirebilmek, 
böylece boşaltılacak sahalarda gerekli orman
cılık tedbirleri almak; 

2. Arta kalanların bir kısmını ve özellikle 
dağınık ev ve mahalleleri bir araya toplajyıp, 
kalifiye orman işçiliği yapan yeni köyler kur
mak; 

3. Gerek Devlet, gerekse özel sektörün en
düstri yatırımlarında bu köylere işçi konten
janları ayırtmak suretiyle bunları ormandan 
endüstri bölgesine aktarmak. 

Hizmetin Köy İşleri Bakanlığına devrin'den 
sonra, çalışmalar pilot bölge ve köy kalkınma 
kooperatifi esaslarına dayalı olarak geliştiril
miştir. 

Pilot bölge çalışmalarını ilk defa başladığı 
Tarım Bakanlığında 10 pilot bölge seçilmiş ve 
Birinci Beş Yıllık Plânın 6 numaralı tarım bö
lümünde belirtildiği şekilde, İmar ve İskân Ba
kanlığıyla iş birliği yapılarak seçilen bölgeler
de ön etütler yapılmıştır. Plânlama safhasına 
geçileceği sırada ise bu çalışmalar yeni kurulan 
Köy İşleri Bakanlığına devredilmiştir. An
cak bu bakanlığın amaç ve ilkelerinin, göre
vinde, kurulusunun kesin ve kanuni şekilde 

* ortaya konulması çalışmalarından henüz bit so
nuç alınamadığı ve koordinasyon sağlanamadığı 
için bütün kuruluşlarca kabul edilmiş müşte
rek bir plân ve koordine bir uygulama progra
mı hazırlanamamıştır. Bunun da başlıca sebebi 
aradan 4 yıl gibi bir zaman geçmiş olmasına 
rağmen Köy İşleri Bakanlığının ve bu Bakan
lık bünyesi içerisinde kurulmuş olan teşkilâtla
rın esas teşkilât kanunlarının henüz çıkarama
mış olmasıdır. 

Bununla beraber seçilmiş bulunan pilot; böl
gelerde yapılan ön etüdün gösterdiği hedeflere 
ulaşmak üzere, bu bölgenin bulunduğu ilçe ve 
ilin bütün teşkilâtının ve merkez elemanlarının 
iştirakiyle koordinasyon toplantıları yapılmjş ve 
her biri bir kuruluşun yapacağı ve programlara 
alacağı görev ve hizmetler birleştirilerek bir iş 
birliği, bir iş bölümü protokolü hazırlanarak 
uygulama buna göre yürütülmüştür. 

1964 yılında Köy İşleri Bakanlığınca yeniden 
5 ilçe pilot bölge olarak seçilmiş ve böylece pi
lot bölge adedi 15 e çıkarılmıştır. Ancak 1966 
yılına kadar pilot bölge uygulamasına geçile
memiştir. 1966 yılından itibaren pilot bölgeler
de uygulama faaliyetine geçilmiş fakat her ne
dense 15 pilot bölgeden İçel'in Mut ilçesiyle, 
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Bitlis'in Merkez ilçesi bu faaliyetin dışında bı
rakılmıştır. 

Kaldı ki, 1966 dan bu yana 15 ilçeye ilâve
ten, 8 ilçe daha pilot bölge olarak kabul edilmiş 
ve buralarda da uygulamaya geçilmiştir ki, bun
lardan 4 ü Ankara ilçeleridir. O halde yıllarca 
önce pilot bölge olarak kabul edilen Muş ve 
Bitlis'te faaliyete geçilmemesinin sebebi nedir? 
Bunu anlamak çok güç ve hattâ imkânsızdır. 

Köy kalkınma kooperatiflerine gelince: Muh
terem arkadaşlar, köy kalkınma kooperatifleri, 
hizmetin Köy İşleri Bakanlığına devredilmesin
den sonra ciddî olarak ele alınmış ve bunun 
üzerinde esaslı çalışmalar yapılmıştır. Ancak, 
orman içindeki köylerimizin, biraz evvel de ifa
de ettiğim gibi, kültür bakımından geri bulun
maları, bilgisiz olmaları, malî balamdan zayıf 
olmaları ve kendilerine önderlik edecek teşki
lâtların bulunmaması gibi sebeplerle orman köy
lerimizde kooperatifçilik çok az olarak kurula
bilmiş ve bunlardan da pek azı ayakta durabil
miştir. 

Nitekim, bugün Köy İşleri Bakanlığının 1966 
dan itibaren - bilhassa 1966 yılında - giriştiği 
kesif bir faaliyet sonucunda 1 300 küsur köyü
müzde köy kalkınma kooperatifleri kurulmuş
tur. Bunlardan ancak 54 orman köyümüzde 
bu kooperatifler kurulabilmiş, fakat bunlardan 
bugün 12 si ayakta kalabilmiştir. Diğerlerinde 
faaliyet durmuş, fonksiyonunu kaybetmiştir. 

Şimdi, Köy İşleri Bakanlığında kooperatifçi
lik çalışmaları ilmî bir şekilde ele alınmış, teşki
lâtlar kurulmuş, 1 300 küsur kooperatiften 
838 inde kooperatifçilik araştırmaları yapılmış 
ve bunlar 1967 yılından itibaren de projeye bağ
lanmıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtiyle yapılan müş
terek çalışma sonunda 1967 de 21, 1968 de 25 
ve 1969 da 123 köy kooperatifi projesi ele alın
mıştır. 

320 köy kooperatifi dışarıya işçi göndermek 
üzere teşkilâtlanmış ve 1966 yılında her köy
den 20 işçi gönderilmesi karar altına alınmış
tır. 7 200 kontenjandan, 3 yıl içinde ancak 2 bin 
civarında işçi gönderilmesi mümkün olabilmiş
tir. Bu kooperatiflere, yalan zamana kadar 
dış memleketlerden döviz olarak gönderilen pa
ranın miktarı 5,5 milyon liranın üzerindedir. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, her köy koope
ratifinden giden köylü vatandaş, köy kalkınma 
kooperatifine 5 bin lira para göndermeyi taah-
hüdediyor. 20 işçiden gelen 5 er bin lira, bu
gün çok fakir olan köylerimiz için büyük bir 
kazançtır, büyük bir verimdir. Ancak, bu köy 
kooperatif kontenjanları bugüne kadar tam ola
rak kullandırılamamış, ancak biraz evvel ifade 
ettiğim gibi, 7 200 kontenjandan 2 bin kadarı 
gönderilebilmiştir. 

Köy işleri Bakanlığınca hazırlanmış olan pro
jelerin konusu; sütçülük, hayvancılık, tavukçu
luk, balıkçılık, değirmencilik, meyva ve sebze 
değerlendirme tesisleri gibi köylerimize cidden 
faydalı olacak konulara teksif edilmiştir. An
cak, mevcut köylerimiz içerisinde henüz ele alı
nabilen ve hizmetin götürülebildiği köy adedi 
pek az olduğundan, köylerimizde bugün Devlet 
yardımı ile kalkınma hissedilir bir hale gelme
miştir. 

1968 yılı icra programında köy sorunları 
kısmında kooperatifçilik faaliyetlerinin Köy iş
leri Bakanlığı tarafından yapılması ve bu hu
susta diğer kuruluşların faaliyetlerinin de Köy 
işleri Bakanlığında toplanması kabul edildiği 
halde, maalesef öğreniyoruz ki, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı 1969 yılı için bu faaliyetleri Köy işleri 
Bakanlığından alıp Ticaret Bakanlığına verme 
gayreti ve kararı içindedir. Hükümeti ve il
gilileri burada uyarmak vazifemizdir. Bu hiz
metlerin yapılması 1956 yılında kabul edilen Or
man Kanunu ile Tarım Bakanlığına verilmiş, Ta
rım Bakanlığı 1956 dan 1964 yılına kadar köy
lüye intikal ettirecek hiçbir hizmeti meydana 
getirmemiş, ancak birçok masraflar yapmış, 
kadrolar ihdas etmiş, birçok memurlar tâyin et
miş, on pilot bölge için bir etüt yapmış, büt
çeye konan paraları kullanamamış, yalnız 6 - 7 
sene devam eden bir hazırlık içerisinde bulun
muş. 

Şimdi, 1964 yılından 1968 yılma kadar Köy-
işleri Bakanlığı diye bir Bakanlık kuruyoruz, bu 
Bakanlık kendi bünyesinde bu hizmetleri top
layıp bunları teşkilâtlandırma gayreti içine gir
mekte ve verimli bir sonuç almaya başlıyacağı 
sırada Köyişleri Bakanlığından bütün bu hiz
metleri alıp tekrar Ticaret Bakanlığına vermek, 
köylünün kalkınma meselesini sabote etmek-
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ten başka birşey değildir. Ben eminim ki, Hü
kümetin, bakanların bu işten malûmatı yoktur, 
bu işin belki henüz daha farkında değillerdir, 
ancak Devlet Plânlama Teşkilâtında bu yolda 
bir çalışma vardır, bütün köy kooperatifleri
nin kuruluşlarını, teşkilâtlarını bu bakanlığa 
bırakmaktadır. 

Şimdi ne olacak? 1969 yılından itibaren 
yeniden Köyişleri Bakanlığındaki kuruluşlar da 
bütün değerini kaybedecek, Ticaret Bakanlığı 
bünyesi içerisinde yeniden birtakım kuruluşla
ra, yeniden memurların tâyinine, kadroların 
ihdasına, îbirçok masrafların yapılması cihetine 
gidilecek, onlar da üç - beş sene, on sene yeni
den orman köylerinin, diğer köylerimizin kal
kındırılması için projeler, etütler yapmak gibi 
bir faaliyet içerisine girecekler, böylelikle maa
lesef köylünün kalkındırılması dâvası yine sü
rüncemede kalıp hiçbir fayda vermiyecektir. 

Onun için, Köyişleri Bakanlığında nüvesi 
atılan bu koperatifçilik teşkilâtının ve çalışma
larının biran evvel Köyişleri Bakanlığı Teşkilât 
Kanununun da getirilip çıkarılmak suretiyle hu
kukî değer kazandırılmasını, sorumlulukların 
tesbit edilmesini ve daha faydalı bir hale gel
mesini sağlamak lâzımdır, muhterem arkadaş
lar. Kaldı ki, köylünün alt yapı hizmetleri ta
mamen Köyişleri Bakanlığına verilmiştir. Köy
lünün yolu, suyu, elektriği, her hizmeti Köyiş
leri Bakanlığı tarafından yapılırken, onun ta
rafından organize edilirken şimdi köylünün 
kalkındırılması gibi en önemli bir konuyu bu 
bakanlıktan tekrar alıp Ticaret Bakanlığına 
vermek, bu dâvaya en büyük »kötülüktür. Çün
kü, Ticaret Bakanlığının resmî durumu bir no
terlikten ileri gitmemektedir. Ancak Ticaret 
Bakanlığı kanunlara göre kurulmuş olan koope
ratif şirketleri nizamnamesini tatbik etmek
ten başka ibirşey yapmamaktadır. Bugün o ba
kanlıktan en yetkilisine sorsanız, Türkiye'de 
kaç köy kooperatifi olduğunu dahi bilmemek
tedir. Binaenaleyh, bir tescil muamelesinden 
başka görevi olmıyan Ticaret Bakanlığına, ki 
köy kalkındırma kopoeratifleri Ticaret şirket
leri değil, ticaret maksadiyle kurulmuş şirket
ler değil, ıbunlar doğrudan doğruya köylünün 
kalkındırılması maksadiyle kurulmuş sosyal ku
ruluşlardır. Bunların, mevzuu ticaret olan bir ba

kanlığa bağlanması büyük hata olur, muhteremi 
arkadaşlar. 

Şimdi, biraz evvel ifade ettiğim gibi, orm^n 
kölüsünün artan nüfusu karşısında, orman içim
de pek sınırlı olan hayat şartlarının tazyikiyle 
orman içinde bunalır bir hale gelmesi bir yana, 
orman köylüsünün faydalandığı bir mahsûl 
vardır; 1951 - 1952 yıllarında palamutun kilolu 
80 ilâ 100 kuruş arasında satılmaktaydı ve bu 
köylüye bir gelir sağlamaktaydı sonradan bâizı 
sanayicilerimizin çevirdikleri birtakım dolak
lar dolayısiyle maalesef palamut mahsulünün 
ihracı imkânı ortadan kalkmış ve bugün pala
mutun fiyatı 10 - 15 kuruşa düşmüştür. Şimdi 
bir kilo palamutun toplanması, çırpılması, çu
vallara doldurulması vasıtalarla şehire taşınıp 
orada satılması için yapılan masraf bu 10 - İ5 
kuruşun çok üstündedir. Bu bakımdan köyler
de palamutçuluk da tamamen ölmüş durumda
dır, 

Şimdi köylü palamuttan istifade edemez 
halde; bu palamut ağacını keseyim, bunun ye
rine faydalı bir ağaç dikeyim, dediği zaman 
orman idaresi »buna imkân vermemektedir. Köy
lü bunun da sıkıntısı içindedir. Binaenaleyh, 
Hükümetin, palamutun değerlendirilmesi ye 
köylünün bu bakımdan biraz daha fazla bir gje-
lir sahibi olmasını sağlıyacak 'tedbirleri araştır
ması da şarttır, muhterem arkadaşlar. 

Orman - keçi münasebetleri; daima keçi or
manı tahribeden bir hayvan olduğu gerekçesiy
le orman köylerinde keçi yasak edildi. Ben bjı-
rada, keçinin ormanda beslenip beslenmemesi 
konusuna girmiyeceğim, o tamamen teknik bjir 
meseledir, benim bilgim dışındadır. Ancak, şu
nu ifade etmek isterim, bir keçi köylüye yılda 
ortalama 120 lira gelir temin eder; etinden, sü
tünden, kılından, yavrusundan ve saireden. 
Vaktiyle orman köylerinde keçi beslenirken or
man köylüsü bu keçinin yağından, peynirinden, 
yoğurdundan, etinden istifade ederdi, orırin 
köylüsü gayet gürbüz, sıhhatli ve uzun ömüjr-
lü olurdu. Orman köylerinde keçi beslenmejsi 
yasak edildikten sonra orman köylüsü bu beş
lenme imkânından da mahrum edilmiş ve ojı-
dan sonra gün geçtikçe ekonomik bakımdan çök
meye, sıhhat bakımından çökmeye, âdeta bir 
mum gibi eriyip sönmeye başlamıştır. Şimdi, o|r-
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man köyleri içinde yaşıyan on milyon vatan- I 
daştan herbirisi beş keçi beslese, her keçinin 
120 lira gelir sağladığı kabul edildiğine göre, 
on milyon vatandaşa, aşağı - yukarı, altı milyar 
liralık bir gelir sağlanmış olur. Şimdi köylü
nün elinden bu altı milyar liralık gelir imkânı 
alındı, ama bunun yerine kendisine hiçbir şey 
verilmedi muhterem arkadaşlar. Evet, ormanı 
korumak için keçiyi kaldırmak şart ise şart ele 
alınmalı, ama keçiyi alırken yalnız ormanı de
ğil, içinde yaşıyan insanı da düşünmek ve onun 
yerine ikame edilecek başka bir şeyi götürüp, 
orman köylüsünün orman içinde yaşamasını sağ
lamak lâzımdır. 

Şimdi Tarım Bakanlığı teşkilâtında dev
let çiftlikleri, haralar, beylik ahırlar var. Yıl
lardan beri bu Devlet millet bütçesinden bu
ralara milyarlar verilmiştir. 

Şimdi acı bir hakikat var ortada: 1966 yılın
da Köyişleri Bakanlığı Tarım Bakanlığına bir 
yazı yazıyor ve diyor ki; «Siz, diyor haralarda 
yetiştirdiğiniz inekleri bundan böyle şahıslara 
satmayınız, biz orman içindeki köylerde koope
ratifler kuruyoruz, inekleri bu kooperatiflere 
veriniz, parasını biz size ödiyeceğiz.» 

Tarım Bakanlığından gelen cevap şu: 
«Biz daha kendi demirbaşlarımızı bile ta-

mamlıyamadık, nerede kaldı size inek vermek» 
Bütün imkânlarını zorlıyarak Köyişleri Bakan
lığına ancak 17 inek verebiliyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu iflâs etmiş bir şey
dir yani. Kırkbeş yıllık bir Cumhuriyet Dev
rinde koskoca bir Tarım Bakanlığı teşkilâtı 
kur, bu kadar para ver, bu kadar eleman, bu 
kadar insanlar, bu kadar çiftlikler, ondan sonra 
orman köylüsüne bir inek dahi verecek du
rumdan uzak kal. Muhterem arkadaşlar bu ol
maz. 

Orman çalışmaları, meselâ erozyon, su bas
kını ve saire gibi toprak muhafaza işleri. Bun
larda dahi henüz Devlet teşkilâtı içerisinde bir 
koordinasyona gidilememiştir. Köyişleri Bakan
lığında Toprak - Su Genel Müdürlüğü var, bu 
işleri yapar, orman köyünde de yapar. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü var, o da bu işleri ya
par; bir de Tarım Bakanlığında Orman Genel 
Müdürlüğü var, ormanların muhafazası bakı- | 
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I mından o da bu işleri yapar, üç teşkilât ayrı 
ayrı masraf yapar, memur tâyin eder, eleman 
tâyin eder, şunu yapar bunu yapar, fakat ne
tice itibariyle hiç birisinden, ayrı ayrı istika
metlerde çalıştıkları için, verimli bir fayda alın
maz. Bu üç bakanlık toprak muhafaza hizmet
lerini bir tek teşkilât olarak birleştirmeler, ku
ruluş bir, masralar bir olsa o zaman daha prog
ramlı bir şekilde bu işlerin ele alınması müm
kün olur. Fakat her bakanlık kendi bünyesin
de bildiğini okumakta devanı ediyor. 

Şimdi, Köyişleri Bakanlığı içerisinde son 
yılda bir teşkilâtlandırma ve Krediler Genel 
Müdürlüğü kuruldu, emrine elli tane Yüksek 
ziraat mühendisi verildi. Fakat maalesef bu zi
raat mühendislerine henüz oturacak birer san
dalye dahi verilmedi, vilâyetlerde Bakanlığın il
gili daireleri kurulmadı; binaenaleyh yapılan 
masraflara rağmen verimli bir çalışma sistemi
ne ve yoluna henüz gidilemedi. Bu Bakanlığın 
üst kademesine, son zamanlarda meslek dışı ve 
bu işlerde tecrübesi olmıyan kimseler tâyin edil
mek suretiyle de hizmetin yapılması büyük öl
çüde aksaklığa uğramaya başladı. 

Muhterem arkadaşlarım, ne acıdır, geçen 
hafta Herr Jelden isminde Federal Almanya 
İktisadi Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Türki
ye'ye, bilhassa bu köy kooperatifçiliği ve sairesiy-
le ilgilenmek üzere, geliyor. Köy İşleri Bakan
lığının üst kademesinde yevmiyeli ücret kadro
sundan maaş alan, fakat bu teşkilâtın esas gö
revlerinin dahi mahiyetini hakkiyle bilmiyen 
kimseler, Federal Almanya İktisadi Kalkınma 
Bakanlığı Müsteşarının gelmesinden faydalan
ma yolunu dahi bulmamışlar, ne karşılamışlar, 
ne ilgi göstermişlerdir. Halbuki bugün Türki
ye Almanya'dan gerek teknik, gerek maddi ba
kımdan yardım alan bir memlekettir, böyle bir 
elemanın Türkiye'ye kadar gelmesi karşısında 
bundan faydalanmak, bütün meselelerimizi orta
ya döküp göstermek, hiç olmazsa teknik bakım
dan yararlanmak imkânları varken, bundan da
hi faydalanmadık. Ama, Kuveyt'ten bir şeyh 
gelseydi onun gazetede reklâmı yapılır, her şeyi 
yapılırdı. Batı - Almanya'nın bir İktisadi Kal
kınma Bakanlığının Müsteşarı gelir, gider, kim
senin haberi olmaz, ilgili bakanlığın bile. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi konu şu: Bugün 
I ormancılarla görüşürsünüz, «Evet, biz orman içi 
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köylülerinin kalkınması için gayrete, yardıma 
hazırız.» der. Ziraatçılarla görüşürsünüz aynı 
şeyi söyler; iktisatçılarla görüşürsünüz aynı 
şeyi söyler; politikacılar bunu söyler. Yıllardan 
beri hep aynı şeyler söylenir, fakat maalesef 
bu orman içi köylüsünün kalkınması konusu, 
hiçbir zaman ciddî olarak ele alınmış ve bun
ların kalkınması yolunda şöyle iftihar edilebi
lecek, gözle görülecek bir hizmet yapılmış ol
maz. 

Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki, Yüce 
Meclisin zaten hassas olduğu bu konuya bu de
fa daha büyük bir önem vererek bir araştırma 
komisyonu kurması ve teşkil edilecek komisyo
nun gerek orman içindeki köylerimizin durumun
da, gerekse orman içi köylerimizin kalkındırıl
ması hususunda çeşitli bakanlıklarda biribirin-
den ayn olarak yapılmakta olan çalışmaların ne 
yolda olduğunu tesbit edip, bir araya getirip 
bunları faydalı bir hale sokmanın imkânlarını 
araştırması, bulması ve bunu, Mecliste vereceği 
raporla ortaya koyması lâzımdır ki, bu, bütün 
bakanlıklara ve Hükümete de yol gösterici bir 
irşat olsun ve bundan böyle Türkiye'de orman 
köylüsü nasıl kalkınacak, ne zaman kalkınacak, 
hangi yoldan kalkınacak, bunun yollan, pren
sipleri tesbit edilsin, herkesçe bilinsin. Yoksa 
her Bakanlık kendi zaviyesinden ayn mütalâa 
beyan eder, birinin yaptığını öteki bozar, böyle
likle bu işler hiçbir sonuca varmaz muhterem 
arkadaşlar. 

Bugün hepiniz biliyorsunuz, bilhassa orman 
içi köylerimizde dört bir tarafı tamamen dağ 
ile çevrilmiş, âdeta bir açık hapishane hayatı 
yaşanmaktadır. Birçok orman köylerimiz, üstü 
açık hapishane! Ormana girip bir dal kesemez, 
bir keçi besliyemez, bir dönüm, bir evlek tarla
yı sürüp ekemez, o halde bu insanın orman için
deki yaşantısına ne isim vermek lâzım? Müeb-
bed hapse mahkûm bir insan ömrünü çürütmek
te, ömrünün sonunu beklemekte, orada sürün
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, orman köylümüz mem
leketimizin fedakâr, mert, erkek, memleket için 
her hizmete daima önde koşan insanlardır. Bes
lenmeye yetersizliği dolayısiyle yüzde 30 - 35 
oranında hastalanması, güçsüz kuvvetsiz kalma
sı, ölüm oranının çoğalması ve eskiden orman 

köylüsünün uzun ömürlü, güçlü ve kuvvetli Ol
masına rağmen, bugün cılız ve verimsiz bir pr
inan köylüsünün yavaş yavaş türemesi, memle
ketimizin millî savunması bakımından da, ekono
mik kalkınması bakımından da büyük zarardor, 
büyük tehlikedir. Bu bakımdan her zaman, tyer 
yerde bunun lâkırtısı edilir, sözü edilir, falçat 
geçerli ve müspet tedbirler alınmaz. 

O bakımdan benim istirhamım, Yüce Mec
lisin hiçolmazsa bu defa bu konu üzerinde l̂ ir-
lik halinde hareket etmesi ve vereceği karar
la, bir Araştırma Komisyonu kurulmak su
retiyle, bu meselenin kesin çözüm yoluna 
gidilmesi imkânı ve şartlarının tesbit edilme
sidir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Diğer önerge sahibi Sayın 

Mustafa Ok, buyurun efendim söz sırası j si
zin. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Meclis araştırmamızın maksadı, 13 270 or
man ve dağ köyünün ve özellikle bunlardan 
bulunduklan yerlerde kalkındınlmalan müm
kün olmıyan 5 042 köyün ve burada yaşılan 
7 milyon vatandaşımızın altyapı, toprak, kre
di, okuma yazma, beslenme, hastalık durum-
lan ve imkânlan ile insanlık haysiyetine ya
raşır bir yaşama seviyesinde olup olmacjak-
larını, Sayın Başbakanın deyimiyle, Türkiye'
de haklar dengesinin tesis edilip edilemediği
ni ortaya çıkarmak, ikinci Beş Yıllık Plânda 
ve programlarda alınan tedbir ve politikaların 
yeterli olup olmadığım tesbit etmek, Meclis
lerimizin, Hükümetin ve kamu oyunun dilika-
tini orman ve dağ köyleri üzerinde yoğun
laştırarak bu köylerde yaşıyan 7 milyon va
tandaşımız için siyasi partiler olarak bera
berce kurtuluş yollannı aramaktır. 

ikinci Beş Yıllık Plânımız orman ve dağ 
köylerini iki kısımda inceler. Birincisi bulun
dukları yerlerde kalkındınlmalan mümkün 
olan köyler, diğeri bulunduklan yerlerde 
kalkındınlmalan mümkün olmıyan köyler. 

Memleketimizde 13 270 orman köyü yar
dır. Bu, tüm köylerin yüzde 37 sini teşkil 
eder. Orman köylerinin 5 020 si 2,5 milyon ı nü
fusu barındıran ormaniçi köyü, 8 250 si de jtop-
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lu tarım arazisi ormanla bitişik olan orman 
kenarı köyüdür. Bu köylerde de 4,5 milyon 
nüfus barınmaktadır. Buna göre, toplam köy 
nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 30 u, ya
ni 7 milyon insanımız orman içi ve orman ke
narında yaşamaktadır. 

5 508 orman köyünde yapılan araştırmalar 
bu köylerin yüzde 62 sinin bulundukları yer
lerde kalkmdırılmalarının mümkün olduğu
nu, yüzde 38 inin de bulundukları yerlerde kal
kmdırılmalarının mümkün olmadığını göster
miştir. Hesaba göre bulundukları yerlerde 
kalkmdınlmalan mümkün olmıyan köy adedi 
5 042 dir. Genellikle köyün gayri safi hasıla
tının, köyde barınan aile adedine bölümü 
10 000 liranın altında ise, bulunduklan yer
lerde kalkmdınlmalan mümkün sayılmamış, 
10 000 liranın üstünde ise bulunduklan yer
lerde kalkmdırılabilir köyler olarak kabul 
edilmişlerdir. 

Şimdi orman ve dağ köylerimizin Anaya
sa, Kanunun, ikinci Beş Yıllık Plân ve Hü
kümet Programları karşısındaki durumunu 
tesbit edelim. 

Anayasanın 41 nci maddesini arz ediyorum: 
«iktisadi ve sosyal hayat adalete, tam çalış
ma esasına ve herkes için insanlık haysiyeti
ne yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması 
amacına göre düzenlenir.» 

52 nci madde: «Devlet, halkın gereği gibi 
beslenmesini, tarımsal üretimin toplumun ya
rarına uygun olarak artırılmasını sağlamak, 
toprağın kaybolmasını önlemek, tarım ürünle
rini ve tarımla uğraşanlann emeğini değer
lendirmek için gereken tedbirleri alır.» 

131 nci maddenin 5 nci bendi: «Orman için
de veya hemen yakınında oturan halkın kal-
kındınlması ve ormanı koruma bakımından ge
rekirse başka yere yerleştirilmesi kanunla dü
zenlenir.» 

Şimdi 6831 sayılı Orman Kanununun 13 
ncü maddesini arz ediyorum: «Bulunduklan 
yerlerde kalkmdırılabilecek orman köyleri 
için Ziraat Bankasında tesis edilecek özel bir 
fona yılda 50 milyon liradan az olmamak şar-
tiyle Hazineden kaynak sağlanmasa öngörül
mektedir.» 
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ikinci Beş Yıllık Plân, köy ve köylü soru
nu. başlıklı bölümde: «Köylülerin insanlık hay
siyetine yaraşır bir asgari yaşama düzeyine 
kavuşturulması süresini kısaltmak amaciyle 
altyapı yatırımlarının ve sosyal nitelikteki 
yatırıımlann yurt içinde dengeli dağılımına ve 
çeşitli nedenlerle geri kalmış çevrelere git
mesine ve köylerin içinde bulunduğu mahru
miyet şartlarnıın derecesine ve ihtiyaçlann 
âcilliğine göre öncelik verilecektir. Köylülerin 
artan gelir ve refahtan, bugüne kadar devam 
eden dengesizlikleri de giderici yönde ve sos
yal adalet ilkelerine uygun olarak pay alma
ları sağlanacaktır.» denmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, orman ve dağ köy
lerinin Hükümet programlarında, geçmiş olan 
bütün Hükümet programlannda aldıklan yeri 
araştırdım. 1920 yalından 1965 yılına kadar 
okunmuş 30 Hükümet Programında, orman ve 
ormanda yaşıyan halk konusuna ilk defa 
5 Eylül 1923 yılında Fethi Okyar Hükümet 
Programında gayet kısa olarak yer verilmiş
tir. 

Orman - halk ilişkilerine Recep Peker Hü
kümet Programında geniş yer verilmiş, orman
ların korunması için gerekli tedbirler yanın
da onnan köylerinin de ihtiyaçlarının kar-
şalanması için çareler düşünülmüştür. 

Birinci Menderes Hükümet Programında; 
orman halk ilişkilerine yer verilmiş, ormanla il
gisi olan vatandaşlar lehine vaziyet alınaca
ğı belirtilmiş. İkinci Menderes Hükümet Prog
ramında; bu konuda hazırlanmış olan kanun 
tasarının yakında Meclise sunulacağı vade-
dilmiş. Üçüncü Menderes Hükümet Progra
mında; yeni orman kanununun geçen devrede 
çıkanlmamaş olmasından yakınılmış ve Dör
düncü, Beşinci Menderes Hükümet programla
rında orman ve orman köylüsüne hiç yer ve
rilmemiştir. 

ikinci İnönü Koalisyon Hükümet Progra
mında, ormancı bölgeler halkının geçim ve ça
lışma durumlannın ıslâhı yer almış, Üçüncü 
İnönü Koalisyon Hükümet Programında, or
man köylerinin kalkındırılması bir mesele ola
rak ele alınmış ve bu konuya özel bir dikkat 
gösterileceği belirtilmiştir. 
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Suad Hayri Ürgüplü Hükümet Programın
da, orman ve orman köylerine klâsik bir ifade 
ile değinilmiş. 

Son olarak Süleyman Demirel Hükümet 
programında, orman köylerimiz aşağıdaki şe
kilde yer almıştır:. 

«Orman içinde yaşıyan köylülerimizin ya
şayış seviyelerini yükseltmek zorundayız. Bu 
maksatla ormanlarımızda birikmiş yaşlı ağaç 
servetini süratle kıymetlendirerek orman içi 
köylülerine yeni iş sahalarının açılmasını te
min edeceğiz. Her nevi orman işinin orman içi 
köylüsüne gördürülmesini titizlikle takibe-
deceğiz. Orman köylüsünün eğitilmesi husu
suna önem vereceğiz.» 

1968 yılı programı: 

«1968 programı genellikle gelişmekte olan 
bir ortamda, yerleşme yerlerinin özel sorun
lar getirdiği, dağ, orman ve balıkçı köyleri
nin kalkmdırılmalan ve bölgelerarası denge
sizliğin giderilmesi ise özel bir ağırlık taşı
maktadır.» demek suretiyle konunun önemini 
kabul etmiş, fakat alınacak tedbirler kısmın
da hiçbir çare getirmiyerek; «Köy İşleri Ba
kanlığı yerleşim yerleri sorunlar getiren, 
dağ ve orman köylerinin sorunlarını çözmekle 
ilgili çalışmaların tümünü bir proje içinde in-
celiyecektir.» kaydı ile sorunun çözümünü bi
linmez bir zamana bırakmıştır. 

Başbakanın konuşmaları : 

altında orman ve dağ köylerimizin resmî j ra
kamlara göre gerçek durumları şöyledir: - |Alt 
yapa tesisleri olarak -

İkinci Beş Yıllık Plâna göre, köylük ^er
lerdeki 3 430 000 konutun yüzde 17 si çüıjük, 
yüzde 55,5 inin pek az penceresi camlı, yüzde 
22,7 si tek odalı. Ayrıca bu konutlardan 16 000 i 
çadır ve mağara, 200 000 inde hiç pencere jjok, 
aile nüfusu 6 kişi. Köylerin 22 362 adedinde iç
me suyu yok, 19 437 sinin de içme suyu yeter
sizdir. 150 000 Km. köy yoluna ihtiyacolmp,sı-
na karşılık, mevcut yol şebekesi sadece 22 Ş15 
Km. dir. Köylerin yüzde 7,5 u 20, hanenin) al
tında, yüzde 54,9 u da 20 ilâ 70 hane arasın
dadır. 

İkinci Beş Yıllık Plânda 1972 yılımda 
35 978 köyün içme suyuna kavuşmuş olacağı 
ve bu suretle susuz köy sayısının toplam jcöy 
sayısına oranının % 20 ye düşeceği belirtimtek-
tedir. İçme suları bulunmıyan köylerin taina-
mı, buradaki hesaba göre 44 973 köy, 1982 i yı
lında içme suyuna kavuşmuş olacaktır. 

Buradaki «köy» kelimesinden kasdedilen, 
köy kanununun uygulandığı, yerleşme biricile
ri ise bunların adedi 35 441 dir ve içme sala
rının getirilmesi 1972 yılında tamamlanmış ala
caktır. Bütün yerleşme birimleri kastediliyor 
ise bunların da sayısı 65 277 dir. ikinci Beş yıl
lık Plânın 608 nci sayfasındaki kayda gjöre 
1982 yılında 44 973 köy suya kavuşmuş ala
caktır. Ancak, bunlar yerleşme birimlerinin | ta
mamı değildir. (Seride kalan 20 304 yerleşme 
birimi vardır ki, bunların mevcudiyeti İkinci 
Beş Yıllık Plânda kaale alınmamıştır. Bunlar 
unutulmuş, terk edilmiş köylerimizdir ve el|se-
riya bunlar bulundukları yerlerde kalkındıjrıl-
malan mümkün olmıyan köylerdir. j 

Sayın milletvekilleri, Mehmet Emin Bozars-
lan'ın «Doğu'nun Sorunları» kitabından aldığı
mız bir parçayı, müsaade ederseniz, kısaca 
okuyacağım. 

«Doğu'nun birçok köylerinde susuzluk der
di de gıdasızlık kadar büyüktür. Buralarda ya
şıyan halk, kilometrelerce uzakta bulunan pe
relerden veya kuyulardan tulumlarla su takır
lar. Bu, kadınların işidir. Köylü kadınlar jtu-
lumlan sırtlarına bağlayıp birerli kolla yüjrü-
yüşe geçerler. Bazen de erkekler işleri olmadı-

Sayın Başbakan, köyler için pek alışık ol
duğu parlak ve iddialı cümlelerini buraya al
mak vaktinizi fazlaca alacağı için bundan sar
fınazar ettik. Ancak, üniversite öğrencilerinin 
boykot ve işgal olayları ile ilişkin olarak Mec
liste yaptığı uzun konuşmasında kullandığı 
bir cümle, özellikle dikkatimizi çektiği için, 
o cümleyi burada tekrarlamak istiyoruz. 

Sayın Demirel dediler W: «Türkiye'de bir 
haklar dengesi teessüs etmiştir». Konulan 
inceledikçe zaman zaman Sayın Başbakanın 
bu cümlesine döneceğiz ve Türkiye'de hakla
rın dağılışının dengeden ne kadar uzak, ölçü
süz ve insafsız olduğunu göstermeye çalışa
cağız. 

Şimdi, gerçek durumu arz ediyorum: Ana
yasa, İkinci Beş Yıllık Plân ve Hükümet Prog
ramının yukarıya çıkarılan kayıtlarının ışığı 
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ğı zamanlarda eşeklere tenekeleri ya da tu
lumları yükleyip su taşıma işinde kadınlara 
yardım ederler.» 

Bu, Doğu'da böyle olduğu gibi, memleketin 
bir derece kalkınmış sayılan Ege bölgesinde de 
böyledir. Bu sene Manisa'nın Yuntdağı orman 
ve dağ köylerini gezdim. 120 haneli Dazyurt 
orman köyü tamamen susuzdur. Köyün su ihti
yacı biri yarım saat, diğeri bir saat uzakta olan 
iki kuyudan temin edilmektedir. Yarım saat 
uzaktaki köyün suyu süratle bitmekte, sonra
ki bir saat uzaktaki kuyunun suyuna müraca
at edilmektedir. Bir saat gidiş, bir saat dönüş. 

Değerli arkadaşlarım, burada kendim bir 
fotoğraf çektim. Kadınlarımızın suyu ne kadar 
zahmetle taşıdıklarını, bilhassa Yüksek Heye
tinize göstermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, (Fotoğrafı göstere
rek) bu, San^rölün bir orman ve dağ köyünde 
çekilmiştir, Cebertarar köyünden Kezban Kan-
demir'e aittir fotoğraf. 71 yaşındadır. Fotoğra
fı belki görüyorsunuz arkadaşlarım, 71 yaşın
daki kadının sırtında, iplerle bağlanmış, büyük 
bir testi. Yanındaki eşekte heybe üzerinde yi
ne iki tane testi vüklenmis. Dikkat edilecek bir 
husus var değerli arkadaşlarım, eşek nalsız, 
71 yaşındaki Kezban Bacı da ayakkabısız. 

Değerli arkadaşlarım, asa#ı - yukarı bütün 
orman ve &*& köylerinin büvük kısmı bu du
rumdadır. Bilhassa dikkatinizi çekmek istiyo
rum. bnlımdnkları vflrlftvfle kalkmdırılmaları, 
mümkün olmıvan 5*042 köyümüz aşağı - yukarı 
tamamen bu durumdadır, Biraz sonra diîrer 
ya**Tr+Oannı da arz edeceğim ve böylece bu
lundukları yerlerde kalTandırıİTnaları mümkün 
olmıvan orman ve da# köylerinin ne kadar güç 
şartlar içinde yaşadığını tesbit etmiş olacağız. 

Okul durumu : 

Sayın Başbakan, 1972 yılında ilkokul mese
lesinin tamamen halledilmiş olacağını söyle
mektedir. Gerçekte de ikinci Beş Yıllık Plânın 
85 nci tablosu 1972 yılında okullaşma oranını 
% 100 gerçekleşmiş göstermektedir. Ancak bu 
hesapta da köy kanununun uygulandığı 35 441 
köy ünitesinin hedef alındığı ve 29 836 yerleş
me biriminin ve burada yaşıyan milyonlarca 
köylü vatandaşımızın ve çocuklarının unutuldu
ğu kanısındayız. Köy İşleri Bakanlığının yayın

ladığı köy envanter etütlerine göre Elâzığ'da 
2 059 öğrenci 13 kilometre, Gaziantep'te 2 554 
öğrenci 28 kilometre, Malatya'da 1 235 öğren
ci 10 kilometre, Erzincan'da 1 551 öğrenci 10 
kilometre, İçel'de 1 947 öğrenci 10 kilometre, 
Maraş'ta 695 öğrenci 10 kilometre, İsparta'da 
176 öğrenci 5 kilometre, yani yedi ilde yedi ilâ 
12 yaşındaki 10 217 küçük yavrular 28 kilo
metreye varan yolu katederek diğer köylerin 
okullarına gitmektedirler. 1972 yılında yine bu 
kadar öğrenci bu yolları katederek okuma ola
nağına kavuşacaksa bu meseleye halledilmiş na
zariyle bakmak mümkün değildir. Diğer köyle
rin okullarına gitme durumunda olan öğrencile
rin % büyük kısmı orman ve dağ köylerinde 
bulunmaktadır. 

Sayın Mehmet Emin Bozarslan'ın, (Doğunun 
Sorunları) kitabından aldığımız ilginç bir tab
loyu arz etmek istiyorum : 

48 köyünden 11 adedi orman ve dağ köyü 
olan Diyarbakır ilinin Kulp ilçesinin Gavgas 
orman köyünün okuma yazma durumu; 191 
erkekten ilkokul mezunu üç kişi, orta okul me
lunu yok. Okuma yazma bilen, 22 kişi. Türkçe 
bilen, 25 kişi. 164 kadından ilkokul mezunu yok, 
orta okul mezunu yok, okuma yazma bilen yok, 
Türkçe bilen yok. 

57 köyünden 23 adedi orman ve dağ köyü 
olan Mardin ilimizin Derik ilçesinin Küfürlü or
man köyünün durumu şöylelir : 85 erkekten ilk
okul mezunu 1, ortaokul mezunu yok, okuma 
yazma bilen 5, Türkçe bilen 4 kişi. 67 kadından 
ilkokul mezunu yok, orta okul mezunu yok, oku
ma yazma bilen yok, Türkçe bilen yok. 

54 köyünden 50 orman ve dağ köyü olan Di-
yaı bakır ilimizin Lice ilçesinin Hezmaz orman 
köyünün durumu şöyledir : 140 erkekten ilko
kul mezunu yok, orta okul mezunu yok, okuma 
yazma bilen 5, Türkçe bilen 5 kişi. 67 kadından 
ilk okul mezunu yok, orta okul mezunu yok, 
okuma yazma bilen yok, Türkçe bilen yok. Böy
lece dört köyde 781 erkekten - bunlar orman ve 
dağ köyleridir - ilkokul mezunu 4 kişi, ortaokul 
mezunu yok, okuma yazma bilen 49,06, Türkçe 
bilen 52 kişi. 737 kadından ilkokul mezunu yok, 
ortaokul mezunu yok, okuma yazma bilen 5 kişi, 
Türkçe bilen 5 kişi. 

İkinci Beş Yıllık Plânın 165 nci sayfasındaki 
86 nci tablonun tetkikinden ilkokulu bitirenle-
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rin % 60 inin ortaokulu takibedemedikleri ve 
1973 e kadar da takibedemeyecekleri anlaşıl
maktadır. 

Bizim Manisa'nın dağ köylerinden 'bazıların
da bizzat yaptığımız araştırma sonucu şöyledir : 

Manisa merkez ilçeye bağlı Dazyurt, Türk
men, Siyekli ve Yenice köylerinde üniversite 
mezunu, yüksek okul mezunu, lise ve ortaokul 
mezunu yok. öğretmen okulu mezunu yok, sanat 
enstitüsü mezunu yok, imam hatip okulundan 
2, kur'an kursunda 12 kişi. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok» tahriri nut
kunuz yirmi dakikayı doldurdu. Devam etme
niz için Yüce Meclisin tasvibini almak mecbu
riyetindeyim, bir dakika istirham edeceğim. 

Arkadaşımızın konuşmasının biraz daha de
vam edeceği anlaşılıyor. Yirmi dakikayı doldur
duğundan tasvibinizi almak mecburiyetindeyim. 

Konuşmaya devam etmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim... 
MUSTAFA OK (Devamla) — Teşekkür ede

rim. 

Köylerinin yüzde 50 sinden fazlası orman 
içi ve kenarı köy durumunda olan ve köy envan
teri etütleri yapılmış bulunan Maraş, İçel ve İs
parta illerindeki, evlerinde hela olmıyan köy 
miktarını arz ediyorum : 

Maraş'ta 491 köyden 327 köyün evlerinde 
hela yoktur. İçel'de 538 köyden 90 köyün, İspar
ta'da 208 köyden 29 köyün evlerinde hela yok
tur. Evlerinde hela bulunmıyan köylerin yüzde 
80 e yakın büyük ekseriyeti orman ve dağ köy
leridir. Esasen evlerin yüzde 90 ilâ 95 i tek oda
lıdır. 

Gene köylerin yüzde 50 sinden fazlası or
man içi ve kenarı köy durumunda olan ve köy 
envanter etütleri yapılmış üç ilimizdeki yol du^ 
rumunu gayet kısa olarak arz ediyorum : 

Maraş'ta 83 kilometrelik patika yolun 62 ki
lometresi, yani yüzde 74,6 sı orman köyü çoğun
lukta olan üç ilçeye aittir. İçel'de 42 kilometre
lik patikanın yüzde 50 si, köylerinin tamamına 
yakın kısmı orman köyü olan iki ilçede toplan
mış bulunmaktadır. İsparta'da 16 kilometre 
olan patika yolun 10 kilometresi, yani yüzde 
62,5 i 26 köyünden 25 adedi orman köyü olan 
Sütçüler köyünde toplanmıştır. 

Yine köylerinin yarısından fazlası .orman ve 
orman kenarı olan illerimizden 3 ünde ışıklan
dırma durumunu arz edeceğim. Bunlar reemî 
rakamlardır. 

Maraş ilinin 491 köyünden 299 unda kandil, 
1 inde mum ve 22 sinde çıra yakılmaktadır. İçel 
ilinin 538 köyünden... 

MBHMMET ALİ AYTAÇ (İzmir) — Kimin 
kabahati?.. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Dinle Paşam 
dinle... Dinleyin, sonra anlarsınız. 

İçel ilinin 538 köyünden 20 sinde kandil, 
75 inde çıra; İsparta ilinin 208 köyünden 180 
adedinde kandil, 21 adedinde çıra ışıklandırma 
aracı olarak kullanılmaktadır. Her halde Bo
ğaz köprüsüne 2 milyar yatıran bir zihniyemin 
bunu bilmesi ve ona göre hareket etmesi lâzım
dı Sayın Paşam. (A. P. sıralarından giirültüler) 

MEHMET ALİ ALTAŞ (İzmir) — O kimin 
kabahati?.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen karşılıklı 
konuşmıyalım. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Köylerin yüz 
de 50 sinden fazlası orman köyü olan 29 ilimizin 
köy envanter etütleri tamamlandığında çok il
ginç sahnelerin ortaya çıkacağı anlaşılıyor. Ka
naatimiz o ki, çadırların, mağaraların, tek ofla-
lı ve penceresiz, suzuz, helâsız, •hamamısız, kan
dil ve çıra ile aydınlatılan evlerin tamamına ya
kın kısmı orman ve dağ köylerinde, özellikle 
üç milyon vatandaşımızın yaşadığı, bulunduk
ları yerlerde kalkmdırılmaları mümkün olmı
yan köylerde toplanmakladır. Ayrıca bunlar 
köy olarak da susuz, yolsuz, okulsuz, öğretmen
siz, doktorsuz ve ebesizdirler. 

Orman ve dağ köylerinde yalayan vatjan-
dalanmızın yaşama seviyeleri, Anayasanın âmir 
hükmüne nazaran insan haysiyetine yaraşır bir 
seviyede bulunmamaktadır. 

Toprak durumu : 

Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı 
«Köy ve köylü sorunu»kitabının 28 nci sayfa
sındaki bir tabloyu arz ediyorum: 

18 nci tablonun tetkikinden, tarımla uğra
şanların en az beşte bir diliminin, yani 620 [170 
ailenin toprağın yüzde 1,5 uğunu çalıştırırken, 
en üst beşte bir diliminin, yani diğer 020 170 
ailenin de toprağın yüzde 61,5 uğunu çalıştır-
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makta olduğu anlaşılmaktadır. Toprağın an
cak yüzde 1,5 uğunu çalıştıran en alt beşte bir 
idilimi teşkil ©den 620 170 ailenin tamamına ya
lan kısmının orman ve dağ köylerinde yaşadığı
nı ve işletmelerinin 1 ilâ 25 dönüm arasındaki 
cüce işletmeler olduğunu söylemek mümkündür. 

Maraş ilinde tarımla uğraşan ailelerin yüzde 
69,9 u toprağın yüzde 21,2 sini teşkil eden 1 - 25 
dönümlük küçük işletmelere sahipken, tarımla 
uğraşan ailelerden yüzde 1,8 i toprağın 26,7 sini 
teşkil eden ve 200 dönümden büyük işletmelere 
sahip bulunmaktadır. 

içel'de bu oran, 54 köyünden 58 adedi or
man köyü olan Anamur ilçesinde ise şöyledir: 
Tarımla uğraşan 3 531 aile 1 - 25 dönümlük cü
ce işletmeler halinde 34 918 dönümlük araziye 
sahipken 41 aile 200 dönümden büyük işletme
ler halinde olmalk üzere 11 361 dönüm araziye 
sahip bulunmaktadır. 

Manisa'nın bâzı orman ve dağ köylerinde 
toprak dağılımı şöyledir: 

Büyüksümbüller 63 hane; 3 hane 30 dönüm, 
30 hane 5 ilâ 10 dönüm, 30 hane topraksız. 

Dazyurt; 120 hane, 3 hane 30 dönüm, 40 ha
ne 10 ilâ 20 dönüm, 17 hane 1 ilâ 2 dîönüta, 60 
hane topraksız. 

Yeniceköy'de 150 hane; 20 hane 1 ilâ 3 dö
nüm, 130 hane topraksız. 

Tunceli ilinin Çihi köyünde 30 hane 25 ilâ 
30 dönüm, 40 hane 10 ilâ 15 dönüm, 45 hane 
5 ilâ 10 dönüm, 20 hane topraksız. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci^sBeş Yıllık Plâ
nın 241 nci sayfasındaki 121 nci tablo şöyledir: 
Cetvel tetkik eüldiğinlde, 1950 yılında tek par
ça işletmelerin miktarı, tüm işletmelerin yüzde 
5,4 ü iken 1963 te yüzde 4,2 artış kaydederek 
yüzde 9,6 ya yükselmiştir. 10 ve daha çok par
çadan ibaret işletme miktarı, 1950 yi İm da tüm 
işletmelerin yüzde 22,6 sini teşkil ederken, 1963 
yılında 2,2 artış kaydederek yüzde 24,8 e yük
selmiştir. O halde 2 ilâ 9 parça arasındaki or
ta işletmelerin bir kısmı büyürken bir kısmı da 
küçülmektedir. 13 senelik büyüme eğilimi yüz
de 2,2 iken, küçülme eğilimi büyüme eğilimine 
nazaran 2 defa daha fazla olup, yüzde 4,2 mik
tarını bulmaktadır. Esasen bugünkü işletme 
büyüklükleri ile dahi ailenin ancak 4 ilâ 6 aylık 
geçimini temin eden orman köyleri küçük tarım 

işletmelerinin, nüfus artışının baskısı karşısında, 
daha da küçülme eğilimi taşıması, orman köy
lerimizin geçim meselesini ve toprak reformunu 
âcil bir problem haline getirmiştir. 

ikinci Beş Yıllık Plânda tesbit ettiğimize 
göre, tarımsal makinalardan yararlananların 
yüzde 601, artezyen kuyularından istifade eden
lerin yüzde 79 u, kanal sulama imkânlarından 
istifade edenlerin yüzde 68 i, suni gübre kulla
nan işletmelerin yüzde 79 u 50 dönümden fazla 
toprağı işleme durumunda olanlardır. Oysa ki, 
yukarıda da tesbit ettiğimiz üzere, orman ve dağ 
köyleri tarım işletmelerinin tamamına yakın 
kısmı 50 dönümün altındaki işletmelerdir ve yu
karıdaki teknik imkânların hiçbirinden yararlan
madı klan anlaşılmaktadır. Ormanla ilgili, köy
lerden yüzde 45 inin toprağı verimsiz, yüzde 
35 inin az verimli, yüzde 5 inin oldukça verim
li ve geri kalan yüzde 15 inin de verimlidir. Or
man ve dağ köylerinde yaşıyan 7 milyon va
tandaşımızın yüzde 80 inin az verimli ya da ve
rimsiz topraklarda yaşadığı ortaya çıkmakta
dır. Ayrıca Denizli, Kastamonu, Kızılcahamam 
deneme bölgelerindeki köylerde ve Malatya, 
Kars, Kırklareli illerindeki orman içi ve bitişi
ği köylerde topraksız ailelerin oranı çok yük
sektir. Toprağı olmıyan ailelerin oranı Denizli 
orman köylerinde yüzde 17,3; Kastamonu'da 
yüzde 36,3, Kızılcahamam'da yüzde 31,1; Ma
latya'da yüzde 21,3; Kars'ta yüzde 20 dir. Yur
dumuzdaki topraksız işletmelerin oranının yüz
de 10 civarında olduğu hatırlanırsa orman ve 
dağ köylerindeki bu durum çok düşündürücü
dür. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının bitki
sel durum bölümünde üretim artışlarında sula
manın yüzde 20, gübrelemenin yüzde 52, iyi to
hum kullanmanın yüzde 10, üretim yapısında
ki değişikliğin yüzde 8, hastalıklara karşı ko
runmanın da yüzde 10 artış sağlıyacağı kabul 
edilmiştir. Yukarıda açıklanmış olduğu üzere, 
orman ve dağ köyleri sulamadan, gübrelemeden, 
iyi tohumdan istifade edememektedirler. Üre
tim yapısındaki değişiklik, bu hastalıktan ko
runma hususunda ise daha şanssız durumdadır
lar. O halde üretim artışlarından orman ve dağ 
köyleri istifade edememektedirler. Araştırma
lar, orman ve dağ köylerinde meraların mev-
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cut hayvanları besliyebilecek durumda olmadı
ğını göstermiştir, örneğin Kızılcahamam'da top
lum kalkınması deneme bölgesinde 15 köyde 
1 200 büyük baş hayvanı besliyebilecek kadar 
mera varken burada 7 500 büyük baş hayvan 
bulunmaktadır. Bunun mânası, bir hayvana ye
tecek merada 6 hayvan otlatılacak, ya da 6 300 
hayvan ormanda kaçak otlatılacak demektir. 
Türkiye'de yılda 585 633 baş hayvan ormanda 
kaçak otlatılmaktadır. Meraların yüzde 31 i 
şiddetli ve çok şiddetli erozyona mâruz bulun
maktadır. Birinci Beş Yıllık Plânda 50 000 hek
tar mera gerçekleştirilmiştir. Bu az bulunuyor 
iken, İkinci Beş Yıllık Plânda meralar için bu 
işin altında her hangi bir tahsisatın ayrılmadı
ğını görmekteyiz. Başka isimle eğer bir tahsi
sat ayrılmış ise, bunu bilmek isteriz. O halde 
değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi iktidarı top
rak reformundan kaçındığına göre, bunu yap
mayı düşünmediğine göre, İkinci Beş Yıllık 
Plânın âmir hükmüne rağmen, orman ve dağ 
köylerimiz artan gelir ve refahtan âdil bir pay 
alamıyacaklardır, bu anlaşılmaktadır. 

Kredi durumu : Dünkü gazetelerde Ziraat 
Bankası Sayın Genel Müdürünün bir açıklama
sına rasladık. Burada sadece bir, iki parçayı 
arz edeceğim. 

«1965 te çiftçi başına ortalama 1 280 lira 
olan zirai kredi, 1968 yılında 2 188 lirayı bul
muştur,» demektedir. Diğer bir yerde de koo
peratifler haricinde hiçbir kimseye 1 000 000 
liranın üzerinde kredi verilmediğini, şahıslardan 
da kimseye 250 000 liradan fazla kredi yardı
mı yapılmadığını bildirmektedir. 

Şimdi, orman ve dağ köylerinin kredi duru
munu inceliyelim. 

İkinci Beş Yıllık Plân köy ve köylü sorunu 
resmî yayın organına göre arz edeceğim. Köy 
ve Köylü Sorunu kitabının 49 ve 53 neü say
falarındaki 28 ve 31 nci tablolar ile 28 nci say
fadaki 17 ve 18 nci tablolar birlikte incelendi
ğinde, tüm tarım işletmelerinin yüzde 25 ini 
çalıştıran çiftçi ailesine verilen kredinin orta
laması 1965 de 296,82 liradır. Ve 4 yıllık artış 
ortalaması yüzde 17,8 dir. Gene îkinci Beş Yıl
lık Plân rakamlarına göre 31 büyük çiftçi aile
sine verilen kredi miktarı ise; 1965 yılında 
625 955,92 liradır. 4 senelik ortalama artış mik

tarı yüzde 117,5 dir. Küçük arazi sahiplerinin 4 
yıllık kredi artışı yüzde 17,5 iken, 31 büyük çift
çi ailesine verilen kredinin ortalama artış mik
tarı yüzde 117,5 dur. 

Yine, 1 ilâ 20 dönüm arasında değişen küçük 
işletmelere sahip orman ve dağ köylerinin kredi 
durumu daha da ağırdır. Değerli arkadaşlarım, 
ortalama olarak 216 547 küçük toprak sahibine 
yani 1 ilâ 20 dönümlük işletmeye sahip küçük 
arazi sahiplerine verilen kredi miktarı 72 ilâ 
84 lira arasında değişmektedir. Bu rakamlar 
Köy ve Köylü Sorunu resmî yayın organından 
alınmıştır. Bu derece az para ile hiçbir şey ya-
pılamıyacağını insafınıza terk ederim. 

Krediye ihtiyacı olan küçük işletmeler Zira
at Bankasından ihtiyacı olan krediyi alamayın
ca yüksek faizle toprağını ipotek etmek suretiy
le başka kaynaklardan kredi bulmakta, borcunu 
ödeyemediği takdirde toprağı ya tefeci tarafın
dan alınmakta, ya da tefeci yolu ile toprak al
ma gücüne sahip büyük işletmelere satılmakta
dır. Yüksek faizle kredi bulma yolu, köylünün 
sömürülmesini, toprağından olmaya kadar gö
türmektedir. 

Şimdi, bunu çok açık şekilde ortaya koyan 
gene îkinci Beş Yıllık Plânın hazırlanmasında 
çalıştırılan özel ihtisas komisyonlarının hazır
ladığı Köy ve Köylü Sorunu kitabından alınan, 
bir tabloyu arz edeceğim 

Hatay'ın Altınözü ilçesi. Değerli arkadaşla
rım Ziraat Bankasından Altınözü ilçesinin Kar-
beyaz köyü 81 216 lira kredi almıştır. Buna mu
kabil tefeciden 200 000 lira kredi almıştır. Yi
ne Altınözü ilçesinin Tokaçlı köyü, Ziraat Ban
kasından 63 587 lira kredi almış, buna mukabil 
tefeciden 125 000 lira kredi almıştır. Altınözü 
ilçesinin Toprakhisar köyü - bu rakam daha il
ginç - Ziraat Bankasından sade 1 400 lira kredi 
almış; buna mukabil tefeciden 200 000 lira kredi 
almıştır. Böylece Altınözü ilçesinin 19 köyü top* 
lam olarak Ziraat Bankasından 696 758 lira, 
halbuki tefeciden 889 000 lira para almıştır. 

22 Eylül tarihli gazetelerden öğrendiğimize 
göre Sayın Başbakan Demirel Kars'ta yaptığı 
bir konuşmada : «Bankalardaki paralar halkın 
parasıdır, boş duran, ağaç altında yatan insana 
banka kredi vermez. Ödemiyecek durumdaki 
kimselere para dağıtıp bankaların batmasını mi 
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istiyorsunuz? Kimin parasını kime vereceğiz?» 
demişlerdir. Bu meselede açıklığa kavuşmamız 
gerekir. îkinci Beş Yıllık Plân rakamlarına da
yanarak gördük ki; 50 dönüme kadar olan iş
letmelere yılda 296 lira kredi verilmektedir. He
le 1 - 20 dönümlük işletmelere - ki orman ve dağ 
köylerindeki işletmelerin yüzde 95 i bu büyük
lükteki işletmelerdir - verilen kredi ortalama 80 
lira civarındadır. 50 dönüme kadar olan işlet
melere verilen kredilerde 4 yıllık artış, yüzde 
17,8 iken (büyük işletmelerde aile başına veri
len yıllık kredi ortalaması 4 yılda yüzde 117,5 
artış kaydederek 625 955 liraya 1965 yılında 
ulaşmıştır. Bir yılda 500 iş gücünden fazla ça
lışan, özellikle kırım, dizim zamanı 8 yaşındaki 
çocuğu ve 70 yaşındaki babası ile birlikte 24 
saatin 20 saati faaliyet halinde olan orman ve 
dağ (köylerindeki tütün ekici aileye 531 lira 
kredi düşerken her tütün ihracatçısına - adedi 
91 kişidir - 6 €00 000 lira kredi verilmektedir. 
30 milyon lira borçlu ve sermayesi tüketilmiş 
Antakya İplik Dokuma Fabrikasını kurtarmak 
için Ziraat Bankasının üç genel müdür yardım
cısının başına gelenleri hepimiz hatırlıyoruz. 

Hatay'ın Altınözü ilçesinde görüldüğü üzere 
köylümüz, halkımız tefecinin muhtesir ellerin
de, doymak bilmez ellerinde kıvranırken ve son 
geçim ümidi toprağını da tefeciye kaptırırken 
ve bütün bu hususlar resmî bültenlerde yer al
mışken asıl biz Sayın Başbakana kimin parasını 
kime dağıttığını ve daha önce Meclis kürsüsün
de söylediği gibi, Türkiye'de bir haklar denge
sinin teessüs edip etmediğini sormak isteriz. 

Gelir dağılımı; ikinci Beş Yıllık Plânın 
243 ncü sayfasındaki 119 ncu tabloyu inceliye-
lim: 

1 - 50 dekar arasındaki işletmeler tüm tarım 
işletmelerinin % 68,78 ini teşkil etmektedir. Bu 
işletmelerde aile başına 2 900 lira, fert başına 
da ortalama 485 lira gelir düşmektedir. Fert 
başına düşen 485 liralık gelirin tamamının tüke
tim için ayrıldığını kabul etsek dahi-ki buna 
inikân yoktur - şahıs başına düşen günlük her 
türlü tüketim harcaması 132 kuruş olmaktadır. 
kaldı ki, 485 ortalama rakamının bulunmasına 
yarıyan bir taban, bir de tavan rakamı vardır. 
tavan rakamı ile geçinmek mecburiyetinde olan
ların nasıl yaşıyabildiklerini insanın havsalası 

ve izanı almıyor. Yukarda gördük ki, orman 
ve dağ köylerinde 50 dönümlük işletme nedir. 
Bu köylerdeki tarım işletmelerinin % 95 i 1-25 
dönüm arasındadır. Köy ve Köylü Sorunu ki
tabının 28 nci sayfasının 18 nci tablosunda ta
rım ile meşgul olanlardan en az 1/5 dilimin ya
ni 620 170 ailenin toprağın sadece %1,5 unu 
işletmekte olduklarını görmüştür. Aynı tablo
da görüleceği üzere bin ve daha fazla dönüm 
toprağa sahibolanlarm miktarı tarım ile uğra
şan nüfusun %0,14üdür. Bunların aile başına 
yıllık gelirleri 298 500 ve fert başına yıllık ge
lirleri ise 49 750 liradır. Yani küçük köylü iş
letmeleri bir kazanırken geniş toprak sahibi 
100 kazanmaktadır. 

Tarım reformu büyük işletme sahiplerinin 
gelirini alabildiğine artıracak, fakat küçük iş
letme sahiplerinin güç durumuna yardımcı ol-
mıyacaktır. Onun için tarım reformundan ev
vel toprak reformu diyoruz ve hemen onu ta
kiben tarım reformu. 

Orman Genel Müdürlüğünün harcamaları; 
yani topraksız ve çaresiz halde yaşıyan köylüle
rimizi evvelâ toprağa kavuşturalım, sonra bi
rim sahasından alınan ürün miktarını artırma 
yollarını önce ve sonra düşünmeye devam ede
lim, ama evvelâ topraksız kimse, çaresiz kim
se kalmasın. 

Bu arada Orman Genel Müdürlüğü tarafın
dan orman köylüsüne ödenen para ve yapılan 
yardımlara da kısaca değinmek istiyorum. 
Beş kalemde yardım yapılıyor . Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından bir yılda 13 270 orman 
köyüne veya 1 600 000 aileye yahut 7' 000 -000 
insana emekleri karşılığı 737 541 647 lira öden
miştir. Bundan-her köye 55 044 lira, her aile
ye 460*28 lira ve her ferde .yılda 105,36 lira 
pay düşmektedir. Bu suretle ıher şahsın 132 
kuruş olan günlük harcaması, biraz evvel arz 
etmiştim, yine ikinci -Beş Yıllık Plân ıratan-
lar-ma göre, iğiyim, »ysm©, seyahat, sigara, ço
cuklarını okutma ve ertesi yüki ;ydtınm 28 
kuruş ilâvesi ile yani Orman Genel Müdürlü
ğünün emek karşılığı vermiş olduğu para, 
her orman ve dağ köylüsüne günde 28 kuruş 
kazanç sağlamaktadır. Bu suretle günlük ka
zancı 132 kuruş olan orman ve dağ köyltisü-

— 196 — 



M. Meclisi B : 8 22 . 11 . 1966 Q : 1 

nün kazancı, 160 kuruşa yükselmiş olmakta
dır. 

Orman Genel Müdürlüğünün beş kalem içe
risinde toplanan ve yılda 737 541 647 lirayı bu
lan harcamasının tamamen köylünün eline 
geçtiği kesinlikle belli değildir, öyle dahi 
olsa, biraz evvel arz ettiğim gibi, günlük 28 ku
ruş faydalanıyor. Buna mukabil Orman İda
resinin de ucuz iş gücünden yararlandığı aşi
kârdır. 

Sosyal ve ekonomik rüşte de kısaca değin
mek istiyorum. Orman Kanununun 13 ncü mad
desi gereğince, her yıl bulundukları yerlerde 
kalkmdırılabilir orman köylerine yapılması 
lâzımgelen 50 milyon liralık Hazine yardımı 
son derece ihmale uğramış, 1957 den 1968 e 
kadar geçen 12 sen içinde 600 milyon lira yeri
ne sadece 15 500 003 lira yardım fonu tesis edi
lebilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plân görüşmelerinde, 1968 
bütçesinden itibaren 50 milyon liranın tam 
ayrılması için Cumhuriyet Halk Partisi millet-
veMllerinin verdikleri önerge maaselef redde
dilmiştir. Son temaslarımda, 50 milyon liranın 
ayrılmayışının bir bakıma isabetli olduğu ka
nısında bulunan bir çevreye rastladım. 50 mil
yon lira ayrılmış olsaymış, bunu orman ve dağ 
köylerine harcıyabümek bir mesele olacak
mış. Çünkü, orman ve dağ köyleri bu parayı 
faydalı şekilde kullanma kabiliyetinden yok-
sunmuş. Henüz, o ekonomik ve sosyal yapıya 
gelmemişlermiş. Fennî ziraat yok, fennî hay
vancılık yok, bahçe ve meyva ziraatini de bil
miyorlar; ayrılan 50 milyon lira çar çur edile
bilir, diyorlar. Binaenaleyh; ayrılmamış olma
sında isabet varmış, kanaatini taşıyorlar. Or
man ve dağ köylerimizin. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Kim; 
meçhul. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Buna, mü
saade ederseniz, isim vermiyeyim. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Ver ca
nım ver, versen ne olur? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Ay-
taş. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Fakat, bugün 
iktidar çevrelerine aittir; sadece bunu arz ede
ceğim. 

Orman ve dağ köylerimizin kanun hakkı 
olan bu 50 milyon lirayı kullanabilecek sosyal 
ve ekonomik yapıya ne zaman ve nasıl kavuşa
cakları merak konusudur. Anlaşılan orman 
köylerimiz henüz sosyal ve ekonomik rüşte eriş
miş görünmüyorlar. Orman köylerimize biu 
espri içinde bakıldıkça, hele bulundukları yer
lerde kalkındırıhnaları mümkün olmıyan 5 042 
köyümüzün ve burada yaşıyan 3 milyon vatan
daşımızın, Devletin gerçek himayesinden, yar
dımından daha uzun zaman yoksun olacaklarını 
ve kaderleriyle başbaşa kalacaklarını kestirmek 
zor olmuyor. 

7 milyon vatandaşımızın yaşadığı orman köy
lerimiz için 50 milyon lirayı ayıramamışke£, 
boğaz köprüsüne 2 milyar lirayı sarf edebilen 
bir iktidarın bölgelerarası dengeli kalkınmadan 
bahsetmesi samimî olmuyor. 

Orman köylerinde geçim: Buradaki araş
tırmamızı köylerinin yüzde 50 sinden fazlası 
orman içi ve kenarı köy durumunda olan iki 
ilimizden aldığımız birer köy üzerinde yapaca
ğız. Köylerden biri, 417 köyün 231 adedi or
man köyü olan Tunceli ilimizin 35 köyünden 
31 adedi orman köyü olan merkez ilçeye ba§lı 
Çiğit orman köyüdür, ikinci köy, Manisa ilin
de Merkez ilçeye bağlı Büyüksümbüller orman 
köyüdür. , 

Çiğit köyündeki gelir - gider durumu şöyle
dir : Kaynağı arz ediyorum; Halil Aytekitn, 
Doğuda kıtlık vardı, gelir durumu, ekinden 
600 lira, orman ürünlerinden 160 lira, hayvan 
satışından 425 lira, hayvan ürünlerinden 875 
lira, gurbette çalışma 450 lira, toplam gejir 
2 510 lira.... Gider durumunu arz ediyorum: 
İşletme masrafları 257 lira, yiyecek masrafları 
1 095 lira, giyecekler 690 lira, mefruşat ve 
yakacak 85 lira, çeşitli masraflar 810 lira, top
lam gider 2 937 lira. Toplam gelir 2 510 lira 
idi. O halde, bütçe 427 lira borç ile, açık ile 
kapanmıştır. Çiğit köyünde orta halli ailelerde 
fert başına düşen her türlü tüketim harcaması 
114 kuruş olmaktadır. Dikkat edilirse, yukar
da İkinci Beş Yıllık Plân rakamlarını kullana
rak, fert başına bulduğumuz ortalama tüketim 
harcaması da 132 kuruş çıkmıştı. 

Şimdi, ırgatlık yapan bir ailenin geçim duru
munu arz ediyorum: Yıllık geliri 1 124 lira... 
Bu aile 4 nüfuslu kabul edilirse, fert başına her 
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türlü tüketim için yılda 256 lira, günde 70 ku
ruş düşmektedir. 

Kiracı bir ailenin durumunu arz ediyorum: 
Yıllık geliri 1 776 lira... Bu çiftçi ailesi 6 kişi ise, 
fert başına tüketim harcaması yılda 296 lira, 
günde 81 kuruş düşmektedir. 

Topraksız aili miktarını yukarda belirmiş
tik. Burada sadece köylerinin yüzde 50 sin
den fazlası orman köyü olan 3 ilimizin durumu
nu tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum : 

Maraş ilinde, 61 619 çiftçi ailesinden 19 470 
adedi, yani yüzde 31,6 sı; îçel ilinde 59 844 
çiftçi ailesinden 15 616 adedi, yani yüzde 26,1 i; 
İsparta ilinde 35 497 çiftçi ailesinden 10 681 
adedi, yani yüzde 30,1 i ortakçı, kiracı veya 
İrgat durumunda bulunmaktadır. Köylerinin 
yüzde 50 sinden fazlası orman köyü olan diğer 
26 ilimizde de durum bundan farklı değildir. 

Manisa merkez ilçeye bağlı Büyüksümbül-
ler köyünde, orta halli bir ailenin gelir duru
mu şöyledir : Köy 63 hanedir. Ailenin toprak 
miktarı 30 dönümdür, yani iyi bir toprağa sa
hiptir. Hayvan miktarı olarak 30 keçisi vardır. 
Yıllık toplam geliri 4 466 liradır, dökümü var, 
fakat meşgul etmek istemiyorum. Gider toplamı 
ise, buğday 485 lira, keçi 30 lira, tütün için 
4 975 lira... O halde, gider 4 975 lira, gelir 4 466 
lira. Manisa'daki Büyüksümbüller köyünde orta 
halli, hattâ köy içinde ortanın da üzerinde, 
hali vakti bir derece iyi olan köylünün yıllık 
bütçesi 509 lira borç ile kapanmıştır. 

Manisa'nın 18 orman ve dağ köyünde yap
tığımız incelemede, bâzı köylü ailelerinde yıllık 
gelirin 700 liraya kadar düştüğünü gördük. 18 
orman ve dağ köyünden, Demirci ilçesinin Kü
peler köyü hariç, diğer 17 köyde oturan ailele
rin tamamına yakın kısmı bankalara, koopera
tiflere veya şahıslara borçlu bulunuyorlar. 

Sayın Dr. Halit Cillov'un «Türkiye ekono
misi» kitabından öğrendiğimize göre; 742 kö
yünden 423 adedi orman köyü olan Çorum ili
mizin bir köyünde 1956 yılında yapılan bir araş
tırmada, 6 nüfuslu bir ailenin yıllık geliri 1 855 
lira, masraflarının ise 1 944 lira olduğu anlaşıl
maktadır. Aile bütçesi, gene 89 lira borç ile ka
panmıştır. 

Köylülerin, özellikle küçük toprak sahiple
rinin giderlerini dahi karşıhyamıyacak kadar 

I az kazanmalarının, mevcut birçok sebepleri ya
nında, «Köy ve köylü sorunu» kitabında tesbit 
edilen bir sebebi - önemine binaen - buraya al
makta yarar gördüm : «Yüksek fiyat uygulan
masından çoğunlukla küçük toprak sahipleri, 
alivre satışları yoluyla hasat sonunu bekleme 
gücü olmadığından, ürününü elden çıkarması 
sebebiyle yararlanamamakta, bu durumdan 
(aracı) diye adlandırılan müessese büyük men
faatler sağlamakta ve kuvvetlenmekte; diğer 
taraftan, fazla üretim yapan ve hasat sonuna 
kadar bekleme gücü ve bekletme olanakları 
- depo ve saire gibi - bulunan büyük toprak sa
hipleri bundan yararlanmaktadırlar.» Bütün bu 
gerçekler1 karşısında, artan gelir ve refahtan or
man ve dağ köylerimizin nasıl yararlanmakta 
olduklarını anlamak oldukça güçtür. 

Beslenme durumuna birkaç kelime ile değin
mek istiyorum : 

Gezdiğim bütün orman ve dağ köylerinde, 
özellikle bir suali, «Kaç günde bir et yedikle
rini» İsrarla sordum. Köylerin tamamından al
dığım cevap aynı idi : «Kurbandan kurbana.» 
Hayvancı köylerde et, kurbandan kurbana ye
nebiliyordu. Genellikle, orman ve dağ köyleri
nin yarısından fazlası Kurban Bayramında kur
ban kesiyorlar, kesme imkânını bulamıyan da
ha yoksul aileler de kurbanda dağıtılan etlerle 
yetiniyorlar. Halbuki, Fransa'da 4 kişilik bir 
aile, 163,6 kilo et, 22,5 kilo salam - sosis, 44,8 
kilo balık yemektedir, ingiltere'de 134,3 kilo et, 
22,1 kilo salam - sosis, 24,1 kilo balık yemekte
dir. Amerika Birleşik Devletlerinde yıllık et tü
ketimi şahıs başına 94 kilo, Norveç'te 37 kilo, 
Yugoslavya'da 27 kilo, Yunanistan'da 21 kilo
dur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Türkiye'nin so
ğuk yerlerinden biri olan Kars ilimizin Göle il
çesinin Salut köyünde bir yemek listesini, me-
nüyü arz etmek istiyorum : Sabah; un çorbası; 
öğle, ekmek - peynir veya lor, akşam, bulgur 
pilâvı, ayran, ekmek... Başka bir yemek listesi : 
Sabah, ekmek, mercimek çorbası; öğle, ekmek, 
bulgur pilâvı; akşam, yağ içinde kızartılmış 
yufka ekmek... Et, Kurban'dan Kurban'a... 

Manisa'nın bâzı orman ve dağ köylerinde 
bizzat tesbit ettiğimiz yemek listesi şöyledir : 

| Büyüksümbüller, Gazyurt, Yeniceköy ve Nim-
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netller'de, sabah; tarhana çorbası hepsinde; öy
le, ekmek - peynir veya ekmek zeytin, soğan, 
aşağı - yukarı hepsinde; akşam, bulgur pilâvı 
veya kuru fasulye veya nohut, soğanla beraber 
ve yemeklerde kullandıkları yağ, çitlenbik yağı, 
arkadaşlarım, belki hiç duymadınız; Manisa'nın 
Yunt Dağı bölgesinde çitlenbik yetiştiriliyor. 
Çitlenbiğin yağı çıkarılıp, bu kullanılıyor, bes
leme ve vitamin değeri son derece düşük ama 
baştan aşağı o köylüler bu yağı yiyorlar, tabiî 
eti, yine Kurban'dan Kurban'a... 

Beslenme faslını müsaade ederseniz Efes 
Otelinin salonlarında benim gördüğüm bir kara 
tahtaya yazılmış yemek listesiyle bitireceğim. 
Bu bir gazetede yayınlandı, öğle yemeği, birinci 
yemek, sütlü yulaf ezmesi, ikincisi kuzu yahnisi, 
patates püre, üçüncüsü tavuk göğsü. Akşam ye
meği, 1 - Skoç rodok, 2 - Jak rolent stek, kendi 
gamitüriyle, İjelki okumakta hata ediyorum, 
özür dilerim, üçüncüsü kazan dibi. Bu listenin 
bedeli 65 ilâ 85 liradır. 

Sayın milletvekilleri; bu yemeği Efes'te bu
lunan müşteriler değil, o müşterilerin yanında
ki köpekler yemektedir. Bu, Efes'te yatıp kal
kan müşterilerin yanında bulundurduğu köpek
lerin yemek listesidir. 

LÂTÎF AKÜZÜM (Kars) — Ayıp ayıp, bu 
nasıl konuşma böyle? 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Gerçekleri söylemek ne zamandan beri ayıp 
oldu? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
MUSTAFA OK (Devamla) — Gerçeği arz 

ediyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, orman ve dağ 
köylerinde yaşıyan vatandaşlarımızın bulgur ve 
ayran yediğini söylemem, bunun yanında Efes'
te bir başka yemek listesinden bahsetmem utan
dırıcı değil, ama bunun üzerine eğilmemek uta
nılacak şeydir sayın milletvekili. Bunun üzerine 
eğilmemek esas utandırıcıdır. Bu gerçeği bile
ceksiniz, bunun üzerine, nerede öğrendiyseniz 
orada eğileceksiniz. Eğilmemekte ısrar ederse
niz işte ayıp olan budur. Gerçekte... 

MUAMMER BAYKAN (Çanakkale) — Bu 
son söylediğiniz hakikat değildir. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. 
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Sayın hatip siz devam edin lütfen. 
MUSTAFA OK (Devamla) — Gerçekte jor-

man ve dağ köylerinden iyi de oy aHmaktasıJıız. 
Ama üzerine eğilmediğinizi de kesinlikle ifade 
etmek isterim, eğilmiyorsunuz. 

Niçin hakikati bilmek ayıp oluyormuş? Ona 
çare bulmamak ayıp. Ben bizzat gördüğümü arz 
ediyorum. Hem, Hürriyet gazetesinde yayınlan
mıştır, ben de kara listede gördüm, kendim gör
düm. 

insanlık haysiyetine yaraşır hayat sevivesi 
arıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz ve pas
tan dedik ki, bunu partiler üstü bir mesele saya
lım, köylülerimizi, bilhassa orman köylerimizi 
insanlık haysiyetine yaraşır bir seviyeye ulaştır
mak için siyasi partiler olarak elele çalışalım, 
dedik. 

Değerli arkadaşlanm; çocuk ölüm mikjtarı 
da çok ilginçtir. İsveç'te binde onTbeş, Yeıjize-
lânda'da binde 19,6, A. B. D. de, binde $5,2, 
Irak'ta binde 29,1, Guatemala'da binde 91,3, 
Arnavutluk'ta binde 92,1, Ekvator'da binde 104, 
Birleşik Arap Cumhuriyetinde binde 133, Fas'
ta binde 149 ve Türkiye'de binde 165 en [çok 
ölüm miktarı... Bu da mı ayıp efendim, bjunu 
bilmekte mi ayıp? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sual sorarak 
cevap verilmesini beMemiyelim. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Bütün bufnlar 
ortadayken, resmî yayın organlarında yayınlan
mışken, Devlet Plânlama Teşkilâtınca vef ba
kanlıklarca biliniyorken, acaba çare ve tejdbir 
düşünülmüş mü? Bunun üzerinde de duracağım. 

İkinci Beş Yıllık Plânın ve 1968 programı
nın, «uygulanacak politikalar ve alınacak [ted
birler» kısmını dikkatle inceledim. 

i 

İlk önce şunu kesinlikle ifade edebilirim 
ki, 13 270 orman ve dağ köylerimizden, bulun
dukları yerlerde kalkmdırılmaları mümkün ol-
mıyan ve 3 milyon vatandaşımızın yaşadığı 
5 042 köyümüz için İkinci Beş Yıllık Plânda 
ve 1968 yılı programında ve Hükümet Prog
ramında hiçbir tedbir ve politika yoktur, j Hü
kümet Programında, «Köy İşleri Bakanlığı, (yer
leşim yerleri özel sorunlar getiren dağ ve| or
man köylerinin sorunlarını çözmekle ilgili çalış
maların tümünü bir proje içinde inceliye^eek-
tir » kaydiyle sorunun çözümü belirsiz bit za
mana bırakılmıştır. ' 
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Orman köylerinin kalkındırılmasında başlı
ca rolü oynıyacağma bizim kesinlikle inandığı
mız ve Anayasamızın âmir hükmü olan toprak 
reformundan A. F. iktidarının dikkatle kaçın
dığı farkedilmektedir. Toprak reformu yapıl
madıkça orman köylerimizin gerçek bir kurtu
luşa nasıl bir yolla kavuşacağını kestiremiyo
ruz. 

Yine kanun hükmü olan 50 milyon lira Ha
zine yardımının 1968 bütçesinde orman köyle
rinden esirgendiğini üzülerek gördük. Dana ön
ceden atimhış; olan Orman Genel Müdürlüğünün 
Mumum faaliyetlerinin orman köylüsüne gör
dürülmesi kararının orman köylüsüne günlük 
faydası ise sadece 28 kuruştur. 

Köyler için alınacağı belirtilmiş olan ted
birlerin bir çoklarından orman köylerinin de 
yararlanacağını kabul ediyoruz. Ancak, orman 
ve dağ köylerinin kalkındırılması için alınması 
düşünülen tedbirleri, bölgeler arası dengeli kal
kınma esprisinin gerektirdiği ölçüde cesaretli 
ve ayrıntılı bulmadığımızı belirtmek isterim. 

İkinci Beş Yıllık Plânın 249 ncu sayfasının 
(N)1 bendinde; hayvan ırklarının ve meraların 
ıslâhında mesleke yönelme eğitimi programla
rında orman ve dağ köylerine öncelik verileceği, 
yüksek verimli ve orman için zararsız hakan
ların ikame edilmesi çabalarının hızlandırılması 
va'dinin 50 milyon Hazine yardımının esirgen
diği orman köylerimizde ne mânaya geldiğini 
anlamakta güçlük çektiğimizi itiraf etmek iste
riz. 

1968 programı yatıranların illere göre da
ğıtanı kitabında İkinci Beş Yıllık Plânın 249 ncu 
sayfasının (N) bendinde, yani yukarda arz et
tim, orman ve dağ köyleri için öngörülen önce
liklerin verilip verilmediğini, ormanlara zarar
sız hayvanların ikame edilme çabalarının hız
landırılıp hızlandınlmadığmı sabırla araştırdık. 

Biraz evvel okuduğum; orman ve dağ köy
lerinde öncelik verileceği söylenmiş olan konu
larda, yani hayvan ırklarının ıslahı, zararsız 
hayvanların ikamesi ve mesleke yönelme eği
tim harcamalarının iller arasındaki dağıtımı
na ait bir kaç örnek vermek istiyorum. Ba
kalım öncelik var mı yok mu? 

İÖ9S köyünden 736 köyü orman köyü olan 
Kastamonu'da, 1968 yılı yatırımı 1 milyon, 

proje değeri 2 800 000. Fert başına düşen, 
1968 yılı yatırım miktarı 230 kuruştur. 

828 köyünden 484 köyü orman köyü olan 
Samsun'da, 1968 yılı yatırımı 4 425 000, pro
je değeri 9 225 000, fert başına düşen 1968 
yılı yatarım miktarı 670 kuruş. 

Şimdi, orman ve orman kenarı köy miktarı 
az olan diğer bir iki ilimizi misal arz edece
ğim: 556 köyünden 4 köyü orman köyü olan 
Van'da, 1968 yılı yatırımı 1 863 000', proje de
ğeri 6 886 000, fert başına düşen 1968 yılı ya
tırım miktarı 9 liradır. 

Ö Halde yükardaki orman ve dağ köylerine 
hâkim olan illerimizde Öncelik verilmediğini 
fert başına düşen yatırım miktarının, orman 
köy adedi az olan illerimizden fazla olmadığım 
görüyoruz. 

485 köyünden 6 köyü orman köyü olan Kay-
seri'de 1968 yılı yatırımı 4 425 000 proje değeri 
15 537 000, fert başına düşen 1968 yılı yatırım 
miktarı 9 liradır. O halde görülüyor ki sayın 
milletvekilleri, meraların ıslahı, hayvan ırkları
nın İslahı ve ormanlara zararsız hayvanların ika
mesi, mesleğe yönelme eğitiminde orman köy
lerine öncelik verileceği vaatleri ve İkinci Beş 
Yıllık Plân istekleri yerine getirilmemiştir. 

Sanayileşmenin orman ve dağ köylerinin de 
birçok meselelerini birlikte halledeceğini kabul 
ediyoruz. Ancak asıl olan orman ve dağ köyle
rinin de artan gelir ve refahtan günü gününe 
payını almasıdır. Eğitimde fırsat eşitliğinden 
günü gününe - günü gününeyi bıraktık, yılı yı
lma - yararlanmasıdır. Orman ve dağ köylerin
de yaşyıan 7 milyon insanımızın kalkınması, 
insan haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesine 
ulaşması, sanayileşmemizi ve şehirleşmemizi bek
lemeye kalacaksa bu tarz kalkınma sosyal ada
lete dayak bir kalkınma değil, kalkınmamızın 
büyük kısmının sosyal feragatine, diğer bir de
yimle sosyal çileye dayalı bir kalkınma olur. 
Nitekim, 1963 yılında 368 milyon dolar olan top
lam ihracatımızın 284.2 milyon doları, yani 
% 77,23 ü, 1968 yılında 490,5 milyon dolar olan 
toptan ihracatımızın 379 milyon dolan tarım 
ürünlerine aittir. Buna rağmen beş yıllık orta
lamaya göre millî gelir artışında en düşük pay 
tanm sektörüne düşmektedir. Tarım sektörün
de de en düşük payın orman ve dağ köylerine 

— 200 — 
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düşmekte olduğunu yukarıda misalleriyle gör
dük. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 1968 • 1972, 
fert başına düşen gayrisâfi millî hâsılanın 2 580 
liradan S 200 liraya, fert başına özel tüketimin 
de 1 755 liradan 1 980 liraya yükseltileceği ön
görülmüştür. Halbuki İkinci Beş Yıllık Plânın 
240 ncı sayfasındaki 119 ncu tabloda, 1 - 50 dö
nüm arasındaki küçük toprak sahiplerinin fert 
başına yıllık kazancının 485 lira ve bir ferdin 
günlük her türlü harcamasının 132 kuruş oldu
ğunu, değişik bölgelerde yapılan araştırmalar
da ise, orman ve dağ köylerinde aile bütçesinin 
daima açıkla kapandığını gördük. Gelecek ku
şakların refahı için bugünkü kuşaklardan, sa
nayi sektörünün kalkınması için tarım sektörün
den, şehirlerin kalkınması için köylünün, geniş 
toprak sahiplerinin kalkınması için toprağı ye
tersiz olanlardan veya topraksızlardan feragat 
ve fedakârlık istemek İkinci Beş Yıllık Plânın 
gerçek esprisi ve stratejisi olarak ortaya çıkı
yor. 

Nitekim 4 ncü sayfada, toplum 1968 - 1972 
döneminde tüketimin artırılmasından çok, Türk 
ekonomisinin hızlı gelişmesini devam ettirebilir 
güce kavuşturulması ve dolayısiyle gelecek ku
şakların refah seviyesinin artırılması İkinci 
Beş Yıllık Plânın temel amaeı olarak tanımlan
maktadır. ' 

Yukarıdan beri arz ettiğimiz olayları ve mi
salleri Sayın Başbakan ekseriya belli cümlelerle 
karşılar. Muhtemelen yine; «Bütün bunlar bi
zim iktidarımız zamanında mı oldu? Bunlar üç 
sette içinde mi bu hale geldi?» diyeceklerdir. 
Sayın Başbakana hak veririz. Ne yapılmayan
lar, fakat ne de yapılanlar elbette üç senede 
meydana gelmemişlerdir. Gerçek şudur ki, az 
gelişmişlik çizgisini aşmış, sosyal ve ekonomik 
bünyesi güçlenmiş, gelişme şartlan ve imkânları 
bakımından olgunlaşmış bir Türkiye'yi devral
mış olmak, bizim kanaatimize göre, Sayın De-
mireH şanslı başbakanlardan biri yapmıştır. 

Burada Sayın Başbakanın bir alışkanlığın
dan daha söz etmek istiyoruz. Genellikle derler 
İd: «Anayasamızın 35 ve 52 nci maddelerinin 
öngördüğü sosyal ve iktisadi hakları verelim.» 
Biz de buna taraftarız. Ancak Anayasamızın bir 
de 53 ncü maddesi var. Anayasamızın 53 ncü 
maddesi: «Devlet, bu bölümde belirtilen» yani 
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biraz evvel arz ettiğim 35 ve 52 nci maddelerde 
belirtilen «iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma 
ödevlerini, ancak iktisadi gelişme ile malî kay
naklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirir.» 
demektedir. Anayasamızın 41 nci maddesinin 
âmir hükmüne rağmen, Kalkınma Plânlarında 
yatırımların toplum yararının gerektirdiği ön
celiklere yöneltilmesi, yoksul halkımızın insan
ca yaşaması için tedbirler alınması söz konusu 
olduğu zaman, malî kaynaklarımızın yetersizli
ğini ileri süren; Boğazköprüsü söz konuşul ol
duğu zaman ise 2 milyar lirayı bulabilen bir 
iktidar, sosyal çileye dayalı bir kalkınmanın 
içinde demektir. 

İlerisi için isimlerini yaşatacak büyük eser
ler bırakmak beşerî bir zaaftır. Hükümet eden
lerin kendilerini bu gibi zaaflardan kurtarmala
rı gerekir. Bilinmeli ki, toplumun ıstırabı ve se
faleti üzerine kurulmuş büyük lüks eserler kim
seye umduğu namı ve şerefi getirmemiştir; ve 
getirmiyecektir. Çoğunluk yoksulluktan kur
tulmadıkça azınlık için lüks haramdır, hatam 
olmalıdır. 

7 milyon insanımızın yaşadığı orman; ve 
dağ köylerimiz için daha radikal ve daha cesur 
kararlar almaya mecburuz. Atatürk'ün : «Köy
lü milletin efendisidir» ifadesini bütün buruk
luğu ile içimizde zaptederek ilk önce, sorumlu 
kişiler olarak açıklığa varmamız gerekir. 

Daha mütevazi ve daha gerçekçi bir ifade1 ile 
soyliyelim : Milletin efendisi olmalarını bırak
tık, bunlar bizim vatandaşımız mıdır, değil imi
dir? Bunlar bizim insanımız mıdır, değil midir? 
İlk önce burada,, demogojiye ve suçlamaya iap-
madafi, anlaşmaya varmamız gerekir. Vatanda
şımız ise, insanımız ise bunlar için bir kurtuluş 
yolu bulmaya mecburuz. Bunları terkedilmiş 
bırakamayız. Aksi takdirde (köy - gecekondu -
mezar) üçlüsü daha uzun zaman köylümüzün 
alın yazısı olmakta devam edecektir ve bunun 
adı sanayileşme ve şehirleşme olacaktır. 

Sözlerimizi Mitat Cemal Kuntay'm bir mıs
raı ile bitirmek istiyoruz : «Toprak, eğer uğ
runda ölen varsa vatandır» diyor Sayın Kun-
tay. Herkes bilir ki, hiçbir ülke bu yönden Tür
kiye toprakları kadar vatanlaşmamıştır. Top
rağımızın vatanlaştığ, kadarı insanımızın da) va
tandaş olacağı günü özlüyoruz. İçimizde şair 
Kuntay'm mısraının heyecanını muhafaza ede
rek yeni bir özlemle tekrarlıyoruz : Toptak, 
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üstündekileri insanca yaşattığı oranda vatan
dır. insan, toprağında insanca yaşadığı oranda 
vatandaştır. 

Meclis araştırmamıza müspet oy kullanma
nızı diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(O.H.P.) sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz, Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Ahmet Üstün'ündür. 

Buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA AHMET ÜSTÜN 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Sayın Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile 
Sayın Manisa Milletvekili Mustafa Ok arka
daşlarımızın, orman içi köylerinin durumunu 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir meclis araştırmasına dair önerge
leri hakkında Güven Partisi Millet Meclisi Gru-
punun görüşlerini arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri; orman içi köylerinin 
durumu genel köy sorunlarımız içinde yeri ve 
önemi büyük olan ayrı bir özelliğe sahiptir. 
Türkiye'de 13 270 orman köyü vardır. Bu mik
tar tüm köylerin % 37 sini teşkil eder. Orman 
köylerinin 5 020 adedi orman içi köyüdür. 2,5 
milyon nüfus bu köylerde barınır. 8 250 adedi 
orman kenarı köyüdür. 4,5 milyon vatandaşı
mız bu köylerde yaşar. Toplam olarak Türki
ye'de 7 milyon insan orman köylerinde otur
maktadır. Bu da genel nüfusumuzun % 30 unu 
teşkil eder. Bu köyler gizli ve açık işsizliğin ve 
şehirlere göçen gerçek kaynağıdırlar. Sert ta
biat şartları içersinde sağlıklarını koruyabil
mek için daimî mücadele halindedirler. Bu köy
lerde ikış aylarında mutlak bir issizlik vardır. 
Yaşayabilmek için yaz aylarında çok çalışmak 
mecburiyetindedirler. Orman içinde barınan ye
di milyon insan, Türkiye'de fert başına millî 
gelir ortalaması olarak genel ortalamanın 
çok altında bir gelire sahiptirler. Orman köyle
ri halkı sosyal ve ekonomik yönden yokluk ve 
yoksulluk içindedirler. 

Diğer taraftan asırlardan beri toprak, su ve 
bitki gibi tabiat kaynaklarımızın yanlış ve ip
tidai şekilde kullanılması, topraklarımızın eroz
yonlarla tahrip edilmesi neticesini ve genel fa
kirliğimizin nedenlerini doğururken, orman 
köylülerini daha da fakir hale getirmiştir. 

Bugün 5 500 orman köyünde yapılan araş
tırmalar, bu köylerin % 02 sinin bulundukları 
yerde kalkmdırılabileceğini, % 38 inin ise bu
lundukları yerde kalkındırılmalarının mümkün 
olmadığını göstermektedir. 

Orman içinde ve civarında yaşıyan insanlar 
bir ortak yaşayış içinde bulundukları, en önem
li tabiî kaynaklarımızdan olan ormanla ve onu 
korumak ve geliştirmekle görevli devletle kar-
şıkarşıya gelmişlerdir. Ormanların korunması 
ve yeni orman yetiştirilmesi ne derecede önem
li bir konu ise, aynı şekilde bu bölgelerde yaşı
yan vatandaşlarımızın yeterli geçim imkânları
na saJbibolmaları konusu da o derece önemli
dir. 

Sayın milletvekilleri, her servet gibi orman 
serveti de insanlığa ve insanlara, Türk vatanda
şına faydalı olacaksa değer taşır. Ormanı koru
mak ve orman servetini muhafaza etmek için 
orman içinde barınan insanların yok olmak ka
deriyle karşı karşıya bırakırsak bu servet hiç
bir değer taşımaz. Orman sınırı içinde görünen, 
fakat ormanla ilgisi olmıyan zeytinlik, meyva 
bahçesi, bağ, mera ve kültür arazileri vardır. 
Bunlar Devlet ile vatandaş arasında ıstırap kay
nağıdır. Bu ıstırabın dindirilmesi için İkinci 
Beş Yıllık Plânın müzakeresi sırasında Güven 
Partisinin takriri ile orman sınırlarının yeniden 
tesbiti ve yeniden Orman kanunu tasarısının 
Hükümetçe hazırlanması konusu Yüce Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümetin bu konuda ne gibi hazır
lıklar yaptığını bilmemekteyiz. Bu hususu bil
hassa Sayın Hükümetin dikkatine arz etmek is
teriz. Orman vasfını kaybetmiş, mera, bağ, bah
çe, kültür arazisi halinde bulunan içinde yaşı
yan köylülerin hizmetinde olan ve fakat orman 
sınırları içinde bulunduğu için orman muhafaza 
memurlarının tutacağı zabıtla bu vatandaşlar 
mahkemelere sevk edilmektedir. Bu, hem millî 
gelirimiz bakımından, hem de orman içinde ya
şıyan vatandaşlarımızın geçimleri bakımından 
önemli bir konudur. Sayın Hükümet, bu konuda 
hazırlıklarını süratle ikmal etmelidir ve Yüce 
Meclis huzuruna tasarıyı süratle getirmelidir. 

Her sene 50 milyon lira bütçeye ödenek ko
nulmasına dair kanunun bu hükmü yıllardır ih
mal edilmiştir. Kanun gereğince orman köyleri
nin kalkınması için bütçeye 50 milyon ödenek 
konulmalıdır. Eğer bu kanun hükmü yerine bu-
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güne kadar getirilmiş olsaydı, şimdiye kadar 
en az 500 milyon liralık bir imkân orman köy
lerinin kalkınmasına yardımcı olurdu. Halbuki 
bugüne kadar bütçeye konan ödenek toplamı 
15,5 milyon lira civarındadır. Orman köylerinin 
durumunu her türlü istismarın dışında ele al
mak ve bu konuyu bütün ayrıntıları ile tesbit 
etmek lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Bugün orman 
köylerinde mevcut işgücü prodüktif işlerle de
ğerlendirilmelidir. Orman köylerine imkânlar 
ulaştırılmalı, toprağın rasyonel kullanılması öğ
retilmelidir. Her türlü eğitim programlarında 
orman köyleri önceliğe sahibolmalıdır. 
Küçük sanayi, el ve ev sanatları gelişti
rilmelidir. Türk köylüsünün aldığı ortalama 
tarım kredisi miktarı gerçek ihtiyacın çok al
tındadır. Orman köylüsü ise bundan daha az 
istifade etmektedir. Tapu ve kadastro işleri de 
ikmal edilmediği için, bağ, bahçe, çayır, mera 
tesis ve tevzii, sulama ve drenaj, arazi ıslahı 
gibi çalışmalar için kredi alamamaktadır. Or
man köylerine Devletin teknik ve malî yardım
larının ulaştırılması, kredilerin kendilerine inti
kal edebilmesi, bu köylerin özellikleri dikkate 
alınarak yeni bir sisteme bağlanmalıdır. Bu ve 
buna benzer tedbirler topyekûn ele almıp or
man ve orman köylümüzün ilişkilerini düzenle
mek ve ıstıraplarına çare bulmak yolunu, ka
nun koyucu Yüce Meclisimizin böyle bir araş
tırmayı yapması ile açmış olacaktır. Mec
lisimizin böyle bir araştırma neticesinde mevzu
lara eğilmesi müşterek hal tarzı aramada bü
yük bir kolaylık sağlıyacaktır. 

Bu görüşle, Güven Partisinin araştırmanın 
lehinde oy kullanacağını arz eder, Yüce Mec
lisi saygıyla selâmlarım. (G. P. sıralarından, al
kışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi işgüzar. 

Buyurun efendim söz sizindir. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; Aydın Milletvekili Sayın Reşat özarda ve 
Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Ok arkadaş
larımızın orman içi köylerin durumunu incele
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması isteğine dair önerge
leri üzerinde bendeniz de Millet Partisinin Mec
lis Grupu adına görüşlerini arza çalışacağım. 

Bu konuyu buraya getiren arkadaşlarıma, 
bir ormancı olmak hasebiyle, evvelâ teşekkür 
etmek isterim. Esasında bütün partililerin bu 
konu üzerinde bir fikir birliğine varmış olduk
larını görmenin de ayrı bir huzurunu duymak
tayız. ! 

Gerçek şudur M, orman içerisinde yaşıyan 
köylülerin durumu köylerimizin sosyal, eko
nomik, kültürel vaziyetleri, diğer köylü ve 
köy münasebetleriyle mukayese ettiğimiz tak
dirde, çok geride bir durum arz etmekte ve 
hakikaten iktidarların, hükümetlerin üzerin
de eğilmesini icabettirecek kadar acıklı, du
rumlar arz etmektedir. 

Arkadaşlarımız muhtelif rakamlar vermek 
suretiyle orman içinde yaşıyan köylü vatan
daşların nüfuslarını ve köy adedlerini belirt
tiler. Bunlar arasında çeşitli değişiklik ol
makla beraber, bilhassa Devlet istatistikleri
nin vermiş olduğu bilgiyi esas tutmak gere
kirse, bugün orman içerisinde yaşıyan I köy
lerin durumu, orman içi köylüleri, orman ke
narında yaşıyan köylüler ve 6831 sayılı Orman 
Kanununa göre on kilometre içersinde yer al
mış köylerin yekûnu 21 binin üzerinde ve ya
şıyan insanların da nüfus olarak miktarı 10 
milyonun üzerinde bulunmaktadır. Bu,; bize 
göstermektedir M, Türkiye nüfusunun üçte 
biri tamamen orman içerisinde yaşamakta
dır. Yalnız, yaşıyan bu insanların belki 7 - 8 
milyonu kesinlikle belli olmamakla beraber, 
çünkü ormanlarımızın esasında gerçek mâ
nada tahdidi yapılmak suretiyle miktarları 
da tesbit edilmiş değildir, öteden beri orman
ların işgal ettikleri sahalar daima değişik 
rakamlarla ifade edilmiştir, 10 buçuk mjlyon 
hektar denmiştir, 15 milyon hektar denmiş
tir. Kesinlikle belli olmadığı için de Orman Ka
nununa göre ve Silvikültür tekniğine göre or
man tarifine giren orman içerisindeki yaşı
yan insanların gerçek sayıları ve köklerin 
adedi de kesin olarak belli değildir. Yalnız 
belli olan nokta, bütün orman içi köyleri, ke-
nariyle beraber, Orman Kanununun verdikle
ri haklardan faydalanan köylülerin nüfusu
nun, genel nüfusumuzun üçte birini teşMJ edi
şidir. Bu, gerçekten büyük bir rakamdır. İÇün-
kü ormanlar esasında yetişme şartlarına i göre 
en verimsiz, sarp, meyilli arazi üzerinde bu-
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lunduğuna göre,, böyle topraklarda meskûn 
olan insanların orada bulunması, hayatlarını 
geçindirmesi de o derece zordur. Esasında or
manların durumu da değişiktir. Koru orman
ları, bozuk koru ormanları, bataklık şeklinde
ki işletilen ormanların içinde yaşıyan insan
ların malî ve ekonomik durumları da orman
ların zenginliğine, orman içerisinde yapılan 
işlerin hacmine bağh olarak değişmektedir. 
Esasmda, Türkiye'de 1937 de 3116 sayılı Ka
nunda Devlet Orman işletmeciliği bilhassa yer 
almış, o güne kadar tamamen kendi haline 
bırakılmış olan ormanlar bizzat Derlet eline 
verilmek suretiyle işletilmesi cihetine gidil
miştir. Bununla bizim bugün üzerinde aktü
el bir konu olarak durduğumuz orman içi 
köylülerin durumu zamanla ortaya çıkmıştır. 
1937 den bu yana 31 yıllık tatbikat hayatın
da çeşitli şekilde kanunlar değiştirilmiş ve 
bu değişik kanunlar içerisinde çok az farklı
lıkla orman işletmeciliği çalışmasına devam 
etmiştir. Nihayet son olarak 1956 tarihinde 
çıkarılmış olan 6831 sayılı Kanun, orman için
de yaşıyan insanlara bâzı imkânlar tanıyan 
maddeler getirmiştir. Bu, tamamen millî ser
vet olarak telâkki ettiğimiz ormanları bir 
yandan muhafaza etmek, ormanlara modern 
anlamda işletmeye açmak, ondan en iyi şe
kilde verim almak ve bu meyanda da içinde ya
şıyan köylülere imkân tanımak, onlara iş sa
hası açmak, onlara ve çeşitli tesislerle örnek 
olmak gayesini gütmektedir. 

Bugün yurdumuzun muhtelif yerlerine da
ğılmış - kesin olarak bilmiyorum, belki bir İM 
rakamda hata edebilirim - 23 Orman Başmü
dürlüğü, 178 e yakın da Orman İşletme Mü
dürlüğü çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışma
ların elbetteki iyi tarafları yanında mahzur
ları da ortaya çıkmıştır. Yalnız, orman içeri
sindeki insanların yola kavuşturulmasında, 
elektriğe kavuşturulmasında ve onlara iş ve
rilmesinde orman işletmelerinin büyük fayda
ları olmuştur. 

Şunu hemen ifade etmek isteriz M, bu iş
letmeler ne kadar güzel çalışırsa çalışsın, or
man içinde yaşıyan 10 milyon insanın hayat 
seviyesinin iyi bir şekilde yükseltilmesini sağ
laması mümkün değildir. 

Bir Hükümet ve iktidar politikası ve aynı 
zamanda milletlerin ormancılığa ve orman 
içinde yaşıyan insanlara kıymet vermesine de 
bağlıdır. Çünkü öteden beri orman - halk müna
sebetlerinin düzenli bir şekilde gitmeyişinin se
bepleri incelenirken daima tek yönlü düşünül
müş, bir kısmı bunu kanunlara, bir kısmı da 
ormancılara yüklemiştir. Halbuki kanunlar 
Büyük Millet Meclisinden çıkarılmakta, bun
ların tatbikatçıları ormancılar olmaktadır. 

Ormancılar da insan olduğuna göre, bun
ları tatbik eden bütün insanlar gibi onların 
da elbette hataları olacaktır. Bu bakımdan 
bu kısımları biz tamamen teferruat olarak ka
bul etmekteyiz. Esas, orman içinde yaşıyan köy
lülerin acıklı durumuna ne şekilde son verile
ceği meselesi ele alınmak suretiyle buna bir 
tedbir aramak mecburiyeti vardır. 

Bunun için bir Meclis Araştırması getiril
miştir. öyle zannediyoruz ki, sayın iktidara 
mensup arkadaşlar da en az bizim gilbi düşün
mektedirler. Orman içinde yaşayan vatandaş 
ların dertlerini yakından bilmektedirler. Bu 
vönüyle de böyle bir araistırmanın açılmalına 
bizler gibi onların da müspet oy vereceğine ina
nıyorum. 

Bugün orman içindeki acıklı halin sebeple
ri, her şeyden evvel, ormanlarımızın gün geç
tikçe takattan yoksun hale gelmesi, azalması, 
toprağın verimsiz olması, arz ettiğim gibi sarp 
dağlar üzesinde ormanların bulunması ve orman 
içindeki köylülerin de yıllık artışın şehir nüfu
suna nazaran üstün oluşu; ortalama % 3 nisbe-
tinde, hattâ daha fazla 4 - 4,7 ye kadar orman 
içinde yaşıyan köylülerin nüfusunun artışı da 
kendi durumlarını kötüye götüren faktörler ara-
smra sayılmalıdır. 

6831 sayılı Orman Kanunun 13 ncü maddesi
ne temas eden arkadaşlarımın ifade ettikleri gi
bi, her yıl orman içerisinde olup da bunların 
başka yere nakledilmeleri dışında orada kalkm-
dınlmalarını sağlamak amaciyle 50 milyon lira- -
dan aşağı olmamak üzere bir kredi fonunun ay
rılması gerçek mânada kanunun getirdiği en 
iyi hükümlerdendir. Buna rağmen maalesef 
1956 dan 1968 e kadar 12 yıllık dönem içinde 
bir iki seneye inhisar etmek üzere tahsisat kon
muş ve onun dışında bu madde çalıştırılama
mıştır. Çalışmadığı için de her yıl nüfus artmış, 
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toprak verimini kaybetmiş ve halk, haklı olarak, 
başka yere -göç etme imkânı da olmadığı için 
orman içinde yaşamak zorunda kalan her vatan
daş gibi onlar da yakacak ihtiyaçları için odun 
diye ağacı kesmişlerdir,, kendisine ev yapabil
mek için de zatî ihtiyaç diye gerek resmî yol
lardan, gerekse gayrıresmî yollardan istifade 
etmek suretiyle ormanın aleyhine hir çaba gös
termiş ve bu, orman toprağının esasında bozuk 
olan toprağın aşınmasına, kaymasına, verimsiz 
hale gelmesine sebebolmuştur. 

Orman köylerine verilen kredileri hemen 
arz edelim : 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü mad
desi gereğince ayrılan 11 milyon 500 bin liralık 
kredi 1967 yık içerisinde dağıtılmıştır. 1968 yılı 
içinde buna 4 milyon daha ilâve edilmiştir. 

Gene 6831 sayılı Kanunun 35 nci maddesi ge
reğince ayrılan 1 milyon liralık fondan 1966 yı
lı sonuna kadar tuğla ocağı için, kiremit ocağı 
için, kireç ocağı için orada yaşıyan vatandaşla
ra 177 bin liralık kredi verilmiştir. 

•Bunları arz etmekteki maksadım, böyle kre
dilerin işin esasına girilmediği müddetçe bir 
muvakkat tedbir olacağına işaret etmektir. 

Yine bizim Döner Sermaye Talimatnamesi 
vardır. Bu talimatnamenin 40 ncı maddesi ge
reğince de ayrılan fonlar ^vardır. Bu fonlar
dan da yine vatandaşlara linyit ocağı için, 
ısıtma, pişirme ocağı için, dam örtüsü için, 
fennî an kovanı için de çeşitli krediler ve
rilmiş ve bunların durumlarının ıslah edilmesi 
için yardımcı olunmuştur. 

Orman köylerine bu yönde kredi vermek 
suretiyle onların durumlarını ıslah etmek 
mümkün değildir kanaatini taşımaktayım. 
Çünkü bunlar gelip geçici olan tedbirlerdir. 
Esas devamlı, köklü tedbirler almak ve orman 
içinde yaşıyan köylülerin muayyen hayat se
viyesine erişmesini sağlayıcı kaynaklara kavuş
turmak lâzımdır. 

Meselâ yine 6831 sayılı .Orman Kanunu
nun 40 ncı maddesinde, orman - köy koope
ratiflerinden bahsedilmiştir. Esasında 1956 
da çıkan bu kanun 1961 de yürürlüğe giren 
Anayasanın 51 nci maddesinin de ruhuna uy
gun olarak konulmuştur. O zaman bu Ana
yasa olmadığı halde demek ki, diğer Av
rupa memleketlerinde yapilan tatbikatlar ele 

alınmak suretiyle köylülerin durumunun ıs
lah edilmesi için kooperatife önem verilmiş ve 
köy orman kooperatifleri kurulmuşsa, orman 
işletmelerince yol inşaat, istihsâl, nakliyat ve 
emsali gibi bütün orman içi faaliyetlerinin 
yapımının bu kooperatiflerine tercihan veril
mesi bu kanunun 40 ncı maddesiyle öne alın
mıştır. Ama, şunu da hemen ifade edelim 
M; maalesef bu maddeler tam mânasiyle ça
lıştırılmamıştır. Çünkü Anayasanın 51 nci mad
desi, hepimizin malûmu olduğu üzere, Dev
letin kooperatifçiliğin gelişmesinde yardımcı 
olacağını âmirdir. 

Esasen Devlet Orman İşletmeciliği de, ora
daki halkın gelişmesi ve ormanın iyi bir şe
kilde işletilmesi için kurulduğuna göre, ev
velâ Devlet Orman İşletmelerinin bunu bi
rinci vazifesi telâkki etmek suretiyle ele al
ması ve kurulmuş olan orman içindeki köy 
kooperatiflerine imkân tanınması gerekirken 
bu da ele alınmamıştır. Bir iki işletmeler
de faaliyete geçen vatandaşların bu arzuları 
akim kalmıştır, tatbik mevkiini bulamamıştır. 

Yine zamanınızı almamak için Anayasa
nın 52 ve 53 ncü maddesinde toprakların ko
runması, orman içinde olduğu gibi orman dı
şındaki köylülerin de her türlü geçim seviye
sinin iyi hal alabilmesi ve bunların iyi geçim 
kaynağına kavuşabilmesi için tedbirlerin Dev
let tarafından alınmasını âmirdir. 

Bu bakımdan biz, hu maddelere kısaca do
kunduktan sonra, orman içindeki yaşıyan va
tandaşların durumunu kısaca arz ve izah et
tikten sonra araştırma açıldığı takdirde bâzı 
esaslı tedbirlerin alınması ile bunların duru
munun düzeleceğine işaret etmek istiyoruz. 

Bugün orman içerisinde yaşıyan köylü
leri yakından tanıyan arkadaşlarımız bilimler. 
Araştırma önergeleri tamamen orman içi köy
lerine aidolduğu için, Anadolunun köyle
rinden veyahut da diğer köylerden bahsetmi-
yeceğiz, münhasıran orman içinde yaşıyan 
köylülerin durumundan kısaca bahsedeceğiz. 

Türkiye'de en çok ormanın kesif olarak 
bulunduğu Bolu Başmüdürlüğü, Kastamonu 
Maşmüdüılüğü ve bunların içerisinde de Kas
tamonu işletme Müdürülğü ve Ayancik İmlet
me Müdürlüğü sınırları içinde kalan en ke
sif ormanların, en zengin ormanların (hattâ 
Belçika Şirketinin bile Türkiye'de Zingal'Şir-
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keti diye, hem nakliyat bakımından, hem de 
ormanların verimli olması bakımından Ayan
cık ormanlarını işletmek için burada kurul
muştur.) içerisinde yaşıyan köylülerin durum
larına işaret etmek istiyoruz. 

Avrupa'da, diğer memleketlerde zengin or
man içerisindeki köylülerin durumu en iyidir, 
yani ormanın zenginliği ile paralel olarak gi
der durumları. Halbuki bizim memleketimiz
de tamamen aksinedir. Bugün orman içeri
sinde tam ormanın göbeğinde yaşıyan insan
ların durumu, bâzı zaman taş devrini andıra
cak şekilde geridir. Bunların çoğu yoldan, 
sudan, ışıktan, okuldan mahrumdur. Bunları 
ben ismen vermek istemiyorum, çünkü bunu 
yakinen tanıyan arkadaşlarımız bilirler. Or
man içinde doğarlar bunlar, askerliğe gittik
ten sonra yine oraya gelir, orada bâzı yerler
de yaşamadan ölürler. 

Bendeniz orman mühendisi olarak çalıştı
ğım zaman değil, şimdi bir arkadaşınız ola
rak da gittim aynı köylere. Bâzı köylerde, 
meselâ Bolu'nun Yılıoa Orman işletmesine 
bağlı köylerde, Sinop'un Durağan ilçesine bağlı 
birkaç köyde, Ayancığın yine dağ köylerin
de yaşıyan halkın yastıklarının kütük oldu
ğunu, yataklarının keçe olduğunu, görürsü
nüz arkadaşlar, bugün dahi. 

Bunların yiyecekleri, ben liste vermek is
temem, sadece bir avuç mısırı kaynıyan suya 
dökmek suretiyle karıştırırlar ve bunu içer
ler. Bundan sonra orman içerisinde ya yolda 
çalışırlar varsa iş, yahutta sürütme yapmak 
suretiyle iş yaparlar, öküzü veyahut da 
mandası varsa onunla ara istif yerlerine Dev
let orman işletmelerinin verdiği vahit fiyat 
üzerinden nakliyat yaparlar. Bunların bütün 
çalışma müddetleri işgüclerini sarf ettikleri za
man, ortalama işgünü olarak 45 - 60 günü geç
mez, ortalama olarak arz ediyorum. 

Bu orman içerisindeki köylülerden çoğu 
çaresizlik içerisinde köyü terk ederler. Ayan^ 
cık'm öyle köyleri vardır M; 100 haneli bir 
köyde İM hanenin 65 veya 70 yaşlarında 
İM erkeğini görebilirsiniz veya tek erkek gö
remezsiniz. Bunlar tamamen köyü terk etmiş, 
gurbetçiliğe gitmiştir. 

Boyabad'ın köylerinde, Yığlıca'nın köyle
rinde de aynı durumu görürsünüz; nüfusun 
% 50 sinin dışarıda olduğunu, kapıların Mlitli 

bulunduğunu gurursunuz. Orada sosyal ve seks 
durumları da ayrı bir konu olarak, kanıyan 
yara olarak devam eder. 

Arazi esasında verimsiz olduğu için bun
lar bu memleketi terk etmek zorundadır; 
çünkü, arz ettiğim gibi bir İM aylık zaman 
içinde çalışma suretiyle bir yıllık gelirini te
min etmek imkânından yoksun olduğu için dı
şarıda iş aramak zorundadır, Bunun için dışa
rıya giderler. 

Bâzı dış memleket derken Almanya demi
yorum, Ankara, istanbul gibi çeşitli sanayi 
yerlerine kaymak suretiyle tamamen o bulun
dukları memleketi terk ederler. HalbuM 
bunlar, en iyi şeMlde yaşaması lâzımglen in
sanlar, çünkü en zengin ormanların içinde bu
lunmaktadırlar. Orman Kanununun halka tah
mil ettikleri külfetleri yerine getirmek zo-
runluğunda olan insanlar bunlar. Fakat bu 
insanlar, daha ziyade ormancılığın kaba iş
lerini ve kasır işlerini yapmak suretiyle verim
siz sahalarda çalıştılırlar. 

Bunun sebeplerinin arasında kanundan do
ğan noksanlıklar olduğu gibi, bugüne kadar 
alışılmış zihniyetin de tesiri olduğu bir ger
çektir. 

Bugün orman içerisinde yaşıyan ve İM ay
lık zaman içinde bile çalışan insanlann ço
ğunun sigortası yoktur. Bunlar nakliyat ya
parken mandası ölür, kendisi yaralanır, bun
ların karşılığı yoktur, geçer gider. Teminat
sızdır, sigortasızdır. Buna mukabil bir işye
rinde çalışan bir işçinin her türlü sigortası 

| vardır, her türlü imkânları vardır, hastane
den istifade eder, işsizlik sigortası dahi var
dır. Fakat orman içerisinde kendi kaderine 
mahkûm edilmiş bulunan bu insanların hiçbir 
hakları yoktur. Sadece iş açıldığı takdirde 
bir iki ay mecburi çalışır, ondan sonra hiçbir 
iş sahasında yer alması mümkün değildir. 

En kesif orman içerisinde durum böyle ol
duğuna göre diğer hususlara da temas etmek 

' istemiyorum. Yalnız benim temas etmek istedi
ğim bir nokta şudur : 

Bunların bu acıMı hali ne şekilde kurta
rılacaktır? 13 ncü madde çalıştırılmamıştır. 
Çalıştırılırsa giderilir mi? 40 ncı madde, koo
peratifçilik şümullü şekilde orman içinde yay
gın hale getirilirse bu durum ne olacak? Bu 
konu üzerinde elbette ki, araştırma önergesi 
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kabul edildiği takdirde, araştırma yapacak ko
misyon daha iyi bilgilere sahibolacaktır. 

Yalnız hemen şunu arz edeyim ki orman 
içinde olmıyan ilçelerde yaşıyan ve 1 000 lira 
sermaye ile işe başlıyan keresteciler tanırız, 
üç sene, beş sene sonra bunlar zengin birer 
fabrikatör olurlar. Biz, özel sektör aleyhinde 
olmıyan, bizzat özel sektörcü olan bir parti
nin mensubu olarak bunu arz ederken mak
sadımız şudur : Devlet Orman İşletmeciliği 
olduğuna göre ve orman içinde yaşıyan in
sanların her türlü hak ve hukukuna ekonomik 
yönleriyle Devletin eğilmek zorunluğu olduğu
na göre, evvelâ orman içinde yaşıyan insanlara 
tercihan bâzı hakların verilmesi bakımından 
bunlara işaret etmek zorundayız. 

Yerine göre kesilen kerestelik tomruğun 
metrekübü ortalama bugün 250 - 300 liradır. 
Bunun taşıma bedeli ara istif, yerine göre, son 
depoya göre 5 liradan 50 liraya kadar olur. 
Köylü sadece 10 lira, 15 liraya bir metreküb 
tomruğu taşımak suretiyle bunun bedelini alır, 
geçimini buna bağlar. Bu iş bir iki ay için de
vam eder, bir köylü vatandaş bellki 25 - 30 veya 
50 metreküb tomruk taşır. 50 metreküb tomruk 
taşır. 50 metreküb için alacakları en fazda 2 000 
lirayı geçmez. Ama bu tomruklar son depolara 
geldikten sonra çeşitli yönleri ile muhammen be
delleri üzerinden ihaleye çıkarılmak suretiyle 
satılır, bunlar tüccarlara çeşitdi kredilerle, vâ
delerle verilir ve bir metrekübünden bir tüccar 
asgari 100 - 150 - 200 - 300 lira kazanır. Bu bir 
gerçektir. 

O halde köy orman kooperatiflerinin kurul
masını öngören kanunun taşıdığı ruh, benim 
kanaatime göre ve esasında Meclisin zabıtların
da da bunu görmek mümkün, esbabı mucibe-
sinde orman içinde yaşıyan köylü vatandaşlara 
kooperatif kurmak suretiyle imkânları kaydır
mak ve köy orman kooperatiflerine üye olan 
köylü vatandaşlara tüm olarak orman içindeki 
işleri vermek ve hattâ kurulacak olan fabrikas
yon faaliyetlere bunları ortak ettirmek suretiyle 
onların hayat seviyesine katkıda bulunmak, on
ları tamamen kurtarmaktır. Bu yolların araştı
rılması lâzımdır. Yoksa ne kadar orman işlet
mesi hüsnüniyetle çalışırsa çalışsın, ki böyle 
hüsnüniyetle çalışır; çünkü Devlet Orman İşlet
meleri gibi yüksek tahsil yapmış, dağ başların

da memur bulunduran bir teşkilât da yoktur. 
Bir orman yüksek mühendisi dağ başında bölge 
şefliği yapar. En az tahsili olan mühendis mua
vinleri, teknikerler, lise muadilidir, bölge şefliği 
vazifesini yaparlar, köylerde, nahiyelerde vazi
fe görürler. Bunlann bütün amaçlan köylüye 
yol götürmek, iş sahası açmaktır. Bunlar kapa
siteleri nisbetinde karınca kararınca açılan iş
lerdir, bunları tatmin etmekten uzaktır. 

Bilhassa bugün bizim memleketimizde açıl
mış kereste fabrikaları, lif sanayii oldukça inki
şaf etmiştir. Bugün Akkuş Kereste Fabrikası, 
Antalya Ambalaj Sanayii, Ardeşen Kereste Fab
rikası, Artvin Lif - Levha Fabrikaları, Ayancık 
Kereste Fabrikası - ki, bu büyük çapta bir ke
reste fabrikasıdır - Bafra - Bartın, Ulupmar, 
Bolu, Karacasu, Borçka, Cide, Demirköy, Dev
rek, Dursunbey, Düzce, Eğridir, Eskipazar, Ka
rabük, Yenise gibi yerlerde Orman Genel Mü
dürlüğüne bağlı kereste fabrikaları vardır. Bu 
kereste fabrikaları esasında kıymetlendirilmesi 
mümkün olmıyanların işlenilmesi maksadına 
matuf kurulmuş olan fabrikalardır. Bugün bun
lar oldukça geniş çapta ele alınmış, tevsi edil
miştir. Böyle fabrikalar ve bir de kurulacak 
olan kâğıt sanayii fabrikalarına orman içerisin
de yaşıyan vatandaşların; onları başka yerlere 
nakletmemiz mümkün değilse, mutlaka orada 
bulunacak ise; böyle bu gibi fabrikalara hisse
dar edilmesi cihetine gidilmesi, bu imkânların 
araştırılması lâzımgelir kanaatindeyiz. Çünkü 
orman içindeki köylüleri kalkındırmak için baş
ka yere nakletmek mecburiyeti doğarsa; dış 
memleketlerden de muhacir olarak gelen bâzı 
vatandaşlarımız olmakta, Hükümetin bunlar 
hakkında her türlü hüsnüniyetine rağmen ge
rekli tedbirleri alamadığı veyahut da sızlamala
ra mâni olamadığı, yer bulamadığı gerçeği de 
ortadadır. 

O halde orman içerisindeki köylüyü orman 
içinde kalkındırma cihetine gidebilmek için de 
esaslı tedbirlere başvurmak zorunluğu kendili
ğinden ortaya çıkmaktadır. Çünkü kesif orman 
içindeki köylülerin geleceği bakımından, gerek 
çocukları, ailesi, nesilleri ve kendileri için olsun 
ve gerekse ormanların korunması bakımından 
olsun, ya Devlet Üretme Çiftliklerinin ellerinde 
bulunan milyonlarca dönüm araziyi kıymetlen
dirme cihetine gitmek suretiyle orman içindeki 
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köylüleri buraya kaydırmak ve memleketin ge
lecekte mâruz kalacağı sel, seylâp, çığ, erozyon 
gibi tehlikelere göğüs gerebilmek, memleketin 
topyekûn korunması bakımından bu yöne gidil
mesi lâzımgelir, ya da orman içerisinde bunları 
bırakmak suretiyle gerek orman işletmelerinin, 
gerekse Sanayi Bakanlığının orman lif sanayii 
gibi, kâğıt hamuru gibi, kâğıt fabrikası gibi 
açılacak olan tesislerde, ne şekilde olursa olsun 
bunlara hak tanımak, bunları oraya ortak etme 
yönüne gitme zorunluğunu biz -hissetmeliyiz. 

Bunun dışındaki krediler vesaire muvakkat 
tedbirlerdir, hiçbir mâna ifade etmez. «Çünkü 
bu, taşıma su ile değirmen döndürmeye benzer 
esasında. 

Orman içerisindeki yaşıyan vatandaşların in
san .oldukları, vatandaş oldukları, askere alın
dıkları, vergi ödedikleri gerçeği hepimizin malû
mu. Bunu uzun uzun anlatmaya lüzum yok. 
Yalnız orman içinde yaşıyan bütün vatandaşlar 
sosyal imkânlardan mahrumdur. En geri kal
mış insanların yaşadığı yerler hemen hemen or
man içinde yaşıyan insanların bulunduğu yer
dir. 

Bunlar demin söylediğim gibi; öyle olur ki, 
bir -köyün 13 mahallesi vardır ve bir ,köyün 13 
mahallesi üçer, beşer haneden ibaret ormanlar 
içerisine serpiştirilmiştir, bunları bir jiple ve
yahut bir atla dolaşabilmek için en az bir gün
lük zamana ihtiyaç vardır. Bu bakımdan da 
bâzı tedbirler almak; bunları bir araya getirmek, 
bunların yapılacak su, kanalizasyon, okul, yol 
gibi müesseselerden istifade edebilmesi için de 
bâzı tedbirler almak lâzım. Bunların hepsini 
kay kooperatifleri ile halletmek ve kurulacak 
kâğıt ve diğer fabrikalara bu vatandaşları or
tak etmek, orman içinde yaşıyan bütün vatan
daşların sigortalı bir hale sokulmasını sağlamak, 
orman içi arazilerinin mutlaka tahdidinin ya
pılması cihetine gitmek işini ele almak ve on
dan sonra da Hükümetin takibettiği halk kredi 
politikası içinde özel, orman içinde yaşıyan köy
lülere has, ikinci bir orman köylüleri kredi po
litikası takibetmek suretiyle, orman içerisinde 
hayvancılık, meyvacıhk, halıcılık gibi bilhassa 
revaç bulan küçük el sanatlarının buralara so
kulmasını sağlamak gerektiği 'kanaatindeyiz. 

Bir de orman içerisindeki sızlanmalar, tatbi
kattan ve halk orman münasebetlerinin iyi ol

mamasından gelmektedir. Bunun da sebebi, or
man içerisinde yaşıyan köylülerin istenen geçim 
seviyesinde olmayışından ileri gelmektedir. Or
man içinde yaşıyan köylüler bugün zatî yaka
cak, yani kışın ısınabilmesi için yakacak odun 
istemektedir. 10 kilometre mesafede bulunan 
vatandaş da bu kanundan istifade etmekte oldu
ğunu iddia etmek suretiyle orman işletmesinden 
odun istemektedir. Tahammülü olmıyan orman
lardan odunun verilmesi idari balamdan müm
kün olmadığı cihetle bunların tahammülü olan 
ormanlardan verilmesi işletmece gösterildiği za
man; «Bana uzak yerden odun veriliyor, ben ora
ya gidip alamam,» diye vatandaş haklı olarak 
feryadı basıyor. Ama Orman İdaresi de haklı 
olarak ortada bir gerçeği ifade ediyor. Bunun 
için, bu, halkın zatî ihtiyaç ve zatî yakacak odu
nunun giderilebilmesi için Hükümetin tedbir al
ması lâzımdır. Bilhassa ormana yakın ve or
mana 10 Km. lik mesafede bulunan vatandaş
ların hepsinin linyit kömürü yakahilmesi, bun
lara linyit sobalarının verilmesi, bu yönde ge
rekli tedbirlerin alınması bu işi kökünden hal
leder. Aksi halde «Ormanların etrafı tellerle çev
riliyor, vatandaş sokulmuyor, burada omnan ol
duğu halde yakacak odun verilmiyor» şikâyeti 
dinmiyecektir. 

Halk - orman münasebetlerinin daha iyi bir 
şekilde yapılabilmesi için de daha ziyade halkla 
her gün yüz yüze gelen, halkın her türlü şikâ
yetlerine konu olan ormancılığın temel taşı ma-
hiyetindeki alt kademenin, alt kademedeki me
murların üzerinde de durmak mecburiyetinde
yiz. Bugün herkes orman muhafaza memurların
dan bahseder. Orman kesim memurlarından, de
po memurlarından, bekçilerinden bahsederler ve 
: şikâyet ederler. Orman muhafaza memurları 
.ormanları kanunlar vVe yönetmelikler içinde mu
hafaza ile memur olan insanlardır. Bunlar bir 
ı ömür boyu orman içinde çalışır, her türlü sos
yal haklardan mahrum insanlardır; çocuk zam
mı almazlar, tedavi görmezler, terfi etmezler, 20 
i sene, 25 sene çalışır, 300 lira ile çalışırlar. Siz 
i apartman kapıcısına 500 lira verirsiniz, ondan 
i sonra bunun hakkında konuşma yaparız. Orman 
s muhafaza memurları her gün köylü ile karşı 
îkarşıya gelmekte, nakliye, tezkeresini, zatî ihti-
>yacını kontrol etmekte; kesim memuru orman 
içinde çalışan köylülerin yaptıkları istihsalin 

îkıymetlendirilmesinde, onu ölçmekte, ona sevk 
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puslası vermekte vazifeli olan insanlardır. De
po memuru dediğimiz 300 lira ile çalıdan insan
lar milyonlarca liranın, deponun mesulü olan 
insanlardır. O halde halk orman münasebetle
rini, orman içindeki vatandaşların ıstırabını bi
raz olsun tadkir edebilmek için de İdarenin bu 
gibi alt kademedeki bulunan insanlar üzerine 
eğilmesi, durması lâzımgelmektedir. Bu, bunun
la, bu araştırma önergesi ile sıkı sıkıya ilgilidir. 
Çünkü öyle kanunlar vardır ki, öyle idareciler 
vardır ki, gayet güzel bir şekilde ona yol gös
terir. Halkın arzu ve isteklerim dinler, ona ol-
mıyacak isteklerini dahi şikâyete mahal vermi-
yecek şekilde gerçeklerini, nedenlerini anlatarak 
ikna eder. İşte bunların da yapılabilmesi için 
alt kademedelri insanların az da olsa tatmin edil
mesi lâzımdır. 

Zatî ihtiyaç olarak verilen kerestelerin mik
tarları gerçek mânasiyle, - ki Sayın Bakanlık 
bunu çok iyi bilirler - oldukça büyük yekfna 
baliğ olan bir miktar arz eder. Yani benim elin
deki rakamlara göre, kesin olarak doğruluğun
dan emin olmamakla beraber, her yıl köylü va
tandaşlara verilen kerestelik tomruğun miktarı 
oldukça çoktur. 360 000 - 500 000 metreküplük 
bir kerestelik tomruğun köylülere yakacak ola
rak verildiğini düşünürsek bunların muhammen 
bedel üzerinden, 200 - 250, bazan 300 lira üre
rinden tutar bedeli ortaya çıkar. Bu bakımdan 
köylülerin daha iyi Hr eve kavuşturulması, mes
ken politikasına da uygun olarak Hükümetin 
vazifesini yapabilmesi için, kolaylık sağlıyabil-
mesi için bunu tüm olarak ele almak. Hüküıret 
politikası olarak ele almak, bunlara verilecek 
yakacak, kerestelik malın piyasaya satılması su
retiyle elde edilecek parasiyle modern orman 
içi evlerin-ve köylerinin kurulmasına gidilmesi 
çok daha yerinde olur. Hem bunları bir arada 
toplama imkânları, olur. hem ormanlar kurta
rılmış bulunur. 

Ben çok derinlere gitmeden kısaca bunları 
arz ettim. Sözlerimi bağlamadan önce bir nok
taya da temas etmek istiyorum : 

Orman içerisindeki yol, su, elektrik işlerin
de gerçek mânada büyük hizmetleri geçen ve 
kurulduğu zaman yadırganan Bakanlık, Köy 
İşleri Bakanlığıdır, Köy işleri Bakanlığı... Bu
gün Türk köylüsü tarafından tamamen benim
senmiş, her gittiğiniz yerde içme suyu, orman 
yolu için Köy İşleri Bakanlığından bahsedilir, 

buraya içme suyu getirilsin, yol yapılsın dehir. 
Ama Köy İşleri Bakanlığı bugüne kadar yanıalı 
bohça olmaktan kurtarılmamıştır. Oraya (şu
radan veya buradan elit olmıyan insanlar g<jitü-
rüteıüş, gönderilmiştir ve kendi teşkilât kanu
nuna kavuşmadığı için de gerçek mânada ekibi
ni tamamhyamamıştır. Bu İmlamdan Köy İşleri 
Bakanlığının derhal teşkilât kanununa kayuş-
turulması da bu meyanda orman içinde yaşılan 
köylü vatandaşların şikâyetlerine biraz olsun! de
va olabilmek bakımından bir tedbirdir. 

Biz araştırma önergesinin lehinde oy kulla
nacağımızı beyan eder, hepinize saygılarımı; su
narım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
A1* Rıza Uzuner, buyurun efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA UZU
NER (Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem] ar
kadaşlarım ; 

Kalkınmamız için büyük önem arz eden ve 
ö. H. P. Meclis Grupu olarak her vesileyle dert
lerini dile getirerek, çösüm beklediğimiz jper-
losme yerlerinin özel sorunlar getirdiği orinan 
iç-, ve civarı köylerde yaşıyan vatandaşlarımızın 
hayati meselelerini bir defa daha arz edebilmek 
imkânım bize verdikleri için Sayın özardaf ve 
Sıym Ok arkadaşlarımıza Grupum adına tefek
kürlerimizi sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arattırma öiner-
gelerinden biri Sayın özarda tarafından bundan 
bi.\ yıl önce, 10 . 11 . 1967 tarihinde Yüksek 
Meclise verilmişti. Şayet önemine binaen bu 
önerge Yüksek Mecliste bir muamele görmüş ol
saydı, zannederim ki, bir araştırma keyfiyeti ta
hakkuk etmiş ve bu yıl da bir çözüm sekli jbul-
mak imkânı ile karşı karşıya gelecekti Yüfcsek 
Parlâmento. En azından bu konuda aydmlan-
m:ş olacaktık. 

Şimdi amelî bakımdan bu önergenin büjyük 
öküde tatbik kabiliyeti kalmadığını da Üzü
lerek ifade etmeye kendimi mecbur hissediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarını; orman içi ve civarın
da bulunan ve kısaca orman köyü olarak! ta
nımlanan köylerimiz 13 270 aded olup, bu jnik-
tar tüm köy adedinin yüzde 37 sidir. 13 270 
köyün 5 020 adedi 2,5 milyon nüfusu barın
dıran orman içi köyü, 8 250 adedi ise 4,5 mil
yon nüfusu barındıran ormana bitişik, orjnan 
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kenarı köyüdür. Bu istatistikler zaman zaman 
farklılık göstermektedir, ben son istatistikler
den faydalanarak maruzatımı inşa etmiş bu
lunuyorum. Bu duruma göre toplam köy nüfu
sumuzun 1/3 kadarı orman içi ve kenarında 
yaşamaktadır. Köylerinin yarısından fazlası 
orman içi ve kenarı köyü durumunda olan 29 
ilimiz mevcuttur. Bu illerimiz şunlardır, zabıt
lara geçsin diye intikal ediyorum, çünkü son
radan bu maruzatıma bâzı atıflar yapmak du
rumuyla karşı karşıya geleceğim: 

Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, 
Bilecik, Bolu, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanak
kale, Çorum, Denizli, Eskişehir, İsparta, İçel, 
-istanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Maraş, 
Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Tun
celi, Uşak ve Zonguldak. Bu arz ettiğim 29 ilde 
mevcut köylerin yüzde 50 sinden fazlası orman 
köyü karakterinidedir. 

Orman içi ve kenarı 6 776 köyde yapılan 
araştırmalar bu köylerden 4 051 adedinin bu
lundukları yerde kalkındırılması mümkün ve 
falkat 2 795 adedinin ise yani yüzde 41,2 sinin 
bulundukları yerlerde kalkındırılmalarınm 
mümkün olmadığını göstermektedir. 

Orman köylerinde yaşıyan ıstıraplı, çilekeş 
vatandaşlarımızın yılık gelir ortalaması 200 -
300 lira arasındadır. Diğer taraftan orman ve 
dağ köylerindeki tarım işletmelerinin yüzde 95 i 
elli dönümün altında küçük işletmelerdir. Bu 
dağılış da şöyle oluyor: Bunların yüzde 45 i 
toprağı tamamen verimsiz, yüzde 35 i az ve
rimli, yüzde 5 i oldukça verimli, ancak yüzde 
15 i de verimli olarak kabul edilmiştir. Yedi 
milyon vatandaşımızın yüzde 80 inin az verimli 
ya da verimsiz topraklarda yaşadığı istatistik
lerle, Kalkınma Plânımızdan aldığımız rakam
larla meydana çıkan bir keyfiyettir. 

Bu orman köyü karekterindeki ailelerin 
toprağı olmıyanlarm dağılışı da çok acıklı bir 
tablo olarak karşımıza çıkmaktadır. Meselâ 
Denizli orman köylerinde yüzde 17,3 orman 
köylüsü ailenin toprağı yok, Kastamonu'da 
yüzde 36,3, Kızılcahamam ilçesinde yüzde 31,2, 
Malatya'da yüzde 21,3, Kars'ta yüzde 20 gibi.. 

Yine istatistiklerden öğreniyoruz ki, 585 633 
baş hayvan mer'a olarak ormanda, kanunlara 
rağmen, yasaklara rağmen otlatılmaktadır. 

I Muhterem arkadaşlarım, genel bir kalkın
ma gayreti içinde bulunan toplumumuzun Dev-

I let imkânlarından âdil bir şekilde yararlanması 
Anayasa hükmü olmasına rağmen, yerleşme 
yerleri dolayıısiyle özel sorunları bulunan or
man köylerinin hizmetlerden gereği gibi fay-
dalanamadıklan acı bir gerçektir. Anayasa
mıza, kalkınma plânlarımıza ve kanunlarımıza 
rağmen bu köylerin ekonomik, sosyal ve kül
türel yönlerden geriliğinin nedenlerini uy
gulanan hatalı politikada aramak lâzımdır. 
Yedi milyondan fazla bir nüfusu barındıran 
orman köylerinde yaşıyan toplumun, çok zor 
hayat şartları ve çetin çalışma imkânları karşı
sında en yakın tabiî servetlerini - toprak, or
man, mera ve vegetasyon gibi - yaşama mü
cadelesi içinde tahribetmek suretiyle erozyon 
ve su baskınlarına sebebolması, dolaylı ve 
dolaysız faydaları sayılmakla bitmiyen ve millî 
bir servet olan orman ve meralarımızın yok 
edilmeleri, verim gücünü kaybetmekle bera
ber, barındırma gücünü de kaybeden arazi
lere bir de yüksek hızla artan nüfusları ilâ
ve edilirse problemin vahameti bütün deh-

. seti ile ortaya çıkar. 

Yeterli ve tutarlı olmamakla beraber ikinci 
Beş Yıllık Plânda orman köylerinin sorun
ları ve uygulanacak politika tedbirleri belir
tilmiş olmasına rağmen, bu ana kadar Hü
kümetçe ciddî hiçbir tedbir alınmamıştır. 
Orman dâvamızın çözümlenmesi ve özellikle 
halk - orman ilişkilerinin düzenlenmesi için 
çeşitli vaitlere ve türlü teşebbüslere, bu me-
yand?, Anayasaya aykırı kanun tekliflerine 
ve hattâ Anayasa hükümlerini değiştirmeye 
kadar giden beyanlara rastlamaktayız. Yurdu
muzun ve milletimizin hali ve geleceği için 
hayati önem taşıyan orman dâvamıza, bu 
meyanda halk - orman ilişkilerine doğru bir 
çözüm yolu buluncaya kadar ne yazık ki, bu 
kabîl davranışlar devam edecektir. Palyatif 
tedbirler belki geçici bir zaman için teklif 
getirenlere ve vaitte bulunanlara politik çı
karlar, faydalar Bağlıyacaktır. Ancak sonuç, 
bugüne kadar olduğu gibi, memleketin onarıl
ması, çok zor hattâ imkânsız büyük zarar
lara girmesinden ve problemin daha da ka
rışık bir hal alması şeklinden başka türlü 
olmıyacaktır. Devletin ormancılıkla ilgilenmesi, 

I orman - halk ve ormancılık - millî ekonomi iliş-
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kilerini düzenlemesi ve bütün ormanlar üze
rinde denetleyici bir rol oynamaması Anaya
samıza uygun bir ormancılık politikası güt-
mesiyle olur. Bu politika millî nitelikteki 
amaçlar üzerine oturtulur ve buna göre çı
kartılmış olan kanuni mevzuatta da ifadesini 
bulur. 

Türkiye ormancılığının çözümü en güç olan 
sorunu orman içinde ve kenarında oturan va
tandaşlarımızın geçimlerinin sağlanması ba
kımından sahip bulundukları imkânlar ile ih
tiyaçlar arasındaki açığın kapanması ve bu 
açığı artıran nedenlerin ortadan kaldırılması
dır. Kısaca, sosyo - ekonomik tedbirlerin 
kül halinde ele alınmasıdır. Orman köyle
rinde yaşıyan vatandaşların ihtiyaçları sa
dece orman ürünleri bakımından değildir. Bu
nun içindir ki, sorunun çözüm yolunu tek 
başına ormancılıkta aramak yanlıştır. Biran 
için bütün ormancılık işlerinin düzenlendiği 
kabul edilse dahi, problem yine ortada kalır. 
Zira mevcut ormanlarımız bu bölgelerin yedi 
milyonu aşan ve gün geçtikçe artan nüfusunu 
ne ürünleri, ne de yeni açılacak iş imkânlariy-
le besliyebilir. Bu haliyle problem tek başına 
bir ormancılık sorunu olmayıp çeşitli yanları 
bulunan sosyo - ekonomik bir nitelik taşımak
tadır. 

Köylünün öteden beri orman kaynağı yanın
da geçimini sağlamada faydalandığı tarım ara
zisi ve otlama alanı niteliği ve niceliği bakı
mından ihtiyaçları karşılıyamaz bir hale gel
miştir. Nüfusun günden güne çoğalması, bölge
deki gizli işsizliği dolayısiyle geçim sıkıntısını 
ve huzursuzlukları artırmış ve artırmaktadır. 
Bu sebepledir ki, bir yandan yaşama alanını, 
kısa bir deyim ile toprağı ormancılık, tarım ve 
hayvancılık sektörü de dâhil olduğu halde bir
likte ele almak ve faydalanmayı bir bütün ha
linde düzenlemek, diğer yandan da çevrede ya
şıyan insangücünü en isabetli bir şekilde yer
leştirme ve iş sahibi yapmak suretiyle değer
lendirmek ve dolayısiyle kalkındırmak lâzım
dır. Buna göre işin bir yönü araziden fayda
lanmanın düzenlenmesi, diğer yönü de bir is
kân ve toplum kalkınması işi olmaktadır. Ras
yonel toplum kalkınmasını isabetli bir toprak 
reformu ve iskân politikasiyle birlikte ele al
mak şarttır. Gerek iç iskân işi olan köy nakli 
ve gerekse bir toplum kalkınması niteliğini ta

şıyan köy kalkındırılması çok çeşitli yanları 
bulunan büyük ve önemli bir devlet* hizmetidir. 
Yerinde kalkınması mümkün görülen köylerin 
durumlarının ıslahı ve. hayat seviyelerinin Yük
seltilmesi de bir toplum kalkınması işi olup bu 
alandaki çalışmalar bölgesel kalkınma niteliği
ne ulaştırılmalı ve gerekli bölge plânları hazır
lanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarını, bu konuda örnek ala
cağımız bâzı memleketler vardır. Birkaç yıl] ev
vel memleketimizi ziyaret eden ve o zaman Sa
yın Köy işleri Bakanımız Sabit Osman Avcı'yi 
da ziyaret etmeyi bir vazife sayan, Türkiye [Or
mancılığı hakkında önemli bir rapor vereni is
veçli profesör Neslon, profesörlük vazifesini 
mütaakip bu kabil problemlerin düğümlendiği 
bir eyalette vali olmuştur. Kendileri o bölge
deki kalkınmayı, özellikle bizim orman köyleri 
karakterini andıran problemleri taşıyan bu böl
genin, Nörland denilen isveç'in Kuzeyindeki 
bölgenin kalkınmasını sağhyacak bir plânın 
yapıldığını Sayın Köy işleri Bakanımıza da kı
sa nezaket ziyaretinde arz etmişlerdi, bendeniz
le de bunun detayları üzerinde zamanın müsa
adesi ölçüsünde görüşmelerimiz olmuştu ve son
radan bu plânın esaslarını taşıyan bir kitabı 
da bendenize göndermek Tûtfunda bulunmuş
lardır. Kitabı tetkik ettiğimde gördüm ki, yal
nız isveç'te böyle değil, diğer birçok memleket
lerde de meseleyi tek yönlü, bunu yalnız] Or
man Genel Müdürlüğü veya Tarım Bakanlığı 
çözer, bunu yalnız Köy işleri Bakanlığı çözer, 
diye bir teşkilâtın sırtına ihale etmek ve yal
nız yuvarlak laflarla bunu plânlarda, program
larda ayakta tutmak değil, gerçekten tatbik 
kabiliyeti olan ve karşılığında bütçede parası 
konulan bölge plânları, programları yapmak 
suretiyle beş yılda tahakkuk ettirmişler v4 bu 
plân - bölge, isveç zaten çok mamur bir mem
leket - daha çok kalkınmasına imkân ve fırsat 
vermiştir. Bunu da bir hâtıra olarak antır pa
rantez arz etmiş oldum. 

Diğer milletlerin denediği ve başarılı sonuç
lar aldığı sosyo - ekonomik tedbirlerin uygu
lanması metodu bilinirken bâzı orman sanılan 
yerleri orman saymamak suretiyle köylü va
tandaşlara tarım arazisi ve otlak olarak ver
mek, bu vatandaşlarımızın içinde bulunduğu 
büyük geçim sıkıntısını ve sosyal dengesizliği 
gidermeye yetmiyecek ve uzun vadede zararlı, 
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palyatif tedbir olmaktan ileri gitmiyecektir. 
insan unsuruna öncelik veren gerçekçi görüş 
ise bu şekilde bir tatbikatı öngörmez. Arz etti
ğim gibi sosyo - ekonomik tedbirleri kül halin
de ele alan bir plân ve programla tatbikat 
yapmayı öngörür. 

Evet, orman köylüsü gerçekten çaresiz du
rumdadır. Buna çare bulmalıyız. Anayasamız 
çareleri belirtmiştir: Toprağı olmıyan, ya da 
yeteri kadar toprağı bulunmıyan orman köylü
lerini toprağa kavuşturmak, yani toprak re
formu yapmak. Diğer çareler tarım el kitapla
rında da gösterilmiştir, 

Entansif tarım ve hayvancılık, diğer tedbir
ler kalkınma plânımızda belirtilmiş, kahve kö
şelerinde dahi örgütlene gelmektedir. Vatandaş
ları eğitmek, meslek sahibi yapmak, el sanatla
rını ve sanayii geliştirmek. Tesbit edilen hedef
lere ve bilinen tedbirlere rağmen hükümet ko
nuya sırt çevirmiş durumdadır. Cumhuriyet 
Halk Partisi hükümetleri zamanında önemle ele 
alman bu konuya uygulamada da bâzı örnekler 
verilmiştir. Meselâ bulundukları yerlerde kal-
kındırılmaJları mümkün olmıyan Trabzon Çaş-
kara ilçesine bağlı 160 hanede 800 nüfus, Van'ın 
Özalp ilçesinin 408 hanede ki, aşağı yukarı, 
2 000 nüfus, 1964 yılında kararnameye uyula
rak 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü mad
desinin (b) fıkrası gereğince Kırıkhan ilçesine 
iskân edilerek müstahsil hale getirilmişlerdir. 

Bh çok orman içi köyleri topraktan yoksun 
veya yeteri kadar toprağı bulunmıyan orman içi 
köyleri, çok meyilli arazide ziraat yapanlar 
erozyon âfetinden muztariptirler. Bunlara ait 
kararname çıkmıştır, ama maalesef mevcut ye
gâne dayanağı toprağı erozyona mâruz kalmış 
olanlar hükümetçe iskân edilecekleri va'dedil-
diği halde, - bulundukları yerlerde kalkınma
ları mümkün olmıyan orman köylülerinin iskâ
nı da - hükümetin vaitlerine rağmen, kararna
medeki taahhüde rağmen tahakkuk ettirileme
miştir. 

Değerli arkadaşlarım; ilmî bir gerçektir ki, 
ormanların korunması ve üzerinde yaşıyan in
sanların refahı, topraktan faydalanma plânları
nın yapılmasına bağlıdır. Bu etütler yapıldık
tan sonradır ki, memleket sathının gelecekteki 
manzarasını görmek ve türlü toprak kültürleri
nin işgal sahalarını birbiriyle kıyaslamak ve 

arazi ayırımlarında denge kurmak mümkün 
olur. 

Plânların hasırlanmasında sadece orman ve 
ziraat sektörlerinin isteklerini gözetmek yet
mez. işi geniş bir açıdan ele almak, memleketin 
tabiî ve ekonomik şart ve icaplarına uymak, 
sosyal, kültürel ve hattâ askerî mülâhazaları 
da hesaba katmak... Bütün faktörleri millî is
teklere en uygun şekilde koordine ve kombine 
etmek lâzımdır. Halk orman ilişkilerinin yeni
den tanziminde, ormancılık mevzuatının tatbi
katından doğan ve aksaklık arz eden hususlar 
mevcuttur. Bu ihtilâfların halli konusunda bâ
zı görüşlerimizi de bu vesile ile belirtmek is
tiyoruz. 

Halen tahdidi yapılmış olan ve takriben or
manlık saframızın 1/3 nü kapsıyan tahdit işi 6831 
sa,yüı kanundan önce yapılmıştır. 6831 sayılı 
kanundan önce yapılmış olan tahditte bu kanu
nun istisna kabul ettiği ve fakat 3116 sayılı Ka
nuna göre orman sayılan bâzı sahalar orman 
tahdidi içinde kalmışlardır. 

Yeni Anayasamız 831 sayılı Orman Ka
nununun tarif ettiği ormanı koruduğu ve te
minat altında tuttuğuna göre 6831 sayılı Ka
nunun istisna kabul ettiği, fakat eski tahdidde 
orman içinde kalan sahanın tahdidde yapıla
cak bir revizyonla aslında orman olmadığa 
cihetle, tahdid dışında bırakılması mümkün 
ve hattâ zaruridir. 

Böylece ihtilâf konusu sahalar 6831 sayı
lı Kanundaki esasa göre orman değil ise me
sele kendiliğinden halledilmiş olacaktır. Ay
rıca, eskiden ayrılmış, tahdidlerde kullanıl* 
mış olan metodlardan dolayı bâzı maddi hatala
rın bulunduğu da şikâyet konusu olagelmekte
dir. Tahdit metotlarındaki gelişmeler nazarı iti
bara alınarak gerekli görülen yerlerde hatalı 
tahdidin revizyonu yapılarak bu hataların gi
derilmesi mümkündür. Nitekim bu ihtiyaçlar
dan. hareket eden Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümetleri 6831 sayılı Kanuna geçici bir 
madde ilâvesini öngören bir kanun tasarısını 
Meclise sevk etti. Tasarının Meclislerdeki mü
zakereleri sarasında Hükümet metninden uzak-
laşıldığı için 663 sayılı Kanun haline gelen bu 
Kanunun Anayasaya aykırı bir mahiyet ka
zandığı bir gerçektir. Nitekim Anayasa Mah-

— 212 — 



M. Meclisi B : 8 

kemesi 10 . 3 . 1966 gün ve 1966/14 sayılı ,Ka-
rariyle bu kanunu iptal etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, konuşmanız ya
zılı olarak 20 dakikaya, tecavüz ettiğinden mü
saade ederseniz Yüce Heyetin tasvibini ala-
hm. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Az kal
dı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşın konuşma
sının bitimine az bir parça kalmıştır, ama 20 
dakika olduğu için tasvibinizi alacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devam buyurun efendim. 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Teşek

kür ederim. 
Ormanlar ile mücavir arazinin birbirine te

dahülünü ve bundan doğan ihtilâfları azalt
mak için arz ettiğimiz görüş çerçevesi içinde 
yapılacak sıhhatli ve süratli orman tahdidi 
ile tapulama işlerinin birlikte yürütülmesinin 
faydala olacağı görüşündeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık 
Plânımız «Orman içinde yaşıyan halkın bu
lundukları. yerde kalkmdarılmaları için özel
likle kooperatifleşmeleri teşvik edilecek. Köy 
işleri Bakanlığında kurulacak bir araştırma 
birimi, çok yönlü olan köy ve köylü sorun
larını devamlı şekilde araştırarak plân ve yıl
lık programlara aksettirecek, hayvan ırkı ve 
mera İslahı çalışmalariyle yem bitkileri yetiş
tirme çalışmalarında orman köylerine öncelik 
verilecek, bu köylerin kalkındırılması için or
man köylerine verilen kredi etkili ve gerçekçi 
bir düzene bağlanacak, düzen değişecek, eko
nomik ilişkileri dikkate alınarak desteklene
cektir», şeklinde uygulanacak politikayı tes-
bit etmiş olmasına rağmen, sayın Hükümet bu 
tedbirlere de sırt çevirmiş ve köylüleri ısdırap-
lariyle baş başa bırakarak kaderlerine terk 
etmiştir. 

Köy işleri Bakanlığına bağlı Orman Köy
lerini Kalkındırma Dairesinin güçlü bir or
ganizasyon haline getirilmesi ihmal edilmiş, pi- -
lot bölge seçiminde dahi kendi seçim çevrele
rine öncelik veren garip bir tutumdan kurtula
mamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, mâruzâtımın başında, 
Türkiyemizde orman köyü niteliğinde bulu-
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nan köylerin % 50 den fazla olan 29 il arz • et
miştim. Bu arada Ankara ilimiz bu iller içimde 
değildir. Elbete yurdun her köşesine yapıdan 
hizmetten gurur duyarız. Ancak bunun planlı 
programlı bir şekilde yürütülmesi esas olmalı
dır. 

Şimdi bu 29 il içinde Ankara ili yok, ama 
balkınız ki, Ankara'da 4 ilçe, ki Türkiye;'de 
orman kalkınması yönünden seçilen pilot työl-
ge 22 tane, bu 22 nin içinde 4 tanesi Ankara'
dan seçilmiştir, bu konuda daha fazla mâruzât
ta bulunmak istemiyorum. Arz ettiğim istatis
tikler, rakamlar ve İkinci Beş Yıllık Plânda 
açık belirtilen, kâfi görmememize rağmen be
lirtilen hükümlerin ihmal edilerek münhasıran 
mevcut imkânları bir seçim mekanizması şek
linde ve bölgevî bir görüşle değerlendirmenin 
ıstırabını taşımakta olduğumuzu arz etmekle 
yetiniyorum. 

Bu küçük misalle orman köylerinin topjye-
kûn kalkınmasına karşı iktidarın tutumunu I ve 
zihniyetini ortaya koymak mümkün olmakta
dır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın müzakeresinde 
endüstriyel yatırımlara paralel olarak işgüciin-
de orman içi köylerine öncelik verilmesi ve sı
nai bölgesine yerleştirilmeleriyle yabancı liil-
kelere gönderilecek işçiler arasında orman köy
lülerine kontenjan ayrılması şeklindeki yakıcı 
tekliflerimiz de maalesef anlayışla karşılanma
mıştır. 

ikinci Beş Yıllık Plân tasarısında tarımla 
uğraşan orta hallilerde fakirleşme hızı zen
ginleşme hızından bir hayli fazla, aşağı - yu
karı iki misli. Orman köylerinde yapılacak Jbir 
inceleme şayet mümkün olsa, bir Meclis araş
tırması ciddî bir şekilde tatbik edilebilse gömü
lecektir ki, bu fakirleşme hızı çok daha süratli 
olmaktadır. Bu, üzerinde Önemle durulacak 
sosyal bir erozyon. Bunun bir politik veya mak
satlı tartışma konusu olarak vaz'edilmediğimi 
lütfen kabul buyurunuz, bendenizin ifade et
tiğim hususlar bütün mütehassısların üzerinde 
ittifak ettikleri konular, hattâ kalkınmamıza 
destek yaptığımız İkinci Beş Yıllık Plândan, 
Birinci Beş Yıllık Plândan derlenen rakam
lardır. 

Maalesef Hükümet bu konuda da gerekli 
ve yeterli tedbirler almamıştır. İşin malî pjor-
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tesi bir mazeret alarak ileri sürülebilirse de, 
plânın tavanını delen cari masraflar - arkadaş
larımız belirtti - gösterişli yatırımlar, yıllık 
programlarımızda ve uygulamada yer almakta
dır. Orman köylerimizin acıklı durumu nazara 
alınarak kalkınmaları için özel bir plâna ve prog
rama ve ciddî uygulamaya ihtiyaç vardır. Gerek 
iklim ve gerekse tabiat yönünden olduğu gibi, 
halk - orman ilişkileri yönünden de vaktiyle 
memleketimizle benzer durumda bulunan Ak
deniz memleketlerinde, özellikle ispanya ve 
İtalya'da orman köyleri problemi sosyal ve eko
nomik yönüyle ele alınmış, dağ ve orman eko
nomisi ilminin ışığı altında başarılı çözümlere 
bağlanmıştır. Yüksek Meclis araştırma öner
gesini kabul ettiği takdirde orman - halk iliş
kileri konusunda olduğu gibi, organizasyon ve 
şevki idare yetersizliği, istikrarsız tutum, poli
tik baskılar ve partizanlık şeklinde yönetime 
tevcih edilen şikâyetler konusundaki görüşleri
mizi de ortaya koymak imkânına kavuşacağız. 

Sayın Başbakan Demir el, Hükümet pr ona
nanda; «Köyden fışkırmayan ve nimetlerini kö
ye götürmiyen bir kalkınmanın mümkün olaca
ğına inanmıyoruz, koy ve köylü meselesini bir 
beşeriyet ve medeniyet dâvası telâkki ediyoruz.» 
şeklinde ifade etmişlerdir. Gerek ikinci Be~ 
Yıllık Plânın, gerekse 1968 yılı programının uy
gulanacak politikalar kısmında 13 270 orman 
köyümüzün kalkınması ile ilgili ciddî, köklü bir 
tedbire rastlamadığımızı bir kere daha üzülerek 
teessürle ifade etmek istiyorum. Hattâ 6831 m-
yılı Orman Kanununun 13 ncü maddesine 50 
milyon liralık ödenek konulmasını öngören bir 
teklifimiz de maalesef iktidar kanadının oyları 
ile reddedilmişti. Hızlı ve dengeli endüstrileşme 
orman ve dağ köylerimizin sorunlarının çözül
mesinde uzun vâdede katkıda bulunacaktır. En 
önemli sorun toprak yetersizliği ve topraksızlık
tır. Bu nedenle toprak reformu en kısa zaman
da gerçekleşmeli, bulundukları yerde kalkmdı-
nlmıyanlar toprağa kavuşturulmalıdır. Bunda 
kesin zaruret vardır. 1945 - 1960 yılları arasın
da orman içi köylerinin nüfusu % 7,8 den 
% 13,5 a, orman kenarı köylerinde % 10,7 den 
% 20,2 ye yükselmiş, buna karşılık ormana ya
kın köylerin nüfusu % 38,3 ten % 24,7 ye düş
müştür. 

Değerli arkadaşlarım, maruzatımın son kıs
mına gelmiş bulunuyorum. Orman köylerinin 

problemlerini gerçekçi bir çüzüme bağlama": 
için ormancılık sektörü dışında tarım sektörün
de, hayvancılık sektöründe, kara avcılığı ve su 
ürünleri sektöründe, turizm sektöründe, bayın
dırlık sektöründe ve diğer sahalarda alınması 
lâzımgelen tedbirlerin de arattırma konusuna 
ithal edilmesi zaruretine .grup olarak inanmak
tayım. 

Bulundukları, yerlerde kalîanmaları mümkün 
olmıyan ve insan haysiyetine yaradır bir hayat 
seviyesinden uzak köylerimizin kalkınması hu-
srıranda ciddî tedbirlerin çok acele almması ge
rektiğine tekrar ibaret ederken, C. H. P. Mecl's 
Grrpıı olarak araştırma önergelerinde belirtilen 
fanusların daim geniş bir perspektif içinde ele 
.abnarak açıklığa kavuşturacak bir araştırmaya 
taraftar bulunmaktayız. 

Sosyal ve ekonomik tedbirler kül halinde ele 
alınmadıkça büyük problemler çözülemez. Sos
yal konulara, ekonomik konulara sırt çevirmh 
bir iktidardan gerçek çözüm beklemek temenni 
olma!:tan ileri gitmiyen bir davranış olacaktır, 
Gerçek kalkınma, tüm millî gücümüzü kalkınma 
çabaları içinde aktif kılabildiğimiz ve elde edi
len sonuçlardan Anayasamızın öngördüğü sos
yal adalet ilkesine dayalı olarak kalkınmamızın 
topyekûn ve dengeli yararlanmasını gerçekleş
tirmek suretiyle mümkün olur. 

Muhterem arkadaşlarım, Büyük Atatürk'ün 
«Köylü Milletin efendisidir.> devrimci, ilerici 
ve hamleci vecizesini bütün canlılığı ile ve bu
günkü gerçek durum muvacehesinde acı buruk
luğu ile hisseden C. H. P. Meclis Grupu olarak 
Meclis araştırması konusunda bize dügen millî 
görevi yapmaya amadeyiz ve bu konuyu parti 
ier üstü bir mesele olarak mütalâa ettiğimizi ve 
bu açıdan baktığımızı bilhassa belirtmek iste
rim. Fazla zamanınızı aldığım, için özür dile
rim, Yüksek Meclisi C. H. P. Grupu adına say
gılarla selâmlarım, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ni
hat Diler. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; memleket olarak, sosyal, ekonomik ve kül
türel bakımdan tarihin menfi ve makûs hâdise
leri dolayısiyle topyekûn geri kalmış bir ülke 
halindeyiz. Bu geri kalmışlığımızdan kendimizi 
kurtarmak için Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plân-
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lar hazırladık. Bu plânların temel prensipleri 
şu şekilde hülâsa edilmiştir: Demokratik düzen 
içinde sosyal adalete uygun, istikrarlı ve % 7 
kalkınma hızını gerektiren plânlı kalkınma. 

Sosyal adalete uygun plânlı kalkınma de
nirken bu mefhumun içinde fertler arasındaki 
sosyal, ekonomik, kültürel dsngesizliği berta
raf etmek kadar bölgeler arasındaki sosyal, 
kültürel ve ekonomik dengesizliğin bertaraf 
edilmesi de balhis konusu edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bölgeler arası denge
sizlik denildiği zaman bu önerge ile ifade edil
miş olan orman içi köyleri ve dağ köyleri ha
tıra gelmektedir. Orman içi köylerinde hâkim
lik yapmış olan bir arkadaşınız olarak müşa-
hademi objektif olarak sizlere ifade etmek is
terim. 

Sayın milletvekilleri, orman içi köylerinde 
yaşıyan vatandaşların büyük bir kumı evle
rini Orman Kanununun orman diye ifade ettiği 
yerde yapmışlardır. Yani bunların sakin oldu
ğu, barındıkları yer ormanın içidir. Meriyette 
bulunan 6831 sayılı Orman Kanunu bu vatan
daşların burada ev yapmasına mânidir, cezai 
müeyyideye bağlamış vasiyettedir. Vatandaş
lar bu durum karşısında ya hayat ve yaşa
ma haklarından feragat etmekle karşı kargı-
yadırlar veyaıhutta suç işlemek durumu ile kar
şı karşıya bırakılmaktadırlar. Halbuki medeni 
bir camia içinde anasından doğan bir çocuğun 
aslolan borçsuz ve suçsuz olmasıdır. 

Kıymetli milletvekilleri, işte orman içi köy
lerinin içinde bulunan durumu bendeniz ora
da, hüküm veren bir hâkim sıfatiyle bu şekilde 
müşahade etmiş vaziyetteyim. Peşpaşe birkaç 
defa mükerreren suç işliyen vatandaşlara hü
küm verdiğim zaman, sizi temin ederim ki, vic
danım ızdırapla karşı karşıya kalıyordu, gece i 
uykularımı kaybediyordum. 

Orman içi köylerin vaziyeti bu olduğu gibi j 
dağ köylerinin durumu da çok elem ve esef 
verici vaziyettedir. Dağ köyleri de senenin do- ; 
kuz ayı kışın esareti altında, arazisi engebeli, 
kışı şidetli olan bölgelerde hüzün verici bir ;' 
manzara arz etmektedir. Kış bastırdığı zaman : 
artık bu insanlar medeniyetle, medeni dünya ; 
ile alâkalarını kesmektedirler. Sabırla km {' 
yenmenin çaresini aramaktadırlar ve o şekilde : 

yaşamaktadırlar. Değerli mil'letveıkilleri, bun
ların içinden her hangi bir âcil hasta olduğu I 

zaman hastalarını ta doktora kadar götürmek 
imkânını bulamadıkları için yolda hastaları can 
vermektedir. İşte kalkınma plânlarında demok
ratik düzen içinde sosyal adalete uygun plân
lı kalkınmanın sosyal adalet mefhumunu böl-
gsler arasındaki dengesizliğin bertaraf edilme
sine bağlamasının sebebi budur. 

Sayın milletvekilleri, Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık Plânlarda bu prensipler vaz'edilmiş ol
masına rağmen, maalesef uygulamada gerekli 
tedbirler dikkatle alınmamıştır. Orman içi köy
lerinin bu durumuna ve dağ köylerinin içinde 
bulunduğu bu duruma nihayet vermek için 
ciddî tedbirleri bendeniz müşahede ettim. Di
ğer arkadaşlar orman içi köylerinin içinde bu
lunduğu hazin manzarayı sizlere teker teker 
ifade ettiler, ben de size dağ köylerinden bir 
misal vermek istiyorum. 

Erzurum'un Ovacık nahiyesinde Yukarı 
Canören, Aşağı Canören ve Ağaviran köyleri
nin mensupları içinde bulundukları bu durumu 
protesto etmek için hiçbir partiye oylarını ver
mediler, oy sandıkları oradan boş çıktı. Çünkü 
bunlar kendi durumlarını, içinde bulundukları 
şartlan ilgili bakanlıklara, Köy İşleri Bakan
lığına, Bayındırlık Bakanlığına, Başbakanlığa 
dilekçelerle iletmek suretiyle artık ıstırapları
nın giderilemiyeceğini anladıkları için, hiçbir 
partinin kendi dertlerine deva olacaklarına 
inanmadıklanndan dolayı hiçbir partiye oyla-
nnı vermediler, o köylerden sandıklar boş çık
tı. 

Sayın milletvekilleri, Erzurum'un birçok 
köyleri bu vaziyettedir. Bugün Karayazı'ı^ın, 
Tekman'ın, Horasan'ın, Hasankale'nin. İspirdin, 
Narman'm, bütün köyleri bu vaziyettedir, bu
nun için gerekli tedbirler alınmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Hkinci Beş Yıllık Plâ
nın en mühim prensiplerinden biri geri kalmış 
bölgelere öncelik verilmesi keyfiyetidir. Gİeri 
kalmış bölgelere öncelik verilmesi keyfiyeti i so
rulduğu zaman bilhassa şu şekilde ifade edil
miştir: Prodüktüvitesi olmıyan yatırımlarda 
yani enfrastürüktür yatınmlarda öncelik veri
lir. Yol, su, elektrik yapılmasında bu orman 
içi köylerine ve dağ köylerine öncelik verilir, 
denmektedir. Tedbirler kifayetsiz olduğu gibi 
bu basit tedbirleri dahi Sayın Hükümet maa
lesef gerektiği şekilde dikkatli olarak ele alıp 
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uygulamamıştır. Onun için verilen önergeler, 
yerindedir, bu önergeler ışığında eğer Yüce 
Meclis gereken incelemeyi yaparsa îbunun bir 
hakikat olduğu ortaya çıkacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Erzurum'u ben iyi bi
liyorum, çünkü öbür tarafları gezmedim, bizzat 
uygulamayı müşahede ettim, Erzuruni'un onüç 
tane kazası vardır. Bu onüç kazasında köy yo
lu yapılıyor, hani plânın prensibi gereğince ya
pılıyor. Her kazaya 5 km. lik yol kontenjan 
olarak tanınmış. YSE ilgililerinden bir zatla 
görüştüm. Bu zat diyor ki; her kazaya yapılan 
5 km. lik yol bir sene için yapılıyor, tamam 
yapılmadığı için ikinci sene tekrar yağmurla, 
su ile ve saire ile tamamen mahvolup gidiyor, 
verilen paralar boşa gidiyor ve dolayısiyle bu 
tempo ile topyekûn Erzurum kazalarının dağ 
köylerinin yollarının yapılması ancak yüz se
neye baliğ olabilir diyor. Memleketin imkânla
rı da israf edilmiş oluyor. 

Sayın milletvekilleri, orman içi köyleri ve 
dağ köylerinin İkinci Beş Yıllık Plânın hedefi
ne ulaşacak şekilde kalkınabilmesi için (gerekli 
tedbirlerin alınması lâzımdır. Eğer bu tedbir
ler alınmazsa Türk ekonomisi topyekûn kapa
lı ekonomi sisteminden modern ekonomi siste
mine ulaşmasına imkân bulamıyacaktır. Mo
dern ekonomiye ulaşamıyan bir memlekette mo
dern mânada kalkınmadan bahsetmek hayal 
olur. 

Y. T. P. Grupu olarak bizde İkinci Beş Yıl
lık Plânda mevcut kifayetsiz olan tedbirlerin 
uygulanmasının da kifayetsiz olduğu, ciddî ve 
gerektiği şekilde tedbirlerin alınmadığı kana
ati hâkimdir. Orman içi köylerinin bugünkü 
içinde bulunduğu ıstıraba nihayet vermek için, 
her şeyden evvel Türkiye sathında bir kadas
tronun yapılması şarttır. Hangi arazi ormandır, 
hangi arazi köy hükmî şahsiyetine aittir, hangi 
arazi şahsındır topyekûn kadastro yapıldıktan 
sonra bu kadastronun içinde, kadastral ölçüler 
içinde Hazineye aidolan araziler orman içi 
köylere tahsis edilmek suretiyle orman içi köy
lerinin süratle iskân edilmesi lâzımdır. Eğer 
bu yapılmazsa sevgili milletvekilleri, kıymetli 
arkadaşlarım, sizi temin ederim ki, bu utanç 
verici manzara, sizlerin hepinizin vicdanını sız
latan manzara devam edecektir. Orman içinde
ki yaşıyan köylü ya suçlu yaşıyacak veyahut 

da hayat ve yaşama hakkından vazgeçecektir. 
Bu iki şey de elem vericidir. 

Sayın milletvekilleri, bunun önüne geç 
mek için en başta gelen hizmet yoldur. Yol dâ
vasının halledilmesi lâzımdır. Yani orman içi 
köyü olsun,,, dağ köyü olsun, bunların yolla
rı yapılmadığı takdirde, su - elektrik demiyo
rum, yol diyorum, bunlar yapılmadığı takdir
de her hangi bir hizmetin oraya götürülmesi 
bahis mevzuu olmıyacaktır. Bugün birkaç 
kazadan misal vermek istiyorum, ama ismini 
zikretmiyorum; vatandaşın, sakin olduğu köy 
kısmen ormanlıktır, kısmen meyvaoıhğa el
verişli bir yerdir. Vatandaş orada meyva ve 
sebzesini yetiştiriyor, yol olmadığı için af 
buyurun merkebin üzerine yüklüyor meyvasını 
ve sebzesini ta kaza merkezine getirinceye kadar 
o meyva ve sebzesi çürüyor, elden çıkıyor. E, o 
vatandaş nasıl geçinecektir, çoluk çocuğunu na
sıl geçindirecektir? İşte bunların önüne geçmek 
için başta dağ ve orman içi köyleri yollarının 
nazarı dikkate alınması lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, her şeyden evvel 6831 
sayılı Kanunun da; orman içi köylerinde or
man ve köylü münasebetlerini düzenliyen du
rumunun nazarı dikkate alınarak değiştiril
mesi lâzımdır veya ormanı tercih ederek or
manı birinci plâna almak veyahut da insanı 
nazarı dikkate alarak insanı birinci planda 
mütalâa etmekle işe başlamak lâzımdır. Aksi 
halde bu işin içinden çıkmaya imkân yoktur. 
Bu utanç verici manzaradan kurtulmak için 
Y. T. P. Meclis Grupu olarak biz esaslı şekil
de bir incelemenin yapılarak Hükümetin al
mış olduğu tedbirlerin yeterli olup olmadı
ğı, yeterli değilse partilerüstü, - bunu bir po
lemik,, bunu siyasi bir yatırım, bunu siyasi 
bir maksatla kullanmak gayesiyle değil, par
tilerüstü nazarı dikkate alarak - bunun ted
birlerini hep beraber düşünelim, ve hep bera
ber bu tedbirleri bu Meclise getirelim, orman 
ici köylerinin ve dağ köylerinin içinde bulun
duğu durumdan memleketimizi kurtaralım. 
Aksi halde yapmış olduğumuz Birinci ve İkin
ci Beş Yıllık Plânların neticelerinden bir is-
ifade temin etmemiz mümkün olmıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri; Y. T. P. olarak £ru-
Tîumuzun kanaati bu yoldadır, önergelerin 
kabul edilmesini grupumuz adına saygılarım-
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l a arz eder, hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz alan milletvekillerinin çok
luğu ve vaktin gecikmesi sebebiyle 25 Ka

sım 1968 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,52 

»m<t .«.. 

— 217 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
8 NCÎ BİRLEŞİM 

22 . 11 . 1968 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

2. — Kayseri Millet vekili Turhan Feyzi-
oğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

3. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tıesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

6. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nei 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

7. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 

Meclis araştırması yapılmasına dair Önergesi 
(10/30) 

8. —• Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerdek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

9. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

10. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyaran, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelfrli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması kotlu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

11. —• Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
^edenlerle buna göz yumanların sebeboldukljarı 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasahm 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 

13. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'ün, 
bulundukları yerlerde kalkındırılmıalan müm
kün olmıyan orman köylerinin hayat seviyesi 
hakkında bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/36) 



14. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/32) 

15. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Ve gerekse sivil ve askerî resımı müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatı
rımlar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/37) 

16. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamuik tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerinle uyulması ve pamuğun ihracı konuları 
ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını he
def tutan politikanın millî tarım politikamıza 
uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/38) 

17. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ile 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

18. — Giresun Milletvekili Kudret Bıoisuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

19. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

20. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlama
da ücretici aleyhine işleyen hususları, maliyet, 
fiyat ve kredi dağıtımında mevcut durumun 
dengesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Genel Görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/36) 

21. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
ISivaıs DD Yolları fabrikasına yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfiler 
hakkında Anayasanın 88 nci (maddesi gereğince 
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bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/39) 

22. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
ısan'm, fiyat artışlarının sebepleri ile karabor
sa nedenlerini araştırmak 'üzere Anayasanın 
88 nci maidldesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ıdair önergesi (10/40) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 Ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/429) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'num, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mıun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucıu'mıuın, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kuruou'nnuı, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucaı'ınaıın, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

8. — Erzurum Milletvekili Admıaın Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu-



susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (G/449) 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayarı adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

10. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'irı, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

11. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

12. —• Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'niıı, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

13. — Konya Milletvekili Nazil; Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

14. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

15. — Erzurum Milletvekili Adnan Şon-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vukubulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/516) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/519) 

17. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sakinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 

18. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 

19. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm,j Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansmm silo, araç ve bina ihtiyacına! dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/531) | 

20. — Aydın Milletvekili Reşat Özard^'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

21. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesinle ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözl(i so
rusu (6/533) 

22. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

23. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj ihsası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

24. — Aydın Milletvekili Nahit Mente.şe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gülü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucui'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine i dair 
İçdşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) ! 

26. — Konya Milletvekili Nazif Kurjucu'-
ruun, Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis 
teşkilâtına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/541) 

27. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin 
sulanmasına ve hidro - elektrik enerjisi | sağ
lanmasına dair Başbakan, Enerji ve Tabiî [Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/542) 

28. — Konya Milletvekili Nazif Kutmcu'-
nun, memleketimizin diplomatik temsilcilerine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

29. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Oenel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve galiye 
bakanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

30. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nın bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/546) 



31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Boraks madenin değerine ve bu madenleri
miz için milılî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

33. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un. 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

34. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge> 
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına daiı 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

36. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma
sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlı 
sorusu (6/566) 

37. — Bursa Milletvekili Sadrettin öan 
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta 
nelerin Devlete devredilip edilmiyeceğme da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakan
larından sözlü sorusu (6/570) 

38. _ Kırklareli Milletvekili Hasan Tali
sin Uzım'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

39. •—• Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö 
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayma başlatıla
nı aması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/576) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

41. _ istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/578) 

42. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık-
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larıma dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

43. — xMıış Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

44. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzııner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

46. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

47. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

48. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

49. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Peke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

50. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

İH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . - — Kooperatifler kanun tasarısı ile 

Konya Milletvekili Fakif özfakih ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşınım, Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Bursa Milletvekili Kasım ömadım'ın, Koopera
tifler kamumu teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) 
(S. Sayısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 21 . 12 . 1967] 
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X 2. —• Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, içişleri, Maliye, imar ve İskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (S. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968J 

3. -— Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğ'lu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili FaHf özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet An-
gı ve 2 arkadaşının Avukatlık kamumu, tek
lifleri ile Çalışma ve Adalet komisyonlarından 
7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/313, 2/1, 2/54, 2/446) S. Sayısı : 324 ve 
324 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21 .12 .1967] 

X 4. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi îşgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, içişleri, Maliye, imar ve iskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve IPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec 
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 

10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tatrjhi : 
21 . 2 . 1968] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER J 

A - IKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILAC4K 
IŞLER ! 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. —• Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicilferi Genel1 Bir
liği kanun tasarısı ile izmir Milletvekili Mus
tafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye 
Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tekliii ve 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 V/e 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. —• Devlet Opera ve Balesi Genel I Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman' $aim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, içiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] | 

X 3. —• 5441 sayılı Devlett Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, içişleri1, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (Si Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma talihi : 
16 . 1 \ 1968] 

4. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 3|25 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 6. —• Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-



türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik tnci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 8. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 12. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 13 Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis re 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 

sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından! 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet ihale kanunu tasarısı. An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ille Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesinle dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 eır üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 15. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 70O) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

16. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı : 
704) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

17. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü 
ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu kanu
na bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve İmar ve İskân komisyonlarından seçi
len 9 ar üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/518) (S. Sayısı : 739) [Dağıtma tarihi : 
20 . 11 . 1968] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat 
Açıkalm ve 11 arkadaşının, Milletlerarası mü
nasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifi ve Ticaret, Maliye, Anaya
sa, Dışişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
2/243) (S. Sayısı : 741) [Dağıtma tarihi : 
20 . 11 . 1968] 

fc • • 
(8 nci Birleşim) 


