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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Or
taklığı Kanununun 19 ncu maddesinin değişti
rilmesi ve bu Kanuna geçici bir madde eklen
mesi ve 

19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak katılmış olduğu
muz Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde 
değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun 
bulunduğu haklarındaki kanun tasarıları ikinci 
defa açık oya sunularak, oyların ayrımı sonun
da, kabul olundukları bildirildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi ve 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç'e ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul 
olundu. 

Geçici Komisyon Başkanlığının, 2/130 esas 
numaralı kanun teklifinin komisyonlarına ha
vale edilmesine ve 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, 1/99 esas 
numaralı kanun tasarısını görüşmek üzere ku
rulan Geçici Komisyona, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 50 nci maddesi ile 83 ncü 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasansımn da havalesine ve adı 
geçen Geçici Komisyona Maliye Komisyonun
dan da 2 üye seçilmesine dair tezkereleri kabul 
olundu. 

Maliye Bakanı Mesut Erez'in öncelik öner
gesi okunarak, 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununa ek kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu, 
yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi ve 
tümü açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımı
nın birleşim sonunda açıklanan sonuçlarına gö
re çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın gele
cek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluş ve 
görevleri hakkında 2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 
6 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasansımn birinci maddesi üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

13 . 4 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,04 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Fikret Turhangil Memduh Ekşi 
Kâtip 

Erzurum 
Naci Gacıroğlu 

SORULAR 

Yazık sorular 
1. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-

in, Aydın'ın Yenipazar ilçesinde mera olarak 

kullanılan sahanın Belediyece halka yasaklan
masına dair yazılı soru önergesi, İçişleri ve Ta
ran bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/141) 
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2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ilinin Esiroğlu bucağına yeni bir 
ortaokul binası yapılmasına dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/142) 

3. — Siirt Mlletvekili M. Nebil Oktay'ın, 
1969 yılında Siirt'e bağlı köylerde meydana ge
len depremde, zarar görenlere yapılan yardım
lara ve alman tedbirlere dair yazılı soru öner
gesi, imar ve İskân Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/143) 

4. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, 
Siirt'in Sason ilçesi halkına tohumluk buğday 
yardımı yapılmaması sebebine dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/144) 

5. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
Salihli ilçesinden geçen Alaşehir ve Bakırçay 

II. - GELEN 

TEKLİFLER 

1. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 48 
arkadaşının, Deniz yıpranma kanunu teklifi 
(2/321) (Millî Savunma ve Plân komisyon
larına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türkiye Cumhuriyeti 
Emeldi Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ile 
bâzı fıkralar eklenmesi hakkındaki 15 . 7 .1965 
tarih ve 670 sayılı Kanunun ikinci, üçüncü, al
tıncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/322) (Malliye ve Plân komisyon
larına) . 

3. — izmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 123 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi (2/323) (Çalışma ve Mali
ye komisyonlarına) 

RAPORLAR 
4. — iSosyal güvenliğin asgari normları hak

kındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) 
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projesinin hangi safhada olduğuna dair yazıh 
soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/145) 

6. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du iline bir hava alanı yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/146) 

7. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du'da çay alım yerlerinin üretim alanında açıl
masına ve Ünye Tekel Memurluğunun Müdür
lük haline getirilmesine dair yazılı soru önerge
si, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/147) 

8. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
T. B. M. Meclisi Doktorluğunda bir tahlil lâbo-
ratuvarı açılmasının düşünülüp düşünülmediği-
na dair yazılı soru önergesi, Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderilmiştir. (7/148) 

KÂĞITLAR 

5. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayıflı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç 'madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve içişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) 

6. — 2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun 
tasarısı ve içişleri. Ticaret, Maliye, Köy işleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
karulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/152) (S. Sayısı : 114) 

7. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının BağcıBığımızm modernleştirilmesi 
ve bağcılarımızın kalkındırılması hakkında ka
nun teklifi ve 18 numaralı Geçici Komisyon ra
pora (2/193) (S. Sayısı : 115) 

8. — 346 Türkiye Büyük Millet Meclisi üye-
oi tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti Ana-
37iasasmm 131 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili 
Sabri Keskin ve 224 arkadaşının, T. C. Anaya
sasının 131 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/319, 2/66) (S. Sayısı : 118) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Ferrulh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Keımal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

• ' • ' • ' • 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 68 nci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin kabul düğmelerine 
'basmalarını rica ederim. 

ıSonradan gelen arkadaşlarımızın da lütfen 

1. — İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Na-
k ıboğlu'nun, Kütahya'nın ilçe ve köylerinde vu
kua gelen deprem felâketi hakkında gündem dm 
demeci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bugün 
ı&ayın dtmar ve İskân Bakanı ve ondan sonra da 
milletvekili arkadaşlarımızdan Sayın Beyti Arda, 
iSaym Eşref Derinçay, Sayın Arslantürk, Sayın 
Hayrelttin Uysal arkadaşlarımız gündem dışı 
söz istemişlerdir. Yalnız iSayın Bakana gündem 
dışı söz vereceğim. 

buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

28 Mart Cumartesi günü, Kütahya ilimizin 
Gediz ilçesi merkez olmak üzere vuku bulan 
zelzele sebebiyle, aynı gece oraya gittim ve Ni
sanın 10 una kadar görev başında mustarip 
vatandaşlara hizmet etmeye çalıştım. Durum 
hakkında Yüce Heyetinize özet olarak bilgi 
arz etmek istiyorum. 

28 Mart gecesi saat 23,05 de altı saniye sü
reyle Kütahya ilimizde, Gediz ilçesi ve bâzı 
köyleri merkez olmak üzere büyük bir zelzele 
olmuştur. Zelzele, alanı, itibariyle ve neticesi 
itibariyle gerçekten hepimizi can evimizden vu
racak bir neticeyle sona erdi. 

Burada, ilk andan itibaren, Hükümetin tem
silcisi olarak ve daha sonra görevli insanları, 
görevli grupları organize etmek suretiyle kısa 

kabul düşmelerine basmalarını rica ederim. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

zamanda vatandaşların yaralarını sarmak ve 
aynı zamanda normal hayatına avdetini temin 
etmek üzere çalışmalarımız oldu. Bunları hu
zurlarınızda kısaca arz edeceğim. 

Evvelâ zelzelenin durumu, şümulü ve netice
leri hakkında Yüce Heyetinize kısa bilgi arz et
mek istiyorum. 

Zelzelenin merkezi, ekzantır durumu, Gediz 
çayının yukarı havzasını teşkil etmektedir; Gü
neyde Murat Dağı, Batıda Şaphane Dağı, Ku
zeybatıda Eğrigöz Dağı ile çevrilmiştir. Arıza
lar genellikle, bu bölgede Kuzeybatı - Güney
doğu doğrultusunda uzanıyor. Bölgenin rakı
mı 750 ilâ 1 000 metre arasındadır ve depre
min menşei de tektoniktir. 

Depremin hasar sahası Gediz ve Emet ilçe
lerinin hemen tamamını, Tavşanlı, Altıntaş, Si
mav ilçelerinin Gediz'e hudut ve bilhassa Dağ
ardı bölgesini, Kütahya merkezine bağlı Aslan-
apa bucağı ve köylerini, Uşak ilinin Banaz il
çesinin yine Gediz'e hem hudut sekiz köyünü, 
Afyon ilinin bu bölgeye hudut bâzı köylerini 
kapsamaktadır. 

Depremin kilometre olarak tahribat yaptı
ğı saha, Gediz ve Gediz'in Kuzeybatı istikame
tinde, bilhassa merkez fay hattı üzerinde Ak-
çaalan, Kaya köy, Dere köy, ören ve Hisarcık 
doğrultusunda bir hat ile.. Gediz'in Güneydo
ğusundan Doğuya doğru uzanan bir doğrultu
da bulunmaktadır. 

Hasann ve nüfus zayiatının çok olduğu yer
ler, Gediz ve civarındaki köyleri de ihtiva et-

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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mek üzere 250 kilometrelik sahada bir elips teş
kil ediyor. Burada köyler ve kasabalar âdeta 
oturulamıyacak hale gelmiştir. Ayakta durabi
len mahdut sayıdaki bina da mutlaka çökmeye 
ve yıkılmaya mahkûm. 

Zelzelenin maksimum şiddeti, ki bu müte-
hassıslarca 3 derece olarak tesbit edilmiştir, 250 
kilometrekarelik sahada hükmünü icra etmiş
tir. Bunun dışında 1 000 kilometrekarelik bir 
saha, yine zelzelenin yıkıcı ve kahredici tahri
batına mâruz kalmış ve burada bulunan köyle
rimiz de büyük nisbette hasar görmüştür. 

Yine bu çemberin dışında bulunan 12 000 
kilometrelik sahada da zelzelenin tahripkâr te
siri görülmüş, birçok evler yıkılmış, fakat bu 
bölgedeki nüfus zayiatı diğerlerine nazaran az 
olmuştur. 

Genel bir ifadeyle; zelzele, Kütahya, ilimiz 
merkez olmak üzere, Kütahya ilinin aşağı-yu
karı üçte ikisini kapsıyor. Uşak ilinin Banaz 
ilçesi ve Afyon ilimizin hudut bâzı köyleri dâ
hil, 7 şehir ve kasaba ile 256 köyde hasar ve 
ölüm meydana getirmiştir. Toplam 263 oluyor, 
şehir, kasaba ve köy ünitesi olarak. 

Bu bölgedeki nüfus 174 843 ve zelzeleden 
önceki hane sayısı, yıkılmadan evvelki tesbit-
lere göre, 30 851 dir. 

Yine bir mukayese unsuru olsun diye arz 
ediyorum : Türkiye'nin diğer bölgelerine naza
ran bu bölgede köy sayısı da fazla, nüfus ke
safeti de fazladır. Malûm olduğu üzere, son nü
fus sayımımızda Türkiye nüfusunun % 34,4 ü 
şehirlerde, % 65,6 sı köylerde yaşamaktadır. Kü
tahya ilinde ise bu nisbet şöyle : Nüfusun 
% 21,9 u şehirlerde, % 78,1 i de köylerde yaşı
yor. 

Yine zelzele bölgesinin kilometrekare olarak 
alanı 13 250 dir. Zelzele esas merkezde, yani 250 
kilometrekarelik sahada 8 şiddetinde, onun dı
şındaki çemberde 7 şiddetinde ve onun üstünde
ki sahada da 6 şiddetinde olmuştur ve aşağı -
yukarı Türkiye'nin yarısına yakın yerinde 
% 45 alanında hissedilmiştir. 

Depremin meydana gelmesinden itibaren ba
kanlığımızın deprem uzmanları, jeologlarımız 
mıntakada gerekli incelemeleri yapmaktadırlar. 

Deprem odak merkezinin satha yalan olması 
bu büyük hasarı meydana getirmiştir. Kesin şe
kilde ifade edemiyeceğim, ama hakikate çok ya-

I kın bir hesapla deprem odak merkezinin, hasar 
gören bölgeye nazaran, yeraltında 10 kilometre 
aşağıda bulunduğu tesbit edilmektedir. Malûm 
olduğu üzere, depremler ya tektonik menşeli bir 
fay kırılması sonunda, yahut bir grabm çökmesi 
neticesi meydana geliyor. Gediz depreminde mü
tehassıslarımızın tesbit ettiğine göre, her iki 
karakter de mevcut. 

Malûmuâlileri, Türkiye'nin Şimali - Anadolu 
ile Orta - Anadolu'yu ayıran bölgesinde büyüt: 
bir fay hattı var. Bunun bir kolu da Ege bölge
sine uzanıyor. Ayrıca, Ege bölgesinin karakteris
tiği, grabmlar mevcut. Meselâ Büyük Menderes, 
Gediz havzaları gibi, iki tarafı kırılmış, çökmüş 
ve bunlar uzun senelerden beri faal vaziyette. 

Yine mütehassıslarımızın ve hattâ bunların 
mesaisine iştirak eden Japon ve Amerikalı uz
manların hesaplarına göre, bizim memleketteki 
şimal fay hattı ve diğer grabınlar 3 milyon se
neden beri faal halde bulunmaktadır. Allah bi
lir, daha kaç sene bu devam edecek... 

Zelzelenin asıl şok tesirini yaptığı 28 Mart 
gününden itibaren yine fasılalarla sarsıntılar 
devam etmektedir. Bunların ilk günlerdeki ade
di, Kandilli Rasathanesinin tesbitlerine göre, 
1 000 i bulmuştur. Bu replikler ilk günden beri 
şiddetini azaltarak devam etmektedir ve yine 
mütehassısların ifadesine göre, foir süre, ama ke
sin süresi belli değil, devam edecek ve bite
cektir. 

Zelzele sonucunda meydana gelen hasar şöy
le : Zelzelenin asıl merkezi olan Gediz ilçesi ve 
köylerinde, ilçe merkezinde 360 köylerinde 612 
olmak üzere, 972 ölü. 

İlçe merkezinde 1 797 bina yıkılmış ve çok 
ağır şekilde hasara uğramıştır. Ayrıca, yine ilce 
merkezinde 396 binada orta hasar, 156 binada 
hafif hasar meydana gelmiş, ayrıca ilçe merke
zinde 275 yaralı tedavi edilmek üzere hastane
lere kaldırılmış ve halen de tedavi edilmektedir. 

İlçeye bağlı 85 köyde 4 311 bina yıkılmış 
ve çok ağır şekilde hasara uğramış, 2 317 bi
nada orta hasar, 1 761 binada da hafif hasar 
meydana gelmiştir. 

Yine zelzelenin fazla tahribat yaptığı Emet 
ilçesinde, vaktinizi fazla almamak için şehir, ka
saba ve köyleri bir yekûn halinde arz edeyim, 
105 ölüm hâdisesi meydana gelmiştir, 4 497 bi-

l na yıkılmış ve ağır hasara uğramıştır, 2 198 
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bina orta hasar, 1 779 binada hafif hasar var
dır. 

Simav ilçesinde 2 ölü mevoutur. 253 binada 
ağır hasar ve yıkılma olmuştur, 288 orta hasar, 
273 hafif hasar mevoutur. 

Kütahya ilimizin merkez ilçesine bağlı As-
lanapa ve Altıntaş merkezlerinde 7 ölü vardır. 
987 yıikılmış ve ağır hasara uğramış ıbina, 782 
orta hasar, 544 hafif hasar mevcut. 

Yine zelzelenin tesiri görülen Uşak iline 
bağlı Banaz ilçesinde 224 ev yıkılmış ve hasara 
uğramış, 339 orta hasar, 273 hafif hasar mey
dana gelmiştir. Ayrıca Afyon ilinde 28 yıkık, 
55 orta hasar, 86 hafif hasar vardır. Total ola
rak bilanço : 12 097 yıkılmış ve ağır hasara uğ
ramış bina, 6 355 orta hasar, 4 872 hafif hasar, 
1 036 ölü, 1 260 da yaralı. Bu yaralılar ağır 
yaralılardır, hastanede tedavi gören ve halen 
tedavide bulunan şahıslardır. 

Zelzelenin bu derece geniş bir saha üzerinde 
tahribat yapmasına rağmen, şükranla kaydedi
yoruz ki, ağır hasara nazaran nüfus zayiatımız 
o nisbette fazla değil. Bunun da sebebi, bölge
deki bina inşaat tarzının hafif yapı malzemesin
den olması ve bilhassa çatı aksamının kiremit, 
alaturka kiremit ve hafif keresteden müteşekkil 
olmasıdır. 

Yine 8 şiddetindeki zelzelenin bu bölgede 
fazla tahribat yapmasının sebeplerinden birisi 
de, ilmî olarak mütehassısların tespitlerine gö
re, bölgenin arazi yapısıdır. Bölgenin zemini 
(kil, marn, kumlu marn ve kalkerden ibarettir. 
Kalkerin içinde birtakım boşluklar mevcuttur. 
Bu boşluklar rezonans yapmış ve depremin şid
detini tahrip yönünden daha da artırmıştır. 
Onun için fasla hasar meydana gelmiştir. 

Arz ettiğim veçhile, zelzeleyi haber alır 
almaz görevli Bakan olarak bendeniz ve diğer 
iki sayın bakan arkadaşım; Sağlık Bakanı ve 
Maliye Bakam süratle mıntaJkaya hareket et
tik. Orada valinin işe başladığını ve karargâhı
nı Gediz'e kurduğunu gördük. Zelzele çok bü
yük tahribat yapmıştır, oradaki tabloyu burada 
dile getirmek ve tasvir etmek güç. Birçok vatan
daşımız enkaz altında kalmış, canhıraş sesler, 
enkaz altında yaralanan, bir tarafı kırılan çok 
değerli vatandaşlarımız imdat beklemekte ve 
aynı zamanda bu âfete başka âfetler eklenmiş; 
yağmur yağıyor ve hava da oldukça soğuk... 

Bu şartlara rağmen bilhassa Silâhlı Kuvvetle
rimizin ve onun orada yöneticisi bulunan de
ğerli general ve komutanların yorulma bilme
den, gece gündüz çalışması suretiyle enkaz al
tından birçok vatandaşımız kurtarılmıştır. Bu 
çalışmalarda yorulma bilmeden ve bir vatan
daş daha kurtaralım diye sabahlara kadar eme
ğini esirgemeden ve büyük bir şefkatle çalışan 
Silâhlı Kuvvetlerimizin değerli komutan ve 
mensuplarına şükranlarımı arz etmeyi bir borç 
'bilirim. 

iBu arada Yüce Meclisinizin heyet olarak 
mahallinde tetfldkat yapan değerli üyeleri bu 
durumları müşahade buyurmuşlardır. Ayrıca 
yine teşekkürle yâdetmek ve kaydetmek isti
yorum ki, böyle bir millî felâlket anında Yüce 
Milletimizin ve Büyük Meclisin muhalefet grup
larına mensubolan üyeleri dahi mahallinde te
selli edici bir vazife yapmışlardır ve bize son 
derece faydalı bir ziyaret ifa etmişlerdir. Yine 
onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Daha önce, Yüce Heyetinizi temsilen gelen 
değerli milletvekilleri tenvir ettikleri için bu ko
nu üzrmde fazla durmıyaeağım, ama çalışmalar 
hakkında çok kısa bilgi vermek istiyorum. 

ilk andan itibaren mevzuatımız icabı hare
kete geçmesi gerekli yardım komiteleri, İd bun
ların başında kurtarma komitesi geliyor, kur-
tarma komitesi faaliyete geçmiş ve bunun fiilî 
tatıbikçisi, icraatçısı -da, arz ettiğim gibi Silâhlı 
Kuvvetlerimiz olmuştur. Bugün gerek Silâhlı 
Kuvvetlerimizin, gerekse civardan gelen vatan
daşlarımızın ve şefkat hissiyle oraya koşan in
sanların (kurtardığı birçok yaralı merkezlerdeki 
hastanelerde halen tedavi görmektedir. 

Bu arada bir bir noktaya da dokunmadan 
geçemiyeceğim. Zelzele arz ettiğim gibi çok ge
niş bir isahada vukua gelmiştir. Mevcut şartları 
ve imkânları çok aşan bir şümule sahiptir. îlk 
andan itibaren, bir telsizi de beraberimizde gö
türerek, mahallinden haber aldıkça çadır ibaşta 
olmak üzere ne lazımsa, gerekenleri, yardımcı 
ekipleri gerek askerî makamlardan, gerek Kı-
zılaydan ve sivil makamlardan yol boyunca is
tedik. işe süratle müdâhale edildiğini iddia edi
yorum. Ancak zelzele çok geniş bir sahayı kap
lamıştır. Arz ettiğim gibi, 263 ünitede meydana 
gelen büyük hasar ve zelzele merkezinde olan 
bâzı köylerde yerle bir olma, tek bir bina kal-
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mama gibi bir feci durum karşısında oraya sevk 
edilen grupların, imdat ekiplerinin yapabilecği 
her şey yapılmıştır. Bunda elbette ufak - tefek 
bâzı aksaklıklar, kusurlar olabilir, ama vicdan 
muhasebesi yapıldığında ve iz'anla mütalâa edil
diğinde, gayretlerin çok süratli olduğu ve va
tandaşların imdadına süratle yetişildiği de bir 
gerçektir. 

Tekrar ediyorum, bilhassa bu süratte kur
tarma işinde Silâhlı Kuvvetlerimizin gayretini 
şükranla kaydediyorum ve minnetle kaydediyo
rum. 

'Bâzı tenkidler oldu. Hür, demokratik bir 
memlekette basın elbette istediği gibi tenkid 
yapacak, yazacaktır. Fakat, şunu da tekrar ifade 
edeyim ki, bu konudaki tenkidler, orada cansi
perane çalışan ve gözümle şahidoldum, sabahlara 
kadar yağmur altında sırsıklam olarak bir va
tandaşı daha kurtarayım diye gayret eden Si
lâhlı Kuvvetlerimizin, general başta olmak üze
re her kademesindeki çok faziletli, feragatkâr 
insanlarını zedeler. Bu konuda yapılacak ten-
Mdlerde de mutlaka insaflı olmak ve hakkı tes
lim etmek gerekir. 

Yine, zelzele duyulur duyulmaz, şükranla 
kaydettiğimiz ve müşahede ettiğimiz bir duru
mu da Yüksek Huzurlarınızda dile getirmek is
tiyorum. Büyük milletimiz zelzeleyi haber alır 
almaz son derece süratle ve büyük bir şefkatle 
afetzedelerin imdadına yetişmek istemiştir. Bu
nu gözlerimizle gördük. Şehir, kasaba ve köyler 
adına hemen ilk yardım malzemesi doldurulan 
arabalar süratle Gediz ve havalisine geldi. 

Ayrıca, müesseseler kendi adlarına gıda 
maddesi, ilâç ve diğer ihtiyaç maddelerini sü
ratle oraya gönderdiler ve ayrıca nakdi yardım
lar şimdiye kadar gördüklerimizin fevkinde bir 
seyirle yine felâketzedelerin imdadına yetişti. 
Bunun için Yüce Milletimize ve bu arada dış 
memleketlerden acımızı paylaşmak için, bu ta
biî âfet karşısında yardım kampanyalarını çok 
süratle oradaki afetzede vatandaşların hizme
tine koşturan dost ülkelere hepimizin şükranı ve 
teşekkürü sonsuzdur. 

Burada sırası gelmişken arz edeyim, çok kı
sa bâzı rakamlar vermek suretiyle yardımın 
vüsatini Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Ekmek dâhil bütün gıda maddeleri kilo ve 
aded hesabiyle hepsi kayıtlara geçmiştir. 

11 . 4 . 1970 gününe kadar Gediz'e 324 675 ki
logram, Emet'e 113 370 kilogram gıda maddesi 
düşmektedir, ekmek dâhil. Ekmekler aded ola
rak da vardır,, fakat kilograma çevrilmişti!1. 

Yine Kütahya merkezine bağlı Aslanapa bu
cağına ve onun köylerine 28 775 kilogram gıda 
maddesi, battaniye de dâhil 19 986 kilogram gi
yecek maddesi verilmiştir. 

Altıntaş'a 40 310 kilogram gıda maddesi, 
1 668 kilogram giyecek maddesi verilmiştir. 

Gediz ilçesine 131 416 kilogram giyecek 
maddesi ve aynıca battaniye sevk edilmiştir. 

Simav ilçesinle 49 196 kilogram gıda madde
si, 35 033 kilogram da giyecek maddesi sevk 
edilmiştir. 

Yine çok kısa olarak dış memleketlerden 
gönderilen yardımları huzurlarında arz etmek 
istiyorum. 

Sürati temin bakımından dost memleketler 
Yeşilköy Hava Limanın^ İzmir Hava Limanı
nı, Eskişehir vp bu arada Kütahya Hava Lima
nını kullanmak suretiyle uçaklarla birçok mal
zeme, çadır, ilâç ve gıda maddesi göndermiş
lerdir. Yeşilköy Hava Limanına onyedi grup 
halinde 40 779 kilogram çeşitli malzeme gelmiş
tir. Bunun içinde çadır, ilâç her şey vardır. 
Kuveyt'den iki uçakla 20 750 kilogram çeşitli 
malzeme, Avusturya'dan sekiz grup halinde 
12 531 kilogram çeşitli malzeme, İtalya'dan 
üç grup halinde 10 926 kilogram çeşitli malze
me, Fransa'dan sekiz grup halinde 9 376 kilo
gram malzeme, İsviçre'den dört grup halinde 
7 448 kilogram malzeme, Fas'dan bir uçakla 
7 200 kilogram malzeme, Holanda'dan iki uçak
la 3 044 kilogram malzeme, Romanya'dan bir 
uçakla 2 210 kilogram malzeme,, İsrail'den bir 
uçakla 2 100 kilogram malzemj), Lübnan'dan 
bir grup halinde 1 826 kilogram malzeme, Fin
landiya'dan üç grup halinde 1 826 kilogram 
malzeme, ingiltere'den Yeşilköy'e bir grup ha
linde ve bir uçakla 1 182 kilogram malzeme, Po
lonya'dan bir uçakla 991 kilogram malzeme gel
miştir. 

Ayrıca İzmir Hava Limanına Almanya'dan 
oniki Boeing uçağı ile 376 500 kilogram çeşitli 
malzeme, Amerika Birleşik Devletlerinden 
32 000 kilogram malzeme ve ayrıca 1 000 çadır, 
Yugoslavya'dan beş uçakla 10 000 çadır ve yi-
yeetek maddesi gönderildi. 
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Eskişehir Hava Alanına da yine Almanya'
dan 44 uçakla 407 844 kilogram malzeme, Pa
kistan'dan 24 750,, İngiltere'den >64 000, isviçre'
den 27 698, Yunanistan'dan 25 644, Irak'tan 
37 000,, İtalya'dan 21 518, İran'dan 29 000, Da
nimarka'dan 4 986, Holanda'dan 11 432, Belçi
ka'dan 4 500 kilogram malzeme, ilâç gönderil
di. 

Dost memleketlerin hepsine yine Hükümeti
miz adına ve Yüce Milletimiz adına teşekkür
lerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. 

Bu arada Federal Almanya, yardımlariy^3 
ve süratle gönderdiği malzeme ile aynı zaman
da teknisyenlerini malzemeleriyle beraber biz
zat Gediz'e kadar getirip kurtarma işinde, en
kaz temizleme içinde ve su tasfiye cihazlarının 
bizzat başında durarak halka temiz su verme 
babında son derecede gayretli bir çalışma içine 
girmiş ve ananevi Türk - Alman dostluğunu 
son zelzele sebebiyle de ispatlamıştır. Yine ay
rıca Federal Alman Hükümetine, Alman Mil
letine şükranlarımı ve Türk Milletinin teşek
kürlerini sunuyorum. 

Burada bir hususa dikkatlerinizi çekmek is
terim. Zelzelenin vukubulduğu andan itibaren 
sistem ve çalışma düzeni çok esaslı kurulmuş
tur. Depolama işi kızılaya verilmiştir. Yüksek 
malûmları olduğu üzere Kızılay depolama işin
de ihtisas sahibidir ve birçok tecrübesi vardır. 
Ayrıca,, tevziat işinde mahallî memurlar kifa
yet etmediği için Sayın içişleri Bakanına mü
racaat edilerek eski zelzelede çalışmış, tecrübe 
sahibi olmuş idare âmirlerinin yardımı temin 
edilmiştir. Ondört kişilik mülkiye müfettişi, va
li muavini ve kaymakam derhal mahalline gel
miş, tevziat işlerinde, diğer organizasyan işle
rinde vazife almıştır. 

Şunu defatte tekrar etmek ve belirtmek is
terim ki, gerek memleketin içinden, gerekse 
dış memleketlerden gelen her türlü yardım 
malzemesi büyük bir itina ve titizlikle kayıtlara 
geçirilmiş v,e en ufak bir zerresinin heba edil
mesine, çarçur edilmesine müsaade edilmemiş
tir'. Bunun ispatı oradaki icraattır. Ufak tefek 
yine bâzı kenkidler olmuştur. Ancak tenkid-
ler, ya realiteyi bilmemeden, rivayet üzerine 
işi mütalâa etmeden yahut da oradaki şartlann 
aksine bir düşünce ile işi ele almadan olmuş
tur. Tenkidlerin toplandığı nokta şu: Neden ilk 
günde felâketzedelere sıcak yemek verilmedi? 

13 . 4 . 1970 O : 1 
Biz, ilk günde bunu düşünmedik ve düşün

meyi dra o şartlar içinde uygun görmedik. Ta
savvur buyurun; evi yıkılmış, enkaz altında 
kalmış, açıkta kalmış bir vatandaş, hele yağ-. 
mur da olunca evvelâ bir çadır istiyor, battani
ye istiyor, ondan sonra da karnını doyuracak 
bir peynir ekmek istiyor. Biz onun çabası için
deydik. Bunun için çalışıldı ve bilhassa ilk gay
retler ve kurtarma faaliyeti tamamen harita 
üzerinden, silinen köyler üzerinde toplandı. Di
ğer köylere kademeli gidildi. Bu da tenkid ko
nusu olmuuştur ki, bu tenkid de bu yönden reali
te ile bağdaşmıyor. 

Bölgenin en büyük ihtiyacı çadır olmuştur. 
Çadır, Bakanlığımız teşkilâtından ve depoların
dan, Kızılaydan ve yabancı memleketlerden ge
tirtilmiştir ve yine 11 . 4 . 1970 tarihine kadar 
Kütahya ve diğer bölgesindeki âfet mıtakasma 
gönderilen çadır miktarı 24 000 olmuştur. Da
ha önce arz ettim, âfette zarar gören ünite aile 
sayısı 20 bin civarındadır. Ondan da fazla çadır 
gönderilmiş bulunmaktadır. 

Muvakkat iskân ve oradaki halkın muvak
kat, yerleşmesi en süratli şekilde ve mümkün 
olan şartlarla yapıldı. 

Bir hususu Yüksek dikkatlerinize sunmak 
istiyorum: Afetzede vatandaşın ıstırabını tarii 
etmek mümkün değil. Biranda evini, yakınla
rını her şeyini kaybetmiş. Bu durumda olan in
sanı tatmin etmek kolaylıkla mümkün olmu
yor. Ne verseniz yine bir tarafta acısını din
dirmiyorsunuz. Onun için bu insanların haleti 
ruhiyesini ve taleplerini de daima anlayışla 
karşılamak icabediyor. Oraya gönderilen, tevzi 
edilen malzemeden başka, halen depolarda, 
kendilerine daha sonraki günler için lüzumlu 
bâzı malzemeler de var. Arz ettiğim gibi bun
ları en sağlam elde ve Kızılayın depolarında ve 
kayıtlarında mahfuz olarak durmaktadır. Bun
lar da yine ihtiyaç vukunda kendilerine tes
lim edilecektir. 

Tekrar ediyorum, Yüce Milletimizin millî 
bir şuur içinde afetzedelerimize gösterdiği 
şefkat ve yardım hiçbir suretle heba edilmiye-
cek şekilde sağlam bir sisteme bağlanmıştır ve 
fesmî kayıtlarla en ehil ellerle ihtiyaç sahibi
ne verilmektedir. 

Muvakkat iskânın acele ve önemli problem
leri bugün için dindirilmiş, halledilmiş durum-
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da. Bundan sonra daimi iskânın birtakım me
seleleri ve süratle halledilmesi icabeden konu
ları önümüzde. Bunu da en kısa zamanda hal
letmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. 

Bendeniz buraya gelirken müsteşarımı mü
hendislik işlerini tedvir ve organize etmesi ba
kımından mahalline bıraktım. Onun tetkikleri 
de bitince, yüksek huzurlarınıza bâzı teklifler
le geleceğiz, yine Yüeo Meclisimizin bu konu
daki şevkati ve hassasiyeti afetzedelerin yara
larını ve ıstıraplarını en kısa zamanda dindi
recek. Buna hiç kimsenin şüphesi yok, bizim 
de sonsuz güvenimiz var. 

Zelzelenin tahribatı ve son durumu hakkın
da maruzatım burada bitiyor. Ayrıca sayın 
milletvekillerinin soruları olursa, onu da cevap
landırmaya amadeyim. 

En derin hürmetlerimi sunarım. 

2. — Romanya'ya yapacakları resmi ziyaret 
Hırasında kendilerine Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı İbrahim Şevki Atasogun'un vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/247) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlğı tezkeıoleri 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Kon
seyi Başkanı Sayın Nicolae Ceauşescu'nun da
veti üzerine, yapacağım beş günlük resmî zi
yaret için, 13 Nisan 1970 Pazartesi günü An
kara'dan, uçakla, Bükreş'e hareket edeceğim. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü 
maddesi gereğince; dönüşüme kadar, Cumhur
başkanlığına, Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
ibrahim Şevki Atasağun'un vekillik edeceğini 
arz ©derim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

•BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Ro
manya'ya yapacakları ziyaretleri sırasında, ken
dilerine refakat edecek olan Dışişleri Bakanı 
İhsan Bahri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Refet 
Sezgin'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/248) 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Romanya'ya yapacağım resmî ziyaret sıra

sında refakatimde bulunacak olan Dışişleri Ba
kanı ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Re
fet Sezgin'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 2/19 esas sayılı kanun 
teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre 
gündeme alınmasına dair önergesi (2/19, 4/62) 

BAŞKAN — Bir üye arkadaş, komisyonda 
bulunan kanun teklifinin müddeti içinde görü
şülememiş olması dolayısiyle doğrudan doğru
ya gündeme alınmasını dstiyen bir önerge ver^ 
iniş, bunu okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
28 Mart 1970 tarih, saat 23,05 te Aziz Vata

nımızın yansından fazla yerinin durmadan sal
landığı bir andı. Bu andan itibaren gece ve 
gündüz durmadan işliyen yine PTT linin bü
tün dünyaya yayılan mors sesi idi. Bu felâ
kette çocuğunu kaybeden bir PTT li, görevi
nin başından ayrılmadığı, her zamanki gibi bir 
vazife şevk ve aşkı ile yarı aç, yan tok, göz-
yaşlan içinde çalışmaya devam ettiği bir ger
çektir. 

Mülhak bütçe ile idare edildiği zamanlar
da kadro imkânsızhklan yüzünden yıllarca 
terfi edemiyen tek teşekkül olarak PTT per
soneli kalmıştır. Bu nedenle 2 nci dönemi; top
lantı 4 te vermiş olduğum kanun teklifim : 

1. Ulaştırma Komisyonunun 15 . 2 . 1968 
tarih 2/618 esas ve 12 numaralı Karan ile it
tifakla, 

2. Maliye Komisyonunun; 25 . 3 . 1968 ta
rih 2/618 esas ve 44 numaralı Karan ile itti
fakla, (Sayın Ulaştırma Bakanımız Aydın Mil
letvekili Nahit Menteşe komisyon üyesi idi.) 

3. Bütçe Plân Komisyonu 21 . 4 . 1969 
tarih 2/618 esas ve 214 numaralı Karan ile it
tifakla, (iSayın Maliye Bakanımız Kütahya Mil
letvekili Mesut Erez komisyon başkanı idi.) 
öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasviple-
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rine arz edilmiş ise de zamanın darlığı nedeni 
ile kanunlaşmamış idi. 

4. Bu defa 19 . 11 , 1969 tarih 2/19 esas 
numaralı teklifim Millet Meclisinin 36 ncı Bir
leşiminde 16 . 1 . 1970 tarihinde Geçici Ko
misyona havale edilmiş ise de bugüne kadar 
müzakere imkânını bulamamıştır. 

PTT Teşkilâtında barem içi ve barem dışı 
aylık ücretle çalışan memur sınıfına dâhil 
personel ile PTT de özel bir sınıf teşkil eden 
hatbaşbakıcı, başdağıtıcı, hatbakıcı ve dağı
tıcıların hizmetlerinin mülhak bütçe ile idare 
edildiği zamanlarda kadro imkânsızlıkları yü
zünden yıllarca terfi edemiyen fedakâr ve ca
nını dahi vazife uğruna hiçe sayan PTT linin 
yüzünü güldürecek olan, Personel Kanunu ile 
alâkası olmıyan, ıbütçeye malî bir külfet yük-

lemiyen bu kanun teklifimin içtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınmasını saygı 
ile arz ve istirham ederim. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 
Rifat öztürkçine 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Anlaşılamamıştır 
muhterem arkadaşlar, lütfen reylerinizi izhar 
buyurun. 

önerge, teklifin, 36 ncı madde gereğince 
komisyondan geçmeden - ki, vaktinde komis
yonda görüşülememiştir - doğrudan doğruya 
gündeme alınmasını istemektedir. Bu önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ek Kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri göndeme 
tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu (1/202) 
(S. Sayısı : 16 ya 1 nci ek) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
Başkanlığa verilmiş bir başka önerge var. Yal
nız o önerge hakkında muamele yapmadan ön
ce, daha evvel açık oylarınıza sunulmuş olup 
da yeter sayı temin edilemediği için bugüne 
kalan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 
Kanun ile Cumhurlbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu ikinci 
defa açık oylarınıza sunulacaktır. Kutular sı
ralar arasında dolaştırılacaktır. 

2. — 354 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesi tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 73 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne ve Anayasaya geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/318) (S. Sayısı : 116 ve 116 ya 1 nci 
<6k) (1) 

'BAŞKAN — Başkanlığa verilmiş olan öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

354 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ta
rafından verilen Türkiye Cumhuriyeti Anaya-

(1) 116 ve 116 ya 1 nci ek (S. Sayılı basma
yanı tutanağın sonuna eklidir.) 

sasının 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
Anayasaya geçici 'bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
'bastırılıp 116 sıra sayısı ile sayın üyelere da
ğıtılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Da
hilî Nizamnamesinin 101 nci maddesinde ya
zılı 48 saatlik müddet de geçmiş bulunmakta
dır. 

Bugünkü gündemin iki defa görüşülecek 
işler bölmünün 18 nci sırasında bulunan tek
lifin, önemine ve seçimlerle ilgili bulunması
na (binaen, bütün işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önerge ile gündemimizde bulunan bir teklifin 
öncelikle görüşülmesi talebedilmektedir. Önce
likle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.. 

Muhterem arkadaşlarım, (bu teklifin tümü 
üzerindeki görüşmelere geçmeden evvel, bir iki 
hususta yanlış basılmış olan isimleri açıklı
yorum. 

Bunlardan bir tanesi, «Aydın, Yüksel Men
deres» yazılmış; halbuki imzanın aslı Nahit 
Menteşe"dir bunu tavzih ediyorum. 
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Ayrıca, teklif Komisyonda müzakere edilip 
(basıldıktan sonra 29 üye arkadaşımız da bu 
teklife iltihak etmişlerdir. Bu iltihak eden 
üyelerin isimleri de ayrıca dosyasına konacak
tır. 

Şimdi, teklifin tümü üzerinde müzakere 
açıyoruz. Teklifin tümü üzerinde söz istiyen 
arkadaşlarımızın isimleri şöyle : İbrahim öz-
türk, Hüsamettin Başer, Talât Köseoğlu. Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Nebil Oktay, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Reşit Ülker, A. P. Grupu adına Sayın 
Kemal Şensoy. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Şahsım adına 
söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Hilmi işgüzar, şahsı adına. 
i. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, ben de şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — ibralhim Etem Kılıçoğlu, şahsı 

adına. 
Şimdi söz sırası Güven Partisi Grupu adına 

ISayın Nebil Oktay'ındır. Buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA MEMMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Anayasanın 73 ncü maddesinin değiştiril
mesi ve Anayasaya geçici bir madde eklenme
siyle ilgili teklif hakkında Güven Partisi adı
na görüşlerimizi ifade etmek üzere (huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Muihterem arkadaşlarını, 
Cumhuriyet Senatosu seçimleriyle ilgili Ka-

ımruda bu seçimlerin Haziranca yapılması der
piş edilmiş olması, ilk yenileme seçimlerinin 1963 
Zkim'i yerine 1964 Haziran'ında yapılması gibi 
bir netice doğurmuş ve bu yüzden seçim tak
viminde bâzı aksaklıklar ve her yıl seçim yapıl
ması gibi büyük mahzurlar doğmuştur. 

Millet Meclisi seçimleri, ara seçimleri, ma
hallî seçimler ve Cumhuriyet Senatosu yenileme 
ıseçimleri g-M seçimler Türkiye'de her yıl seçim 
yapılması gibi bir ortamın doğmasına sebebiyet 
vermiştir. Bunun mahzurları çeşitli yönlerden 
aşikârdır. 

Bir defa; 'gıerek Hükümet yönünden, gerek 
Yüksek Seçim Kurulu ve seçim kurulları bakı
mından ve gerekse seçimle ilgilenen Devlet mo-
ımurları bakımından küçümsenmiyecek iş saatle
rinin kaybına sebebiyet verilmektedir. Bunun 
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I yanında, büyük bir kalkınma çabası içerisinde 
I olması gereken Türkiye'miz her yıl seçim yapıl-
I ması sebebiyle büyük maddi külfetlerle, masraf

larla karşı karşıya gelmektedir. Her yıl seçim ya-
I pılması diğer taraftan Parlâmentonun Hüküme

tin ve diğer ilgililerin dikkatlerini seçim sathı 
ma'ifline çekmekte ve memleketin halledilmesi ge
reken çok mühim problemleri bu seçim karga
şalıkları ve faaliyetleri içerisinde ikinci plâna 
itilmektedir. 

Eükümiet bakımından, seçim kurulları bakı-
I mın'dan bahis mevzuu olan iş saati kaybı va

tandaş bakımından da aynı şekilde mahzurlar 
olarak devam etmektedir. 

Her yıl seçim yapılması vatandaşı yılda üç 
dört ay seçim münakaşalarının ve seçim kav-

I ^alarmın içerisine itmektedir. İş saati kaybı 
Hükümet yönünden, ilgili memurlar yönünden 

I bahis mevzuu olduğu gibi, seçim münakaşaları-
I rın ve faaliyetlerinin içerisinde olan vatandaş-
I 1ar bakımından da ayrı şekilde varittir. 

Bütün bu sebepler, Türkiye'de her yıl seçim 
yapılmaması durumunun halledilmesini mutla-

I ka ve mutlaka bir zaruret haline sokmuştur. 
I Esasen bütün partiler (seçimlere girmeden 

evvel seçim beyannamelerinde ve propaganda
larında her yıl seçim yapılmasının mahzurlarını 

I ^aJtandaş önüne götürmüşler ve bunun giderile
ceğini vatandaşa vadetmişlerdir. 

I Muhterem arkadaşlarım, Anayasada öngörü-
I len bu değişiklik, bizatihi Anayasa esprisine 

&3 uygundur. Anayasanın 74 ncü maddesi, «Mil
let Meclisi seçimlerine (bir yıl kala ara seçimi 

I yapılamaz» der. Keza 74 ncü maddenin ikinci 
I fıkrası, «Ara seçimleri her iki yılda bir Cum-
I huriyet Senatosu seçimleriyle birlikte yapılır» 
I der. 
I Bu duruma göre Anayasa vâzıı da her yıl se-
I <,im yapılmaması hususunu dikkate almış ve bu 
I hususta hükümler vaz'etmiştir. 

Bu 'itibarla, partilerin ittifakla üzerinde dur
dukları halen huzurunuza getirilen teklifin ge
rekçesi, Anayasanın esprisine ve 74 ncü madde-

I nin mâna ve maksadına da tamamen uygundur. 

I Bütün bu sebeplerle, gerek Türkiye'de her 
I yıl seçim yapılması gibi bir mahzuru bertaraf 
I oi;mek, bütçeye büyük meblâğlar tahmil etme-
I mek, vatandaş 'huzurunun her yıl bozulmamasını 
I >r ağlamak ve Anayasanın esprisine uymak 
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aakımınldan Anayasada yapıümak istenilen bu 
değişikliği G. P. Grupu olarak tasvübediyoruz. 

Keza, Anayasaya ilâve edilen geçici madde 
ile de, Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine 
karar verildiği takdirde, seçim takviminin bo
zulmamasını temin eden geçici maddenin de 
bu maksadı kapsadığını dikkate alarak, bu ge
çi ci maddeye de lolumlu oy kullanacağımızı 
Yüce Meclis huzurunda G. P. Grupu adına ifa
de 'eder, saygılar sunarım. (G. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Reşit Ülker. 

O. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(istanbul) — Sayın milletvekilleri, 

Anayasanın 73 ncü maddesinin değişikliği 
baklanda C. H. P. nin görüşünü arz etmeye 
çalışacağım. 

Her şeyden evvel, getirilen bu teklifin, Ana
yasamızın mevcut yapısı bakımından nasıl bir 
durum arz ettiğini ifade etmek gerekir. Anaya
samız ve onu tamamlıyan çeşitli seçim kanun-
lariyle belli bir sistemi benimsenmiştir. Millet
vekilleri seçimi dört yılda birdir, Senato seçim
lerinin süresi altı yıldır ve iki senede bir ara 
seçimleriyle birlikte yenileme seçimi yapılır. 
Anayasamızın getirdiği sistem budur. 

Bu sistem; 1960 da seçim kanunlarının Ku
rucu Meclis tarafından önce yapılması ve Ana
yasanın daha sonra yapılması ve bu arada da 
Haziranda yapılması gereken seçimlerin o gü
nün koşulları altında daha evvel yapılmış olma-
siyle, yani Ekim ayında yapılmış olmasiyle il
gilidir. Normal olarak Haziranda yapılması ica-
bederken seçimin Ekim ayma alınması dolayı-
siyle bugünkü aksaklıklar doğmuştur. Her yıl 
seçim yapma bu yüzden ortaya çıkmıştır. 

öyleyse, her yıl seçim yapma Anayasa ko
yucusunun ve mevcut Anayasamızın emretme
diği ve arzulamadığı bir husustur, normal bir 
huaus değildir. 

Öyleyse, değerli arkadaşlarım; bugün yapı
lan ameliye, değişiklik Anayasa koyucusunun 
emrettiği, fakat fiilî hâdiseler dolayısiyle yeri
ne getirilemiyen iki yılda bir seçim yapma sis
teminin getirilmesinden ibarettir. Bundan do
layıdır ki, bâzı arkadaşlarımızın ve bâzı ya
zarların, Anayasanın 74 ncü maddesindeki 
«Harb haliyle bile olsa, seçimler bir seneden 

fazla uzatılamaz hükmü karşısında böyle bir 
teklif getirilemez» yolundaki iddialarına saygı 
duymak mümkündür, fakat hak vermek müm
kün değildir. 

Usul bakımından da, bugün yapılan hareket 
bir Anayasa değişikliğidir. Anayasa değişikli
ği yapıldığı zaman, Anayasada mevcut madde
ler de değiştirilebilir. «Anayasa değişmez» di
ye bir hüküm yoktur. Anayasanın 155 nci mad
desinde Anayasanın nasıl değiştirileceği sarih 
olarak gösterilmiştir. Gerçekten gereksiz ola
rak gösterilmiştir. Gerçekten gereksiz olarak, 
bir ihtiyacı karşılamıyacak şekilde Anayasayı 
her dakika değiştirmeyi tasvibedemeyiz, tasvi-
bedilmesi mümkün değildir, fakat Anayasanın 
emrettiği, Kurucu Meclisin kabul ettiği bir esa
sın yerine getirilmesi Anayasaya uygun bir ha
rekettir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun Anayasal tara
fı bu. Uygulama tarafına gelince: 

Anayasa koyucusu her sene seçim yapılma
masını birtakım sebepler karsısında kabul et
miştir. O sebepler ortadadır. Bir defa seçimle
rin kamu oyunu geniş oranda meşgul ettiği bir 
gerçektir. Siyasi parti teşkilâtları ve bütün si
yasi partilere bağlı olanların bu seçimlere gi
rildiği zaman harekete geçtiği de ortadadır. 
Birtakım masrafların olduğu ortadadır. Bunun 
yanında Parlâmentonun çalışmalarının her se
ne seçimler dolayısiyle kısaldığını, ve «Parlâ
mento çalışmıyor» şeklindeki beyanlann bu 
yüzden bir ölçüde haklı hale geldiğini de kabul 
etmek lâzımgelir. 

Seçim bölgelerimize gittiğimiz zaman köye, 
kente, vatandaşın yanına vardığımızda, «Eh, 
seçim var da onun için geliyorsunuz» diyorlar. 
Her sene seçim olduğuna göre, hiçbir zaman 
vatandaşın yanına seçimsiz gitmemek gibi hoş 
olmıyan bir durumun da karşısındayız. Vatan
daş kendisine seçim olmıyan bir zamanda, sırf 
kendisine gelinmesini arzu etmektedir, böyle 
değerlendirmektedir; doğrudur veya yanlıştır. 

Bunun yanında seçim masrafları mevzuba
histir. Ben 1963 de bir sözlü soru sormuştum; 
verilen cevapta; o zaman, yalnız bir kütük tan
ziminin 22,5 milyon lira civarında olduğu söy
lenmişti. Bunun yanına diğer masrafları da 
koyarsanız, 50 miJyon liranın altında, fakat 
20 milyon liranın üstünde bir paranın masraf 
olarak ortaya çıktığı gözükür. 
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Değerli arkadaşlarım, bütün bu sebeplerin 
dışında da söylenecek sebepler vardır, buluna
bilir. Bugün getirilen Anayasa tadili; Anaya
sanın sistemine, Anayasa koyucusunun görüşü
ne uygun bir tadildir. 

Bu tadil teklifi ile bâzı arkadaşların müd
detinin uzatıldığı ifade edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu görüşe de tam hak 
vermeye imkân yoktur. Çünkü getirilen sis
tem içerisinde bazan müddet uzıyacaktır, ba-
zan da kısalacaktır. Uzamayı söylemek kadar 
kısalmayı da aynı derece ifade etmek lâzımdır. 
Şunu da ifade etmek gerekir ki, seçim yeni
lenmesinden dolayı önümüzde doğabilecek mah
zurların başka yollarla düzeltildiğini kabul ede
lim, (Seçimlerin her yıl yapılmamasını, iki se
nede bir yapılmasını) fakat bir seçim yenilen
mesi halinde tekrar bu düzen bozulacak ve tek
rar bir mücadelenin, bir sıkıntının içine girile
cekti. Bu Anayasa teklifi ile bu da kaldırılmış-
tir. Bundan sonra istendiği kadar seçim öne 
alınmış olsun veya harb hali dolayısiyle bir se
ne geciktirilmiş olsun, bu getirilen teklif bü
tün bu ihtimalleri derpiş etmektedir, göz önün
de bulundurmaktadır, komisyon bu şekli ver
miştir. 

Bu sebeple C. H. P. Grupu teklifin Anaya
sanın esprisi içerisinde, Anayasaya uygun bir 
teklif olduğunu ve memlekete faydalı olacağı 
kanaatindedir. Bundan dolayı da müspet oy 
kullanacaktır. 

Saygılarımı sunarım. (0. H. P. sıralarından 
alkışlar,.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ke
mal Şensoy. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL ŞENSOY 
(Ordu) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, 

354 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ta
rafından verilen, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
Anayasaya geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu j 
hakkındaki A. P. Grupunun görüşünü arz et
mek üzere yüksek huzurlarınızda bulunuyo
rum. 
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Muhterem milletvekilleri, 

Adalet Partösi, 1909 seçim beyannamesi ve 
Hükümet programlarında, birçok Anayasa hü
kümlerinin değiştirilmesi yanınlda bu husus üze
rinde ehemmiyetle durulmuş ve «Büyük bir kıs
mı siyasi iktidar değişikliğiyle ilgili olmıyan 
seçimlerin çok sık yapılması seçmen vatandaşta 
seçimlere karşı bıkkınlık eğilimi doğurmakta
dır. Bu eğilimin giderilmesinde, demokrasimizin 
istikbali bakımından toplumun hayati menfaat
leri vardır. Bu amaçla seçimlerin birbiri ardına, 
çok sık yapılmasını önliyecek tedbirlere Ana
yasada yer vermek kararındayız» denilmek su
retiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 
ncü maddesinin değiştirilmesi zaruretine işaret 
edilmiş bulunulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; gerekçede de ifade 
edildiği üzere Anayasanın 74 ncü maddesi, Mec
lislerin ara seçimlerinin her iki yılda bir Cum
huriyet Senatosu seçimleriyle birlikte yapılaca
ğını ve Millet Meclisi genel seçimlerine bir yıl 
kala ara seçimi yapılamıyacağı hususunu hük
me bağlamış bulunmaktadır. Bunun sarih mâ
nası, Türkiye'de seçimlerin İM yılda bir yapıl
masıdır. Hal böyle olmasına rağmen 1961 yılı
nın Ekim ayında birlikte yapılan Millet Mecli
si ve Cumhuriyet Senatosu seçimlerinden son
ra, Anayasaya göre 1963 yılında yapılması ge 
reken Cumhuriyet Senatosunun üçte bir ilk ye
nileme s'eçimi, Cumhuriyet Senatosu seçimleriy
le ilgili kanunun seçimlerin Haziran ayında ya
pılmasına dair hükmü sebebiyle 1964 yılı Hazi
ran ayında yapılmış, neticede her yıl seçim ya
pılması gibi Anayasanın lâfzına ve ruhuna ay
lan düşen fiilî bir durum hâsıl olmuş bulun
maktadır. Filhakika her yıl seçim yapılması si
yasi tansiyonu yüksek seviyede tutmakta, va
tandaşta seçimlere iştiraki azaltan psikolojik 
bir hava hâkim olmaktadır. Halbuki, parlöman-
ter demokrasilerde halk iradesinin tam tecelli
sine imkân verecek ana unsurlardan en önemli
si, fazla sayıda iştiraktir. Bu suretle demokrasi
nin hakikî halk iradesi ve halkın kendisini ida
re edecek kuvvetlere bizzat sahip çıkması vas
fına gölge düşürülmesi, bu rejimi müdafaa eden
ler için tervici mümkün olmıyan bir husustur. 
Kaldı ki, birçok mesai sarfına ve malî külfete 
sebebolan seçimlerin hususiyle iktidarı doğru
dan doğruya tâyin neticesini doğurmadıkça sık 
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yapılması, Hazineye yüklediği küMet itibariyle 
de kabule şayan bir husus olamaz, 

Muhterem milletvekilleri, 

Müsaade ederseniz meseleyi bir de Anayasa 
hukuku bakımından inceliyelim. Bunun için de 
Anayasa Komisyonu üyesi İzmir Milletvekili 
Sayın Şükrü Akkan'in, Anayasa Komisyonu ra
porundaki muhalefet şerhinde sert ettiği görüş
lerim -isabet derecesi üzerinde durmak istiyo
rum. 

Sayın Akkan, bu teklifin kanunlaşması ha-
linide Anayasanın 4, 10, 11 ve 55 nci maddeleri
nin söz ve ruhuna karşı çıkılmış olacağını, Türk 
vatandaşının temel haklarından olan seçme hali
kının üç senede ve üç defada, bir sene dörder 
aylık süre ile elinden alınmış, bulunacağını, di
ğer taraf lüan müddetle taJkyidedilmiş bulunan ve
kâletname süresini bîzsat vekillerin kendi, t?-
sarruflariyle, kendi lehlerine uzaJtmaya yetkile
ri olmaldığını mütalâa buyurmaktaidır. 

Muhterem milletvekilleri, 

Anayasanın 4 ncü maddesi, egemenliğin ka
yıtsız şartsız milletin olduğunu, Milletin bu 
egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara gö
re yetkili, organlar eliyle kullanacağı hükmünü 
getirmcklfedîiir. Bu hüküm gereğince senatör ve 
milletvekilleri milletin temsilcisi olarak ka
mın yapmaya, kararlar almaya, Anayasanın' 
1 nci maddesinde yazılı, «Türkiye Devleti bir 
Cumhuriyettin» hükmü hariç Anayasanın diğer 
maddelerini değiştirmeye yetjkili kılınmıştır. 
Seçen ile seçilen arasındaki bu münasebeti me
deni hukuk ve borçlar hulkukundak vekâletna
meye benzetmek, demokratk rejmin, millî hâki
miyetim kayıtsız şartsız tecelligâhı olan T. B. 
M. M. nin mehabetine hürmet etmiyenlerin fi
kirlerine bilmiyerek hizmet etmek demek olur. 
Süreyi Anayasa tâyin eder, halk, hâkimiyetini 
Anayasa hükümleri dairesinde Büyük Meclisler 
eliyle kullanır, senatör ve milletvekilleri de 
Anayasaya dayanan yetkilerini halk adına kul
lanırlar. Bu itibarla 73 ncü maddenin değiştiril
mesi, Anayasanın 4 ncü maddesinde ifadesini 
bulan hâ|kimiyet prensibine aykırı düşmez. Ana
yasanın temel hak ve hürriyetlerden bahseden 
10 ve 11 nci maddelerinin de 73 ncü madde ile 
bir ilgisi yoktur. Seçme hakkı, Sayın Şükrü 
Akkan'ın anladığı mânada bir temel ha|k ise, se
çimlerin ertelenmesi suretiyle bu hakkın özüne 

dounulduğunu kabule imkân yoktur. Zira bir 
hajkkm kullanılmasının menedilmesiyle, o hak
kın muayyen zamanlarda kullanılması sonucunu 
doğuracak bir sistemi müdafaa etmek ıayrı ay
rı şeylerdir. Görüşülmekte olan teklifle Türk 
vatandaşının seçim hajkkı kısıtlanmadığı gibi, 
aksine bu hakkı cemiyet yararına, parlömanter 
rejimin iyi işliyebilmesi istikametine yöneltecek 
bir sistem getirilmektedir. Esasen Anayasada 
var olan bu sistem, yukarda arz ve izah olun
duğu veçhile, bâzı sebepler dolayıısiyle ajksatıl-
mış bulunmaktadır. Vatandaşın istediği anda 
değil. Anayasanın ve kanunların tesbit ve tâyin 
ettiği zamanlarda kullanılması gereken seçme 
hakkını, muayyen sürelerle de olsa elinden al
ma neticesini doğuracak bir teklife «evefl» de
menin T, B. M. M. üyeleri için tasavvuru dahi 
mümkün olmıyan bir husus olduğunu tekrar
dan içtinabederim. 

Muhterem milletvekilleri, 

Anayasanın 55 nci maddesine karşı çıkıldığı 
iddiası da varidolamaz. Zira bu madde hük
müne göre, vatandaşlar, jkanunda gösterilen 
şartlara uygun olarak seçme ve seçilme hak
kına sahiptir. Bu madde Sayın Akkan'ı de
ğil, bizim serdettiğimiz mütalâayı doğrulamak
tadır. Durum gayet sarihtir. Demek İki, va
tandaş, bu maddeye göre kanunda gösterilen 
martların haricinde seçme ve seçilme haikkına sa
hip değildir. Bu hakkı, farzımuhal bir seya
hat hürriyeti gibi vatandaşın istediği anda 
istimal edebileceği hak telâkjki etmek, demokra
tik rejimin bizatihi bünyesine uygun düşmez. 

Muhterem milletvekileri, 

Anayasanın 74 ncü maddesi, savaş hali gibi 
istisnai bir hâdiseye münhasır ertelemeyi derpiş 
etmektedir. Bu hükümden başka sebepler do-
layısiyle seçimlerin geriye bırakılmasının me-
nedildiği mânasını çıkarmak mümkün değil
dir. Görüşülmekte olan teklif mücerret bir 
erteleme değil, Anayasanın esprisine uygun, 
seçimlerin iki yılda bir yapılması sonucunu 
doğuracak bir sistemi getirmektedir. Savaş 
sebebiyle erteleme hükmü bundan sonra da 
var olacak, binnetice 73 ncü madde ile 74 ncü 
maddeler arasında her hangi bir çelişki söz 
konusu olmıyacaktır. 

Bu itibarla, Anayasa Komisyonunun rapo
runa bu noktaya ilişkin olarak muhalefet şerhi 
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koyan Ordu Milletvekili Sayın Cengiz Ekinci'-
nin mütalâası da kavli mücerrette kalacaktır. 
73 ncü madde bir sistemi getirirken, 74 ncü 
madde de fevkalâde hâli derpiş etmekte, bu su
retle iki metin arasında tam bir ahenk kurul
muş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Yukarıdan beri arz ve izah etmiş olduğum 

sebeplerle, getirilen kanun tekliflerine müspet 
oy kullanacağımızı A. P. grupu adına saygı ile 
arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz alan arka
daşlarıma sıra geldi, ilk sırada sayın İbrahim 
öztürk var. 

Buyurun Sayın öztürk. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, 

1960 Devriminin Türk Ulusuna ve tarihine 
hediye ettiği Anayasamız, halk oylamasiyle yü
rürlüğe konduktan sonra ikinci kez bir deği
şiklice ve ameliyata mâruz tutulmak üzere hu
zurlarınıza getirilmiş bulunuyor. İlk değişik
lik geçen, dönem siyasi partilerin ittifakiyle ya
pılmış ve Anayasanın 68 nci maddesi değişti
rilmiş, geçici 11 nci maddesi de yürürlükten kal
dırılmıştır. Böylece Anayasa ve hukuk dışı dav-
ranışlariyle, meşruluğunu kaybetmiş bir iktida
rın mensupları tekrar seçme ve seçilme hakkı
nı kazanmışlardır. Şimdi de yine A.P. ve O.H.P. 
ittifakiyle Anayasamız dokuz yıl içinde ikinci 
defa bir operasyona tabi tutulmak üzere teşrih 
masasına yatırılmıştır. Bununla da 73 ncü mad
de değiştirilmek suretiyle Senato kısmi seçimle
rinin ertelenmesi sağlanmaktadır. 

öğrendiğimize göre, önümüzdeki günlerde 
orman suçlarının affedilmesini sağlıyacak olan 
131 nci madde ile yüksek yargı organları üyele
rinin seçimine müteallik 133,144 ve 145 nci 
maddelerin tadili için yeni kanun tasarıları hu
zurunuza getirilecektir. 

Dokuz yıl içinde dört defa tadile maruz bı
rakılan Anayasanın, bundan sonra daha ne gibi 
değişikliklere uğrayacağı, hattâ tümünün dahi 
değiştirilmesinin bahis konusu olacağı hatıra 
gelebilir. 

Nitekim, bugünkü gençlik, öğretmen, me
mur ıbınalımları ve bunlardan doğan hâdisele
rin kaynağı ve hattâ kabahati Anayasaya 
yüklemektedir. Bundan birkaç gün önce Sena

toda bir sayın A. P. senatörü bunu açıkça ifa
de etmiş ve Devlet Bakanı Sayın Refet Sezgin 
bunu cevaplandırmak lüzumunu hissetmiştir. 
Keza Senatör Deliveli, «Anayasanın bizatihi 
kendisi değişmesi lâzımdır, böyle Anayasa ol
maz.» demiştir. (A. P. sıralarından «doğru 
söylemiş» sesleri.) Doğru mu söylemiş? Ona, ta-
tamamını değiştirmeye gücünüz yetişmiyecek. 

Meclis kulislerinde ve özel yerlerde «bu Ana
yasanın bünyemize uymadığı, buhranlara sebe
biyet verdiği, sol akımların kaynağı olduğu» 
açıkça konuşulmaktadır. Oysa bunalımların ve 
çıkmazların sebebi Anayasa değil, onun sosyal 
adalet ve güvenlik ilkelerini kapsıyan hüküm
lerini tatbik etmiyen zihniyettir. 

Senato seçimlerinin ertelenmesi bu memle
ketin hiçbir dâvasını halletmiyecektir. Anayasa
nın, «sağlık, öğretim, kooperatifçilik, toprak da
ğıtımı, zirai reform, vergi adaleti, eğitim ve 
gençlik, hukukun üstünlüğü, herkese is» gibi 
anahükümleri, henüz hiçbir ciddi tatbik görmez
ken, Senato seçimlerinin ertelenmesi gibi, şeklî 
ve kişisel çıkarlara uygun tadiller hem Anaya
sayı zedelemekte ve hem de ulus çıkarlarına ay
kırı düşmektedir. 

Belirli bir süre için seçilmiş olanların, bu sü
reyi kendi çıkarlarına uygun olarak ve halkm 
rızasını almıyarak uzatmaları, bizatihi Anayasa
ya aykırıdır. Keza, Anayasanın 74 ncü madde
sine göre seçimlerin tehiri ancak savaş haline 
inhisar ettirilmiştir. Böyle bir durum bulunma
dığına göre, seçimlerin tehiri ve Anayasanın 
73 ncü maddesi gereğince tesbit edilmiş sürele
rin uzatılması ile Devlet Hazinesinden kendile
rine ödenek verilmesi hem Anayasaya, hem de 
mevzuata aykırı haksız bir iktisap niteliğinde
dir. Anayasa tehir sebebini «savaş hali» olarak 
tesbit ettiğine göre, ilgili 74 ncü maddede de
ğişiklik yapılmadıkça Senato seçimleri tehir edi
lemez. 

Seçimlerin ertelenmesine gerekçe olarak, 
«halkın sık sık sandık başına gitmesinin doğur
duğu bıkkınlık ve katılma oranındaki düşük
lük» gösterilmektedir. Bu, bir sebep olabilir. 
Ama, halkı sandık başından soğutan sebep sa
dece sık seçimler midir? Hayır. 1969 seçimlerin
de beş milyon bilinçli seçmeni sandıktan uzak
laştıran en büyük sebep, Anayasanın öngördü
ğü reformların yapılmaması, Parlâmento ve Hü-
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kümetin bu alanlarda olumlu çaba göstermeme
si, Türk halkım ekonomik gerilikten kurtara
cak anadâvalar askıda dururken, Parlâmento
nun talî ve şeklî meseleler üzerinde durması, Ge
nel Kurul ve komisyonların arzu edildiği gibi 
çalışmaması, seçim sisteminin bozukluğu nede
niyle halkın gerçek vekillerini seçememesi, bu
güne kadar başsorumlu mevkilerde bulunanlar
da suiistimal şaibelerinin bulunması gibi, esaslı 
sebepler, halkı ve özellikle aydınları gün geçtik
çe seçimlerden ve Parlömanter sistemden uzak
laştırmaktadır. 

Halk, sık seçimden değil, dâvalarını hallet-
miyen Parlâmentodan şikâyetçidir. Bizce parti
ler arasında asıl ve gerçek ittifak, yukarıda 
zikrettiğimiz temel Anayasa hükümlerinin sü
ratle tatbike konması ve ulusun büyük dâvaları
nın halli olmalıdır. Meselâ bir zirai reform, 
bir üniversite ve eğitim reformu, vergi adaletini 
sağlıyan ve herkese iş alanları açan reformlo,r-
da partiler arası beraberliği millet arzu etmek
tedir. 

Oysa ki, bu yönlerde bir ittifak asla görül
memekte, âdeta yangından mal kaçırırcasına 
Anayasa tadilleri yapılmaktadır. Devletin te
mel yapısını sağlıyan Anayasanın, özellikle bir 
ihtilâlin sonunda halk oylaması ile doğan ve 
milletin ıstırap ve ihtiyaçlarını dile getiren ta
rihî bir eserin, olayların akışına ve şahıs çıkar
larına göre değiştirilmesindeki tehlike ve sakın
calara bağımsız ve tarafsız bir milletvekili sıfa-
tiyle işaret eder, bu gibi tasarrufların tümüne 
karşı olduğumu arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Senato seçimlerinin ertelenmesi için yapılan 
Anayasa değişikliği teklifi Yüce Meclisimize 
gelmiş bulunmaktadır. 

Bugün, demokratik idarelerin unsuru diye
bileceğimiz en büyük nimetlerinden birisi seçim
dir. Seçim, demokratik nizamda emniyet supa 
bıdır. Çünkü, iktidar ve muhalefet kendisini, 
halkın durumuna göre ayarlar. 

Bugün Türk Anayasası Senato seçimleri için 
altı yıllık bir esası kabul etmiştir. Her iki se
nede bir yapılan seçimle Senato üyelerinin 1/3 ü 
yenilenir. 

Ben bir noktaya dokunmak istiyorum; her 
sene seçim yapılmasının mahzurlarını gerek ik
tidara, gerekse muhalefete mensup arkadaşları
mız izah ettiler. Biz de bu görüşe iştirak ediyo
ruz. Fakat, iki senede bir seçim yapılmasının 
da bu memlekete bir şey getirmediğini saraha
ten söyliyebilirim. Senato seçimlerinin de, mil
letvekilleri seçimleri gibi, dört senede bir ya
pılmasını temenni ediyorum. Çünkü, meselâ 
Kars'ta, kısmî Senato seçimleri yapılıyor, di
ğer taraftan Edirne de seçim yasağı bölgesine 
giriyor, buralara ne bir bakan, ne de yüksek 
dereceli bir memur gidebiliyor ve ne de «seçim 
yasağı var» diye yurdun birçok bölgelerinde 
merasimler yapılabiliyor. Bunun da düzeltilme
si lâzımdır. Bunun düzeltilebilmesi için Senato 
seçimlerinin de, milletvekilleri seçimleri gibi, 
dört yılda, Ekimin son haftasında, mahallî se
çimlerin de aynı sene içerisinde, Haziran ayı 
içerisinde yapılıp bunların dört senede tamam
lanması lâzımdır. Çünkü, bugün Anayasa Mah
kemesi kurulmuştur, Yüksek Hâkimler Kurulu 
diğer müesseseler vardır. Bu bakımdan iki se
nelik Senato seçimi dahi bu memlekete fayda 
getirmez. Benim mâruzâtım bu kadar. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlarım, her sene seçim yapılmasının 
mahzurları Türk cemiyetinde belirmiş, bu mah
zurların giderilmesi konusunda birçok siyasi 
partiler işbirliği yaparak, Anayasa değişikliği 
gibi ağır bir muameleyi dahi göze almışlardır. 
Bu büyük içtimai sakıncayı gidermek için el
birliği yapan bütün siyasi partilere minnetle 
huzurunuzda teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, şurasını arz ede
yim ki, bu kanun değişikliği İM yönlü tenkide 
uğramaktadır. Birisi, sayın sözcümüzün belirt
tiği gibi, muhalefet şerhi veren iki kıymetli ar
kadaşımızın görüşleri, diğeri de bu kanunun se
natörlere 1 sene dört ay fazla mesai yaptırmak 
gibi bir farklılık sağladığı şeklindeki iddia ve 
görüştür. 

Şunu arz edeyim ki, bu kanunun yapılma
sında, Anayasa Komisyonunda üye bulunan 
çok kıymetli arkadaşlarımın kıymetli fikirleri 
lâhik olmuştur ve muhalif kalan arkadaşlar da 
muhalefetin hüsnüniyetle buraya derletmişler-
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dar. Ancak, Sayın A. P. sözcüsünün belirttiği 
gibi, hususi hukuktaki vekâlet ile, Âmme Hu
kukundaki vekâlet, antik modern cemiyetlerde 
tamamen birbirinden ayrılmıştır. Fransız ihtilâ
linden, 1791 Fransız Anayasasından sonra bu 
durum tamamen meydana çıkmış, daha evvelki 
tatbikat, hususi hukuk hükümlerine tabi tutu
lan bu müessese bir «âmme temsili» şeklinde 
âmme hukukuna malolmuştur.. 

Bunlar arasındaki farkları burada ilmî şe
kilde izah etmek, araştırmak veyahut da ileri 
sürmek, zaman kaybı bakımından, lüzumsuz 
olacaktır. Fakat, bunu, bugünkü modern cemi
yetlerin Anayasalarında görmek mümkündür. 

O bakımdan, hususi hukuktaki vekâlet du
rumu ayrıdır, âmme hukukundaki vekâlet du
rumu ayrıdır. Bu vekâlete istinaden millî hâki
miyeti temsil eden parlömanterler, usule uygun 
şekilde Anayasanın değişebilen maddelerini el
bette ki, teklif olarak huzurunuza getirebilirler. 
Bu değişiklik de bu yönden yapılmıştır. Onun 
için hiçbir itiraz olmasa gerektir. 

Şimdi ikinci konu; bu kanunun senatörlere 
bir imtiyaz değil de, «biraz daha uzun bir za
man senatörlük yapma imkânını sağladığı» şek
lindeki görüştür. 

Bu görüşe gelince; ilk bakışta bunun böyle 
olduğu açıktır. Ertelemekle 1 yıl 4 ay her gru-
pa mensup senatörlerin müddetlerinin uzadığı 
görülmektedir. Ancak, bu husus geçicidir. Be
nim kanaatime göre, bu getirilen değişiklik, 
senatörlerin durumunu daha da aleyhe çevir
miştir. Şu suretle ki, 74 ncü maddede, öne alın
ma suretiyle Millet Meclisi her zaman yeniliye-
bilir. Eski kanunda senatörler, milletvekilleri 
seçimi yenilense dahi yine altı yıl senatörlük 
yapabiliyorlardı. Fakat bu değişiklikle Millet 
Meclisi bugün yalnız kendi Meclisinde, Sena
törlerin Meclisine de gitmesine lüzum kalma
dan, her hangi bir öne alma durumu meydana 
getirdiği zaman senatörlerin de durumu otoma-
tikman öne alınmakta, altı sene yerine beş se
ne senatörlük yapmak durumuna gelmektedir. 

O bakımdan, mutlaka bu kanun değişikliği 
senatörlere bir imtiyaz, bir farklılık değil, be
nim kanaatime göre, mevcut senatörlerden son
ra gelecek senatörler için bu kanun ağırlaştırıcı 
olmaktadır. Altı yıllarını beş yıla indirmek, ta
mamen Meclisimizin iradesine bırakılmıştır ki, 

bu durum inşaallah senatörler tarafından ağır 
bir şekilde tenkid edilmez ve böylece bu arz et
miş olduğum değişiklik maddesi senatörlere bir 
imtiyaz değil, tamamen bugünün içtimai zaru
ret haline gelen sık sık seçim yapılmasının ön
lenmesi yolunda bir adım şeklinde telâkki edil
mesini istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü

zakeresini yaptığımız kanun teklifinin, tümü 
üzerinde altı arkadaşımız konuşmuştur. Bu ara
da Başkanlığa A. P. Grup BaşkanveMli Orhan 
Eren arkadaşımız tarafından bir keyfiyet öner
gesi verilmiştir, önergeyi okutuyorum.. . 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
A. P. Grup Başkanvekili 

Ankara 
Orhan Eren 

BAŞKAN — önerge aleyhinde Sayın Kılıç-
lıoğlu, buyurun efendim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇLIOĞLU (Konya) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Anayasanın 73 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair teklif üzerinde üç partinin grup söz
cüsünden sonra altı arkadaşımızın konuşmasını 
sağlamak için üç iktidar partisinden arkadaşı
mız kısaca konuşma yaptılar, böylece İçtüzüğe 
uygun bir durum meydana getirilmiş oldu ve 
neticede kifayet takriri verilmiş bulunuyor. 

Şimdiye kadar yapılan konuşmalarda, haki
katen her sene seçim yapılmasının türlü mah
zurları üzerinde duruldu. Vatandaşlar, her yıl 
bir seçim mücadelesi içine itilmek suretiyle hem 
siyasi ortamın karışmasına, hem türlü masraf
ların yapılmasına, hem de ilgililerin bu seçim
ler dolayısiyle asıl vazifelerini yapma imkânın
dan mahrum olma gibi bir duruma düşürül
düğü ifade edildi. 

Bendeniz de şahsan, seçimlerin sık sık yapıl
masının doğru olmadığı kanaatinde olan bir ar
kadaşınızım. Kifayet üzerinde söz almamın se
bebi şudur; kanaatimce mesele vuzuha kavuş
mamıştır.. Çünkü, şimdiye kadar yapılan konuş
malar neticesinde sanki Anayasanın 73 ncü 
maddesi ve onunla ilgili olan 74 ncü madde 
«her sene seçim yapılmasını» terviceder gibi, 
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tedvin edilmiş zehabı uyandırılmakta ve böy
lece her yıl seçim yapılması, sanki, Anayasanın 
ilgili hükümlerinden geliyormuş gibi bir intiba 
uyandırmak suretiyle bunu tashih etme duru
munda olmak ve biraz önce arkadaşlarımın da 
izah ettikleri ve bendenizin de katıldığım mah
zurlar ortaya çıkıyor. Bunu ne yapalım? Sık 
sık vatandaşı sandık başına göndermiyelim, 
milyonlarca lirayı sarf etmiyelim, alâkalıları 
seçim yüzünden asli vazifelerini yapma imkâ
nından alıkoymıyalım, gibi gayet mantıki ve 
hâdiselere uygun bir esbabı mucibe serd edili
yor. 

Evvelâ, Anayasanın sık sık değiştirilmesinin 
aleyhinde olduğumu ifade etmek isterim. Ama, 
benim inancım odur ki, Anayasada değiştiril
mesi icabeden ve memleketin şartlarına, Türk 
Milletinin bünyesine uygun bir hale getirilme
si için, zamanla bâzı değişikliklerin yapılacağı 
da muhakkak. Şimdi, ikide bir siyasi edebiya
tımıza, seçim edebiyatına katıldı - seçim takvi
mi... Fiilî durumu seçim takvimine uyduraca
ğız. Simdi bu fiilî durumu kim yaratmış? Ana
yasa mı yaratmış, yoksa seçimin zamanının 
uzatılmasını kendi menfaatlerine uygun bulan 
insanlar mı yaratmıştır? Bunun tescili için mü
zakerelerin devam etmesi lâzımdır, kanaatinde
yim. 

Şimdi, 1963 Ekiminde Senato seçimi yapıl
mış olsaydı, o zamanın sayın senatörleri ve mil
letvekilleri Anayasanın 73 ncü maddesini na
zarı itibara alıp da seçimleri 1964 yılının Ha
ziran ayında yapacağı yerde - çünkü millet 
temsilcileri her şeyden evvel kendileri fedakâr
lık yapmaya mecburdurlar. Kendiniz fedakâr
lık yapmadığınız anda milletten hiçbir şeyi bek
lemeye hakkınız olamaz - siz 1963 Ekiminde 
milletvekili seçimi ile birlikte Senato kısmî se
çimini yapmış olsaydınız, bugün Anayasada bu 
değişikliği yapma durumuna düşmiyecektiniz. 

Şimdi ne yapıyorsunuz? Kendi menfaatiniz 
uğruna seçimi zamanında yapmıyorsunuz. Bir 
kabahatli bulmak lâzım. O kabahatli Mm? Ana
yasanın 73 ncü maddesi... Bunu değiştirelim. 
Bunu değiştirelim de 15 ay daha senatörlük du
rumumun devam etsin. 

Kanaatim odur ki, Anayasada yapılması da
ha cok mübrem, milletin menfaatine uygun de
ğişiklikler yapılmak bir yana dururken, herke

sin canının istediği gibi, millet iradesine, mille
tin verdiği karara rağmen, 6 senenin dışında 
15 ay fazla senatörlük vazifesini yapmış olması; 
Parlâmentonuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne yan gözle, kem gözle bakanlara için için hak 
verme durumu gibi bir husus meydana getire
cektir. Eğer, demokratik rejime bağlı iseniz, 
yürekten bağh iseniz - Anayasaya bağlı iseniz 
demiyorum, «Anayasaya bağlı olmak» diye bir-
şey yoktur - bir arkadaşımız çıksın... 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, mütalâaları
nızı kifayet aleyhine inhisar ettiriniz efendim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Şimdi Sayın Başkanım, düşüncelerimi bir 
noktaya getirmek suretiyle emirlerinize de uy
muş olacağım. 

Bendeniz kısaca şunu söylüyorum; mesele
nin sadece bir yönü üzerinde durulmuştur: 
«Seçimler masraflıdır, külfetlidir. Vatandaşı 
sık sık sandık başına getirmiyelim. Vazifelileri 
alıkoymıyalım.» Bunların hepsi doğrudur. «Hu
susi hukukta vekâletname böyle imiş; âmme 
hukukunda şöyle imiş» falan... Bunlar, mesele
leri kamufle etmek için söylenen sözleridir. 

Anayasada yazılıdır. Mebus 4 sene için seçi
lir. Harb hali olursa bir sene uzatılır. Senatör 
6 sene için seçilir. Kim seçiyor? Büyük Türk 
Milleti seçiyor - Harb hali hariç - kararma say
gı duymaya mecbursunuz. Siz ne yapmışsınız? 
Vaktiyle 1963 yılının Ekiminde yapılacak seçi
mi uzatmışsınız, 1964 ün Haziranına bırakmışsı
nız. Oradan bir sene gelmiş. Şimdi de 15 ay da
ha uzatacaksınız. Ben bunların millî iradeye ve 
Anayasanın hem 73 ncü ve hem de 74 ncü mad
desine aykırı olduğuna kaanüm. 

Bir diğer husus da şudur : Kabahatlerinizi, 
Anayasayı değiştirmek suretiyle kapatmaya ça
lışmak, bence yanlış bir görüş olur. Bu bakım
dan müzakerelerin devam etmesinin ve mesele
nin vuzuha kavuşturulmasının daha doğru ola
cağı kanaatindeyim, arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, böylece tümü üze
rindeki görüşmeleri bitmiş olan kanun teklifi
nin maddelere geçilmesi oylanacaktır, 
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Yüce Heyetinizce malûmdur. Maddelere ge
çilmesi, maddelerin oylanması ve ikinci görüş
mesinden sonra tümünün oylanması, Anayasa 
gereğince vasıflı bir nisaba, özel bir yeter sa
yıya ihtiyaç gösteren bir teklif müzakere et
mekteyiz. Gerek maddelere geçilmesi oylanır
ken, gerek maddeler oylanırken, gerekse tümü 
oylanırkn Anayasamızın aradığı nisap 2/3 ço
ğunluktur. Ayrıca, Anayasamızda bu oylamala
rın açık oylama şeklinde yapılmasına dair bir 
sarahat da yoktur. Böyle hallerde oylamalar 
işari surette yapılmaktadır. 

Bu konuda bir beyanda bulunmak istiyo
rum. Şayet açık oylama talebedilmediği takdir
de işari oylama yapılacaktır ve Bakanlığın «Ka
bul edildi» veya «Kabul edilmedi» şeklinde be
yan Anayasanın aradığı 2/3 nisap dairesinde 
demektir. Her halükârrh, Ba^kanbtfm b^va™ 
«Kabul edilmiştir» dendiğinde, bu Anayasanın 
aradığı 2/3 nisap dairesinde kabul edilmiş mâ-
masınadır. Bunu, baştan bu şekilde ifade ediyo
rum. Açık oylama talebedilmesi halinde, açık 
oylamaya da sunulacaktır. 

Şimdi maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
'Türkiye 'Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici 

bir madde eklenmesine dair Kanun 

Maıdde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

d) Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi. 

Madde 73. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği
nin süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeni
den seçilebilir. 

Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte biri her 
iki yılda bir yenilenir. 

Millet Meclisi genel seçimleri, seçimlerinin 
yapılacağı yıla raslıyan yenileme seçimleri Mil
let Meclisi genel seçimleriyle birlikte ve raslan-
mıyanları ise, genel seçimlerden sonra gelen 
ikinci yılda, genel seçimler için kanunun belirt
tiği ayda yapılır. 

74 ncü maddeye göre seçimlerin geriye bı
rakılması yahut 69 ncu veya 108 nci maddeye 
göre seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi 

hallerinde, Cumhuriyet Senatosunun yenileme 
seçimleri de Millet Meclisi seçimleriyle birlik
te yapılmak üzere geriye bırakılmış veya öne 
alınmış olur. Bundan sonraki Cumhuriyet Se
natosu yenileme seçimleri 3 ncü fıkra hüküm
lerine göre yapılır. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi 
Diter veya bu üyeliklerde her hangi bir sebep
le boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay için
de yeni üyeleri seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine 
seçildiği üyenin süresini tamamlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasına 11 nci geçici madde olarak aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Yenileme seçiminin geriye bırakılması. 
Geçici Madde 11. — 7 Haziran 1970 tari

hinde yapılması gereken Cumhuriyet Senato
su yenileme seçimleri, Anayasanın 73 ncü mad
desinde yapılan değişiklik sebebiyle geriye bı
rakılmıştır. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz isti
yen? Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti

yen? Yok. Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle teklifin 
Mrinci müzakeresi bitmiştir. 

3. — 346 Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
si tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 131 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili 
Sabrı Keskin ve 224 arkadaşının, T. C. Anayasa
sının 131 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/319, 2/66) (S. Sayısı : 118) (1) 

(1) 118 S, Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
günkü Gelen Kâğıtlarımızda bulunan bir başka 
iş için, Anayasa Komisyonu Başkanı bir önerge 
ile bunun da Gelen Kâğıtlarda bulunduğu için 
48 saat geçmeden gündeme alınması ve hakkın
da öncelik kararı verilerek müzakeresinin ya
pılması talebedilmiştir. Bu önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
346 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ta

rafından verilen, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 131 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun teklfi ve Anayasa Komisyonu raporu 
bastırılmış ve 118 sıra sayısiyle sayın üyelere 
dağıtılmıştır. Kanun teklifinin önemine ve ka
mu oyunu yakından ilgilendirmesine binaen; 

1. — Teklifin gündeme alınması, 
2. — Basılıp dağıtılmasından itibaren 48 sa

at geçmeden gündemdeki diğer maddelere tak-
dimen öncelikle görüşülmesi, hususlarının ka
bulü için, önergenin oylanmasını arz ve teklif 
ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Komisyon Başkanı, önergesinde ifade ettiği 
kanun teklifinin önce gündeme alınmasını iste
mektedir. Bilâhara, 48 saat geçmeden müzake
reye konulmasını, daha sonra da öncelikle gö
rüşülmesini istemektedir. Bu 3 ayrı isteği de 
ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

önce, gündeme alınması hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

48 saat geçmeden görüşülmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi önceliğini kabul buyurduğunuz bu ka
nun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen arka
daşlarıma söz vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvel mü
zakeresini yaptığımız teklifte olduğu gibi, bu 
teklife de bilâhara 21 arkadaşımız iştirak etmiş 
ve bunların isimleri de yine ilgili dosyasına ko
nacaktır. 

Bu konuda söz istiyen arkadaşlarımız, Sayın 
Ömer Buyrukçu, Sayın Ali Rıza Uzuner ve Sa
yın Sadi Koçaş'tır. Başka söz istiyen var mı? 

ORHAN CEMAL FERSOY (istanbul) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Talât Köseoğlu da söz istemiş

tir. 
Sayın Fersoy, siz Grup adına mı istiyorsu

nuz? 
ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — 

Evet efendim. 
ORHAN EREN (Ankara) — Sayın Başkan, 

Gruplar adına yapılan konuşmalardan sonra 
Grupumuza söz verilmesini rica ediyoruz.. 

BAŞKAN — Şu halde şimdi yazdırmıyor
sunuz efendim. Yani, lüzum gördüğünüz za
man talebedebilirsiniz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Söz istiyorum 
ıSaym Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası Sayın Ömer 
Buyrukçu'nundur, buyurunuz efendim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair görüşlerimi 
açıklamak isterim. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, bugün memle
ket ormancılığı, ormanlar içerisinde yaşıyan 
köylünün durumu sebebiyle büyük bir bunalım 
ve sıkıntı içerisindedir. Yıllardan bu yana or
mancılığımızda görülen inkişafa paralel olarak 
halk - orman münasebetlerimizde en ufak bir 
gelişme sağlanamamıştır. Aksine, memleket or
mancılığı, orman köylüsü yönünden tehlike do
ğurabilecek bir istikamette seyretmiştir. 

Halkla orman, birbirini tamamlıyan, birbi
rine muhtaç ve destek olan iki varlık olması lâ-
zımgelirken, maatteessüf devamlı olarak bugü
ne kadar Devletin tek taraflı, yanlış bir orman 
politikası takibetmeai sonucu halkımız orman
lar için, ormanlarımız halkımız için zararlı iki 
unsur haline getirilmiştir.. 

Sayın arkadaşlarım, bugüne kadar devam 
eden ve etmekte olan orman düzeninde daima 
Devlet tarafından orman ve ağaca sahip çıkıl
mış, fakat bir gün dahi bu ormanlar içerisinde 
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yaşıyan orman köylüsü asla düşünülmemiştir. 
Bu tek taraflı, hatalı tatbikat sonucu, memleke
timizin en verimli hazinesi olan ormanlar içeri
sinde yaşıyan orman köylüsü ülkemizin en yok
sul insanı haline getirilmiştir. Orman köylüsü
nün pek çoğu 20 nci Asırda ilk insanların hâlâ 
ilkel hayatını yaşamaktadır. 

Az gelişmiş veya gelişmekte olan bir mem
leket olmamız dolayısiyle fert başına düşmek
te olan yıllık millî gelir, ortalama 3 bin lira 
civanında olmasına rağmen, orman köylerinde 
bu rakam fert başına 300 liraya kadar düşmek
tedir. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi bu acı durumun 
başlıca nedenleri üzerinde durmak isterim; 

Ne yazık ki, orman köylüsü geçmiş uzun 
yıllar kendi kaderi ile başbaşa bırakılmış ve 
hiçbir zaman Devletin yardımcı eli buralara 
uzanmamıştır. Anayasamızın 131 nci maddesi 
ile Devlete; ormanların korunması, ormanların 
genişletilmesi, ormanların yönetimi ve işletil
mesinin yanında ormanlar içerisinde veya he
men yakınında oturan halkın kalkındırılması 
görevi de yüklenmiştir. Yine Anayasamız Dev
lete «Herkes için insanlık onuruna yaraşır bir 
yaşama düzeni kurma» görevini de vermiş ol
duğu halde Devletin, bugüne kadar orman 
köyleri için bu yönlü bir faaliyeti görülmemiş
tir. 

Sayın arkadaşlarım, orman köylerinde nü
fus artışı, ortalama nüfus artışının üzerinde 
seyretmöktedir. Buna mukabil buralarda ha
len iptidai tarım metotları uygulanmakta ve 
birim sahadan elde edilen gelir de, gayet az ve
ya aynı miktarda kalmakta, hattâ esasında kıt 
olan tarım arazilerinden, devam eden şiddetli 
erezyonun menfi tesirleriyle, elde edilen ürün 
yıldan yıla devamlı olarak azalmaktadır. 

Yine orman köylerinde çok iptidai hayvan
cılığın yapılmakta olması sebebiyle vatandaş 
emeğinin karşılığını bu yoldan da alamamakta
dır. 

!Sayın arkadaşlarım, şimdi değiştirilmek is
tenilen Anayasanın 131 nci maddesinin fıkra
larında görmüş olduğum, kendime göre, tehlikeli 
yönlen izah ediyorum: 

Anayasanın 131 nci maddesinin 1 nci fıkra
sında; «ormanların gözetimi devlete aittir» de
nilmektedir. 2 nci fıkrasında ise; «Devlet or

manları, kanuna göre devletçe yönetilir ve iş
letilir)» ibaresi bulunmasına rağmen, 3 ncü fık
ranın son kısmında; «ormanların gözetilme
sinde ve işletilmesinde devletle bu halkın işbir
liği yapmasını sağlayıcı tedbirler ve gereken 
hallerde başka yerlere yerleştirme, kanunla 
düzenlenir» demek suretiyle ormanların göze
tilmesine, işletilmesine orman köyleri de iştirak 
ettirilmektedir. Bu 3 ncü fıjkra 2 nci fıkra ile 
çelişmektedir. 4 ncü fıkrada ise; «Hayvancılık
ta kullanılmasında yarar bulunan topraklar» 
tâbiri ile hayvancılık yönünden ormanlar aley
hine bir azaltma yetkisi Anayasanın bu fıkra
sında yer verilmektedir. Aynı zamanda işletme
ye iştirak eden köylü bu maddeden istifade et
mek suretiyle ağaçlandırma yaptığımız geniş 
sahaları hayvan otlatması olarak mütalâa etmek 
suretiyle bugün olduğu gibi devletle devamlı 
niza halinde olacaktır. 

Bu maddenin [kabul edilmesi ve buna pa
ralel kanunların ihdası dolayısiyle bugün çok 
güçlükle temin edebilmiş olduğumuz ormanla
rın genişletilmesi için lüzumlu olan (ağaçlandır
ma sahaları tamamiyle hayvan otlak sahaları 
haline getirilebilir. Bu fıkra da tehlikelidir, 
maddeden çıkarılması lâzımdır. 

Diğer yönleriyle 13 ncü maddeyi aynen tas-
vibediyorum ve mâruzâtım bundan ibarettir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Söz sırası sayın Ali Rıza Uzun-
er'indir. Buyurun efendim. 

ALİ RIZA USUNER (Trabzon) — Çok Sa
yın Balkan, muhterem arîcadadlarım; 

Parlâmentoda grupu olan siyasi partilerimiz, 
Anayasamızda bâzı değişiklikleri 'öngörerek mü
zakerelere başlamış ve esaslı 3 konu üzerinde 
durmuştur. Bunlardan bir tanesi, az önce müza
kere konusu olan; «Seçimlerin ertelenmesi» ko
nusu, ikincisi; şimdi müzakere etmekte olduğu
muz «Anayasanın 131 nci maddesinin değiştiril
mesi» konusu, 3 ncü esaslı konu da; «Yüksek 
Mahkemelilere, Anayasa Mahkemesine, Yüksek 
Hâkimler Kuruluna üye 'seçimi» (mevzuunda par
tner arasında, siyasi grupları olan partiler ara
sında bir çalışma yapılmıştır. 

önümüze gelen kâğıtlardan görüyoruz ki, 
bunllardan bir tanesi az evvel kabul edilmek su
retiyle neticelendirilmiş, bir üçüncüsü, yani 
yü'ksek mahkemelere üye seçilmesi konusu bilim 
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adamlarına, çeşitli kuruluşlara müracaat etmek, 
onların bilgilerini de alarak meseleyi oluşturmak 
suretiyle, zannederim âhare bırakılmıştır. 

Sözlerime başlarken üzülerek ifade edeyim 
ki; yegâne dayanağımız ve millî varlığımız olan 
ve mazideki acı (tecrübelerden mülhem olarak, 
Anayasamızın büyük bir başarısı şeklinde al
kışlanan 131 nci maddesi bu prosedürden uzak, 
dar kadrolu ve şatalarına büyük hürmet duy
makla b&ra/ber ihtisastan yoksun arlkadaşlarcnu-
zm kısa bir zaman içinde affı da aşan, «Orman 
suçları genel olarak affedilemez» hükmünü de 
aşan bâzı fıkra değişiklikleriyle Yüksek Parlâ
mentonun, Yüksek Meclisinizin huzuruna gel
miştir. 'Bu meselelere verilen önemin ağırlığının 
dengesizliği halamından bir noksanlık olarak 
şahsan üzerinde durmak istediğim ve kısaca işa-
ıtt etmek istediğim bir konudur. Yüksek Mah-
•kymâlene üye seçimindeki aksaklıklar açık ve 
ısetik iken, yeniden bir inceleme konusu olmak 
ı tiyaç ve lüzumu yolkken bu konudaki çalış-
mall'ar ertelenmiş, ama çok önemli olan, hayati 
I ir Ikonu plan orman konusunda uzmanların gö
rüş üne maalesef Ibaşvurulmamışitır. Az sonra 
'ur* edeceğim safahattan bunun delillerini be-
lırtimisye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarıım, ormansızlaşmanın 
çok çeşitli zararlarını çetoegelen bir millet oîıdu-
ğtıirnuz aşiikârdır. Çok yakın bir mazide Dünya 
Ta'b'iatını Korunma Derneğinin, beynelmilel bir 
karaluşun Türkiye'de icra ettiği toplantıda Tür
kiye'nin tabiat konusunda genel olarak orman
ları ve tabiatı nıe ölçüde taihribettiği konusun
daki feci tablo yerli ve yabancı uzmanllar tara
fından bir defa daha dile getirilmiştir. Bu ıstı
raplar, bu felâketler yıldan yıla artmaktadır. 
Ormansızlaşmanın neticesi yalnız ağaç varlığın
dan yoksun kaGmakla bitmiyor, bunun ötesinde 
birçok meskûn yerler, ziraat arazileri elden gi
diyor ve Türkiye'nin toprakları büyük ölçüde 
vahim bir erozyonla taşımıp yurt dışına akmak
tadır. Orta - Anadolu Platosu maalesef çorak-
laipyor, hattâ bir değerli ziraatçi profesörümü
zün de belirttiği gibi kendi incelemeleriyle; sü-
livtHe çölleşiyior. 

ıMâzide ormancılik politikasındaki kötü tu
tum neticesi Anayasamızda bâzı hukukçularımı
zın pek sivri bulduğu ve gerçekten diğer menl
in ketlerin Anayasalarını da tetkik edersek on
ların ihtiyaçlarıma göre bizim de sivri bula

cağımız hususları nazara almadan «Hangi mem
leketin Anayasasında orman suçları için genel 
af çıkarılamaz hükmü vardır» diye soru sorar
lar. 

Değerli arkadaşlarım, örnek fazla vermiye-
yim, ama 'bizim Anayasamızda birçok hüküm-
ı2r var, yabancı memleket Anayasalarında bu 
hükümleri bulmak mümkün değildir. Elbette ki, 
> momleketin Anayasasındaki hükümleri de 
:.ıu'tlâk mânada bizimkinde (bulmak şartı yoktur. 
Anayasalar, yasalar genel olarak ihtiyaçlardan 
doğar. Türkiye'nin çdk önemli ihtiyacı neticesi, 
An ay asamızda orımancıhk mevzuu gerçeklerimi-
JQ paralel, gerçeklerimize uygun, millî menfaat-

v.ıiz3 uygun, ormancılılk bilim ve tekniğini 
tn-mamıeıı yansıtan bir şekilde düzenlenmiş ve 
kaleme alınmıştır. 

Diğer taraftan - yine izninizle temas ede
ceğim - Anayasamızda neden değişiklik yapıl
mak isteniyor? Millet Meclisi Anayasa Komis
yonu bu mevzuu iki defa müzakere etmek mec
buriyetinde kalmıştır. Daha evvel bâzı değerli 
arkadaşlarımız münhasıran «Anayasamızda 
Orman suçları için genel af çıkarılamaz» 
hükmünün metinden çikarılmasmı öngören 
bir teklif yapmış, Anayasa Komisyonun
da müzakereler neticelenmiş, karara bağ
lanmış, yalnız raporu yazılma safhasına gel
miş, ama seçimlerin ertelenmesi ile bağlantılı 
olarak, rabıtalı olarak bir bakıma bütün parti
lerin, parlâmentoda grupu olan siyasi partilerin 
vaitlerinin yanlış bir tezahürü şeklinde - şahsi 
görüşıüım - asılında C. H. P. olarak bizim vait-
lerimliz yalnız münhasıran bir çıplak aftan uzak, 
bu çıplak affın orman içinde insanca yaşıyacak 
bir düzemin kurulmasına bağlı olarak va'dedil-
mkti. Bunlar saptanmadan, üzülerek ifade edi
yorum ki, aynı komisyonda iki defa müzakere 
konusu olmuş, hattâ yalnız af konusu değil, da-
lıa evvel orman mevzuu Anayasa Komisyonunda 
âriz amik incelenmiş, bir karara varıHmıştı. Bu 
karardan çok kısa bir zaman sonra yeni bir 
metin üzerinde anlaşmaya varıldı. Partilerarası 
Komisyonun tesbit ettiği metin ile. Anayasa 
Komisyonunun yarım gün içinde tesbit ettiği 
metin arasında da büyülk farklar var. 

Arkadaşlar, bunlar Türkiye'nin temel sorun
larının, çözüm bekliyen sorunlarının çok ciddî 
bir şekilde incelenmeye muhtacolan dertleridir. 
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Yarım gün gibi kısa bir zaman içinde, Anayasa 
gibi, temel yaısalar üzerinde değişiklik yapılma
sının çak sakıncalı olduğu/mı arz etmek istiyo
rum ve bu mevzudaki görüşlerimi arza devam 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bizim Anayasamız; 
«Türkiye Devleti ülkesiyle bölünmez bir bütün
dür», hükmünü koymak suretiyle bu bölün
mezliğin ayrılmaz bir parçası olarak, ormanHarı-
rnızı da önplânda tuitmuşitur. Bir değerli profe-
fe sorumuzun sözü var, hoşuma gider «Anayasa-
anızın 131 nci maddesi orman dokunulmazlığı 
prensibini getirmiştir» der. Devletimizin hay
siyeti, Anayasamızın korunması ve tam. uygulan-
malsiyle sağlanabilir. Devleti oluşturan değerle
rin temelinde ülke ve insan yatar. Anayasamız, 
Türk Devletini ülkesiyle ve milletiyle bölünmez 
bir bütün kabul etmiştir, insanı düşünmek hepi
mizin borcudur, vatandaşın dertlerine deva 
bulmak hepimizin borcudur, ama, münhasıran 
bugünün insanlarının değil, yarının insanları
nın, gelecek nesilin insanlarının da dertlerini, 
ihtiyaçlarını şimdiden düşünmeye bizi sevk eder. 
Geçici bir şekilde ormanları köylDüye talksim 
ederek, bir nevi ormanda toprak reformu sağ
lamak sureiuiyle vatandaşlarımızı memnun eden, 
kılsa bir dönem için memnun eden, bir çarei -
hal bulunabilir. Ama, gelîeoek nesiller orman
sız, çıplak bir Türkiye, felâketli bir tabiat terk 
etmek gibi vahim bir davranışın içine girilmiş 
olur. 

Şimdi üzerinde ısrarla durduğum ve Devle
tin, Parlâmentonun maalesef bugüne kadar ih
mal ettiği bir konu var. Anayasamızın 131 nci 
maddesinin 4 ncü fıkraisı aynen şöyledir: «Or
manların içinde veya hemen yakınında oturan 
halkın kalkındırılması ve ormanı koruma bakı
mından gerekirse, başka yere yerleştirilmesi ka
nunla düzenlenir.» Bu görev yerine getirilmeden 
orman köylerinin kalkındırılması hususunda 
plân ve programlarda edebiyattan ileri gitmi-
yen sözler yer alırken, bunlar uygulanmadan 
Anayasadaki orman suçlarını affetmek bir mari
fet değildir. 

Değûrü arkadaşlarım, vatandaşlarımızın ih
tiyaçlarını; gayri meşru davranışlarını bilerek 
affediyoruz, şeklinde kabullenmek Anayasa
mızla telif edilir bir davranış değildir. 

I Suç işlemiş birtakım ıbalhtsız vatandaşların 
suçlarının affı konusu, şahsi görüşüme göre, 
tali bir konu olarak mütalâa edilmek lâzım-
gelir. Eğer, orman köylüsünün zati ihtiyacından, 
zaruretlerden doğan suçjl'an affedilmek isteniyor 
ise, bu, özel bir af konusu olarak yürütükibilir. 
Nitekim, Anayasamız «orman suçları için genel 
af çıkanJlamaz» hükmünü getirmiştir. Şayet bü
tün suçlara karşı, bütün orman suçlarının affını 
önliyecek bir hüküm Anayasamızda derpiş edil
mek isitenseydi, «orman suçlan için genel af 
çıkarılamaz» değill, «orman suçları için af çıka
rılamaz» hükmü konurdu. Bu bakımdan, şahsi 
görüşüm odur M, Anayasanın açık beyaıniyle 
anlaşılan odur ki, orman suçları için özel af 
çıkarmak mümkündür. Zira, Anayasamızda «or
man suçları için genel af çıkarılamaz» hükmü 
vardır. Bütün suçları önlemek arzu edilseydi o 
za'man «orman suçlan için af çıkanlamaz» de
rmek suretiyle bütün suçlan önlemek mümkün 
olurdu. 

Devleti Anayasa rayına oturtmaya muvaffak 
olaımadığıımız için, özellikle siyasi ve şahsi çı
karlara imkân ve fırsat hazırlayacak böyle bir 
Anayasa değişikliğinden yana olmak mümkün 
değildir. Görevini yapmııyan Devletin mazereti
ni, Anayasa değişikliğinde bulması çıkmazına 
karşı Yüce Parlâmentonun anlayış göstereceği
ne inanmaktayım. Yüksek malûmunuzdur, plân
larda, programlarda, icra programlarında or
man köylüsüne, yani Anayasanın yürürlükteki 
131 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına çare bulu
nacak hiçbir deva yoktur. Hattâ o kadar ki, 
reddedilen bütçenin komisyonda müzakeresin
de, 6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle ön
görülen 50 milyon lira gibi bir ödenek, bütün 
"bu orman köylüsü için düşünülen tedbirlere, az 
da olsa bir deva olur diye, şahsım ve arkadaş-
lanm tarafımdan yapılan teMif dalhi kabul edil
memişti. 

Arkadaşlar, biz Anayasanın emirlerini yeri
ne getirmiyoruz, hattâ kanunda bir ölçüde kar
gılığı olan hükümlere sırt çeviriyoruz ve di
yoruz ki; ey köylü sen ormanı tahribe devam 
et, ben senin ciddî dertlerinle uğraşamıyaca-
ğım, yalnız zaman zaman af kanunları çıkar
mak suretiyle bu davranışına müsamaha edece-
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İstirham ediyorum, orman kanunları çıkma
dan evvel «cibıali mubaha» devrinde ormanlar 
hüdaymabittir, Devlet tarafından vaz'edilmiş 
kesin 'kanunlar yok iken acaba onman köylüsü o 
zaman kalkmabilmiş midir? 

Değerli arkadaşlarını, orman arazisi, artık 
ormanlık sahalar, vatandaşlardan kaçmış, uzak-
la§'mı§, yüce dağ başlarına doğru çekiliyor, şid
detli erezyonla eteklerindeki arazi akıp gidiyor. 
Elbette ki, Anayasanın hükümlerini yerine ge
tirecek tedbirler almazsanız, oradaki köylüyü 
ki; Ikındıracak radikal çözüm şekillerini bulmaz
danız, 10 milyona yakın köylü hayatını idame 
ettinelbilmek için, tegaddi edebilmek için ya
kınında bulunan orman varlığına saldıracaktır. 
Onu, hiçbir kanunla, hiçbir polisiye kuvvetle 
önlemeye imkân yoktur. Ama, lütfediniz, Ana
yasanın 131 nci maddesinde, özellikle orman 
(köylerinin kalkınması için öngörülen ve hattâ 
örneğini verdiğim 6831 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinde yer alan bir hükmü dahi uygula
mayan Parlâmentio, maalesef bugün orman suç
larını affetmek suretiyle, bir ölçüde çeşitli 
.şekillerde, ihıtiyaçlıdan ziyade güçlünün elinda 
kalan, bâzı araziyi de yine orman hudutları dı
şında bırakmak yolunu seçmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, af kamunu üzerin
de hassasiyıetHe durmak lâzımdır. 1950 - 1958 
arasında 4 tane af kanunu çıkmıştır. Bunları 
tekrar maddeleriyle, anahiyetleriyle yüksek 
huzurunuzda beliriiımek istemiyorum, ancak bu 
genel olarak gösteriyor ki, Türkiye Parlâmen
toları zaman zaman bir çıkmazın içine girmek
tedir. özeîli'kle 1958 yılında çıkarılan bir af ka
nunumda, yalnız suçluların affı değil, yalnız 
idarenin haklarının sükut etmesi değil, onun 
yanında beytulmaldan, Devlet 'ormanlarından 
kaçakçılık yapıp müsadere edilen kaçak keres
teler dahi kaçakçıya pirim olarak verilmiştir. 
işte Anayasamızda maalesef böyle bir davranış 
da bugün önlenmiyor, getirilen metinle, öyle 
bir af kanunu gelir ki, 1958 yılında çıkan Af 
.Kanununun bir benzeri olur. Meselenin çözüm 
şekli bu değildir. Orman köylerinin kalkınması 
problemini çözmek, cidden Parlâmentonun üze-
linde hassasiyetle duracağı ve bütün siyasi gö
rüşlerin ötesinde, millî 'bir dâva olarak ele ala
cağı ve özellikle kooperatifleşmeyi öngören, 
ama Anayasanın, değil engellediği, bilhassa 

ttrgvik ettiği bir uygulama kanunu ile mümkün 
olur. 

Şimdi ben arzu ederdim ki, siyasi partiler 
ve bunların muhteremi temsilcileri asıl uygula
maya yönelmiş olacak, uygulama meselesi ola
cak bir orman kanunu üzerinde birleşsinller ve 
craıan köylerinin, özellikle kooperatifler ara
cılığı ille, gelişmesini sağlasınlar. 

'Naçizane, bendeniz böyle bir teklifin sahi
bi bulumaktayım. Ama, üzülerek ifade edeyim 
]J, 1,5 - 2 aydan beri, Yüce Parlâmentoya sun
duğum kanun teklifi üzerinde müzakere yapıl
ma imkânı doğmamıştır. Hükümet her defasın
da ; «ben de bir tasarı hazırlatmaktayım, bu ta
sarıya intizarıen teklifin müzakeresini tehir edin» 
(teklifiyle gelmekte ve bu görüş komisyonda 
makbul addedilmektedir. Köylünün derdine de-
T,a olacak, benim gibi bâzı arkadaşların da tek
lifleri olabilir. 

Arzu edilir ki, Anayasanın bu emrini özel
likle iktidar partisi ve onun Hükümeti ele al
sın ve bu problemi, aftan önce sağllam bir esasa 
'bağlasın. Ama böyle olmuyor. Biz bu Anayasa 
değişikliği ile onmanda yaşıyan fakir köylüyü 
kaderi ile başıbaşa yine terketmeye devam edi
yoruz. Oysa ki, kanunun buna takaddüm etmesi 
lâzım, oysaki, 131 nci maddenin 4 ncü fıkra
sının emrinin evieviyetle yerine getirilmesi lâ
zım. Anayasanın hükümlerini yerine getirme-
dfn, Devletin, Hükümetin kusurunu icraattaki 
aksaklıklarına intibak edecek bir Anayasa ha
sırlamak hoş bir şey değildir. 

Mühim olan, onman köylüsünü suça teşvik 
eden so&yo - ekonomik tedbirlerin kül halinde 
uygulanmasıdır. Bu gayeye hizmet etmek mak-
ısadiyle ve orman köylerinin kalkınmasında koo
peratifçiliği şart koşan ve kalkınmalar için tak
dirin ötesinde sağlam maddi kaynaMar sağlıyan 
kanun teklifleri veya tasarıları, gönül arzu 
ederdi ki, böyle bir Anayasa değişikliğinden 
ence gelsin, bir tatbikat bulsun, Anayasanın 
hükümleri uygulansın. Bu uygulamadan sonra 
ç.ayelt Anayasamız buna bir engel teşkil ediyor
sa, o zaman Anayasa değişikliği cihetine gidil
sin, Anayasanın getirdiği prosedürü hiç uy-
gulamaymız, bir tarafa bırakınız, sanki 131 nci 
madde bizim Anayasaımızda yoktur, sanki koo
peratifleşmenin teşviki hükümleri Anayasamız
da yoktur, sanki insan gibi yaşama şartları ya
ratmak görevi Devlete verilmemiştir; hepsini 
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ihmal ediniz, tedbirlerini aJmıayımıız, ama bu 
tedbirleri alamayan Hükümete, bir Anayasa 
değişikliği gerekçesiyle, yardımcı olunuz.. Ar
kadaşlar, böyle bir mantığı paylaşmak bizimi 
için mümkün olmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda yerli - ya-
fcamcı tarım uzmanları, ormancılık konusuyla 
ırıeşgul olanlar, yer bilimleriyle meşgul olan
lar, anayasal problemlerle meşgul olanlar açık 
cturumarda, çeşiti yazılarda ve verdikleri res
mî raporlarda bizim ibug'ünkü davranışımızın 
karşısında olduklarını belirtmektedirler. Şöyle 
ki, Anayasanın ruhuna sadık kalarak orman
cılık politikasının ıslah edilmesi gerektiği hu
susunda bâzı görüşler ileri sürülmüştür. 

Bu arada vaktinizi almazsam çok kısa ola
rak, özellikle son zamanlarda memleketimizi 
ziyaret ©den beynelmilel şöhrete sahip ve Sa
yın Hükümet Başkanı tarafından da davet 
edilen profesör Ozara ve arkadaşlarının resmî 
raporlarımdan bâzı satırları, bâzı husuları Yü
ce Heyetinize arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ozara ve arka
daşları, Türk Hükümetinin isteği üzerine, Bir
leşmiş Milletler Kalkınanla programı gereğince 
memleketimize gelmiş, ciddî tetkikler yapmış 
ve Türk ormancılığının içinde bulunduğu me
seleleri; hakikaten şimdiye kadar benim oku
duğum, yabancı uzlman raporlarının en iyisi 
olarak şahsan kabullendiğim bir üslûpla, bir 
ufukla, bir görüşle dile getirmiştir. 

Şimdi çeşitli memleketlere uzman olarak da
vet edilip görev veren bu şahsın «Orman arazi
sinin köylülere taksimi» başlığı altındaki rapo
runun 2 - 3 sayfalık kısmından bir paragrafını 
okuyorum: 

«.... Diğer taraftan Türkiyenin birçok vilâ
yetlerinde hâlâ geniş orman kaynakları baki
yesi mevcuttur ki, köylülere dağıtılmaları ha
mide sağlıyacaklarmdan kat kat üstün, cazip 
günden güne gelişen ve genişliyen yaşama im
kânları sağlıyabilecek durumdadırlar. Orman 
arazisinin dağıtılması belki geçici bir zaman 
için muayyen faideler sağlar. Fakat, dağıtılan 
ormanın çeşitli tazyik ve sebeplerle başka mak
satlara kullanılması bu rezervlerin zamanla kay
bolmalarına müncer olur. Tamamiyle tahribe-
dilmeseler bile bugünkü benzerleri gibi bozul
muş, kıymetleri kaybolmuş, verimsiz arazi 

parçalan halime gelirler, üstelik muhitlerinde 
yaşıyan dağ köylülerinin kalkınmasına ve on
ların modern yaşama çağına intikalleri için 
'hiçbir imkân ve vasıta olamazlar.» 

Sonunu şöyle bir cümle ile bağlıyor: (ki, 
burada «dağ köylüleri» tâbiri, orman içi ve ci
varı köyleri, de kapsıyan geniş ıbir tâbirdir, or
man hududu üzerinde yaşıyanları da kaydet
mektedir.) «Orman arazisi (mülkiyeti dağ köylü-
Gerine intikal öttirillmemıelidir.» 

Bu raporun bu bölümünde, özellikle Akde
niz memleketlerinde uygulanan politikanın bü
yük ölçüde nasıl hatalı olduğunu ve bugün eğer 
bh' çoraklaşma, şiddetli bir erozyon ve ziraat
ta verimsizlik bahis konusu ise, bunların orman
cılık politikasındaki kusurlarımdan olduğunu 
da acı bir dille belirtmektedir. 

Simidi arkadaşlar; yeni metin ne getiriyor? 
Bu kürsüden yime yetkili Bakanlar, çeşitli par-
lcımanterler zaanan zaman gerek bu Mecliste, 
gerekse geçmiş Meclislerde «Türk tarımı artık 
hududuna varmıştır, saha olarak, yayılma sa
hası olarak hududa varmıştır, gaye nedir? Ga
ye, brim sahada hasılatı artıracak tedbirleri 
almaktır» derler. Ve bu gelişme meraların aley
hinde de olmuştur, hayvancılık yani ziraat ara
zisinde büyük bir ekspamsiyon var. Ama bugün 
getirilen hükümlerle - biraz sonra arz edece
ğim ve şahsan naçizane belki telkinimin komis
yonda tesiri olmuştur - özellikle Anayasanın 
yürürCüğe girmesinden önce hükmü konulmak 
suretiyle bir ölçüde bu methin ıslahı cihetine 
gidilmiştir. 

Şimdi, getirilen metnin 5 mci paragrafını 
alıyorum; «Anayasanın yürürlüğe girdiği tarih
ten önce bilim ve fen bakımından orman niteli
ğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, mey-
valık, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında 
veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulu
mun topraklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının 
toplu olarak bulunduğu yerler dışımda orman 
sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz». 

Arkadaşlar, bundan daha fazla daraltma ol
maz zaten. Bu fıkra yürürlükte olduğu müd
detçe bunu hedef alacak olan kanunlar de
vamlı olarak bir orman daralmasını öngörmüş
tür. Nitekim partiler arası komisyon, metnin
den de görüyoruz, Millet Meclisi ve Senato ko
misyonumda yapılan görüşmelerden de teabit 
ettik, 131 mci maddemin başlığımı ormanların 
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ve orman köylüsünün korunması şeklinde al
mış. Halbuki ormanların korunması ve gelişti
rilmesi başlığını taşıyordu. Gerçekten bu me-
tinlle ormanların gelişıtirihnesi baihis konusu 
değildir. Orman sınırları, bir taraftan mera, her 
gün arıtan,, har yıl artan ve çok ağırlaşan yeter
siz mera sahaları kazanmak için ormana teca
vüzler olacaktır, ormıan köylüsüne radikal çö
züm yolu bulunmadığı için, onu ciddî bir şe
kilde, ekonomik, sosyal sorunlarına eğilerek 
refaha kavuşturacak, insan gibi yaşama düze
nine kavuşturacak tedbirler alınmadığı için aç
malar suretiyle, orman tahribi suretiyle iki tür
lü bir baskının altında orman sınırları devasmlı 
olarak daralacaktır. Onun için bu madde mat
larının başındaki; «Ormanların ve orman köy
lüsünün korunması, ormanların geliştirilmesi» 
kısmında, ormanların geliştirilmesiyle ilgili hiç 
bir tedbir olmadığı için bunun çıkarılmasının 
yerinde olacağı, metne sadık kalmak bakımın
dan önemle işaret edilecek bir husustur. 

Çok muhterean arkadaşlarım; yine yapılan 
değişik] iki erden önemli bir hu!sıus da şudur: 
Devlet Orman işletmeciliği Türkiye'de câridir. 
Komisyonda, bu kanunun şevkinde çalışmış si
yasi partiler temsilcilerinin belki bir çoğu yok
tu. ben; «Nasıl bir işletmecilik düşünüyoıısu-
nuz, nasıl bir mekanizma düşünüyorsunuz ki o 
mekanizmanın destek alacağı bir Anayasa ze
mini hazırladınız, lütfen bana izah ediniz de
diğim zaman, üzülerek ifade edeyim ki, hiçbir 
arkadaşım bizi ve dmliyenleri tatmin eden bir 
izahta bulunmadılar. Ne deniyor? «Ormanlar 
içinde veya hemen yakınında oturan halkın 
kalkındırılması ve ormanı koruma bakımımdan, 
- bu eski mclfcind'3 de vardı, ilâve edilen kısım; -
ormanın gözetilmesinde ve işletilmesinde Dev
letle bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı 
tedbirler ve gereken - ki bu kısım da vardır 
eski metinde - hallerde başka yere yerleştiril
enle kanunla düzenlenir.» 

Arkaraşlar, orman işletmeciliğinin, bütün is
letmelerin okluğu gibi bir özelliği vardır. Her 
işletmenin kendine has bir özelliği vardır. Or
manların korunmasında köylünün yardımcı ol
ması hepimizin arzu edeceği bir haldir. Esasen 
mer'i olan Orman Kanunu, zannederim 24 ncü 
maddesiyk, köy hudutları içinde kalan orman
ların korunması görevini köylüye vermiştir. 

Eğer bu Anayasanın esprisi içinde onu tam ola
rak yansıtacak bir kanun çıkarılır ise meselâ, 
ormanların, ki koruma işi vardı bunda çıkarıl
dı, o da balan ne kadar enteresan, iki-üç saat 
içinde koruma görevini halkın iştiraki, ki bu za-

. ruridir haddizatında kanunda da vardır, bu
günkü metinden koruma çıkarılmış. Burada den
miş ki, ormanların gözetilmesi, bir bakıma ko
ruma mânası da taşıyabilir, ama eski kanunlar
da ormanların korunması, koy hudutları için
deki ormanların korunması köylülere de vazife 
olarak verilmişti, Partilerarası Komisyon da bu
nu esas kabul etmiş, ormanların korunması, de
netimi ve işletilmesine halkın iştirakini öngör
müş. 

Şimdi, bu gözetimden eğer bir korama anla-
şılıyorsa bir teşkilât işidir. Devletin bir orman 
korama teşkilâtı olacaktır, halkın bir orman ko
ruma teşkilâtı olacaktır. İster istemez siz onların 
nedenlerini, problemlerini, halkın asıl meselele
rini çözmez iseniz, yine birçok intifa ve irtifak 
hakları ile mesaisini, zamanını orman içine sevk 
edecek halkla devlet, ki bunları ahenkli bir şe
kilde bağdaştırmak, denkleştirmek hedef olarak 
görülmekte, ama karşı karşıya gelecektir, halkın 
orman korucusu olacak, devletin orman koru
cusu olacak, böyle bir işeltme düşünülebilir mi? 
İşletme bir merkezden sevk ve idare edilir. İş
letmeye halkın iştiraki nasıl Bağlanacak? 

Arkadaşlar, eğer, Komisyon adına bizi tat
min edici bir açıklama yapılmış olsaydı bende
niz bu sorunlara inmiyecektim. Ama Yüce Ana
yasa 'Komisyonunda, «nasıl bir orman işletmeci
liği düşünüyorsunuz ki halkla devlet birlikte bu
ru yürütecek?» şeklinde tevcih ettiğim sorumu 
cevaplandırmadılar. Bu konuda az - çok bilgisi 
olan, mesleki ormancılık olan bir arkadaşınız 
cb/ı*av:, dış memleketlerin de orman mevzuatını 
tetkik etmiş bir arkadaşınız olarak naçizane 
arz edeyim, ki, orman işletmelerine halkın iştiraki 
diye bir şey yoktur. Halka ait ormanlar vardır, 
komün ormanları vardır, klişe ormanları var
dır, bizde de vardır, vakıf ormanları falan. Bun
ların ayrı statüsü olabilir, ama devlet ormanla
rının işletilmesine halk nasıl iştirak edecektir? 
Bunlar çok geniş deyimlerdir, suiistimal edile
bilir. Bendeniz kanım teklifimden de kısaca 
atıflar yaparak .maruzatıma devam edeceğim. 

Kooperatifler yolu ile orman köylüsünün 
kalkınması bakımından, kooperatiflere sağlana-
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cak imkânlar bakımından bir koordine çalışma 
bahis konusudur, onlara destek olmak bahis ko
nusudur, orman işletmelerinin kârından, çeşitli 
kaynaklardan sağlanacak fonla kooperatifler 
yolu ile köylünün kalkınması, küçük sanayiler 
halinde gelişmesi, hattâ orman sanayiine, Dev
let orman sanayiine ortak olması gibi hususlar 
vardır. Ama işletme yalnız sanayi konusu de
ğildir, teknik bir husustur işletme. Halkın tem
silciliği nasıl bir mekanizma ile yürütülecek? 
Şayet buraya, Devlet, orman kalkındırma koo
peratiflerine her türlü yardımda bulunur ve bu 
husus kanunla düzenlenir gibi bir hüküm kon
muş olsa idi biz ferahlık duyarcluk ve bu hüküm 
daha çok hedef gösterici olurdu. Bu gayet muğ
lak bir ifadedir. Bu, siyasi plâtformda geniş 
ölçüde suiistimal edilebilecek bir ifadedir. Nasıl 
bir kuruluş yapacak? Devlet Orman İşletmesi 
Müdürünün yanma bir partizan, temsilcinin, bir 
yağmaya âlet olacak bir temsilcinin çıkmayaca
ğını engelliyen bir hüküm mü var Anayasada? 
(C.H.P. sıralarından, «bravo» sesleri) Katiyen 
arkadaşlar. Çok istirham ediyorum, bu konuda 
mazideki yaralardan ders alalım, temayülleri 
iyi bilelim, af konusunu çıkarıyoruz. Neden yal
nız zatî ihtiyaçlarından dolayı cezalandırılanla
rın affı cihetine gitmiyoruz da, ticari maksatla 
yapılan, birçok kaçakçılar tarafından destekle
nen afları bu maddenin şümulü dışında tutmu
yoruz, Anayasa ile bunu önlemiyoruz? (C.H.P. 
sıralarından, «bravo» sesleri, alkışlar) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Efendim, 
daha gelmedi ki, bu af kanunu değil. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Af Kanunu 
mu bu? 

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, bunu çok söylüyorlar, kanun
ları hudutlıyan anaJkanun budur, bundan güç 
alarak gelecektir. Eğer samimî isek, ticari mak
satla, kaçakçîlık mrJksadiyle, yağma maksadiyle 
işlenen suçların karşısında isek, 1958 yılında çı
kan Af kanunları ile suçlan affederek, müsa
dere edilen emvalin iadesini de öngören bir tek
lifin karşısında isek bunu Anayasa ile dondu
ralım, bunun suiistimal edilmesini önliyelim. O 
zaman daha gerçekçi oluruz, o zaman gerçek
ten ormanların korunmasında samimî bir zih
niyetin sahibi olduğumuzu ortaya koyabili
riz. Ben özür dilerim, hiçbir arkadaşımı it-
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ham etmiyorum. Elbette ki, siyasi partiler ha
kikaten takdire şayan bir anlaşma ile bâzı 
konularda birleşiyorlar, ama bendenid iddia 
ediyorum ki, bu meseledeki anlaşma zemini 
sakattır, varılan netice sakattır. Kötü bir zih
niyetle ıbu yola girilmiştir ithamını yapmıyo
rum hiçbir arkadaşıma, ama daha evvel Ana
yasamızda yer alan bu metin tatbik edilme
diğinden dolayı ıstıraplarımız her gün arttığı 
içindir ki, bugün böyle bir çalışma du
rumu doğmuştur. O zamanki tutumla 
bu zamanki tutumu mukayese ettiğimiz
de, arada bir irtibat kurmak mümkün de
ğildir. Kaldı ki, arkadaşlar, bir Anayasa mad
desini tatbik etmiyorsunuz, tedbirini almı
yorsunuz; 10 sene sonra Anayasada bir deği
şiklik yapıyorsunuz. Bu da zannederim ki, 
Anayasal açıdan henüz bir intikal dönemi 
yaşıyan Türkiye'mizde demokrasi bakımın
dan ihiç de övünülecek bir husus değildir. Ana
yasa rayından çıkılmış yahut da Anayasanın 
birçok hususları uygulanmıyor, tedbir ge
tirilmiyor. öyleyse lütfediniz; Yüce Parlâ
mento Anayasayı yeniden revizyona taJbi tut
sun. Böyle bir hakkımız da olduğu kanaatinde 
değilim. Biz, Anayasayı değiştirmekten önce 
Anayasada öngörülen hususları tatbik etmekle 
yetinmeliyiz, bu hususta tedbirler almalıyız. 

Çok muhterem arkadaşlarım, vaktinizi bi
raz fazla aldım. Aslında getirilen nedir, 
getirilen husus nedir? Ormanları kısıtlıyacak 
olan ve inşallah böyle tecelli etmez, ama af
larla haddizatında fakir köylü, arka plân
da kaçakçılar tarafından organize edilen, on
ları suça teşvik eden kimseler tarafından ka
çakçılık yapar, zaten yapacak, yakacak ihti
yaçları, bunun yanında otlatma hakkı, intifa 
hakkı, çeşitli irtifak hakları yürürlükte olan 
6831 sayılı Orman Kanununda vardır, ben en
dişe ederim, gelecek af kanunları, siyasi bas
kılar neticesi, baskı gruplarının etkisi neti
cesi, 1958 yılındaki gibi çıkabilir, bunları ön
leyecek neden bir hüküm Anayasaya konmak 
istenmiyor? Kaldı ki, yenilik diye ortaya atı
lan husus, 6831 sayılı Orman Kanununun 
2 nci maddesinde yer almıştır. Bâzı arkadaş
larımız komisyonda buyurdular ki; «Bu hu
susta çıkarılan kararnameler Millî Birlik Hü
kümetleri zamanında yürürlükten kaldırılmış
tır.» Suiistimal edildiği için, hatalı ve mas-
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raflı oldukları için belki kaldırılmış olabi
lir, ama 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
hâlâ yürürlüktedir. 

Kısaca arz edeyim : 
6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci mad

desiyle, Ibizim Anayasanın 131 nci maddesine 
ilâve etmek istediğimiz 5 nci fıkra arasındaki 
farka bakın! Kanundaki metin çok daha ileri 
(bir metin... Arz edeyim; 6831 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi aynen şöyle : 

«Madde 2. — iklim (burada yok), su ve 
toprak rejimine zarar vermiyen ve daha ve
rimli kültür arazisi haline getirilmesi Ziraat 
Vekâletince uygun görülen ormanların or
man rejimi dışında bırakılmasına ve orman 
mefhumuna dâhil olduğu halde orman rejimi
ne tâbi tutulmasında bir fayda ğörülmiyen sa
hipli yerlerin serbest bırakılmasına veya ga
yeye uygun hususi bir idare ve kesim tatbik 
edilmesine, Tarım Vekâletinin teklifi üzerine 
İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.» 

'Bu, halen yürürlükte olan bir maddedir. Bu 
maddeyi telif edici, Anayasamızın ruhuna 
daha uytgun bir hale getirici veya uygulama
daki aksaklıkları giderici çalışmaların yapıl
dığını Sayın Orman Bakanı, gerek Bütçe Ko
misyonunda, gerek Anayasa Komisyonunda 
Obeyan buyurdular. 

«!Biz, eskiden yapılmış hatalı tahsis usûl
lerini yeni bir revizyonla düzelteceğiz» dedi
ler. Ama siz (burada Anayasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten önce ve sonra (hususunun bü
yük ölçüde suiistimal edileceğinin endişesini, 
ezasını duymuyor musunuz? 

Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 
foağ, olan, meyvalık olan yerler nasıl tesbit 
edilecek? 

Arkadaşlar, (bunlar hakikaten tatbiki çok 
zor, gayet adaletsiz, siyasi baskı neticesinde 
mihverinden çıkacak deyimlerdir; «tam ola-
lak» tâbiri de var... Bunlar objektif kıstaslar 
değillerdir. Büyük ölçüde, ormanlık sahanın, 
gelişigüzel hak sahiplerinin ötesinde, bileği 
güçlükler tarafından işgaline müncer olacaktır 
ve bir noktada durmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca tekrar et
mek istiyorum; bu konu daha'geniş tetkiklere 
ühtiyaç gösteren bir konudur. Bilim adamları
nın geniş ölçüde görüşü alınmamıştır. 

Şurada okuduğum Profesör Ozzara'nm rapo
runda - Onu da zabıtlara geçirmeyi faydalı 
görüyorum. Sayın Başbakanımızın davetlisi 
olarak gelmiştir - 31 nci sayfasında, hiç sebep 
yokken, bir Anayasa tetkiki yapılmasına me
mur edilmemişken, şöyle bir ifade var : 

«Bu kanunun uygulanmasının ormancılık 
tatbikatının Anayasanın ruhuna sadık kalmak 
suretiyle geliştirilmesini şart koşmaktadır.» 
Ama bugün huzurunuzda bulunan tasarı 
131 nci maddenin temel ilkelerinden tamamen 
inhiraf etmiş, gerek Profesör Ozzara'nm ve 
gerek diğer ibilim adamlarının ortaya koyduk
ları gerçeklerden tamamen inhiraf etmiştir. 

Orman köylüsünün kalkınabilmesi için her 
türlü tedbiri almak için çalışmalıyız. Ama şunu 
arz edeyim ki, bu, suç eylemini, orman suçu 
işleme eylemini teşvik etmek niteliğini taşı
maktadır. Bu yönüyle, ormanları tahribe ayrı 
(bir tahrip hızı kazandıracaktır. 

Değerli arkadaşlarım; orman köylüsü, or
man affından çok ekmek istiyor, kalkınmak is
tiyor, insan gibi yaşamak istiyor. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

(BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Ecevit. 

0. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak) — (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Orman, bir doğa hazinesidir; (doğanın - tabi
atın - inianllara bir lûtfuidur. Fakat Türkiye 1de 
bu hazinenin içinde yaşıyan insanlar ülkemizin 
en yoksul insanlarıdır. 

Bir hazinenin içinde yaşıyan insanların, aç
lıktan zaman zaman suç işlemeye itilecek kadar 
yoksulluk içinde bulunmalarında bir çelişki 
vardır. Halkı her şeyin üstünde düşünen Ana
yasamız, sosyal yönü ağır basan Anayasamız, bu 
gözler önündeki çelişkiye bir çare bulmak, bu 
çelişkiyi ortadan kaldırmak zorundadır. Biz, 
huzurunuza gelmiş bulunan Anayasa değişikliği 
metnini bu çözüm yolunu getireceği inanciyle 
C. H. P. grupu olarak destekliyoruz. 

Sayın arkadaşlarını; büyük bir iyi niyetle 
hazırlanmış olan Anayasamızın yürürlükteki 
131 nci maddesine bakacak olursak görürüzki; 
daha doğrusu bu madde yürürlüğe girdiğinden 
beri geçen tecrübeler bize göstermiştir ki, ne 
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kaJdar iyi niyetle hazırlanmış, olursa odisuiı, 131 
nci madde bu şekliyle yürürlükte kaldıkça or
man köylüsünü yoksulluktan kurtarmak, or
man köylüsünü insanca yaşama olanaklarına 
kavuşturmak hemen hemen imkânsızdır. 

1905 yılında Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair bir kanun çıkarılmış
tı. Bu kanunu 0. H. P. iktidarı hazırlıyarak 
Meclise sunmuştu ve Dördüncü Koalisyon Hü
kümeti zamanında da, 15 Temmuz 1965 te, yü
rürlüğe girmişti. 

Ö03 sayılı bu Kanun, yürürlüğe girişinden 
kısa bir Süre sonra Anayasaya aykırı bulunarak, 
Anayasa Mahkemesince yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Bu kanunla, 6831 sayılı Orman Kanununa 
şöyle bir geçici madde ekleniyordu; «15.10.1981 
tarihinden önce fiilen, ilmen ve tamamen or
man olmaktan çıkmış, orman bütünlüğünü boz-
mıyan ve bozmıyacak olan iklim, su ve toprak 
rejimine zarar vermiyeceği anlaşılan ve toprak 
sınıfı ve kullanma kaabiliyeti bakımından da
ha verimli kültür arazisine kalbi uygun bulu
nan yerlerde, orman içi yaylak ve çayırlar hariç, 
şehir, kasaba ve köy iskân topluluğu içinde 
kalan yerler, dağınık evler ve her çeşit yapı ve 
tesisler haricolmak üzere, Tarım Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararnamesiyle 
orman rejimi dışına çıkarılabilir.» 

C. ,H. P. iktidarda bulunduğu sırada, bu ka
nun maddesini Yüksek Meclise sevk etmişti; 
iktidardan ayrılışından kısa bir süre sonra da 
Meclisten geçerek yürürlüğe girmişti. 

Fakat bu kadar iyi niyetle hazırlanan bir 
kanun teklifi, Anayasanın 131 nci maddesiyle 
çelişki halinde bulunmuştur. O halde fiilen or
man niteliğini yitirmiş olan bölgelerden, yani ar
tık orman olarak yararlanılması ortadan kalkmış 
olan bölgelerden, o bölgeler halkını yararlan-
dırabilmenin, bugünkü Anayasa yürürlükte 
kaldığı isürece imkânsız olduğu Anayasa Mah
kemesinin bir karariyle sabit olmuştur. 

O halde biz, bu maddeyi Meclise sevk eden 
bir parti olarak böyle bir maddenin Meclise 
sevk edilmesi ve kanun haline getirilmesi lüzu
muna inanmış bir parti olarak, elbetteki buna 
benzer bir kanunun, buna benzer kanunların 
Yüce Meclislerden çıkıp uygulanmaısına imkân 
hazırlayıcı bir Anayasa değişikliğinden yana 
olmak durumundayız. 
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Bâzı değerli uzman arkadaşlarımız, Anaya
sanın 131 nci maddesinde yapılmak istenen de
ğişikliğin uzmanlara yeterince danışılmadan, 
uzmanların fikri alınmadan hazırlanmış oldu
ğunu söylediler. Oysa, şimdi size okumuş bu
lunduğum ve Anayasa Mahkemesinin iptal et
miş bulunduğu 663 sayılı Kanun metni, uzman
ların uzun çalışmaları sonucunda hazırlanmış 
olan bir kanun metni idi. Dolayısiyle, daha bun
dan beş altı yıl önce bu konuda ormancılıkla 
ilgili uzmanların görüşleri .alınmıştı ve görüş
leri yansıtan; hiç değilse o görüşlere uygun 
olan bir kanun metni hazırlannuştı. 

Uzun yılların tecrübesi bize gösterdi ki; Or
man bölgesindeki halkı yoksulluktan kurtara
bilmek için önce ormanı korumanın teldbirlerini 
düşünmekte fayda yoktur; yani insandan önce 
ormanı düşünmekte fayda yoktur... Eğer insan
dan önce ormanı düşünürsek, insanları açlıktan, 
sefaletten kurtaramıyacağımız gibi, ormanları 
da kesilip yakılmaktan kurtaramıyacağımız, 
uzun yılların acı tecrübeleriyle ortaya çıkmış
tır... 

Onun için, şimdi dileğimiz odur M, Büyük 
Millet Meclisi olarak bir gerçeğin, bir ilkenin 
üzerinde birleşelim; insandan önce ağaç değil, 
ağaçtan önce insan... Ağaçtan önce insanı düşü
neceğiz. (C. H. P. sıralarından sürekli alkışlar.) 

Bu Anayasa değişikliği teklifi, bu insancıl 
ilkeye uygun olarak, bu insancıl ilkenin uygu
lanmasını mümkün kılacak yeni bir orman dü
zenine zemin hazırlamak, imkân hazırlamak 
üzere Yüce Meclisin huzuruna getirilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de herhangi bir 
maddenin kaçakçılığını yapan ve o yüzden Türk 
Devletinin her yıl yüzmilyonlarca lira zarara 
girmesine sebebolan kaçakçılar zaman zaman 
affedilir. Türkiye'de, insan canına kıyan insan
lar zaman zaman affedilir. Fakat açlıktan ve 
çaresizlikten bir ağacın iki dalını kesen insan, 
bugünkü Anayasamıza göre, affedilmiyor... 

Ben de bu Anayasaya bir Kurucu Meclis 
Üyesi olarak oy vermiş olan kimselerden biri
yim. Onun için, Anayasanın bu maddesinin son 
yıllarda ortaya çıkan gerçekler karşısında değiş
tirilmesi bakımından, üzerimde, vicdanımda bil
hassa bir sorumluluk yükü taşıdığımı huzuru
nuzda belirtmek isterim. 

Anayasaya bu madde iyi niyetle girmiştir. Yıl
larca ormanların talan edilmesi karşısında bir 
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çaresizlik duygusu içinde Anayasaya girmiştir. 
Fakat iyi niyetle hazırlanan hu maddenin, «or
man suçları affedilmez» şeklindeki hu hükmün 
Anayasaya girmesinin de orman suçlarını önli-
yemiyeceği gene son yıllarda açıkça görülmüş
tür. Çünkü, genellikle orman köylüleri bugün 
iki durumidan birini seçmek zorundadırlar, ya 
açlıktan ölmek, ya da zaman zaman suç işleyip 
hapse girmek. Tabiatiyle açlıktan ölmek yerine 
zaman zaman çuç işleyip hapse girmek zorunda 
kalmaktadırlar. Bizim amacımız, yalnız or
man suçlularının affedilmeyeceğine dair Ana
yasa hükmünü değiştirmek değildir, aynı zaman
da, orman köylüsünü suç işlemeden, ağaç kes
meden, yakmadan yaşayabilir hale getirmek
tir. 

Huzurunuza gelmiş olan yeni Anayasa mad
desi bu imkânı sağlamaktadır. Hiç değilse Dev
lete bu imkânı sağlaması için bâzı açık ödevler 
yüklemektedir. 

Bu Anayasa maddesi bugünkü şekliyle yü
rürlükte kaldıkça, 663 sayılı Kanunun âkiıbetin-
den de görüldüğü üzere, orman niteliğini her 
bakımdan yitirmiş olan bölgeler halkının o çıp
lak arazide meyvacılık yapmasına imkân yok
tur. Yine bugünkü ormanla ilgili Anayasa hük
mü bu şekliyle yürürlükte kaldığı sürece orman 
bölgeleri halkını; bunlar tarımla meşgul olamı
yor, hayvancılık yapamıyor, meyvacılık yapa
mıyor deyip sanayi ile kurtarmaya da imkân 
yoktur. Diyelim ki Devlet bir hayır işlemek is
tedi, bir bölgedeki orman köylüsünü veya or
manla çevrili bir fakir kasabanın halkını kur
tarmak için, meselâ Dursunbey halkını kurtar
mak için, diyelim ki, Devlet o bölgede birtakım 
sanayi tesisleri kurmaya karar verdi. Bugünkü 
Anayasa maddesine göre o sınai tesisler için ge
rekli araziyi açıp, oralarda fabrikalar kurulma
sına imkân yoktur. 

(Size başka bir örnek vereyim; Zonguldak, 
hepinizin bildiği gibi, deniz ile orman arasına 
sıkışmış bir şehirdir. Yerinin altı madenlerle do
ludur. Kömürler alındıkça, toprak kazıldıkça 
çjükmeler olmaktadır ve o yüzden Zonguldak'm 
iskân bölgesindeki birçok mahalleleri, birçok 
evleri bir biri ardından barınılmaz hale gelmek
tedir. Zonguldak Türkiye'nin en hızlı gelişen 
gelişme zorunda olan şehirlerinden biridir ve 
onun için de iskân sahalarının gelişmesi lâzım-
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dır. Fakat Zonguldak bir yandan denizle sınır
lıdır, bir yandan da ormanla smırlıdr. Birçok 
toprakları da çökmektedir, o yüzden Zongul
dak'ta büyük bir iskân sorunu ile büyük bir ko
nut sorunu ile karşı karşıya kalınmaktadır. 

Anayasada şimdi yapılmak istenen değişik
lik, gerçekte orman olan bir karış toprağa zarar 
vermeksizin, bir kısım orman köylülerinin mey
vacılık yaparak, hayvancılık yaparak hayatını 
kazanmalarına, geçimlerini sağlamalarına imkân 
vereceği gibi, orman bölgeleri halkının sınaileş-
me yoliyle kalkındırılması imkânını da sağla
mış olacaktır. 

Bu Anayasada, huzurunuza şimdi gelmiş olan 
önerge ile yapılmak istenen değişiklik, yalnız or
manları korumak değil, orman köylüsünü yok
sulluktan kurtarmak için de Devlete bâzı yü
kümlülükler getirmektedir. Fakat yalnız Devle
te değil, aynı zamanda halka bâzı yükümlülük
ler getirmektedir. 

Huzurunuza gelen Anayalsa değişikliği tek
lif inde ormanların korunması ve işletilmesi ba
kımından bence bir çelişki yoktur. Ormanların 
mülkiyeti gene devletin elinde kalacağına göre, 
elbette orman işletmesinin ve ormanların ko
runmasının sorumluluğa en başta devletin omuz
larında olacaktır. Faika t orman bölgesi halkı 
da, ormanların iyi bir biçimde işletilmesi için ve 
ormanların bugünkünden daha ıiyi korunabil
mesi için devlete yardımcı olacaktır. 

Devlet eğer orman halkının bu yardımcılık 
görevini gereği gibi yapmasını ve yapabilme
sini istiyorsa, evvelâ köylüyü İkoruyacaktır. 
Devlet köylüyü koruyacaktır, halkı koruyacak
tır, orman bölgesi halkı, orman [köylüleri de 
devletle el ele, devletle birlikte ormanları ko
ruyacaktır. 

Önerge,, açıkça işbirlili deyimini getirmek
tedir. İşbirliğinde çelişki olamaz, işbirliği deyi
minin içinde çelişir gibi görünen unsurları bir 
amaç için bir araya getirme anlamı vardır. Bu
güne kadar Türkiye'de orman köylüsü ile or
man arasında bir yabancılık hüküm sürmütür. 
Fakat yalnız bu kadar değil, bugüne kadar 
Türkiye'de orman köylüsü ile orman işletmesi 
'arasında da bir yabancılık hüküm sürmüştür. 

Orman işletmesi orman köylüsünü, orman
l ın katletmeye azmetmiş bir düşman kuvveti 
gibi görür, genellikle istemese de öyle görmek 
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eğilimindedir. Buna mukabil orman köylüsü 
de, Orman İşletmelerini kendi rızkını kesen bir 
karşı kuvvet gibi görür. Aslında ne Orman İş
letmesi halkın karşısındadır, ne de köylü or
manların karşısındadır. Fakat bugünjkü dü
zen bir birine yardımcı olması gereken bu iki 
unsuru karşı karşıya getirmektedir. Biz, işte 
bu karşıtlığı, bu çelişlkiyi ortadan kaldırmak is
tiyoruz. Şimdiye kadar birbirinin karşısında 
yer almış gibi görünen, fakat aslında birbirinin 
ayrılmaz unsurları 'olan Devletle halkı bir araya 
getirmek, bir işbirliği içine sokmak istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; ben bu Anayasanın Tür
kiye'nin yararına olduğuna, Türkiye'yi çağdaş 
uygarlık düzeyine götürecek, Türk halkını yok
sulluktan (kurtaracak bir ilerici, bir devrimci 
belge olduğuna inanıyorum. Bütün Cumhuriyet 
Halk Partisi mensupları bu inançtadır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, Anayasayı ve 
Anayasa rejimini geriye götürecek olan bir tek
lifi kabul etmesine imkân yoktur. Biz grubola-
rajk bu Anayasa değişikliğine taraftarız. Çün
kü inanıyoruz ki, bu değişiklikle devrimci Ana
yasamın, ilerici ve halkçı Anayasamız kendi 
doğrultusunda bugünkünden birkaç adım daha 
ileri gitmiş olacatktır. 

Bu Anayasa değişikliği çıkmakla elbette or
manın ve orman köylüsünün kaderi değişmez. 
Bu Anayasa değişikliği çıktıktan sonra, başta 

Hükümete ve sonra Büyük Millet Meclisine ağır 
ödevler ve sorumluluklar düşecektir. Vakit 
kaybetmeksizin süratle bu Anayasa değişikliği 
doğrultusunda yeni yasalar çıkartarak orman 
köylüsünün, ormanların işletilmesine ve gözetil
mesine nasıl katkıda bulunacağını tesbit etme
miz gerekecektir. Orman niteliğini yitirmiş 
bölgelerden orman köylülerinin topraklarımıza 
ve iklimimize zarar vermeksizin en verimli bir 
şekilde nasıl yararlanabilecekleri tesbit edilmek 
gerekecektir. Bu Anayasa değişikliği eğer 
Yüce Heyetinizden çıkarsa, Meclisin bu dönemi 
sona ermeden önce bu yolda {kanun, değişik
liklerinin süratle yapılmasını diliyoruz. 

Bu değişiklik teklifi, bir af kanunu teklifi 
değildir. Bu anayasa değişikliği olduktan son
ra, bir genel orman affı çıjkarıp çıkarmamak 
Yüce Meclislin ayrıca vereceği bir karar konusu
dur. Böyle bir orman affı çıkarsa ticaret için, 
servet kazanmak için ormanları katleden insan

ları böyle bir aftan yararlandırıp yararlandır
mamak Yüce Meclis için yeni bir karar 'konusu 
olacaktır. Kaatillere bile af mümkün iken, 
orman suçlusu affedilemez yolundaki hüküm 
kaldırılsın denirjken, biz elbetteki ticari amaç
la, servet kazanmak üzere ormana zarar veren 
insanlara içimizde bir şefkat hissi duyarak ha
reket etmiyoruz. 

Bugünkü orman rejimi bozukluğu ve ada
letsizliği yüzünden, yaşayabilınejk için, çocuğu
nun karnını doyurabilmek, hastasına ilâç alabil
mek için, istemiye istemiye ormana zarar ver
mek durumunda kalan insanı, suç işlemeden 
insanca yaşayabilir hale getirr^k için bu Ana
yasa değişikliğini gerçekleştirnıejk istiyoruz. 
(C. H. P. amalarından-alkışlar ve «Bravo)» ses
leri.) Daha önce de belirttiğim gibi, bu Anaya
sa değişikliği yapılmakla Türkiye'ye sosyal Dev
let kavramını getiren halkçı Anayasamız, ilerici 
Anayasamız halika yararlı olma yolunda bugün
künden çok daha ileri gitmiş olacaktır. Onun 
için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu Anaya
sa değişikliği teklifini destekliyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından ısürelkli alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Nebil Oktay, buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, sayın millet-
vekileri Anayasanın 131 nci maddesinde yapıl
ması düşünülen teklifle ilgili görüşlerimizi izah 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'mizde bir 
orman dâvasının mevcudolduğu aşikar bir hu
sustur. Ancak, Türkİ3/e'de orman dâvasından 
bahsederken orman - insan iîhkilerinin de arka 
plâna atılmasına imkân yoktur. Türkiye'de or
man dâvası derken, biv taraftan ormanı, diğer 
taraftan da ormanlarda veya civarlarında yaşı-
yan insanları düşünmek ve her iki unsuru bir
likte mütalâa etmek lâzımdır. 

Bu değişikliği yaparken, yalnız insanı vcyı 
yalnız ağacı değil, hem insanı, hsm de ağacı 
düşünmek mecburiyetindeyiz, insan derken, 
rnsan yalnız bugünün insanı değildir. Gelecek 
nesillerin insanını da düşünmek lâzımdır. Gele
cek nesillerin insanına ormansız yerler bıraka
mayız. Bu sebepledir ki, biz Güven Partisi ola
rak, Anayasa değişikliğinin şu andaki müzake-
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resinde orman ile insanı ayrı ayrı mütalâa et
mek gibi bir durumda değiliz. Ne insana rücha-
niyet, ne ormana rüchanivet vermek mümkün
dür. 

Muhterem arkadaşlarım; insanı mahvederek 
ağacı koruyamayız. Ağacı korumanın en güzel 
çaresi, onu insana sevdirmektir, orman - insan 
ilişkilerini en iyi şekle sokmaktır. 

Güven Partisi olarak, orman tahribine ve 
yağmacılığına imkân veren bir başıboşluğa razi 
olmadığımız gibi, yedi, sekiz milyon civarında 
bulunan fakir, sefil orman köylüsü vatandaşı
mızı da düşünmek mecburiyetindeyiz. Getirilen 
değişiklik, ormanın veya köylünün aleyhine ola
caktır, gibi bir kanaate sahip değiliz. Maddenin 
temel fikirlerinde en ufak bir değişiklik yok
tur. 

«Devlet, ormanların korunması ve ormanlık 
sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları 
koyar ve tedbirleri alır. Bütün ormanların gö
zetimi Devlete aittir.» Bu kısım kalıyor. 

«Devlet ormanları, kanuna göre, Devletçe 
yönetilir ve işletilir.» Bu kısım kalıyor. 

«Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet 
ve eyleme müsaade edilemez.» Bu lasını kalı
yor. 

«Yanan ormanların yerinde yeni ormanlar 
yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve 
hayvancılık yapılamaz.» Bu kısım kalıyor. 

«Ormanların tahribedilmesine yol açan hiç
bir siyasi propaganda yapılamaz.» Bu kısım ka
lıyor. 

Demek, oluyor ki, 131 nci maddenin anafik-
rinde en ufak bir değişildik yoktur. Benden ev
vel konuşan bir sayın sözcü arkadaşımız bunun 
bir düzen değişikliği olduğunu söyledi. Biz bu 
değişikliğin sadece Anayasa maddesinin orman
da yaşıyan vatandaşımızın lehine bir değişiklik 
getirdiğine inanıyoruz. Bu asla bir düzen deği
şikliği. değildir, Anayasanın 131 nci maddesi, or
man - insan ilişkilerini daha insani, daha ehven 
bir şekle sokmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; orman üzerinde si
yaset yapılmaması gerektiği kanaatini, eskiden 
olduğu gibi, muhafaza ediyoruz. 131 nci madde
de yapılan değişiklik, bütün partilerin ittifakiy-
le Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş bir deği
şikliktir. Orman köylüsünün içinde bulunduğu 
durum, orman köylüsünün ıstırabı, orman ve 

insan münasebetleri, Güven Partisi olarak, se
çim propagandalarımızda, seçim beyannamele
rimizde etraflı bir görüş olarak izah edilmişti. 
O zaman da orman köylüsünün ve orman dâva
sının eksik taraflarına, orman köylüsünün ıs
tıraplarına etraflı surete dokunmuş, temas et 
miş ve hallinin gerektiğini büyük bir iman içer
sinde müdafaa etmiştik. Bugün de aynı şeyle
ri müdafaa ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, denilir ki, «Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten evvel orman vas
fını kaybetmiş olan yerlerin millî ekonomimize 
en faydalı bir şekilde kullanılması, orman tah
ribine yol açar.» Biz bu görüşün yanında deği
lim. 

Lüzumsuz bir inatla, lüzumsuz bir İsrarla 
Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten evvel il
men ve fennen orman vasfmı kaybetmiş, bağ ha
line girmiş, zeytinlik haline girmiş, memlekete 
yılda belki de milyonlarca döviz getirebilecek 
bir hale girmiş mahallere, gayrimenkulleri katı 
bir inatla «illâda ormandır», demek, memleke
tin millî ekonomisine fayda getirmez, zarar ge
tirir. 

Anayasa Komisyonu, gayet isabetli bir de
ğişiklikle, Anayasanın yürürlüğe girdiği tarih
te orman vasfında olan mahallerin değiştirilme
mesi esasını kabul etmiştir. Ama, ondan evvel or
man vasfını kaybetmiş bir mahalli, illâ orman
dır, diyerek orman idaresinin elinde tutmak, 
onu hiçbir işe yaramaz, memleket ekonomisine 
sırt çevirmiş bir hale getirmekten başka bir şey 
değildir. 

Bu itibarladır ki, Anayasanın 131 nci mad
desinde getirilen ve yapılması düşünülen bu de
ğişildik, millî ekonomimize büyük katkıda bu
lunacak, millî ekonomimize büyük çapta döviz
ler sağhyacaktır. 

Güven Partisi olarak, bu fıkra değişikliği
nin orman tahribine yol açacağı kanaatinde de
ğiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, 131 nci maddenin 
getirdiği bir diğer değişiklik, orman suçluları
nın affı meselesidir. Herşeyden evvel şunu arz 
etmek isteriz ki, «Orman suçları affedilemez, 
demek, vatandaşlar arasına ikilik sokmak de
mektir. Vatandaşların bir kısmına üvey evlât 
muamelesi yapmak demektir. Bu ikiliği her şey
den evvel kaldırmak lâzımdır. Irza geçme suç-
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lan affedilir, dağa adam kaldırma suçları af
fedilir, yağma suçları affedilir, adam öldürme 
suçları affedilir, baş kesen affedilir, dal kesen 
affedilmez. Bu mantıkî bir izah tarzı değildir. 
Bu, Anayasanın vatandaşlar arasındaki müsavi 
muamele anlayışına, getirdiği özgürlüğe uygun 
değildir. Ama, «Orman suçları affedilmez» tâ-
birini maddeden çıkardığımız zaman, mutlaka 
biz orman affını çıkaracağız mânasına gelmez 
bu. Memleketin bir Yüce Parlâmentosu var
dır. Böyle bir teklif geldiği zaman enine boyu
na düşünür, böyle bir teklif ormanların tahri
bine mi yol açıyor, böyle bir teklif millî ekono
mi bakımından zararlı mıdır, Yüce Meclis dü
şünür, reddeder. Bunu uzun uzad^a tartışma
ya lüzum yoktur. Yüce Meclis elbettcki or
manların tahribine yönelecek, memleket için 
büyük bir servet olan orman örtüsünü kaldı
racak bir teklife «evet» diyemez. Ama, Anaya
sada, «Orman suçları affedilemez», diye bir 
madde konulduğu zaman, orman içerisinde veya 
orman kenarında yaşıyan yedi milyon vatan
daşa, «sen üvey evlâtsm» demek olur. 

Bizim böyle bir tefrik ve böyle bir teklif 
yapmaya hakkımız yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, orman köylüsü ha
kikaten büyük bir ıstırap içerisindedir. Onüç 
bin orman köyümüz vardır. Bunun beş bini or
man içerisinde, sekiz bini orman kenarında ya
şar. Yedi milyon yurttaş yaşar bu orman köy
lerinde. Diğer köylere nazaran en iptidai ihti
yacı dahi halledilmemiş bulunan, eğitim dâva
sı, yol dâvası, emsali kö_vlere göre arka plâna 
itilmiş bulunan orman köyündeki vatandaşları
mızı düşünmek, onların ıstırabına çare bulmak 
mecburiyetindeyiz. Bizim kanaatimiz odur ki, 
131 nci maddede yapılması düşünülen bu deği
şiklik, 13 milyon orman köylüsünün ıstırabına 
çare bulacaktır. 

Bu sebepledir ki, biz Güven Partisi olarak, 
bu değişikliğin yanındayız. Müspet oy kulla
nacağımızı arz eder, Yüce Meclise saygılar su
narım. (G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Sadi Koçakta 
idi. Ancak, az evvel A. P. Grupu adına Saym 
Fersoy söz istemişlerdir. Buyurun Saym Fer-
soy. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN CEMAL 
FERSOY (istanbul) — Sayın Başkan, ook muh
terem arkadaşlarım; 

Anayasanın 131 nci maddesinde insani dü
şüncelerle, halk menfaatine büyük bir ıstırap 
içinde yaşamakta bulunan orman köylerimizi, 
köylülerimizi gözetmek ve Devletle bir 
işbirliğine davet etmek için bir Ana
yasa tadilâtıyla karşı karşıya bulun
maktayız. Adalet Partisinin felsefesinde, 
beyannamesinde, Hükümet programında, hal
ka dönük değil, halkla beraber, daima halk 
için olan teklifler, iyi niyetler ve bu Anayasa 
değişikliği derpiş edilmiş ve ilân olunmuştur. 

Bugün C. H. P. Sayın sözcüsünün bu nokta
da bizimle beraber Yüce Mecliste, terim ne olur
sa olsun, düzen değişikliği tabiriyle ifade edil
miş dahi olsun, netice itibariyle halka hizmet 
noktasında bize yaklaşması, bizimle beraber ol
ması mucibi memnuniyet ve kayda değer bir 
olaydır. 

Yine Yüca Meclisin böylesine köylüye müte
veccih, ıstırap içinde bulunduğunu cümlenin 
kabul ettiği köylülerle onların yararına yeni 
.o-Gİismeler kavdedecek bir noktada bir ve bera-
ber olmamız da şayanı şükrandır. Bunu, Ada
let Partisi Grupu adına memnuniyetle kayde
diyorum. 

Gerçekten bizim 1961 Anayasamız birtakım 
heyecanların, ıstırapların, frenlenemiyen dalga
lanmaların sonucunda bâzı noktalarda aksama
lar göstermiştir. Ve işte bugün bunlardan biri
ni tamir etmek üzereyiz. Bizim 1961 Anayasa
mız, modern Anayasalar arasında biraz Batı 
Almanya'dan, biraz İtalya'dan, biraz Salvador 
Cumhuriyeti Anayasasından aktarmalar yapıl
mak suretiyle tedvin edilmiştir, 

1924 Anayasası, gayet veciz üslûbuna rağ
men, kuvvetler yetkisini Yüce Mecliste topla
mış, 1961 Anayasası ise, bu yetkileri biraz et
rafa dağıtmıştır. 1961 Anayasasının, diğer me
tinlerde bulunmıyan bir özelliği, yani bahsetti
ğim Salvador Cumhuriyeti, Batı Almanya Cum
huriyeti ve italya Cumhuriyeti Anayasaların
dan ayrılan tek maddesi, örnek olarak gösteri
lecek maddesi, işte bu 131 nci maddedir. Bu, 
nevi şahsına mahsus olmak üzere, kendimize 
benzetilmek ve ihtirasların firenlenemediği bir 
devrede, bol çıkarıldığı iddia edilen orman su
çu aflarma karşı olarak getirilmiş, özellik arz 
eden bir maddedir. 

Kurucu Meclis; bu Anayasanın 131 nci mad
desini müzakere ederken, özel bir hassasiyet 
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göstermiş ve hatta tarafsız olan kişiler, bir gün 
bu 131 nci maddenin, Yüce Meclise gelip genel 
affı ortadan kaldıran maddesinin müzakere ko
nusu olacağını da bahsetmişlerdir. Bu da bir 
kehanet değildi. İşte yüksek huzurunuza mese
le, partilerin ittifakiyle mucibi memnuniyet bir 
şekilde gelmiştir. 

Yüksek huzurlarınızda beyanda bulunan ve 
teklife muarız olan değerli arkadaşlarımdan 
Sayın Uzuner arkadaşımıza, Cumhuriyet Halk 
Partisinin saygı değer Genel Sekreteri Bülent 
Ecevit beyefendi cevap verdiği için, bendeniz 
ayrıca üzerinde durmak niyetinde değilim. 

Bizini, orman köylüsü ve orman civarı ve 
orman yakını köylülerle Devletin işbirliğini te
min eden, işbirliğini sağlama gayesine matuf 
tadil, teklifi, arz ettiğim gibi, Adalet Partisinin 
bir umdesinin Anayasa maddesi olarak, tedvini 
şeklindedir. 

Biz, seçim öncesi Hükümet beyannameleri-
rimizde, böylesine bir işbirliğini, felsefemizin 
hareket noktası olduğu için, can ve gönülden 
temenni etmiş ve bugün da şükranla kaydedi
yoruz. Bu işbirliğinin içinde Parlâmentoyu da 
görmekteyiz. 

işbirliğinden, köylü ile işbirliğinden, köylü 
ile işbirliği yapanlar hiçbir zaman korkmamış-
lardır. Bu, kooperatifler suretiyle olur, Devlet 
işletmesinin halka yardımı suretiyle olur, fab
rikaların geliştirilmesi suretiyle olur, orman 
ürünlerinin değerlendirilmesi suretiyle olur. 
Ama köylü ile işbirliğidir, her zaman minnet
le karşılanacak bir olaydır. 

Anayasanın böylesine bir değişiklik getirme
sini Adalet Partisi Grupu can ve gönülden te-
kabbül eylemiştir. 

Af meselesine geliyorum; modern Anayasa
ların hiçbirisinde, Parlâmentoların umumi af 
yetkilerini kısıtlayıcı hükümler konulmamıştır. 

1961 Anayasasının böyle iki muhtara koy
ması, iki engel koyması, arz ettiğim olayların 
tabiatından doğmuştur. Fakat aslında, bu tek
lifler, bu hükümler anormal ve hukuk kaidele-
riyle Anayasa prensipleriyle kabili telif değil
dir. 

Bakın, şimdi durumumuz nedir? Türkiye'de 
20 bin orman içi ve orman civarı köy vardır. 
Aynı zamanda 1950 ilâ 1960 yıllan arasında 
artan bir seviyede, senede 27 - 55 bin civarın

da orman suçu işlenmekteydi. Anayasanın bu 
hükmü 1960 dan şu âna kadar, ne gibi önleyi
ci bir tesir yapmıştır; onu bir inceliyelim, Fay
da mı getirmiştir, yoksa zarar mı getirmiştir, 
yoksa bir netice mi vermemiştir? İşte bunu tes-
bit edelim. 

1961 de Anayasa yürürlüğe girdiği zaman 
90 bin orman suçu olmuştur. O günden bu ya
na orman suçlarındaki seyir, 90 bin ilâ 105 bin 
arasında değişmiş ve bugün adliyede bir mil
yonun üzerinde orman suçlusu dosyası bekle
mektedir. 

O halde Anayasalara ve kanunlara hiddet
li, şiddetli tedbirler getirmek, cezalar koymak 
meselelerin halline bizi götürmemektedir. Ana
yasanın hükmüne rağmen, «affedilmez» hük
müne rağmen, bu kadar dosya kesafetiyle kar
şı karşıya kalınmıştır. 

Biz şimdi, Yüoe Meclisin (tekrar af ve atifat 
yetkisini Anayasa sınırlarından çıkarıp, uhde
sinde bırakmak ve normal kanunlarla af meka
nizmasının işletilmesi yolunda çalışmak istiyo
ruz. 

Partimizin diğer partilerle birlikte bu Ana
yasa değişikliğine de müspet oy vermekle ha
yırlı bir işe daha teşebbüs ettiği kanaatiyle siz
leri grupum namına muhabbetle selâmlarken 
yüksek huzurlarınızdan ayrılıyorum. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ko
misyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Muhterem 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Anayasanın 131 nci maddesini değiştiren 
kanun teklifinin Anayasa Komisyonunda ya
pılan müzakereler sırasında cereyan etmiş olan 
bâzı safhalarını, Yüce Heyetin malûmu bulun-
mıyan bâzı safhalarını, burada konuşan bâzı 
hatip arkadaşlarımız tarafından tamamiyle ilti
basa mahal verebilecek tarzda beyanlarda bu
lunulduğu için, bunları karşılamak üzere huzur
larınızda bulunuyorum. 

Peşinen ifade etmek isterim ki. Cumhuriyet 
Halk Partisine dâhil Sayın Ali Rıza Uzuner 
arkadaşımız buradaki beyanlarında, bunun bir 
Af Kanunu mahiyetinde olduğunu ifade etti ve 
yanlışlığı üzerinde durdu. Kendi grupu adına 
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yapılan konuşmada buna cevap verildiği için, 
karşılamadan geçiyorum. 

Ancak, bilhassa işletmeye iştirak ve koope
ratif halinde bunun tesbiti bakımından yaptığı 
beyanlarını karşılamak için şunu ifade etmek 
isterim. Anayasamızın 51 noi maddesinde.. «Dev-' 
let kooperatifçiliğin geliştirilmesini sağlayıcı 
tedbirlsri alır» şeklinde bir hüküm bulunduğu 
cihetle, komisyonda yapılan müzakerelerde 
«Kooperatifçilik» kelimesi böylece metne ithal 
edilmemiştir. Arkadaşımız, burada yaptığı ko
nuşmasında ileri sürdüğü iddialarını komisyon
da da serdetmiş bulunduğunu, ama orada ken
disine cevap verilmediğini söyliyerek, âdeta ko
misyonda yaptığı konuşmalar dikkat nazarına 
alınmamış olduğu hakkında bir kanaat uyan
dırmak istermiş gibi bir hava yarattı. 

Halbuki muhterm arkadaşlar, Meclis Ana
yasa Komisyonu bu tadil teklifini 10 . 4 . 1970 
Cuma günü saat 10,00 da ele almış ve o gün 
yaptığı aralıksız müzakereler sonunda, Cuma
yı Cumartesiye devreden gece yansına, saat 
00,45 kadar çalışmış, ancak Nisanın 11 nde mü
zakerelerine son verbilmistir. 25 ten, hatta 30 
dan fazla konuşmacı arkadaşların konuşmaları
na hiç takyit konmadan komisyonda mütalâa
larını uzun boylu serdetme imkânları verilmiş 
olduğu gibi, Sayın Ali Rıza Uzuner arkadaşı
mızın konuşmalarına, bizzat kendi grupuna 
mensup, hattâ kendi seçim bölgesin mensup 
bir kıymatli arkadaşımız, Ahmet Şener arka
daşımız cevap vermiş bulunmaktadır. Bu hu
susu Yüce Heyete arz ekmekle iktifa ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ko
nuşan Genel Sekreter Sayın Bülent Ecevit, yap
mış olduğu olumlu ve lehte konuşmasiyle kanun 
teklifine, Halk Partisi Grupunun da müspet oy 
kullanacağını ifade etmiştir. Yapmış olduğu bu 
konuşmasından dolayı kendisine teşekkür ede
riz. 

Ancak, komisyonda yapılan müzakereler so
nunda Yüce Heyetin huzuruna getirilen bu 
Anayasa değişikliğinin bir düzen değişikliği ol
madığı hususunu da Komisyon Başkanı olarak 
Meclis zabıtlarına dercinde fayda mütalâa edi
yorum. 

Çünkü düzen, Anayasa düzenidir ve esasla
rı itibariyle aynı kalmaktadır. Ancak, yapılan 
değişiklik, kendi kaderine terk edilmiş gibi gö

rünen orman içinde ve orman civarında yaşı-
yan köylülerin kalkındırılması ve gerekli şe
kilde kalkındınlmalan için bâzı tedbirlerin 
alınması bakımından Anayasaya bâzı faydalı 
hükümler sağlamak ve böylece Anayasayı ıslah 
etmektir. Düzeni değiştirme değil; mevcut dü-
zisni, Anayasa düzenini, orman içinde yaşıyan 
veya civannda yaşıyan köylülerin kalkındınl-
ması bakımından ıslah etmekten ibarettir. Yapı
lan iş de, bundan ibarettir. 

Sonra muhterem arkadaşlar, komisyon ola
rak, Yüce Meclisin zabıtlanna geçirilmesinde 
fayda mülâhaza ettiğimiz çok ehemmiyetli bir 
hususu ifade ©diyorum. Bilhassa, değiştirilen 
maddenin, 131 nci maddenin 4 ncü fıkrasiyle 
alâkalı, Meclis zabıtlanna geçsin diye bir beya
nımız olacaktır. Bâzı arkadaşlanmızın zihinle
rinde bir istifham yaratmaması, istikbalde ya
pılacak olan tatbikatta bâzı müşküllerin doğ
maması ve bilhassa hükümete ve siyasi iktidara 
sı'kınJtılı bir hal yaratmamak için, 4 ncü fıkra
da yer almış bulunan, «ornıanlann gözetilme
sinde ve işletilmesinde» ibaresinden neyin anla
şılması icabettiğini böylece ifade etmek istiyo
rum. 

Arkadaşlar; bu fıkradan anlaşılması lâzım 
gelen husus, komisyonumuzda uzun uzun müza
kere edilmiş ve bütün üyelerce ittifak halinde, 
bunun bir müşterek işletme veya ortak bir işlet
me anlamı taşımaJdığı, zira, Anayasanın 131 nci 
maddesinin baş taraflannda bu işletmenin ta
mamen Devlete bırakılmış olduğu, o sebeple bu
na her hangi bir şekilde ortaklık bahis mevzuu 
olamıyacağı, ancak kesim ve teraslama gibi, 
nakliye işleri gibi, dikim gibi ve sair ahval ve 
islerde, o ormanın içinde veya civannda yaşı
yan halkla Devletin işbirliği yapacağı açıkça 
ifade edilmiştir. Her siyasi parti kendi siyasi 
programı esaslarına göre, Ibu hususta kanunlar 
çıkartacağına ve bilhassa siyasi iktidar kendi 
siyasi anlayışına ve seçim beyannamesinde ileri 
sürmüş olduğu hususlara göre, Anayasanın bu 
tadil edilen maddesi paralelinde kanunlar geti
rebileceğine göre, bunu da başka türlü anlama
ya imkân yoktur. 

Bir siyasi parti iktidara gelir; Anayasanın 
51 nci maddesinde de tasrih edildiği gibi, koo
peratiflerle sağlar, bir başka siyasi parti gelir 
iktidara, bir başka yolla sağlar. Ama hangi 
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tarzda sağlanırsa sağlansın, orman içinde ve 
civarında yaşıyan köylülerimizin böylece, çok 
daha iyi bir şekilde, çok daha iyi ve müreffeh 
bir hayata kavuşturulacağı aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlar, komisyonda yapılmış 
bulunan değişikliklerden en mühimi de, mad
denin matlabmda yapılmıştır. Madide matkabın
da, yani 131 nci maddenin kenar başlığında es
kiden «orman köylüsü» tâbiri yoktu. «Orman
ların korunması ve geliştirilmesi» tâbiri vardı. 
Bilâhara kıymetli arkadaşlarımızın yapmış ol
dukları tadil teklifinde bu, «ormanların vo or
man köylüsünün korunması» şekline sokulmuş, 
Maddenin, kenar başlığındaki «orman gelişti
rilmesi» tâbirinin çıkarılmış olması, ileride 
tatbikatta eridiş'eler tevlid edebilir; işte orman
lar elden gidiyor, «geliştirme» diye kenar baş
lığında bir kelime vardı, bu kelimede kaldırıcı, 
rastgele artık ormanlar tahribedilecek, şeklin
de spekülatif faaliyetlere ve beyanlara mâni ol
mak maksadı ile komisyondaki müzakereler sı
rasında yapılan olumlu bir teklifle bu tâbir. 
yani «ormanların genişletilmesi» tâbiri konmuş 
Ve kenar başlığı, «Ormanların ve orman köylü
sünün korunması, ormanların geliştirilmesi» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Komisyon çalışmalarında bu anlayışla, bü
tün siyasi partilere mensup kıymetli komisyon 
üyesi arkadaşlarımızın ve komisyon üyesi olma
yıp da komisyonumuza gelip orada fikirlerini 
beyan eden. kıymetli arkadaşlarımı zm olumlu, 
birbirini tamamlıyan beyanları ile maddede ya
pılan değişiklik komisyonumuzdan geçmiş bu
lunmaktadır. 

Yüce Heyetinizce tasvibini, sayOTİarmila 
arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir so
ru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyondan bir sual sormak 
istiyormuş Sayın Uysal. Sayın Bağcıoğlu bir da
kikanızı rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efen

dim, Komisyon Başkanı işbirliği esaslarını, Dev
let olarak, halk olarak komisyonda nasıl, ifade-
lemd irdiklerin i anlattılar. 

Yabancı sermaye ortaklığı konusunda ve 131 
nci maddenin 2 nci paragrafında, yabancı ser
maye ortaklığı kurulması veya kurulmaması 

konusunda komisyon ne görüş taşıyor? Bunun 
ifadelendiralmesini rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL BAĞ-CIOĞLU (Devamla) — Muhterem 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; sorulmuş bulu
nan soruya cevap maddenin metninde münde
miç. Fıkra gayet sarih : «Ormanlar içinde veya 
hemen yakınında oturan halkın kalkındırılması 
ve ormanı koruma bakımından, ormanın gözie-
tiilmesinde (yani nezaretinde) ve işletilmesinde 
Devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı 
tedbirler ve gereken hallerde başka yere yer
leştirme kanunla düzenlenir.» 

Muhterem arkadaşlar, bunun hangi anlama 
geldiğini arz etmiş bulunuyorum. Yabancı ser
maye... Yabancı sermaye diye birşey Komisyo
numuzda bahse konu olmadı; ama devletin, da
ha doğrusu siyasi iktidarın eğer orman köylü
sünü kalkındırmak için yabancı sermayeden 
fotifacbd bahis mevzuu da, bunu gelmiş teklif 
etmişse bize, Komisyonda bu müzakereler cere
yan etmişse, bunu sornrJk istiyorsa arkadaşı
mız, sualini daha açsın, öyle cevap verelim. Ya
bancı sermaye bahis mevzu edilmemiştir. Böyle 
bir konuşma yapılmamıştır. Komisyon kararı da 
bununla alâkalı değildir. Gayet sarihtir; yapı
lan teklif. Komisyonun yaptığı değiştirme ga
yet sarihtir, ifade etmiş bulunuyorum. Yabancı 
sermayeden ne bir kişi bahsetmiştir komisyon
da, ne böyle bir karar alınmıştır. 

Zaten arkadaşlar, 131 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında var; Devlettir işletmeye tamamiyle 
sahibolan. Bunun özel kişilere devredilemiyece-
ği madde metninde var. O değiştirilmıemiş ki, 
3 ncü 4 ncü fıkralarda değişiklik yapılmış. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kifa
yet önergesi var, fakat oylamadan evvel bir ar
kadaşıma söz vereceğim. Sırada yine Sayın Ko-
çaş vardı, fakat A. P. Grupu adına ikinci defa 
Sayın Talât Köseoğlu söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Talât Köseoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA TALÂT KÖSEOĞLU 
(Hatay) — Muhterem, arkadaşlarım, orman ko
nusu gibi memleketimizin hayati dâvalarından 
birinin halli konusunda, bütün siyasi partileri
mizi fikir birliğinde görmek bizi çok memnun 
etmiştir. 
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Bu yeni getirtilen teklifte, daha önce çok 
muhterem konuşmacıların belirttiği gibi, yeni
likler vardır. Bu yeniliklerin birincisi, orman
lar içinde veya hemen yaikmında oturan halkın 
kalkındırılması ve ormanı koruma bakımından, 
ormanın güzelleştirilmesinde ve işletilmesinde 
Devldtle bu halkın işbirliğinin sağlanması için 
bir felsefenin tâyini ve Devlete bir yükümlü
lük sağlamaktır. Bundan evvelki kanunda bu 
madde yoktur. 

ikinci mühim mevzu da, Anayasanın yürür
lüğe girdiği tarihi esas tutarak, ondan evvel or
man niteliğini kaybetmiş durumda olan yerlerin 
hukukî durumunu tesbit etmesi de büyük bir 
yeniliktir. Bu yenilik te eski metinde yoktu. Bu
nu bu teklifte görmekteyiz. 

Diğerisi, en mühimi; orman suçlarının affı 
konusundadır ki, bu konu, bütün konuşan ha
tiplerin anlattıkları gibi, cidden zaruridir. Bu 
bakımdan kanun teklifi grupumuzca benimsen-
müşltir. Hepinize teşekkürler sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylamadan 
evvel, önerge aleyhinde sayın arkadaşımız Hil
mi işgüzar konuşmak istemiştir. Kendisine söz 
veriyorum. 

Buyurun efendim. 
Açık oylamaya iştirak etmemiş arkadaşla

rımız varsa, lütfen oylarını kullansınlar... 

Oyunu kullanmamış arkadaşlarımız lütfen 
kullansınlar... 

Buyurun Sayın işgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlarım, Anayasanın 131 nci maddesinin de-
ğiş'tirilm'esine dair olan kanun teklifi üzerinde, 
grup sözcüleri dışında üç milletvekili arkada
şımız konuştuktan sonra, mûtadı veçhile yine 
yeterlik önergesi gelmiştir. 

Anayasa değişikliğine dair olan teklif üze
rinde bilhassa bütün arkadaşların geniş olarak 
konuşması ve konunun aydmhğa kavuşması lâ
zımdır. Bu bakımdan, bendeniz verilen yeterlik 
önergesi aleyhinde söz almış bulunuyorum. 

Bâzı arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, 
Anayasanın 131 nci maddesinin neden değişik
liğe uğraması gerektiği hususu, meslek mensu
bu olan arkadaşlarımızın da çok iyi takdir ede
cekleri veçhile, diğer memleketlerdeki durum 
da dikkaite alınmak suretiyle, mer'i olan 6831 

sayılı Orman Kanununun karşısında ne mâna 
ifade ettiği hususu açıklanmamıştır. 

Hepinizin bildiği gibi, orman içerisinde ya
şıyan köylü vatandaşlarımızın çektikleri çile 
malûmdur. Bunu söylemek meseleyi halletme-
mektedir. Orman içerisinde yaşıyan vatandaş
larımızın sosyal bâzı imkânlara kavuşturulması 
için, Anayasa dışında, kanunlarda yer alınış bâ
zı maddelerin çalıştırılması gereklidir. Bu hu
suslar burada izalh edilmemiştir. 

Orman içinde yaşıyan köylülerin sayıları, 
rakamlar değişik olmakla beraber, 3 milyoinla, 
5 milyon arasında değişmektedir v'e orman içe
risinde yaşıyan köylülerin şehrin içinde yansı
yanların aksine yılda, yüzde ifadeyle, % 3 ora
nında bir artış kaydettikleri bir gerçektir. 

Orman içerisinde kaldıkları müddetçe ve nü
fus % 3 oranında artarken, esasında orman 
toprağının kısır olduğunu, verimsiz olduğunu 
ve bunların da çeşitli yönlerle tahribata mâruz 
kaldığını da düşünürseniz, artan nüfus karşı
sında verimsiz topraklardan daha verimli yöne 
doğru kaydırmak için bir çabanın yapılacağı 
da bir gerçektir. Bu bakımdan, orman içerisin
de suç işleniyorsa, bunun nedenleri üzerinde de 
burada konuşmak, arkadaşları aydınlatmak 
icabeder. Yeterlik önergesiyle bunun hemen 
burada kesilmesi doğru değildir. 

Sayın A.P. nin sözcüsü olan hukukçu arka
daşımız buyurdular ki, «1961 Anayasası 
meriyete girdikten sonra suç azalmamış, art
mıştır» Af kanunu çıktığı takdirde suçun aza
lacağını, suçu ortadan kaldırdıktan sonra, suç
luluğu durduracağına dair kesin bir şey söy
lemek mümkün değil. Anayasanın meriyette 
girmesinden sonra suç artmışsa, bunun neden
lerini başka yönde aramak lâzımdır. Anayasa
nın 41 nci maddesinde, 43 ncü maddesinde, 48 
nci maddesinde yer alan ve Devlete bâzı so
rumluluklar ve yükümlülükler vazeden ka
nunların tatbik edilmemiş olduğunu burada izah' 
etmek gerekir. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, esasa girmeyiniz 
lütfen. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamda) — Esastayım 
Sayın. Başkanım. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Esasa girmeyiniz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Esastayım 
derken, önergenin aleyhinde olduğum hususa 
ait esasları söylüyorum. 
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BAŞKAN — Yani usule ait aleyhte konuş
manızı yapın. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Usuldeyim 
efendim. Usul üzerinde konuşuyorum. Niçin 
önerdenim aleyhinde olduğumu beyan etmek is
tiyorum. Çünlkü, konu aydınlığa kavuşmamış
tır, bâzı noktalar ele alınmamıştır. Bendleniz, 
ele alınmamış olan noktalar üzerindeki görüş
lerimi ifadeye çalışıyorum. 

Komisyon Sözcüsü arkadaşımın burada işa
ra'!; ötltiği gibi, bizim dikkatlimizi çeken bir 
nokta da kapalı kaldı. O da, 224 imzayı muh 
tevi, arkaıdıaşlarımızın getirmiş olduğu teklifte 
Anayasa Komisyonunun tadil teklifi tamamen 
birebirlerinden ayrı mâna taşımaktadır. Biri 
Anayasanın genel af çıkarılamaz şeklindeki 131 
nci maddesinin ortadan kaldırılmasını âmirken. 
diğeri tamamen bunun dışımda, 6831 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinde yer aksı orman tarifi
ni de asarak, yeni bir şekil getirmektedir. Bu 
hususta da muhterem üye arkadaşlarımızın, 
parlömarterlerin konuşması icabeder. 

Daima suçu Anayasalda bulmak doğru değil
dir. O. H. P. n'in kıymetli bir sözcüsü arkadaşı
mızın da söylediği gibi, orman rejiminin aksak-
hğliylte köylü vatandaşların fakir kaldığı ve 
köylüöerin hoıslfealarına ilâç bulamadığı hususu 
tamamen ayrı bir konudur. Anayasa değişik
liği ile ilgisi yok'tur. 

13 ncü maddesi taitlbik edilmezse, her sene 
59 milyon lirayı Türk köylüsünden, orman için
deki köylülerden esirgerseniz, orman içinde kal-
kmıması mümkün olmryan insanları başka yere 
nakletmezseniz, bulnun suçunu 131 nci mad
deye nasıl yülkleriserıiz? Evvelâ samimî olmak 
icalbeder. Bu bakımdan da lütfediniz önergeyi 
kaimi etmeyiniz; detaylı bir şekilde, esasında 
elimizde mevcudolan 6831 sayılı Orman Kanu
nu iyi bir şekilde, iyi ellerde tatbik edildiği za
man orman içinde yaşıyan köylü vatandaşların 
kalkınacağını, imkân verin, izah edelim. 

Vatanın kalbi ormanın derinliklerinde sak
lıdır, derken Orta Asya'dan geldiğimizi unut
mamak mecburiyetindeyiz, 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, çok rica ederim. 
Kifayet önJergesinin aleyhinde konuşumuz. Şim
di, Orta Asya'dan gelmek falan, bir işin detayı
na girmiş oluyorsunuz efendim. 
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HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Siz oradan 
gelmediniz mi Sayın Başkan? Geldiğimiz yeri de 
mi söyleımiyelim Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Efendim, geldiğimiz yerü söy
leyin de, kifayet aleyhinde yeni bir usul ittihaz 
ütmeyin. Yani bu bir vesile değildir kifayet 
aleyhinde konulmak için. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Sayın Bak
kamın, usul hakkında konuşuyorum. Orta As
ya'dan buraya gelişimizin sebebi ormanısıziık yü
zünden, sel, seylâJba mâruz kalmamız yüzlüb'den 
ofoıuştur. Bu konuyu da aydınlığa kavuştura
lım diyorum, geniş olarak izah etmek için. 

BAŞKAN — Efendim, bu kifayet önergesi 
reddedildiği zaman bütün bunları söylemek im
kânı vardır Sayın İşgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bendeniz 
ifade ediyorum ki, arkadaşlarım lütfederler de 
kifayet önergesinin aleyhinde oy kullanırlar, 
bu konulara temas ederiz. 

Bu bakımdan Anayasa gibi çok önemli bir 
kanım silk sık •değiştirilemez, değiştirilmesi ica-
bettiği takdirde toleranslı bir şekilde bütün mil-
lötı'v'ökillerine söz vermek ieabeder, geniş im
kân vermek ieabeder. Bu yönden dün Anayasa
lım burada, müdafaasını yapıp, bugün aleyhin
de olan arkadaşlarımın bu konu üzerinde hns-
eziyetle durmasını istirham eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Daha evvel açık oylamaya sun
muş olduğumuz konuda oylama iş&eırii bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, siimdi Sayın Saibri 
Keskin arkadaşımızın kifayet önergesini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
E onu aydm] anmış tır, mÜE.tıkerenün kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Kastamıonu 
SaJbri Keskin 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
siniliyorum. Kabul edenler,.. Etmdyenler... Ka<-
bull edilmliştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de bi
rinci müzakeresini tamamladığımız teklif müna
sebetiyle açıklaidım. Bu teklifte de oyllamalar 
özel bir .yeter sayıya tabidir. Bu da 2/3 çoğun
luk, yani 300 dür. Bütün oylamalarda bu esas 
nasan itibara alınacaktır ve «kalbul edilmliştir» 
beyanımız, nisabın bu olduğunu ifade eder. 

266 — 



M. Meclisi B : 68 13 . 4 . 1970 O : 1 

Simidi maddelere geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasının 131 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
•türilmiştir' : 

c) Ormanların ve orman köylüsünün ko
runması, ormanların geliştirilmesi. 

Madde 131. — Devlet, ormanların korunma 
EI ve ormanlık sahaların genişletilmesi için ge
rekli kanunları koyar ve tedbirileri alır. Bütün 
ormanların gözetimi Devletle aittir. 

Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe yö
netilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülki
yeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devro-
luıiamaz. Bu ormanlar, zamanaşımıyla mülk 
edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hak
kına konu olamaz. 

Ormanlara zar*ar verebilecek hiçbir faaliyet 
ve eyleme müsaade edilemez. 

Ormanlar içinde veya hemen yakınında otu
ran halkın kalkındırılması ve ormanı koruma 
bakımından, ormanın gözetilmesinde ve işletil
mesinde Devletlle bu halkın işbirliği yapmasını 
sağlayıcı tedbirler ve gereken haillerde başka 
yere yerleşirine kanunla düzenlenir. 

Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvailık, zey
tinlik gibi çeşitli tarım ajanlarında veya hay
vancılıkta kullanılmasında yarar bulunan top
raklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olacak bulunduğu yerler dışında orman sınırla
rında hiçbir daraltma yapılamaz. Yanara orman
ların yerinde yeni orman yetiştirilir vo bu yer
lerde başika çeşit tarım ve hayvancılık yapıla
maz. 

Ormanların tahribeidilmesinte yol açan hiçbir 
siyasi propaganda yapılamaz. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak Sayın 
Sadi JKoçaş ve Sayın Vahit Bozatlı söz istemiş
tir. 

Sayın Sadi Koçaş, buyurunuz. 
SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Kanun teklifinin tümü üzerinde konuşan de

ğerli arkadaşlarımız bu maddeye öp vuzuh ge

tirdiler. Bu bakımdan kısaca konuya girmekle 
yetineceğim. 

Anayasaya, «Orman suçlan affedilmez» 
hükmünü koyduran sebepleri hepimiz biliyoruz. 
Orman sizin, siz ormanın, kesin, yapın, tarla 
açın diyen politikacıları senelerce dınlediği-
mia için, Kurucu Meclis Anayasaya böyle bir 
hüküm koymak mecburiyetinde kalmıştır. Yok
sa bir arkadaşımızın dediği gibi, Anayasaya bu 
hüküm, frenlenemiyen hislerin ve ihtirasın so
nucu olarak girmemiştir. Bitmiyen politik iti-
raslann neticesi olarak ormanları perişan eden 
bir siyasi tutumun neticesinde girmiştir. An
cak, hemen daha konuşmamın başında belir
teyim ki, yanlış ve ormanların tahribine sebc-
bolan bu tutumun sonucu olan hükmün, çok 
âdil olduğunu da iddia etmek mümkün değil
dir. 

Yanlış bir siyasi tutum,, çok sert bir hüküm 
olarak Anayasaya girmiştir. Birka,ç misal ver
mek isterim. 

Gezdiğimiz zaman köylerde gördük; evinin 
ihtiyacını temin etmek için ormandan kuru dal 
toplayıp merkebinin sırtında getirirken yaka. 
lanan köylü orman sucundan dolayı mahkûm. 
olmuş, arkadaşlarımızın çok güzel belirttikleri 
gibi, katiller, caniler, irs düşmanları affolurken 
bunlar affolamamıştır. 

Meselâ ormandan kendisine verilen istih
kakı, söylenen ay ve gün içinde alamadığı bir 
hafta, on gün sonra taşıdığı için yakalanan 
köylü aynı şekilde mahkûm, olmuştur. 

Elimde bir dosya var; tümü yanan bir köy
de köylüye evinin damını çatsın diye ormandan 
istihkak verilmiş, köylüye çok uzaktan istih
kak verildiği için piyasada satılandan daha pa
halıyı?, köyü^a malettiği kereste ile dam yap
mış, fakat Orman idaresi, «Hayır dam yapamaz
sın, çatı yapacaksın» demiş, mahkemeye ver
mişler, orman suzuundan mahkûm olmuş. 

Vaktiyle ormanmış diye hiç ağaçla ilgisi ol-
mıyan bir tarlanın içine apartman yapılmış Ka
rabük civarında «Apartmanı yıkın, bu, Orman 
Kanununa aykırıdır» denmiş. 

Güney sahillerimizi hepimiz biliriz, naren
ciye ormanı halindedir, Orman Kanununa ay
kırıdır. 

Bu gibi sebeplerle hükmün çok âdil oldu
ğunu iddia etırjRk mümkün değildir. Ancak, 9 
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yıllık bir tatbikatın sonunda bunu yumuşat
mak ve doğru . şekilde ifade etmek gerekir
ken, büsbütün Anayasadan kaldırmak da aynı 
derecece mahzurludur. Yani Türk ormanları 
geçmiş 10 yıllık kötü tatbikatla yine her an kar
şı karşıya bırakılabilir. Halbuki bu konuda bu
gün konuşan bütün yetkililer ve daha evvel ba
sına beyanat veren yetkililer Anayasa değişik
liğinden böyle bir kasıtları olmadığını açıkça 
belirtmişlerdir. Yani ormanı yakan, ormanı ka
sen, kaçakçılık yapanları affetmek için getir
miyorum, orman köylüsünü perişan durumdan 
kurtarmak için bunu getiriyoruz demişlerdir. 
Bu ifadede kendileriyle yüzde yüz beraberim, 
Ormanı yakan, ormanı kesen, tarla açan, ka
çakçılık yapan, ormanda bina ve tesis kuran
ların affedilmemesini açıkça belirten bu arka
daşların fikirlerine katılırken, gelen Anayasa 
tadil teklifinin bu fikrin tam ifadesi olmadı
ğını da belirtmek zarureti vardır. 

Orman köylüsünü kurtarma çabamız yanın
da birtakım sömürücülerin, millî servetimiz olan 
ormanların, hattâ orman köylüsünün sırtından 
servet yapmalarına da mâni olucu hükümleri 
bırakmak veya yeniden getirmek gerekil'. Hu 
yüzden Anayasada değişiklik yaparken bu pren
siplere açıklık getirmek şarttır. Orman köylüsü
nü gerçekten istemeden suç işlemeye sevk e^an 
şartları, onları mahkûm eden hükümleri ve 
bunların affına mâni olan maddeyi kaldırmak 
doğrudur. Bunun en iyi yolu, Orman Kanunun
da orman suçlarının tek tek sayılması şekli ol
malı idi. Bu suretle saydığımız, biraz evvel ör
neğini verdiğimiz suçlar, Anayasanın sert hük
mü dışında bırakılabilirdi. Ama böyle yapıl
madı. 

Bizim inancımız odur ki, ormanların en iyi 
korunması yolu, ormanları, bizzat içinde yaşı-
yan köylüye muhafaza ettirmektir. Ancak, ge
tirilen tasarı bu istikâmette hazırlanmamıştır. 
Binaenaleyh^ biz bu teklifin hor iki mevzuu ve 
mahzuru aynı zamanda telif eden,, yani evvelâ 
insanı, onun yanında da bu memlekete pek 
çok yönlerden hayat veren ormanı koruyacak 
bâzı hükümleri ihtiva edecek şekilde getirilme
sini düşünüyoruz. 

Bunun için bir de önerge takdim ettik. As
lında bu önergemiz bile ormanları korumaya 
tamamjen yetmiyecektir belki, ama bir ölçü için

de tahribine de tamamen imkân vermiyecek-
tir. önergemiz gayet basit, konuşmam içinde 
belirttiğim gibi, ormanı yakan, kesen tarla açan, 
kaçakçılık yapan kişilerin bu aflarmm yapıla
mayacağının Anayasada kalmasını ve bu suç
lardan dolayı Devletin hakkının mahfuz tutul
masını teklif eden bir önerge getirdik, iltifat 
edilmesini saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
madûJj hakkında Sayın Koçaş'tan sonra, Sayın 
Vahit Bosatlı, Sayın Kenan Mümtaz Akışık, 
Sayın Âdil Turan, Sayın Hasan. Tosyalı ve Sa
yın Hilmi İşgüzar da söz istemiştir. 

Şimdi söz sırası Sayın Vahit Eozatlı'nm. 
Buyuvım efendim. 

Muhterem arkadaşlarım,, bası arkadaşları
mız Başkanlığa müracaat ederek, «Saat 7 yi geç
ti, devamı için karar almak gerekir» diyorlar. 
Halbuki tüzüğümüzde Meclis belli günlerde açı
lır ve birledim "bitinceye kadar devam eqar hük
mü getirilmiştir. Birleşim devam ediyor, ayrı
ca devam eden şeyin devamına karar almak lâ-
zıın&slmcz. Davam etmektedir. 

Buyurun edendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; Anayasanın 131 nci madde
sinin tadil imün-risebetiyıo kısaca maruzatta bu
lunacağım. 

Anayasamızın, Ö yılı geçen uygulamadan 
sonra birtakım eksiklikleri olduğu, biraz evvel 
kabul edilen bir teklifle ve şimdi müzakere 
konusu olan yeni bir teklifle belirmiş bulunmak
tadır. 131 nci maddenin de bugünkü ihtiyaçla
ra cevap vermediğini ve bir tadile uğramasının 
sorunlu bulunduğunu bendeniz de kabul ediyo
rum. 

Yalnız burada 131 nci maddenin tadiline 
dair birinci maddede dercedilen değişiklik ile 
orman suçları hakkındaki affı yasaklıyan fık
ranın metinden çıkarılması konusu kanaatimiz
ce bir af kanunu konusu değildir. Bu itibarla 
Parlâmentonun gelecek günlerde hangi şartlar
la, hangi kişiler hakkında bir orman affı düşü
neceği konusu ayrı bir konudur. Bu affı çıka
nı ' veya çıkarmaz, bu ayrıca müzakere edil
mesi, tartışılması gereken 'bir konudur. Fakat 
hukukun genellik prensibine uyarak Anayasa
nın bir başından, ilk maddesinden diğer mad
delerine kadar Parlâmentonun pek çok yetkile-
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rini serbestçe kullanması imkânı tanınmış iken, 
Parlâmentonun af çıkarma hususundaki genel
lik istiyen ve her türlü, her çeşit suçlar hakkın
da genel af çıkarma yetkisini kayıtlaması her 
şeyden evvel hukukun genellik prensibine ay
kırı düşer. 

Kaldı ki, orman sorunu özellikle bugün ya
şadığımız şartlara göre zaman zaman affın çı
karılmasını dahi zorlıyacak şartlar içine gir
mektedir. Bu itibarla Parlâmentonun bir nevi 
af çıkarma yetkisini kayıtlama şeklinde teza
hür eden 131 nci maddesinin bu haliyle devamı 
kanaatimizce bugiin artık faydasız hale gelmiş
tir. Gerekirse Parlâmento bu konuda dahi yet
kisini kullanarak diğer suçlarda olduğu gibi 
icabında bir af kanunu çıkarabilmelidir. 

Yasama yetkisinin bu konuda iyi davranmı-
yacağı hususunda kendisine bir güvensizlik bes
lemesi doğru bir tasarruf değildir. Bugünkü 
metin adeta yasama yetkisinin bu konuda iyi 
(kullanılamadığını ifade eden bir metindir. Ka
naatimizce aradan geçen sekiz, dofcuz yıl Par
lâmentoya gerek orman sorununda, gerek diğer 
sorunlarda pek çok şey kazandırmıştır ve pek 
çok yeni şey öğretmiştir. Bu itibarla Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri bu ko
nuda yetkisini kullanırken, kanaatimiz odur ki, 
Anayasanın mevcut metniyle, korkulduğu gibi, 
bir yetki suistimali vâki olmıyacaktır. Bu iti
barla her konuda rahatlıkla uyguladığımız bir
çok yetkilerimizi, orman suçları hakkında da 
gerekirse rahatlıkla ve isabetle uygulama yet
kisini Parlâmento kendi nefsinde taşımalıdır. 

Orman konusunda birçok huzursuzlukların 
olduğu kesindir. Bu huzursuzlukları cemiyetin 
diğer dallarında, diğer sahalarında olduğu gibi 
ceza ile önlemek bir çıkar yol değildir. Ceza, 
hakikaten birçok huzursuzlukları önliyen kesin 
bir sebebolsaydı, o takdirde birçok konuda da 
affı yasaklıyan hükümler pekâlâ Anayasalara 
girebilirdi. Ceza bir hadde kadar tesir eden, bir 
hadde kadar suç işlemeyi önliyen bir çaredir. 
Bu itibarla orman suçlarında yalnız cezaya gü
venmek, yalnız ceza ile ormanları korumaya 
kalkışmak isabetli bir davranış değildir. Hukuk
la izahı kabil olmryan bir davranıştır. Cezanın 
dışında birçok tedbirler vardır. Bunların en ba
şında iktisadi tedbirler gelir. Vatandaşı ihti
yaçla karşı karşıya bırakmak, orman içinde otu
ran ve hattâ ormanın bitişiğinde oturan birçok 
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kimseleri yakacaksız bırakmak, en şiddetli kışta 
yakacak ihtiyacını temin edemediğimiz vatan
daşa kaçakçılık yaptığı için, sadece ve sadece 
yaşamasını temin için ormandan kaçak odun 
getirdi diye, biraz evvel birçok sözcülerin işa
ret ettikleri gibi, bugünkü düzenin doğurduğu 
birçok rahatsızlıkları zaman zaman afla tedavi 
yoluna gitmenin zorunluğu olduğunu diğer sa
halarda birçok defa kabul etmişizdir. Orman 
konusunda da içinde yaşadığımız şartlar icabın
da bir affın Parlâmentoya getirilmesini zorlıya-
bilir. 

Bu itibarla böyle bir engelin kaldırılmasın
da fayda mülâhaza ediyorum. Hiçbir zaman, 
bilhassa bundan evvel bu konu gruplarda tar
tışılırken, basında çıktığı gibi, birçok basının 
«Ormanlar yakılıyor, orman elden gidiyor, da
ha orman suçlarının affı hususundaki yasak 
Anayasadan çıkarılmadan ormanlar tahribedil-
meye bşladı.» şeklindeki iddia da sağlam bir 
temele dayanmıyor. 

Şöyle ki; Halen gerek mevcut metinde, ge
rekse mevcut toprak hukukunda orman sahası
nın bir karış toprağı dahi hiçbir sebep ve su
retle özel mülkiyete giremez. Bu itibarla gerek 
çıkarılan yangınlar ve gerekse şu veya bu şe
kilde işgal edilmek istenilen orman sahaları bu
günkü cari hukuka göre, Anayasanın halen mev
cut tadilden sonra kalan metninde dahi hiçbir 
şekilde özel mülkiyet konusu olamaz, işgal edi
lemez ve bu maksatla yapılan yangınlar veya
hut işgaller hukuken bir değer ifade etmez. Or
manların da tahribine yol açmaz. Bu itibarla 
Mecliste madde metninin, gerek getirdiği yeni
likler ve gerekse af yasağını metinden çıkarmış 
olması itibariyle kabul edilmesi leihindeyim. 
Takdir Yüce Heyetinizindir. Saygılarımı suna
rım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, buyurunuz efen
dim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; konuşma 
mevzuu olan 131 nci maddenin üzerinde dur
duğumuz şekli ile bir tadile ihtiyacı olduğuna 
bundan evvelki değişik münasebetlerle önümü
ze çıktığı, zaman taraftar olduğumu belirtmiş
tim, arz etmiştim ve hattâ savunmuştum. Bu
gün aynı görüşteyiz. Fakat şu anda yüksek hu
zurunuzu işgal ederken eklenmiş fıkranın di-
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ğer fıkralarla çelişiklik arz ettiğini sandığım 
için, varsa bu mahzurun giderilmesini yüksek 
ıttılaınıza tevdi edeceğim. 

Malûm olduğu üzere getirilen fıkra : «Ana
yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim 
ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvahk, zeytinlik 
gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancı
lıkta kullanılmasında yarar bulunan toprak
larla şehir, kasaba, köy yapılarının toplu ola
rak bulunduğu yerler dışında orman sınırla
rında (bilhassa mühim olan nokta şu) hiçbir 
daraltma yapılamaz.» Yani eğer burası hay
vancılığa müsait ise, eğer Anayasanın yürür
lüğe girdiği tarihten evvel, ki genel şarttır 
bu, orman vasfından çıkmışsa burası daraltı-
labilir anlamını taşıyor ki, normali budur ve 
bu fıkranın eklenmesinin hedefi de, amacı da 
budur. 

(Halbuki aynı maddenin birinci fıkrasında : 
«Devlet, ormanların korunması ve ormanlık sa
haların «genişletilmesi için gerekli kanunları 
koyar ve tedbirleri alır.» özellikle muhterem 
dikkatlerinize arz etmek isterim; Devletin bu
radaki yetkisi yalnız orman sahalarının genişle
tilmesi üzerindedir. Yani Devletin, ormanın 
daraltılmasına dair bir yetkisi yoktur. Getiri
len değişiklik fıkrasında ise bu yetki verilmiş 
oluyor. Birinci fıkrada Devlete yasak edilmiş 
olan orman sahalarının daraltılması yetkisi, 
eklenen fıkrada açık olmamakla beraber do
laylı surette tevdi edilmiş oluyor. Biz şahsan 
böyle bir yetkinin Devlete verilmesine taraf
tarız, ama birinci fıkrada bu kaydın kalması
na taraftar değiliz. Yani ormanlık sahaların 
genişletilmesi kaydı beşinci fıkrayı tamamlıya-
cak şekilde ve tasvip buyurduğunu^ takdirde 
«gereğinde yeniden sınırlandırılması için» gibi 
üç kelime ilâvesiyle bu mahzurun ortadan kal
dırılmasına taraftarız. 

Sebep şuradan doğuyar muhterem arkadaş
larım : Bu sınırlandırma mecburidir. Bir sa
yın konuşmacının, «Ormanlar üzerinde geniş
lik, sınırlama bakımından kasıtlı kasıtsız oyna
malara meydan verecektir» şeklindeki mezkûr 
değişiklik ve madde anlamı bizce bugünkü ger
çeklere uygun değildir. Yani fiilî duruma uy
gun değildir. Birçok noktalarda ve çoğu zaman 
meslekimiz icabı şahidolmuşuz ki, orman, yüz-
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leroe senelik kaydını koymadan kadimden beri 
diyeyim, kadimden beri meskûn olan sahala
rı dahi içine almıştır. Bu sahalarda köyler 
vardır, belediye hudutları vardır ve meskûn 
sahalardır. Neden orman sınırları içine girdi
ğinin sebebi tamamen hatalı bir tesbite dayanır? 
Ama Orman Kanunu ve Anayasanın 131 nci 
maddesi yürürlükte kaldığı müddetçe bu sa
halar değiştirilemez, daraltılamaz dese bile, bu, 
gerçeklere, fiiliyata uymadığı için, Anayasa
nın bu maddesi ile çelişik vaziyette devam 
edipf gider. 

Bundan evvel 663 saylılı Kanunun Anaya
sa Mahkemesince iptal edildiği hususu ele alın
dı. Bugün meriyette olan, yürürlükte olan 
Orman Kanununun ikinci maddesi vardır, ikin
ci madde ile 663 sayılı Kanunun hedefi arasında 
bir irtibat mevcuttur. Ama 663 numaralı Ka
nun iptal edildiği halde Orman Kanununun 
ikinci maddesi bugün meriyettedir. Ama 131 
nci madde önünde eğer Orman Kanununun 
ikinci maddesi de Anayasa Mahkemesine sevk 
edilirse, bunun da mutlaka iptal edileceğine 
bugünden kesinlikle inanıyorum. Çünkü 663 
sayılı Kanunun iptaline sebebolan, ormanlık 
sahaların genişletilmesi kaydını ortadan kaldır-
masıdır. 663 sayılı Kanun gerçeklere uygun ola
rak bir yer orman alma vasfını kaybetmişse 
oraya orman demenin artık mânası kalmamıştır 
esasını getirir. Halbuki Anayasamız, «Hayır, 
böyle bir şeyi getiremezsiniz» der. Çünkü bu
rası orman değildir dediğiniz gün orayı orman 
olma vasfından uzak tutmuş olacaksınız; yani 
ormanı daraltacaksınız. Halbuki Devletin or
manı daraltmaya yetkisi yoktur, sadece geniş
letebilir veyahut mevcut durumu ancak muha
faza eder. Genişletme babında hiçbir şey yapa
mazsa yalnız mevcut durumu muhafaza eder. 
Bu itibarla bunun dışında, buna zıt istikamette 
çıkan bir 663 sayılı Kanun elbette iptal edilir. 

Arz ettiğim gibi, 663 sayılı Kanunun ip
tali gerçeklere uygun ve hattâ fiili hukuk açı
sından daha mantıki olmaktan ziyade 131 nci 
maddenin bahsi geçen fıkrasının bâzı yanlış
lıklara dayanan anlamıdır. Bu esası getirmek 
üzere sanıyorum ki, «Devlet, ormanların ko
runması ve ormanlık sahaların genişletilmesi 
için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır», 
cümle'sini «Devlet, ormanların korunması ve 
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ormanlık sahaların gereğinde yeniden sınırlan
dırılması için icaJbeden kanunları koyar ve ted
birleri ıalır» mahiyetinde ele alırsak ilmî, teknik, 
ve toprak yapısı itibariyle artık orman olma ni
teliğini kaybetmiş yerlerin, hattâ bugün orman 
sahası içinde olmasına rağmen üzerinde şehir 
kurulmuş yerlerin bugünkü tâdil tasarısı uya
rınca orman olmaktan çıkarılmasına da imkân 
vermiş oluruz. 

Yalnız bu maddede arz ettiğim değişiklik, 
şuraya kadar izah ettiğim hususta da kalmıya-
cak, ayrıca mülk olma vasfını da halletmiş ola
caktır. Yüksek malûmumuz, Anayasanın mer'i 
esasları içinde ormanlık sahaların mülk olması 
esasını muhafaza eden bir şehir tapusu ile va
tandaşların elinde olmak gibi bir fiilî durumu 
arz ederken, biz buranın orman sahası sayılma
sından dolayı bu tapuların hükümsüz olabilece
ğini ileri sürebileceğimize göre, bugüne kadar 
gelmiş kadîm yaşayış tarzını aynen kabul etme 
imkânına kavuşacağımız gibi, yeni fıkra ile 
- biraz evvel bu noktaya temas eden muhterem 
bir arkadaşımın görüşlerinin tamamen aksine 
olarak - getirilmiş olan uygulama dairesinde 
bâzı yeni mülk esaslarını da bu ufak birkaç ke
limenin değiştirilmesi yolu ile temin etmiş ola
cağız. Filhakika, maddenin gösterdiği gibi, ta
rım sahaları hayvancılıkta, bağ, tarla gibi ola
cak yerlerde orman olma vasfı ortadan kallı-
raışsa, buralarda mülk olma esasını kabul ede
ceğiz. 

Yine sözlerimi toparlıyarak arz edeyim. İs
ter mülk olma esası bakımından, ister kadîm 
ve fiilî durumu telâfi etmek bakımından, or
manların bir hudutta daraltılma mecburiyeti ile 
bugün karşı karşıyayız, bu bir gerçektir. Yani 
bu eşyanın talbiatından doğmaktadır ve buna 
Yüksek Parlâmentomuz âdeta direnecek durum
da da değildir. 

Bir şehrin, bir köyün kadîm, yüzlerce sene
lik bir iskân sahasının her nasılsa orman sayıl
ması, yani mer'i Anayasanın yürürlüğe girdiği 
tarihte gösterilmiş orman sınırları içinde bulun
muş olması burayı orman yapmıyacağına göre, 
bu tadili aynen kabul etmek zorundayız. 

Bu itibarla önergemi arz edeceğim, isabetli 
bulunup bulunmaması hususunda takdir Yüksek 
Hey 3 İzinizi ndir. Ancak, zannediyorum ki, bu de
ğişiklik ileride Anayasa Mahkemesinde yeni ip-
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İ tallere meydan vermeme bakımından zaruridir. 
Takdir Yüce Meclisinizindir. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Âdil Turan Bey sarfınazar et

tiği için sırada Sayın Hasan Tosyalı var, buyu
run efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım, 

1961 Anayasasının 131 nci maddesi yerine 
müzakeresini yapmakta olduğumuz yeni 131 nci 
maddeyi getirmekle şu faydalan sağlıyoruz : 

1. Allahımızm yaratığı, milletimizin yüce 
varlığı olan insanı çok şükür Allaha ki, bu mad
de ile her insanın yetiştirdiği meyvasız ağaçtan 
daha ileri bir duruma getiriyoruz. 

2. Yine bu madde ile memleketimizin ikli
mini, zirai, iktisadi durumunu sağlıyan hem or
manlarımızı koruyacağız ve hem de bu orman
ların yetişmesine, bakılmasına hizmet ©den or
manlık bölgede yaşıyan bizim kahraman, şim
diye kadar çilekeş durumda olan fakir orman 
köylümüzü de aynı zamanda koruyacağız. 

Yeni maddenin «ormanların ve orman köylü
sünün korunması, ormanların geliştirilmesi» 
şeklinde başlık alması çok mutlu bir şeydir. 
Bu mutlu işte bütün partilerimizin ve bütün 
parlömanter arkadaşlarımızın birleşmesini mut
lulukla karşılıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde ile, or
man içerisinde bulunan köylümüzün ormanın 
(korunmasına ve işletilmesine de Devlet ile bir
likte işbirliği halinde karıştırılması da mutlu bir 
olaydır. Böylece köylümüz ormandan ve Dev
letten soğumamış oluyor. Köylü, Devlet ve or
man işbirliği halinde yurdumuzun ormanları 

| korunacak, inşallah daha geniş bölgelerde bu 
memleketin ormanları gelişecektir. 

Bu sebeple ben, yurdumuzun en ormanlık bir 
bölgesi olan Kastamonu Milletvekili olarak seç
menlerim namına bu kanunun çıkarılmasında 
Yüce Meclise teşekkürlerimi arz ederim. Reyim 
müspet olacaktır ve hepimizin reyinin müspet 
yolda verilmesini de istirham ediyorum. Hür
metlerimle. (G.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar buyurun 
I efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlar, îben de kısaca madde üzerinde görüş-

I lerimi arz etmek istiyorum. 
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Esasında bizim kendi görüşümüze göre, 131 
nci maddenin «Genel af çıkarılamaz» konusu 
dışında, özel affın çıkarılacağı kanaatini taşı
maktayız. Orman içinde yaşıyan köylülerin 
affına taraftarız, aleyhinde değiliz. Yalnız, 131 
nci madde «Genel af çıkarılamaz» dediğine gö
re, özel af çıkarılmasına mâni değildir. 

Bütün hukuk otoritelerinin belirttiği ve ga
zetelerde de okuduğumuz, doktrinde de gördü
ğümüz gibi, muayyen suçlar için, orman suçları 
için özlel af kanunu çıkarılabilir. Biz bu yön
den Anayasanın 131 nci maddesinin genel ilke
lerinin ele alınmak suretiyle değiştirilmesinin 
aleyhinde olduğumuzu söyledik. Yoksa orman 
suçlarının aleyhinde olduğumuzu söylemedik. 

Bu bakımdan muhterem Komisyonun sayın 
sözcüsüne sormak istiyoruz : Orman içinde ça
lışan, geçimini ormandan sağlıyan, hayatının 
kaderini ormana bağlamış olan insanların, geçi
mini sağlamak için, tarla açmak için istemiye-
rek işledikleri suçların affı için özel af kanunu 
çıkarılır mı, çıkarılamaz mı? 

Bu meyanda şunu da ifade edelim ki, arka
daşlar, bilhassa bu maddenin bir eksik noktası 
vardır. Bu nokta şudur : Bendeniz Anayasa
nın 131 nci maddesinin 5 nci fıkrasınımn ilk 
cümlesinin, - Yüksek Başkanhğa vereceğim bir 
önergede de belirttiğim veçhile - değiştirilmesi
ni talebetmekteyim. ifada ettiği mânaya baka
rak, Anayasanın yürürlüğe girdiği tarih esas 
kabul edilse bile, «bu tarihten önce bilim ve fen 
bakımından» dedikten sonra, «iklim, su ve top
rak rejimine zarar vermiyen» kelimesinin bura
ya mutlaka sokulmasını ormancılık bakımından, 
memleketimiz bakımından yerinde görüyoruz. 

Çünkü, «Anayasanın yürürlüğe girdiği tarih
ten önce bilimin ve fennin tariflerinin ölçüleri 
içerisinde kalınmak suretiyle «Orman niteliğim 
tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, 
zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hay
vancılıkta kullanılmasında yarar bulunan top
raklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerler dışında» derken bu 
iklim, su ve toprak rejiminin de esas alınması 
lâzımdır. 

Eğer bu madde ile biz orman rejimi dışına 
çıkardığımız yerler, o yerin iklimini, suyunu ve 
toprak rejimini tehlikeye düşürüyor ise, o tak
dirde bunların ayrı olarak vatandaşa verilmesi 
mümkün değildir. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, geliniz bu husus
ta eğiliniz. Bu hususta bilhassa kıymetli arka
daşlarım dursun, sayın parlömanter arkadaşla
rımız, Sayın Hükümet erkânı, bilhassa mühen
dislik yapmış olan ve ormancılığı yakından ta
nıyan Sayın Başbakanın da dikkatine arz etmek 
isterim. O memleketin iklim, su ve toprak reji
mini tehlikeye düşüren yerlerin orman rejimi
nin dışında kalmaması için vermiş olduğumuz 
bu takrire eğilmesini bilhassa istirham ediyo
rum. 

İklim, su ve toprak rejimine zarar veren 
yerler, yine arkadaşlarımızın da tedvin ettikle
ri veçhile, bilim ve fen bakımından tetkik edi
lecektir. İlmin ve fennin kabul ettiği su, top
rak ve iklim rejimi bakımından tehlikeli ise ora
yı orman rejimi olarak kabul edeceğiz. 

Aksi halde zaten bir itirazımız yoktur, ken
dilerinin buyurmuş oldukları maddenin de ru
huna canlılık vermek bakımından, ormancılık 
bakımından, memleket bakımından fayda geti
rir. 

Kaldı ki, bu konular Orman Kanununun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi suretiyle de 
mümkündür. Madem ki, Anayasa gibi bir kanu
nun maddesinde yer verilmek isteniyor buna, 
hiç değilse bu arz ettiğim üç ibarenin bilhassa 
5 nci fıkranın ilk cümlesinde yer almasını istir
ham ediyorum. 

Takririmi Başkanlığa tevdi ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında başka söz 
istiyen var mı efendim? Başka söz istiyen yok. 

Bu madde ile ilgili Başkanlıkta beş tane tak
rir vardır, sırasiyle Heyetinize arz ediyorum. 

Bunlardan bir tanesi Sayın Kenan Mümtaz 
Akışık arkadaşımıza aittir. O, metindeki «geniş
letilmesi» kelimesinin yerine, «gereğinde yeni
den sınırlandırılması» ibaresinin yerleştirilmesi
ni talebediyor. Sayın Akışık, bu «gereğinde» ye
rine «gerektiğinde» mi? Bu mu idi maksadınız? 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — «Ge
rektiğinde» efendim. 

BAŞKAN — Evet, «gereğinde» değil «gerek
tiğinde». Şu halde birinci önerge bu Sayın Ko
misyon Başkanı. «Genişletilmesi» kelimesinin ye
rine, «gerektiğinde yeniden sınırlandırılması» 
ibaresi monte edilsin diyor. Teklifin birisi bu. 

Bir diğeri Sayın Ali Rıza Uzuner arkadaşı
mıza ait. O da maddenin 5 nci fıkrası ikinci sa-
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tırmda şu şekilde bir değişiklik olsun diyor : 
«Bilim, fen bakımından; iklim, su ve toprak re

jimine zarar vermiyen ve orman niteliğini...» 
Sonraki kelime okunamıyor Sayın Ali Rıza Uzu-
ner. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — «Bilim, 
fen bakımından; iklim, su ve toprak rejimine 
zarar vermiyen ve orman niteliğini tam...» de
vam ediyor efendim. 

BAŞKAN — «Tam», evet, 
İkinci önergede de Sayın Ali Rıza Uzuner 

arkadaşımıza ait bu önergedir. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, Sayın İşgüzar'm verdiği önerge benim
kinin aynıdır, birleştirebilirsiniz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Ali Rıza 
Uzuner'in önergesi bu, 

Şimdi Sayın İşgüzar arkadaşımızın önergesi 
de; «Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce bilim ve fen bakımından; iklim, su ve toprak 
rejimine zarar vermiyen ve orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, 
zeytinlik gibi, çeşitli tarım alanlarında veya 
hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan 
topraklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının top
lu olarak bulunduğa yerler dışında orman sınır
larında hiçbir daraltma yapılamaz.» 

Sayın Uzuner siz bu önergeye iltihak ediyor
sunuz değil, mi efendim? 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Ediyorsunuz, peki efendim. 
Bir diğer önerge de, Sayın Sadi Koçaş arka

daşımızın. Sadi Koçaş arkadaşımız da «131 nci 
maddenin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini isterim» 
diyor. 

Sayın Koçaş, bu fıkranın metnin en sonuna 
mı eklenmesini istiyorsunuz, yoksa münasip bir 
yerine mi yerleştirilmesini istiyorsunuz? 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Münasip bir ye
rine yerleştirilmesi daha uygundur efendim. 

BAŞKAN — Evet, peki efendim. 
Sayın Koçaş arkadaşımızın teklifi şu: «Dev

let ormanlarını her hangi bir suretle yakanlar, 
kesenler ve buraları açanlar, işgal edenler, tesis 
kuranlar için genel af çıkarılamaz. 

Affedilen orman suçlarında idarenin hakları 
saklıdır.» 

Bir önerge da bu, efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, bir diğer önerge 

de Sayın Ömer Buyrukçu arkadaşımıza aittir, o 
da birinci maddenin yerine kaim olması lâzımge-
len kendi metnini aynen teklif ediyor. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Müsaade 
ederseniz değişik yönlerini izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim? 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Vermiş 

olduğum önerge ile esas madde arasındaki de
ğişik olan yönleri izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, ben önergenizi evvelâ 
okuyacağım, belki de Heyeti Umumiye izaha 
muhtaç görmiyecektir. 

«Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 131 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

c) Ormanların ve orman köylüsünün ko
runması, ormanların geliştirilmesi, 

Madde 131. — Devlet, ormanların korunma
sı ve ormanlık sahaların genişletilmesi için ge
rekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün 
ormanların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanları kanuna göre Devletçe yö
netilir ve işletilir. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve 
işletilmesi özel kişilere devrolunamaz. Bu or
manlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve ka
mu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve 
eyleme müsaade edilemez. 

Ormanlar içinde veya hemen yakınında otu
ran halkın kalkındırılması, orman köy koopera
tiflerinin Devletle işbirliği yapması suretiyle ve 
diğer tamamlayıcı tedbirlerle sağlanır. Gereken 
hallerde başka yere yerleştirme kanunla düzen
lenir. 

Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, zey
tinlik gibi çeşitli tarım alanlarında, şehir, kasa
ba ve köy yapılarınm toplu olarak bulunduğu 
yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daralt
ma yapılamaz. Yanan ormanların yerinde yeni 
orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit ta
rım vo hayvancı!1:' yapılamaz. 

Ormanların tahribedilmesine yol açan hiçbir 
siyasi propaganda yapılamaz.» 

Arkadaşımızın önergesi de bu şekildedir. 
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Şimdi önergeleri tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Sayın Uzuner arkadaşımız Sayın Hilmi İş
güzar arkadaşımızın önergesine iltihak ettiğini 
beyan etmişti. Sayın işgüzar'm önergesini oku
tuyorum. 

(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu metne iltihak edi
yor mu, efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Katılmıyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılmı
yor. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Kenan Mümtaz Akışık arkadaşımızın 
önergesini okutuyorum. 

(Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık'-
m önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Sadi Koçaş'm önergesini okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Sadi Koçaş'm önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Af kanu
nu çıkarmıyoruz ki, Sayın Başkan, katılmıyo-
rus. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ömer Buyrukçu arkadaşımızın öner
gesini okutuyorum. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, değişikliğin hangi noktalarda olduğu
nu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım, değişiklik tekli
fim 4 ncü fıkra ile 5 nci fıkrada olmuştur. 

Dördüncü fıkrada: «Ormanlar içinde veya 
hemen kenarında oturan halkın kalkındırılması 
Devlet ve orman köy kooperatiflerinin işbirliği 
ile ve diğer tedbirlerle sağlanır.» Birinci deği
şik kısım bu. 

ikinci değişik kısım 5 nci fıkrada: «Anaya
sanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve 
fen bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik 
gibi çeşitli tarım alanlarında...» Buraya kadar 
aynı. «... veya hayvancılıkta kullanılmasında ya
rar bulunan topraklarla...» bu kîsım metinden 
çıkarılmış ve «... çeşitli tarım alanlamıda şehir, 
kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daralt
ma yapılamaz.» şeklinde bir değişiklik önergesi
dir 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bu arkadaşımız:!n teklifine Ko
misyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL BAĞOIOĞLU (Çanakakle) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mıyor. Oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Süleyman 
Mutlu arkadaşımız şimdi bir önerge gönder
miş. önergesinde diyor ki; «Anayasanın 
131 nci değişik maddesinin beşinci fıkrasının 
sonunda (hayvancılık) kelimesinin önüne tır
nak içine (tavukçuluk ve arıcılık hariç) keli
melerinin eklenmesini arz ederim.» 

Komisyon buna katılıyor mu 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi madeyi yeni
den okutup oylarınza sunacağım. 

(Birinci madde tekra okundu.) 

BAŞKAN — Birinci madeyi oylarınza su
nuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 



M. Meclisi B : 68 13 . 4 . 1970 O : 1 

(Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu made hakkında söz isti-
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifi
nin de 'birinci müzakeresi bitmiştir. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (devam) 

5. — Siirt Milletvekil Nebil Oktay, Adana 
Müeltveküi Kemal Satır ve Ankara Milletvekili 
Orhan Eren'in, 14 Nisan 1970 Salı günü saati 
15,00 te birleşim yapılmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Şimdi, Başkanlığa verilmiş bir 
önerge ile Birleşimin yarma taliki isteniyor. Bu 
önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Birleşimin, 14 Nisan 1970 Salı günü saat 

15,00 te toplanmak üzere, talikini arz ve 
teklif ederiz. 

Siirt Adana 
Nebil Oktay Kemal Satır 

Ankara 
Orhan Eren 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sun
madan evvel daha önce açık oylarınıza sunul
muş olan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nuna ek kanun tasarısının oylama sonuçları
nı arz ediyorum. Oylamaya 349 arkadşımız 
katılmış; 227 kabul, 119 ret, 3 çekinser oy kul-
lanılmştır. Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

ıBiraz evevl Birleşimin yarma talikini is-
tiyeh önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kararınız gereğince yarın, 14 Nisan 1970 
Salı saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,00 

ı se^ ( 
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6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy yerenler : 349 

Kabul edenler : 227 
Reddedenler : 119 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 100 

Acık üvelilklcr : 1 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
.Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Orall 
Ahmet Topalloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zekii Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çeırçel 
Hasan Dinçetr 
Şevki Güler 
Ali İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden • 
Emin Paiksüt 
H. Turgut Tokerr 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akealıoğlu 

İhsan Ataöv 
Süleymam Çil oğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsimet Sezıgin 
Filler et Tıırhanfeil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
öilhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal EAleim 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Oısiman Tan 
M'Cvl'üt Yılmaz 

BÎNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel A'bidin İnan 

BOLU 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü KiykıoğTıı 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ahmet Daıllı 
İbrahim' Öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür'kel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

Zekiye Gülsen 
Mesujt Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abduırrahman Güjler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslajn 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
ilham;! Ertem, 
Veli Gül kan 
Mustafa Harmancı oğlu 

ELÂZTtf 
Sam et Gül doğan 
Ömpr Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hü sam jo ttin A t ab eyl i 

ERZURUM 
.Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasimı öinisli 

Rıfkı Damşmıan 
Naci Gaciroğlu 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılınç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzm en 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci. 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 

— 276 — 



M. Meclisi B : 68 13 . 4 . 1970 O : 1 

Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Ak gün Silıivrili 
Nainto İkbal Tofcgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Münir Dalda! 
Ali N'adlji Erdeim. 
Nıhad Kürsşad 
Şinasi Osurna 
Akın Özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm. 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deınizı 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Basan Tosyalı 

KAYSER î 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakipoğhı 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

APANA 
Ali Rıza Gülillü 
Eimir H. Postacı 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
Kâmil Kiırıboğhı 

AFYON KARAHISAR 
Halimdi Hamaırmcıoğkı 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

Fcyzüllah Çarıkçı 
Hasanı Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Engun 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin YıLmaız öztuna 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhian Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
İbrahim. Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
II. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basın Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

[Reddedenler] 
Kâzını Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Birgit 
İbrahim Cücooğlu 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinaısi özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Üraıgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 

Salih Zeki Altınbaş 
Mehmtet Niyazi Gürcr 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

SİVAS 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birlincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettlin Cevheri 
Mchm'et Ali Köklü 
Bahrli 'Kamkeçdli 

UŞAK 
Orhan Demgiız 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
'S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
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İhsan Tomfbuş 
Ali Naki Urusoy 

DİYARBAKIR 
Hajsan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım^ 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Griyasettia Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbıuzoğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

HATAY 
M. S'ait Reşa 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 

İlhami Sancar 
Reışiit Üllker 
Lcbiit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şev'ket Adalan 
Şülkrü Akkan 
Burhanettlin Asutay 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
O'sman Yelteıkin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğhı 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Necmettin Erlbaikan 
İhsan Kabadayı 
1. Ethem Kılıçoğhı 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

MALATYA 
Haıkkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet Özdal 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
İl yas Kılıç 

SÎİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hil'mi Balcı 

TRABZON 
Mehmet Arel'antürk 
Ekre'm Dikmem 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 

[Çehinserler] 
İZMİR 

Ali Nalki Üner 

[Oya katılnııyanlar] 

NİĞDE 
Mevlüt Ocaıkçıoğlu 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Yu'suÜ Ziya Yılmaz 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Kemal Atamıan 
Osman Bölükbaşı 
Yusuf Ziya Yağcı 

AYDIN 
Mehmet Çolıik 
Yüksel Menlderes 
Kemali Ziya Öztürk 

BİLECİK ' 
Sadi Binay 

Mehmet Ergül 
BOLU 

Nihat Bayramoğlıı 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
BarTas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğhı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın -
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yuisıuf Azizopu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
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GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin Incioğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
t. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdcmir 
(1. Ü.) 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Hüsamettin Alonumcu 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar ((Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 

Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbeyli 
(Başkan) 
İbrahim Elmalı 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdenin* 
Osman özer 
îvsnıail Balkkı Teikincl 
Turgut Topa'l'oğlu 
Nucdct Uğur 

İZMİR 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagöz'oğlu 
Talâ-t Orhon 
Kemal Önder 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiheyoğlu 

KOCAELİ 
Veh'bi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaış 
Mustafa Kuibilay Irner 
Necati Kalaycıoğlu 

özer öllçımen 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Eraoy 

MANİSA 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir Özmcn 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kasım Emre 

ORDU 
O ıhan Vural 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 

SİİRT 
Sclâlıattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akuva 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaaı 
M. Kemal Palaoğhı 

TEKİRDAĞ 
Ne d i m Kara h alil 
Mustafa Sa'bri Süzeri 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sclâlıattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Arail. 

URFA 
Necati. Aksoy 
Vehbi Melik 

VAN 
Mebmıet Salih Yıl-dız 
(T. Ü.) 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

[Açık üyelikler] 
Malatya 1 

Yekûn 1 

^ * » 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

68 NCI BİRLEŞİM 

13 . 4 .1970 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
na ek Kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönder
me tezlkeresi ve Geçici Komisyon raporu (1/202) 
{S. dayısı : 16 ya 1 nci dk) (Dağıtma tarihi : 

. 8 . 4 . 1970 ) 
I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
'ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 
1. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez kuru

luş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 
•4, 5, ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/205) (S. Sayısı : 
106) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 .1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLEft 
X I . — (Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

-Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gön
derme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu 
(?/229) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 

25 . 2 . 1970) 
X 2. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 

Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kes&nhesa-
bma ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Dev
let Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü
mün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/99, 1/51) 
(S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1970) 

X 3; — Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe 
yılı Kesinhesabına 'ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1967 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/94, 1/48) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1970) 

X 4. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçö yılı Kesinhesabına ait genel Uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/102, 
1/52) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 30.3.İ970) 

X'5. — Karayolları Genel Müdürlüğünün İ966 
bütçe yılı Kesinhesabına ait geneli uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/111, 1/63) (S. Sayı
sı : 88) (Dağıtma tarihi : 30. 3 .1970) 

X 6. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/115, 1/68) (S. Sayısı : 93) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 .1970) 

X 7. — Ankara Üıniversitleısii 1966 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi- 1966 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/93, 1/47) («S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1970) 

X 8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı Kesinhesabmıa ait ıgenel uy
gunluk biîdirimlinin sunulduğuna dair Sayış-
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tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Ge- I 
nel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/95, 1/49) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tari
hi : 1 . 4 . 1970) 

X 9. — Ormıan Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk {bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/112, 1/65), (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1970) 

X, 10. — Orman Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhıesalbına lailt 'genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/113, 1/66) (S. Sa
yısı : 91) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1970) 

X 11. — Ceza ve Mah Evleriyle İş Yurtları 
Döner Sermaye Saymanlığının 1963, 1964, 1965 
ve 1966 yılları genel bilançosunun sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/98, 3/65) (S. Sa
yısı : 92) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1970) 

X 12. — Petrol Dairesi Bask ani iğinin .1967 
bütçe yılı Kesinhesabma ait 'genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1967 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/114, 1/69) (S. 
Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1970) 

X 13. — Sivıiı! Savunma Fon İşleri Sayman- I 
lığının 1966 yılı bilançosunun sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/117) (S. Sayısı : 95) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 . 1970) 

X 14..— Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 
malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 yılı 
b?lânçosu ile murakıp raporunun sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı teskeresi ile Tekel Genel Müdür
lüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kamun ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/118, 
3/119, 1/130) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1970) 

X 15. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963r 
yıllı döner sermaye hesabına ait bilanço ile uzman 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/120, 3/121, 1/70) 
(S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi 2 . 4 . 1970) 

X 16. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 
yılı döner sermaye hesaplarına ait 1964 yılı bilan
çosunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ve Tekel Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/161, 3/122, 1/71) (S. Sayısı : 
98) (Dağıtma tarihi : 3 . 4 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme-
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(ıS. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

3. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı ; 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

4. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 



çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (!S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

6. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

7. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

8. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) 

9. —• Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
tafcsitlendiriimesi hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker, Burdur Milletvekili Mehmet özbey, Gire
sun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı 
ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
aynı mahiyette teklifleri ve Tarım, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/151, 2/2, 2/114, 
2/124, 2/126) (S. Sayısı • 101) (Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1970) 

X 10. — 150 milyon liralık madenî ufaklık para 
bastırılması hakkındaki Kanunun ikinci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/43) (S. Sayısı : 
102) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

3 — 
I 11. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö

revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 

I eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

X 12.— 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı hak
kındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/199) (S. Sayısı : 104) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1970) 

13. — Harb okulları 'kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

14. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 

I Adalet ve Orman komisyonları raporları (2/22) 
(S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

I 15. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko-

I nomiisd Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İstet
mesi balkfcııida kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

16. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu-

I nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 



dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 17. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kim
selere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele 
yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair akntın tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 

(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

18. — 354 Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
si tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti 
Anasayasmın 73 ncü maddesinin değişltirilmesi-
ne ve Anayasaya geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Anıayasta Kamiısyonıu rapo
ru (2/318) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 



Dönem : 6 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 116 
354 Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi tarafından verilen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve Anayasa ya geçici bir madde eklenmesine dair kanun 

teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2 /318) 

MİLLUT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve Anayasaya yeni bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifimiz ve gerekçesi, Anayasanın 155 nci maddesinin 
öngördüğü sayıda Cumhuriyet Senatosu üyesi ve milletvekili tarafından imzalı olarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasına müsaadenizi saygı ile rica ederiz. 

2/318 esas 

Ordu 
S. Acar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
L. Ahadlı 

Urzurum 
0. Alihocagil 

Vozgat 
S. Artukmae 

Hatay 
E. Bahadırlı 

Onlu 
B. ti. Baykal 

içel 
L. Bilgen 

Konya 
0. N. Canpolat 

İzmir 
N. Çağatay 

Balıkesir 
N. D emir el 
Diyarbakır 

A. Erdoğan 
Niğde 

II. A. Göktürk 
İstanbul 

E. Gündoğan 
Trabzon 

(). L. Ilocaoğkı 
Cumhurbaşkanınca S. V 

M. îzmen 

numaralı kanun teklifine 

İstanbul 
E. Adalı 
İstanbul 

.1/. Aksoley 
Artvin 

E. Alpaslan 
Ka rs 

*Sy. At alay 
Zonguldak 

T. R. Baltan 
Erzincan 

E. Baysan 
.Muş 

/. Bingöl 
Ankara 

T. Cebe 
Bursa 

1. S. (Jağlayangil 
Kayseri 

II. Dikeçligil 
Sivas 

N. Ertürk 
İsparta 

J/ .Gülcügil 
Konya 

F. Halıcı 
Samsun 

7ı*. Isıtan 
Kayseri 

/ / . Kalpakhoğlu 

imza koyan Cumhuriyet Senatosu üyeleri 

Adana 
M. N. Âdemoğlu 

'Malatya 
.V. Akyurt 

Sivas 
Â. Al t ay 

Uşak 
.1/. E. Atayurt 

Manisa 
D. Barutçuoğlu 

Ankara 
/ / . 0. Bckata 

İzmir 
11. Bozoklar 

Oümüşanc 
A. Cilâra 
Kastamonu 
M. Çamlıca 

Edirne 
31. N. Ergeneli 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Bolu 
T. Y. Gülez 

Kars 
M. Hazev 

Sinop 
N. înebeyli 

Ankara. 
T. Kapardı 

Rize 
0. M. Agun 

İstanbul 
Ş. Akyürek 

Tokat 
A. Altuntaş 

Denizli 
Tl. Atmaca 

Niğde 
K. Baykan 

Tokat 
Z. Betil 
Tunceli 

A. Bora 
Aydın 

A. C. Coşkun 
Konya 

ASY. Çumrah 
Kütahya 

1. E. Erdinç 
Aydın 

H. Goral 
İstanbul 

0. Gümüşoğlu 
Elâzığ 

S. Ilazerdağlt 
Balıkesir 
C. İnkaya 

Manisa 
0. Karaosmanoğl 
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Afyon K. 
M. K. Karaağaçhoğlu 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
F. Korutürk 

Bitlis 
O. Kürümoğlu 

Tekirdağ 
/ / . Mumcuoğlu 

Çorum 
M. §. Özçetin 

Adana 
M. Öztekin 

Sakarya 
O. Salihoğlu 

Maraş 
II. Soydan 

Tekirdağ 
C. Tarlan 

Çankırı 
G. Titrek 

Bilecik 
M. O. Tuğrul 

Ağrı 
S. Türkmen 

Konya 
M. Varışlı 
İstanbul 

C. Yıldırım 

Maraş 
A. Karaküçük 

Burdur 
F. Kınaytürk 

Ankara 
Y. Köker 

Van 
F. Melen 

Urfa 
H. Oral 
istanbul 

E. Özden 
Sivas 

II. öztürk 
Balıkesir 

N. Sarlıcalı 
Cumhurbaşkanınca S Ü. 

T. Sökmen 
Antalya 

Â. Tekin 
Sakarya 

M. Tığlı 
Manisa 

R. Tunakan 
Eskişehir 
Ö. Vcuzal 

Ankara 
M. Vural 

Bolu 
A. Yılmaztürk 

Muğla 
/. Karaöz 

izmir 
M. Kırlı 

Ordu 
§. Koksal 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Giresun 
S. Orhon 

içel 
T. Özdolay 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Hakkâri 
N. Seyhan 

Manisa 
O, Süersan 
Çanakkale 

Z. Termen 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Kayseri 
S. Turan 

Ankara 
M. Ulusoy 

Çorum 
>Sy. Yolcuk 

Zonguldak 
,1. 1). Yüce 

Afyon K. 
A. Karayiğit 

izmir 
O. Kor 
Gaziantep 

/. T. Kutlar 
Adana 

M. Y. Mete 
Bursa 

C. Ortaç 
Malatya 
H. Özer 
Samsun 

R. Rendeci 
Erzurum 

E. Somunoğlu 
Gaziantep 

8. Tanyeri 
Samsun 

F. Teveioğlu 
Giresun 

/. Topaloğlu 
Adıyaman 

M. S. Turanlı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S. H. Ürgüplü 
Ankara 

/. Yetiş 
Trabzon 

R. Zaloğlu 

2/318 Esas numaralı kanun teklifine imza koyan milletvekilleri 

Adana 
(1. Akçalı 

Adana 
T. Topaloğlu 

Afyon K. 
II. Dinçer 

Afyon K. 
K. Uysal 
Ankara 

O. Ay gün 
Ankara 

j . Özdenoğlu 
Ankara 

A. Yalçın 
Ankara 

C. Yorulmaz 

Adana 
M. K. Küçüktepepınar 

Adıyaman 
M. Z. Adıyaman 

Afyon K. 
Ş. Güler 

Amasya 
V. Meşhur 
Ankara 

S. Bosna 
Ankara 

E. Paksüt 
Ankara 

F. N. Yıldırım 
Antalya 

/ / . Akçalıoğlu 

M. Meclisi 

Adana 
O. Oral 

Adıyaman 
A. A. Turanlı 

Afyon K. 
yy. Hamamcıoğlu 

Ankara 
O. Alp 
Ankara 

A. S. Hiçerimez 
Ankara 

O. Soğukpınar 
Ankara 

*ŞY. Yıldırım 
Antalya 

/. Ataöv 

(S. ,Sayısı : 116) 

Adana 
A. Topaloğlu 

Afyon K. 
M. R. Çerçel 

Afyon K. 
A. İ. Uluhahşi 

Ankara 
K. Ataman 

Ankara 
M. Mağden 

Ankara 
II. T. Toker 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Antalya 
,Sf. Çiloğlu 



Antalya 
R. Eker 

Aydın 
Y. Menderes 

Balıkesir 
8. Z. Altınbaş 

Balıkesir 
M. N. Gür er 

Dilöcük 
M. Ergili 

Dolu 
11. î. Cop 
Burdur 

M. Özbey 
Bursa 

E. Mat 
Çanakkale 
7J. Gülsen 
Çankırı 

A\ Ç. Yazıcıoğlu 
Denizli 

1. Açıkalın 
Disyaribakır 

A. Ensarioğlu 
Edirne 

C. Sayın 
Erzincan 

8. Perinçek 
Erzurum 

İV. Gacıroğlu 
Eskişehir 

B. 8. Karacaşehir 
Gaziantep 

A. t. Göğüs 
Giresun 
H. tpek 
Hakkâri 

A. Z ey dan 
İçel 

M. Arıkan 
İstanbul 
8. Bilgiç 
İstanbul 

/ / . Güngör 
İstanbul 

M. K. Özeke 
İstanbul 

R. Ülker 

Antalya 
H. A. Güle an 

Aydın 
/. Sezgin 
Balıkesir 
/. Aytaç 
Balıkesir 

A. 1. Kırımlı 
Bingöl 

8. Ay dar 
Bolu 

A. Çakmak 
Burdur 

İV. Yavuzkan 
Bursa 

1. Öktem 
Çanakkale 

M. H. Önür 
Çorum. 

C. Angın 
Denizli 

F. Avcı 
Diyarbakır 
N. Gönenç 

Elâzığ 
11. Hanağası 

Erzurum 
R. Cinisli 
Erzurum 

F. Taşkesenlioğlu 
Eskişehir 
O. Oğuz 

Gaziantep 
E. Ocak 
Giresun 

A. İzmen 
Hatay 

M. S. Resa 
İçel 

C. Kargılı 
İstanbul 
T. Erer 
İstanbul 

M. F. Güngör 
İstanbul 

N. t. Tokgöz 
İzmir 

M. Akarı 

Artvin 
8. O. Avcı 

Aydm 
F. Turhangil 

Balıkesir 
M. $. Çavdaroğlu 

Balıkesir 
il/. N. Sandıkçıoğlu 

Bingöl 
M. Bilgin 

Bolu 
M. Ş. Kiykıoğlu 

Bursa 
Ar. Atlı 

Bursa 
K. Önadım, 

Çankırı 
H. Dağlı 

Çorum 
K. D emir er 

Denizli 
M. E. Durul 

Edirne 
V. Gülkan 

Elâzığ 
A. R. Septioğlu 

Erzurum 
R. Danışman 

Eskişehir 
M. t. Angı 

Eskişehir 
8. Öztürk 

Giresun 
M. K. Çilesiz 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Hatay 
A. Yılmaz 

İçel 
T. Özgüner 

İstanbul 
O. Eyüboğlu 

İstanbul 
Sezai Orkunt 

İstanbul 
II. Türkay 

İzmir 
M. H. Çakır 

Artvin 
A. N. Budak 

Aydm 
M. K. Yılmaz 

Balıkesir 
K. Erdem 

Bilecik 
8. Binay 

Bitlis 
K. M. Akısjk 

Burdur 
A. M. Çiloğlu 

Bursa 
C. Külâhlı 

Bursa 
M. Tayyar 

Çankırı 
A. Tosyalıoğlu 

Çoruan 
A. Topçubası 

Denizli 
A. Uslu 
Edirne 

M. Harmancıoğlu 
Erzincan 

H. Çeiinkaya 
Erzurum 

S. Erverdi 
Eskişehir 

8. Asbuzoğlu 
Gaziantep 

§. Çolakoğlu 
Giresun 

N. Erkmen 
Gümüşane 
N. Özdemir 

İsparta 
A. î. Balım 

İçel 
H. Türkmen 

istanbul 
O. C. Fersoy 

İstanbul 
/ / . Özdemir 

İstanbul 
N. Uğur 

İzmir 
M. Daldal 

M. Meclisi (S. Sayısı : 116) 



İzmir 
A. N. Erdem 

İzmir1 

A. Özdemir 
Kars 

/ . H. Alaca 
Kars 

V. Koçulu 
Kastamonu 
M. Topçular 

Kayseri 
E. Turgut 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Konya 
S. Koçaş 

Konya 
V. Tanır 
Kütahya 
/. Er soy 
Manisa 

M. O. D aut 
Maraş 

V. Kadıoğlu 
Mardin 

A. Türk 
Muş 

N. Neftçi 
Niğde 

M. Ocakcıoğlu 
Ordu 

O. Vural 
Saika, i ya 

Y. Bir 
Sa'm'suıı. 

M. Boyar 
Samısun 

D. Kitaplı 
Siirt 

M. Nebil Oktay 
Sivas 

T. Komitan 
Tokat 

/. Hilmi Balcı 
Takat 

Ti. önder 
TraJbizion 

M. Ali Oksal 
Urfa 

N. Cevheri 

İzmir 
/. Gür san 

İzmir 
O. D. Sorguç 

Kars 
T. Artaç 

Kars 
K. Okyay 
KaistaımJonu 
II. Tosyalı 

Kayseri 
M. Türkmenoğlu 

Kırşehir 
M. K. Güneş 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Konya 
M. Üstündağ 

Malatya 
H. Gökçe 
Manisa 

C. S. Gümüşpala 
Maraş 

M. Z. Kürsad 
Muğla 

A. Buldanlı 
Nevşehir 

ASY. Hakkı Esatoğlu 
Ordu 

A. Bodur 
Rizıe 

İT. Basri Albayrak 
'Sakarya 
G. IIun 
Samlsıun 

K. Evliyaoğlu 
Salmışımı 

H. Özalp 
Sinop 

II. Biçer 
Sivas 

Y. Ziya Önder 
Tokat 

/. Hakkı Birler 
Trahizion 

M. Arslantürk 
TraJbizion 
A. Semer 

Urfa 
Ti. Karakeçili 

M. Meclisi 

i Zil) İ l ' 

T. OrJıon 
izlmir 

A. N. tiner 
Kars 

M. Doğan 
Kars 

O. Yeltekin 
Kayseri 

M. §. Doğan 
Kırklareli 
B. Arda 
Kocaeli 
S. Yahşi 
Konya 

Ö. Ölçmen 
Kütahya 

E. Azmioğlu 
Malatya 

A. Kareıaslan 
Maraş 

M. N. Çuhadar 
Mardin 

*S\ Güneştan 
Muğla 

/'. Oktay 
Nevşehir 

E. Kıratlıoğlu 
Ordu 

E. Güley 
Lîize 

S. Zeki Köscoğlu 
Sakarya 

M. Vedat Önsal 
(Saırm'un 

N. Kale 
'Samsun 

B. Uzunoğlu 
Sinop 

T. Fikret Övet 
Sivas 

71/. Kemal Palaoğlu 
Tokat 

O. HacıhaJoğlu 
Trabzon 
S. Güven 

Tunceli 
ÎT. Yenipınar 

Urfa 
V. Melik 

(S. Sayısı : İKİ) 

İznik' 
Ş. Osm a 

Kare 
L. Aküzüm 

Kars 
K. Güven 

Kastamonu 
O. Deniz 
Kayseri 

V. Â. Özkan 
Kırklareli 

M. Atagün 
Konya 

M. K. İmer 
Konya 

T. Y. Öztuna 
Kütahya 

A. Erbek 
Manisa 

*Sy. Çağlar 
Maraş 

A. İmamoğlu 
Mardin 

,1. Kermooğlu 
Muş 

K. Emre 
Niğde 

//. AvniKavurmacıoğlu 
Ordu 

A. TopaloğTu 
Sakarya 

Nuri Bay ar 
Salmışım 
Y. Akal 
Samısnm 
/. Kılıç 
Samlsun 

/. Yalçıner 
Sivas 

A hm et Durak oğlu 
Sivaıs 

M. Timisi 
Tokat 

M. Kazova 
Trateon 
O. Küçük 

Urfa 
M. Aksoy 

Uş;ak 
O. Dengiz 
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Van Yozgat Zonguldak 
F. Türkoğhı A. Baştürk H. Baytürk 

Zonguldak Zonguldak 
C. Karakm K. Nedimoğlu 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi, 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ile Millet*Meclisinden meydana gelmiştir. Millet Meclisinin seçim süresi dört 
yıl, Cumhuriyet Senatosunun seçim süresi ise altı yıl olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin her iki yılda bir yenilenmesi, keza boşalan mil
letvekilleri için iki yılda bir seçim yapılması Anayasada hükme bağlanmıştır. Ara seçimlerinin 
yenileme seçimleriyle bir arada yapılacağına ve genel seçimlere bir yıl kala ara seçimi yapılmı-
yacağma dair Anayasanın 74 ncü maddesi hükmü de göstermektedir ki, Anayasa koyucusu Türki
ye'de her yıl değil, iki yılda bir seçim yapılmasını öngörmüştür, 

1961 Anayasası halk oyu tarafından kabul edildikten sonra ilk genel seçimler Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu için Ekim ayında yapılmış bulunuyordu. Yukarda belirtilen Anayasa 
hükümleri bakımından, Cumhuriyet Senatosunun üçte bir ilk yenileme seçiminin 1963 te yapılma
sı söz konusu idi. Ancak;- Cumhuriyet Senatosu seçimleriyle ilgili Kanunun seçimlerin Haziran 
ayında yapılmasına dair hükmüne dayanılarak, Cumhuriyet Senatosunun ilk yenileme seçimleri 
1964 Haziranında yapılmış ve böylece memleketimizde her yıl seçim yapılması gibi bir sonuç doğ
muştur. 

Millet Meclisi Genel Seçimleri, yenileme ve ara seçimleri, mahallî idareler seçimleri gibi se
beplerle her yıl gerek siyasi partiler gerekse Yüksek Seçim Kurulu ve seçim kurulları ile Hükü
metçe pek çok iş siaati harcanmakta, ayrıca Hazineye büyük ölçüde külfet yüklenmektedir. Diğer 
taraftan, siyasi iktidarı doğrudan doğruya tâyin etmiyen ve sadece seçmen eğilimlerini gösterme 
bakımından fayda sağlanması umulan seçimlerde yıldan yıla seçmen vatandaşta ilgi azalması işaret
leri de görülmeye başlamıştır. Millet iradesine dayanan Parlömanter demokrasilerde iktidar ve mu
halefet olarak siyasi güçlerin meşruiyet temellerinde seçime katılma oranının düşüklüğü yönün
den bir zaıf meydana gelmesi şüphesiz caiz görülemez. 

Bundan başka, seçim külfeti ve masrafları da; sınırlı imkânlarla hızlı bir kalkınma çabası için
de olan memleketimiz için önemsiz bir konu sayılamaz. 

Bu sebeplerle, Türkiye'de 1964 ten bu yana doğmuş olan fiilî durumu Anayasa esprisine uy
gun bir şekilde düzeltmek, başka bir deyimle, seçimlerin her yıl değil, iki yılda bir yapılmasını 
sağlayıcı hukukî esasları meydana getirmek gerekli görülmüştür. Bu husus, siyasi partiler ta
rafından 1969 genel seçimleri münasebetiyle yayımlanan secim beyannamelerinde ve yapılan res
mî konuşmalarda da açıkça ifade edilmiştir. 

İlişik kanun teklifi ile Anayasanın 73 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında yapılan değişiklik, Cum
huriyet Senatosu yenileme seçimleriyle milletvekili genel seçimi arasında bir bağlantı kurmakta 
ve halen bozulmuş bulunan seçim takvimini düzeltmeye elverişli hukukî bir esas getirmektedir. Böy
lece yenileme seçimleri ya milletvekili genel seçimleriyle bir arada olacak veya genel seçimlerin 
yapılmasından sonra gelen ikinci yılda ve Seçim Kanununun belli ettiği tarihte yapılacaktır. 

Bu bakımdan, Anayasanın 74 ncü maddesinde öngörülen sebeple milletvekili seçiminin geri
ye bırakılması, yahut 69 ve 308 nci maddelerinde belirtildiği üzere milletvekili seçimlerinin öne 
alınması hallerinde de her yıl seçim yapma zarureti artık doğmıyacaktır. 

Kanun teklifinin 2 nci maddesi, 73 ncü maddedeki değişiklik sebebiyle, 7 Haziran 1970 tarihin
de yapılması gereken Cumhuriyet Senatosu yenileme seçimlerinin de ertelendiğini açık hükme 
bağlamış bulunuyor. 

ZoaDguHak 
B. Eeevit 

M. Meclisi (S. Sayısı : 116) 
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Cumhuriyet Senatosunun üçte bir üyesinin yenilenmesiyle ilgili böyle bir erteleme, 1964 uygu-

lamasiyle meydana gelen ve gerçekte Anayasa esprisine aykırı olan her yıl seçim yapılmasının 
sakıncalarını giderici hukukî tedbir niteliğindedir. Böylece Cumhuriyet Senatosunun bundan 
sonraki yenileme seçimleri de milletvekili seçimlerine bağlı olarak ve her yıl seçim yapılması gibi 
sakıncalı bir duruma tekrar düşülmeksizin ileriye doğru düzenlenmiş olmaktadır. 

Anayasa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 9 . 4 . 1970 

Esas No. : 2//318 
Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (354) üyesi tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilmesi üzerine sözü geçen teklifin Anayasanın 
155 nci maddesinde yer alan esaslara uygun olduğu anlaşılmakla gündeme alınıp, tetkik ve müza
kere olundu : 

Teklifin gerekçesinde belirtilen görüşler ve memleketimizde her yıl seçim yapılmasından doğan 
sakıncalar varit görüldüğünden, Cumhuriyet Senatosu üyeliği yenileme seçimleriyle Millet Meclisi 
seçimleri arasında bağlantı kurmaya ve her yıl seçim yapılmasından doğan çeşitli sakıncaları gi
dermeye elverişli hukukî esasları getirdiği anlaşılan Anayasa değişikliği teklifi, Komisyonumuzca 
da prensip bakımından yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçildi. 

Anayasanın 73 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesini öngören kanun teklifinin birinci 
maddesindeki hükümlerin, 1964 yılından beri Cumhuriyet Senatosu Ve Millet Meclisi seçimleri 
arasındaki bağlantıyı kesmiş olan uygulamaya son verici ve bu uygulamayı düzeltici nitelikte 
olduğu anlaşılmış ve fakat düzeltme tam olarak sağlandıktan sonra ileriki yıllarda Millet Meclisi 
seçimlerinin öne alınması veya geri bırakılması hallerinde her yıl seçim yapılması ihtimalini kesin
likle bertaraf etmemesi varit görülmüş olduğundan, değişiklik teklifinin ihtiva ettiği yeni üçüncü 
fıkradan sonra söz konusu ihtimali de giderecek bir vuzuh sağlamak amaciyle ayrı bir fıkra eklen
mesi uygun görüldü. 

Görüşmeler sırasında birbirini tamamlayıcı lîstikamıette yapılan tekliflere ve ileri sürülen mü
talâalara uygun bir tarzda ve üçüncü fıkradan sonra metinde yer alacak dördüncü fıkrayı hazır
lamak üzere bir Alt Komisyon teşkili cihetine gidildi. Üç kişiden müteşekkil Alt Komisyonun ha
zırladığı yeni fıkra üzerinde yapılan görüşmelerle, hazırlanan fıkra metninin Komisyonda beliren 
görüşe ve birbirine muvazi olarak ya-pılmış tekliflere uygun olduğu anlaşıldığından, oylamaya ge
çildi ve fıkra 'kabul edildi. 

Teklifin 'birinci maddesi Alt Komisyonun hazırladığı fıkra da dâhil olarak tekrar «ya konuldu 
ve kabul edildi. 

Teklifin ikinci 'maddesinin 'müzakeresinde, geçici onbirinci maddenin faydası 'konusu tartışıldı. 
Anayasanın 73 ncü Maddesinin değiştirilmesini sağlıyan kanunun yürürlüğe girmesi halinde 7 Ha
ziran 1970 Senato yenileme seçimlerinin ertelenmesi gerekeceği, zira Millet Meclisi genel seçimleri 
12 Elçim 1909 da yapılmış olduğuna göre, 73 ncü maddenin değişlik üçüncü fıkrası muvacehesinde 
Cumhuriyet Senatosunun yenileme 'seçiminin Millet Meclisi genel seçimlerini takibedecek ikinci 
yılda yapılmasının gerekeceği belirtildi. Ancak; yapılan 'değişikliğin şümulü ve mevcut seçim mev
zuatına göre yenileme seçimleri için'kaibul edilmiş (Seçimlerin başlangıç tarihinin) şu anda geri
de kalmış olması bakımından, her hangi bir tereddüde 'meydan vermemek için, Anayasanın 73 ncü 

M. Meclisi (S. Sayısı : 116) 
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maddesinin değişikliği ile birlikte geçici bir madde teklifinde fayda ve isabet olduğu görüşünde 
birleşildi. 

Bu arada, Cumhuriyet Senatosu üyeliği senimi ile ilgili 304 sayılı Kanun gereğince başlamış 
olan seçim i'le ilgili faaliyetlerin durdurulması ve gerek Yüksek Seçim Kurulu tarafından, gerekse 
il ve ilçe seçim kurulları ile siyasi partiler tarafından sebepsiz yere mesai sarf edilmemesi ve mas
raf yapılmaması içıin geçici maddenin, 73 ncü madde değişikliği ile birlikte kabulünde munzam fay
da mütalâa olundu. 

Anayasanın 155 nci maddesine göre ivedilikle müzakeresi kabil olmıyan Anayasa tadil teklifi, 
seçimlerle ilgili bulunduğundan, ancak öncelikle müzaıkeresinin mümkün olacağını mütalâa eden 
Komisyonumuz, işbu kanun teklifinin öncelikle ve bütün işlerden evvel ele alınıp, müzakeresini 
sağlamak üzere Meclis Başkanlığı ve Genel Kurulda gerekli teşebbüslerin Komisyon Başkanlığın
ca yapılmasını kanul etmiştir. Tartışmasız kabul edilen 3 ncü maddeden sonra teklifin tümü oya 
kondu ve kabul edildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işibu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Sözcü 
Çanakkale Adana 

K. Bağcıoğlu C. AkçaU 

Denizli Hatay 
F. Avcı T. Köseoğlu 

Muş 
N. Neftçi 

Ordu 
Muhalefet şerhim 

eklidir. 
C. Ekinci 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

İmzada bulunamadı. 

Ankara 
E. Paksüt 

İstanbul 
R. Ülker 

Tokat 
0. Hacibaloğlu 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Muhalifim, muhalefet 

şerhim eklidir. 
§. Akkan 

Yozgat 
Anayasamın 74 ncü 

maddeninde tadili gerekir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/. H. Akdoğan 
Kars 

Anayasanın 74 ncü 
maddesinin de tadili bu 

halde lâzımdır. 
/. H. Alaca 

MUHALEFET ŞERHİ 
Anayasanın 69 ncu maddesi Millet Meclisi seçim dönemi süresini, 73 ncü maddesi de C. Se

natosu üyeliğinin süresini tesbit etmekte; 74 ncü maddesi ise T. B. M. M. seçimlerinin hangi ah
valde geriye bırakılabileceğini yani bu sürelerin hangi şartla uzatılabileceğini açıkça ifade etmiş
tir. 

73 ncü maddede yapılmak istenilen değişiklik teklifi, netioeten Cumhuriyet Senatosu yenileme 
seçimlerinin her üç grupta 16 şar ay geri bırakıl naşı, başka deyimle yasanın tâyin ettiği sürele
rin uzatılması neticesine müncer olmakta, bu sonuç ise kanaatimce 74 ncü maddenin sarahatine 
aykırı düşmektedir. 

Tadil teklifinin gerekçesine katılmakla beraber 74 ncü maddeye aykırı gördüğüm ve 74 ncü 
maddenin de bu meyanda ele alınıp lüzumlu metin ahenginin kurulması inancında bulundu
ğum için teklife bu açıdan muhalifim. 

9 . 4 . 1 9 7 0 
Ordu Milletvekili 
Cengiz Ekinci 

M. Meclisi (S. Sayısı : 116) 
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KANUN TEKLİFİ I 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«d) Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi. 

Madde 73. — Cumhuriyet Senatosu Üyeliği
nin süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeni-
den seçilebilir. 

Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte biri her 
iki yılda bir yenilenir. 

Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı 
yıla raslıyan yenileme seçimleri, Millet Meclisi 
genel seçimleriyle birlikte ve raslamıyanları ise, I 
genel seçimlerden sonra gelen ikinci yılda, 
genel seçimler için kanunun belirtiği ayda ya
pılır. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi bi
ter veya bu üyeliklerde her hangi bir sebeple j 
boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde . 
yeni üyeleri seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine 
seçildiği üyenin süresini tamamlar.» 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasına 11 nci geçici madde olarak aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

«Yenileme seçiminin geriye bırakılması. 

GEÇİCİ MADDE 11. — 7 Haziran 1970 tari
hinde yapılması gereken Cumhuriyet Senatosu 
yenileme seçimleri, Anayasanın 73 ncü madde
sinde yapılan değişiklik sebebiyle geriye bıra
kılmıştır.» 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ANAYASA KOMİSYONU DKĞİŞTÜUŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«d) Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi. 

Madde 73. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği
nin süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeni
den seçilebilir. 

Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerin üçte biri her 
iki yılda bir yenilenir. 

MiMet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı 
yıla raslıyan yenileme seçimleri, Millet Meclisi 
genel seçimleriyle birlikte ve raslamıyanları 
ise, genel seçimlerden sonra gelen ikinci yılda, 
genel seçimler için kanunun belirttiği ayda ya
pılır. 

74 ncü maddeye göre seçimlerin geriye bıra
kılması yahut 69 ncu veya 108 nci maddeye 
göre seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi 
hallerinde, Cumhuriyet Senatosunun yenileme 
seçimleri de Millet Meclisi seçimleriyle birlikte 
yapılmak üzere geriye bırakılmış veya öne alın
mış olur. Bundan sonraki Cumhuriyet Senato
su yenileme seçimleri 3 ncü fıkra hükümlerine 
göre yapılır. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi 
'biter veya bu üyeliklerde her hangi bir sebeple 
boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde 
yeni üyeleri seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine se
çildiği üyenin süresini tamamlar.» 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

'I» » ı 

.M'. Meclisi (S. Sayısı : l lü) 



DOnem ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : I I 6 Y ^ I f l C İ e k Toplantı 

354 Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi tarafından verilen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve Anayasaya geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 

Anayasa Komisyonu raporu (2 /318) 

354 T. B. M. Meclisi üyesi tarafından verilen T. C. Anayasasının 73 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve Anayasaya geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporuna 
Anayasa Komisyonu üyesi İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın muhalefet şerhi. 

İntihap devresini (ıSeçilm dönemini) tarif eden Türk hukuk lügati (ıSeçimle teşekkül eden Mec
lis ve heyetlerin vazifelerinin devam edeceği muayyen müddettir. Bu müddet T. B. M. Meclisi, vi
lâyet umumi meclisi, belediye 'meclisleri, köy muhtarları için dörder, cemiyetler için ekseriyetle birer 
senedir demektedir. Mehaz olarak da Anayasayı ve* ilgili seçim 'kanunlarını göstermektedir. 

9 Temmuz 1961 tarilh ve 334 sayılı T. C. Anayasasının '73 ncü maddesine güre de (Cuim|huriyet 
Senatosunun, genel oyla seçilen 150 üyesinin süresi de 6 şar yıldır. Süresi Ibiten üyeler yeniden se
çilme hakkına salhirptir.) 

Şu hale göre 1964 Haziran 'ayında (lC) grupu illerinden seçilmiş bulunan Cumlhuriyet Senatosu 
üyelerinin seçim dönemi Haziran 1970 ayının ilk Pazar* günüdür. 

Egemenliği kayıtsız şartsız elinde bulunduran Türk Milletti, yasama yetkisini 6 senelik müddet
le talkyidetmek suretiyle Cumhuriyet Senatosu üyelerine ve 4 sene müddetle de sınırlamak sure
tiyle milletvekillerine seçme haJkkinı (kullanmak suretiyle devretmiştir. Böylece, Türk Milleti ege
menliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre yasama yetkisini müddetle sınırlamak: suretiyle mil
letin temsilcileri olan senatör ve milletvekilleri eliyle kullanımaktadır. 

'Türk vatandaşları Anayasanın 5'5 nei maddesi gereğince seçme ve seçilme temel halklarına sa-
Ihiptir. Temel haklar ise bizzat Anayasanın 10 n'cu maddesindeki (Iherkes (kişiliğine bağlı, dokunul-
'maz, devredilmez, vazgeçilmez teme1! halk ve hürriyetlere sahiptir.) hükmüyle kesinlikle korunmuş 
ve 11 noi maddesiyle de (temıel hak ve hürriyetler, Anayasanın sözüne ve rulhuna uygun olarak 
'ancak kanunla sınırlanalbilir. 

Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sefoeıplerle 
de olsa bir hakkın ve 'hürriyetin ö'züne dokunamaz.) denilmek suretiyle teminat altına alınonış-
tır. 

iŞimdi müzakeresini yaptığımız Anayasanın 73 ncü maddesinin değiştirilmesiiyle ilgili hu 'kanun 
teklifi ile ise 6 yıllık süre ile takyitli Cumlhuriyet Senatosu üyelerinden seçimle işbaşında 'bulunan 
150 üyenin 6 şar senelik süreleri, kamu düzeni cümlesinden bulunan seçim düzeni nam ve hesa
bına bir sene dörder ay uzatılmak istenmektedir. Binaenaleyh, Anayasanın 4, 10, 11 ve 55 nci mad
delerinin söz ve ruhuna karşı çıkılarak, Türk vatandaşının temel haklarından bulunan seçme 
hakkı, bu yoldan üç. seçimde ve üç defada bir sene dörder aylık sürelerle elinden alınmak isten
mektedir. 

Bu tasarrufu yapan Meclisler de olsa buna hakları yoktur. Çünkü müddetle takyidedilmiş 
bulunan vekâletname süresini bizzat vekillerin kendi tasarruflariyle kendi lehlerine uzatmaya 
yetkileri yoktur. Ne Anayasamızın sayılan maddeleri ve ne de medeni hukuk buna imkân veremez. 
Nitekim bu hususları büyük bir hassasiyetle derpiş buyuran Anayasa koyucusu, T. B. M. Meclisi 
seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimleri kenar başlığı ile tedvin ettiği 74 ncü maddesiyle 
de (Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse seçimler kanunla bir müddet 
geriye bırakılabilir.) demek suretiyle istisnai durumu sadece savaş haline bağlamıştır. 
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Bu 74 ncü madde Anayasanın metninde durdukça, gerekçede sıralanan savaş dışı nedenlerle 
73 ncü maddede yapılmak istenen tadilât, 74 ncü maddenin söz ve ruhu ile bağdaşamaz. 

Kaldı ki, gerekçede zikredilen her sene seçim yapılması sebebiyle Türk seçmeninin son genel 
seçimlere ilgisinin azalmış bulunduğu iddiası da gerçeklere uygun değildir. Demokrasiye gönül
den bağlı Türk Milleti seçimlerden bıkmaz. İştirak oranında düşmeler kaydedilmişse bunları se
çimlerin sık sık yapılması nedeninden evvel içtimai ve iktisadi meselelerimizin halimdeki gecik
melere bağlamak gerçeğe daha uygun düşer. 

Bir de, Komisyonumuzca maddeye eklenen 4 ncü fıkra ile Anayasanın 69 ve 108 nci maddele
rindeki M. Meclisinin yenilenmeleri halleriyle C. Senatosuna da irtibat kurulmuştur. Ancak 69 
ncü maddede Meclisin seçim dönemi dolmadan yenilenmesi, Meclisin kendi kararma bağlı iken 
Senatoya bu hak da tanınmamıştır. 

Bütün bu nedenlerle teklifin tümüne muhalifim. 
izmir Milletvekili 

Şükrü AMcan 

(Millet Meclisi) (S. Sayısı : 116 ya 1 nci ek) 



Dönem : 3 
Toplantı i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

346 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi tarafından verilen Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasmın 131 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 224 arkada
şının, T. C Anayasasının 131 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/319, 2 /66) 

346 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
131 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/319) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifimiz 

ve gerekçesi, Anayasanın 155 nci maddesinin öngördüğü sayıda Cumhuriyet Senatosu üyesi ve 
milletvekili tarafından imzalı olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi saygı ile rica ederiz, 

G E R E K Ç E 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Ormanların korunması ve geliştirilmesiyle ilgili 131 nci 
maddesine, orman içinde veya helmen yakınında oturan halkın geçimiyle birlikte ormanların ko
runmasını kolaylaştıracak ve orman tahriplerini- önliyeeek tarzda açıklık getirilmesi lüzumlu gör-
ı-ülmüştür. Diğer taraftan, on yıllık uygulamada hiçbir fayda sağlamadığı anlaşılan ve genel af 
çıkarılmasını engelliyen ibarenin metinden çıkarılması icabettiği görüşü 1969 seçimlerinde siyasi 
partilerce genellikle beyan edilmiştir. Orman suçlarını Genel Af dışında bırakan Anayasa hükmü
nün kaldırı'lmasiyle ormanların tahribine yol açılacağı tarzındaki iddialarda lisaibdt bulunmadığı 
aşikârdır. Zira, yasama organının memleket ihtiyaçlarına göre çıkaracağı bir affın suç işleme ih
timallerini artıracağı ve suçluluğu teşvik edeceği görüşünün doğruluğu bir an için kabul edilecek 
olursa, bu düşünce tarzı, hiçbir konuda Genel Af kabul edilmemesi sonucuna varır. Ormanların 
korunmasının, her şeyden önce orman ve insan ilişkilerinin iyi tanzim edilmesine ve orman içinde 
veya hemen yakınında oturan halkın geçim imkânlarının artırılmasına 'bağlı bulunduğuna şüphe ' 
edilemez. Bu sebeplerle Anayasanın 131 nci maddesinde, ilffişik teklifte gösterilen değişikliğin ya
pılması uygun görülmüştür. 

2/319 esas numaralı kanun teklifine imza koyan Cumhuriyet Senatosu üyeleri 

Ordu 
8. Acar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
L. Akadk 

Erzurum 
0. Alihocagü 

Yozgat 
8. Artukmaç 

Zonguldak 
T. R. Baltan 

îstanbul 
E. Adalı 
İstanbul 

M. Aksoley 
Artvin 

F. Alpaslan 
Kars 

S. Atalay 
Manisa 

D. Barutcuoğlv, 

Adana 
M. N. Âdemoğlu 

Malatya 
N. Akyurt 

Sivas 
Â. Altay 

Denizli 
H. Atmaca 

Niğde 
K. Baykan 

Rize 
0. M. Agun 

İstanbul 
Ş. Akyürek 

Tokat 
A. Altuntaş 

Hatay 
E. Bahadırlı 

Erzinoaın 
F. Baysoy 

18 
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Ankara 

H. 0. Bekata 
izmir 

M. Bozoklar 
Gülnıiüşafne 
A. Cilâra 

Bursa 
/. 8. Çağlayangü 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Sivas 
N. Ertürk 

İsparta 
M .Gülcügil 

Konya 
F. Halıcı 

Samsun 
R. I§ıtan 
Kayseri 

H. Kalpaklıoğlu 
Muğla 

î. Karaöz 
izmir 

M. Kırlı 
Gaziantep 

/. T. Kutlar 
Adana 

M. Y. Mete 
Bursa 

C. Ortaç 
Malatya 
H. özer 
Sakarya 

0. Salihoğlu 
Maraş 

/ / . Soydan 
Tekirdağ 

C. Tarlan 
Çankırı 

G. Titrek 
Bilecik 

M. 0. Tuğrul 
Ağrı 

8. Türkmen 
Konya 

M. Varışlı 
istanbul 

(7, Yıldırım 

Tokat 
Z. Betil 
Tunceli 

A. Bora 
Diyarbakır 

S. Cizrelioğlu 
Kastamonu 
M. Çamlıca 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Bolu 
T. Y. Gülez 

Kars 
M. Hazer 

Sinop 
N. înebeyU 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Afyon K. 
A. Karayiğit 

izmir 
0. Kor 

Bitlis 
0. Kürümoğlu 

Tekirdağ 
II. Mumcuoğlu 

Çorum 
M. Ş. özçetin 

Adana 
M. öztekin 

Balıkesir 
N. Sarlıcalı 

Cumhurbaşkanınca S 
T. Sökmen 

Antalya 
Â. Tekin 
Sakarya 

M. Tığlı 
Manisa 

R. Tunakan 
Eskişehir 
ö. TJcuzal 

Ankara 
M. Vural 

Bolu 
A. Yılmaztürk 

içel 
L. Bilgen 

Konya 
0. N. Canpolat 

Aydın 
A. C. Coşkun 

Konya 
S. Çumralı 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Aydın 
H. Goral 
istanbul 

0. Gümüşoğlu 
Elâzığ 

8. Hazerdağlı 
Balıkesir 
G. İnkaya 

Afyon K. 
M. K. Karaağaçlıoğlu 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Cumhurbaşkanınca S. 
F. Korutürk 

Van 
F. Melen 

Urfa 
H. Oral 
istanbul 

E. özden 
Sivas 

H. öztürk 
Hakkâri 

N. Seyhan 
Ü. Manisa 

0. Süersan 
Çanakkale 

Z. Termen 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Kayseri 
S. Turan 

Ankara 
M. TJlusoy 

Çorum 
8. Yalçuk 

Zonguldak 
A. D. Yüce 

Muş 
/. Bingöl 

Ankara 
T. Cebe 

İzmir 
N. Çağatay 

Balıkesir 
N. Demirci 
Diyarbakır 

A. Erdoğan 
Niğde ' 

H. A. Göktürk 
istanbul 

F. Gündoğan 
Trabzon 

Ö. L. Hocaoğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

M. tzmen 
Maraş 

A. Karaküçük 
Burdur 

F. Kınaytürk 
ü.Ou'inhuıfeşkanmca S. Ü. 

0. Koksal 
izmir 

N. Mirkelâmoğlu 
Giresun 

8. Orhon 
içel 

T. Özdolay 
Zonguldak 

M. A. Pestilci 
Erzurum 

E. Somunoğlu 
Gaziantep 

S. Tanyeri 
Samsun 

F. Tevetoğlu 
Giresun 

/. Topaloğlu 
Adıyaman 

M. S. Turanlı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S. H. Ürgüplü 
Ankara, 

t Yetiş 
Trabzon 

R. Zaloğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 118) 



2/319 esas numaralı kanun teklifine imza koyan milletvekilleri 

Adana 
C. Akçalı 

Adama 
A. Topaloğlu 

Afyon K. 
M. R. Çerçel 

Afyon K. 
A. İ. Ulubahşi 

Ankara 
K. Ataman 

Ankara 
M. Maden 

Ankara 
II. T. Toker 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Antalya 
R. Eker 

Aydın 
İV. Menteşe 

Balıkesir 
1. Aytaç 
Balıkesir 

A. 1. Kırımlı 
Bimgöl 

M. 8. Ay dar 
Bolu 

A. Çakmak 
Burdur 

N. Yavuzkan 
Bursa 

1. Öktem 
Çanakkale 
Z. Gülsen 
Çankırı 

N. Ç. Yazıcıoğlu 
Denizli 

t. Açıkalın 
Diyarbakır 

A. Ensarioğlu 
Edirne 

C. Sayın 
Erzincan 

8. Perinçek 
Erzurum 

N. Gacıroğlu 
Eskişehir 

B. 8. Karacaşehir 

Adana 
M. K. Küçüktepepınar 

Adana 
T. Topaloğlu 

Afyon K. 
/ / . Dinçer 

Afyon K. 
K. Uysal 
Ankara 

O. Ay gün 
Ankara 

Ş. Özdenoğlu 
Ankara 

A. Yalçın 
Antalya 

/ / . Akçalıoğlu 
Antalya 

II. A. Gülcan 
Aydın 

/. Sezgin 
Balıkesir 

M. Ş. Çavdaroğlu 
Balıkesir 

M. N. Sandtkçıoğlu 
Bingöl 

M. Bilgin 
Bolu 

K. Demir 
Bursa 

N. Atlı 
Bursa 

K. Önadım 
Çamıafoka'le 
M. H. Önür 

Çorum 
C. Angın 

Denizli 
F. Avcı 

Diyarbakır 
İV. Gönenç 

Elâzığ 
/ / . Hanağası 

Erzurum 
R. Cinisli 
Erzurum 

F. Taşkesenlioğlu 
Eskişehir 

8. öztürk 

Adana 
A. Ç. Oral 
Adıyaman 

M. Z. Adıyaman 
Afyon K. 
§. Güler 

Amasya 
V. Meşhur 

Ankara 
8. Bosna 
Ankara 

E. Paksüt 
Ankara 

F. N. Yıldırım 
Antalya 

İ. Ataöv 
Artvin 

S. O. Avcı 
Aydın 

F. furhangü 
Balıkesir 

K. Erdem 
Bilecik 

Ş. Binay 
Bitlis 

K. M. Akışık 
Bolu 

M. Ş. Kiykıoğlu 
Bursa 

G. Külâhlı 
Bursa 

M. Tayyar 
Çankırı 

H. Dağlı 
Çorum 

K. Demirer 
Denizli 

M. E. Durul 
Edirne 

V. Gülkan 
Elâzığ 

A. R. Septioğlu 
Erzurum 

R. Danışman 
Eskişehir 

M. 1. Angt 
EaMişethir 

M. Ş". Sönmez 

Adana 
K. Satır 

Adıyaman 
A. A. Turanlı 

Afyon K. 
H. Ilamamctoğlu 

Ankara 
O. Alp 
Ankara 

A. S. Hiçerimez 
Ankara 

O. Soğukpınar 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Antalya 

8. Çiloğlu 
Artvin 

A. N. Budak 
Balıkesir 

S. Z. Altınbaş 
Balıkesir 

M. N. Gürer 
Bilecik 

M. Ergül 
Bolu 

H. t. Cop 
Burdur 

M. Özbey 
Bursa 

E. Mat 
Çanakkale 

M. Çalıkoğlu 
Çankırı 

A. Tosyalıoğlu 
Çorum 

A. Topçubaşı 
Denizli 
A. Uslu 
Edirne 

M. Harmancıoğlu 
Erzincan 

H. Çeiinkaya 
Erzurum 

S. Erverdi 
Eskişehir 

Ş. Asbuzoğlu 
Gaziıantep 

A.l. 
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Giresun 
M. K. Çilesiz 

Hakkâri 
A. Zeydan 

îçel 
M. Arıkan 

istanbul 
8. Bilgiç 
İstanbul 

/ / . Güngör 
istanbul 

M. K. Özeke 
istanbul 

R. Ülker 
izmir 

A. N. Erdem 
Izfmir 

A, özdemir 
Kars 

/ . H. Alaca 
Kara 

V. Koçulu 
Kastamonu 
M. Topçular 

Kayseri 
E. Turgut 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Konya 
8. Koçaş 
Konya 

V. Tanır 
Kütahya 
1. Ersoy 
Manisa 

'M. O. Daut 
Maraş 

V. Kadıoğlu 
Mardin 

A. Türk 
Muş 

N. Neftçi 
Niğde 

M. Ocakçıoğlu 
Ordu 

A. Topaloğlu 
Sakarya 

Nuri Bayar 
Saimısun 
Y. Akal 

Giresun 
N. Erkmen 

Hatay 
M. S. Beşa 

tçel 
T. Özgüner 

istanbul 
T. Erer 
istanbul 

M. F. Güngör 
istanbul 

İV. /. Tokgöz 
İzmir 

M. Akan 
izmir 

/. Gürsan 
izmir 

O. D. Sorguç 
Kars 

T. Art aç 
Kars 

K. Okyay 
Kastamonu 
/ / . Tosyalı 

Kayseri 
M. Türkmenoğlu 

Kırşehir 
M. K. Güneş 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Konya 
M. Üstündağ 

Malatya 
H. Gökçe 
Manisa 

C. 8. Gümüşpala 
Maraş 

M. Z. Kürşad 
Muğla 

A. Buldanlı 
Nevşehir 

8. Hakkı Esatoğlu 
Niğde 

H. Özalp 
Ordu 

O. Vural 
Sakarya 

Y. Bir 
Sa'msun 

M. Boyar 

Giresun 
/ / . tpek 

Hatay 
A. Yılmaz 

içel 
II. Türkmen 

istanbul 
O. Eyüboğlu 

istanbul 
8. Orkunt 
istanbul 

II. Türkay 
İzmir 

M. II. Çakır 
izmir 

T. Orhon 
Iz>mir 

A. N. Üner 
Kars 

M. Doğan 
Kars 

O. Yeltekin 
Kayseri 

M. §. Doğan 
Kırklareli 
B. Arda 
Kocaeli 

S. Yahşi 
Konya 

ö. ölçmen 
Kütahya 

A. F. Azmioğlu 
Malatya 

A. Karaaslan 
Maraş 

M. N. Çuhadar 
Mardin 

8. Güneştan 
Muğla 

1. Oktay 
Nevşehir 

E. Kıratlıoğlu 
Ordu 

A. Bodur 
Rize 

/ / . Basri Alhayrak 
Salkarya 
G. Hun 
Samisıun 

K. Evliyaoğlu 

Gümüşane 
İV. Özdemir 

İsparta 
A. 1. Balını 

İçel 
Ç. Yılmaz 
istanbul 

O. C. Fersoy 
istanbul 

II. Özdemir 
istanbul 
İV. Uğur 

İzmir 
M. Daldal 

İzmir 
Ş. Osma 

Kars 
L. Aküzüm 

Kars 
K. Güven 

Kastamonu 
A. O. Deniz 

Kayseri 
V. Â. Özkan 
Kırklareli 

M. Atagün 
Konya 

M. K. İmer 
Konya 

T. Y. Öztuna 
Kütahya 
A. Erbek 
Manisa 

8. Çağlar 
Maraş 

A. hnamoğlu 
Mardin 

A. Kermooğlu 
Muş 

K. Emre 
Niğde 

H. Avni Kavurmacıoğlu 
Ordu 

F. Güley 
Rize 

8. Zeki Köseoğlu 
Sakarya 

M. Vedat Önsal 
Samsun 

N. Kale 
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Samsun 
/. Kılıç 

Siirt 
M. Nebil Oktay 

Sivas 
1\ Koraltan 

Tokat 
/. Hilmi Balcı 

Tokat 
R. Önder 
Trabzon 

M. Ali Oksal 
Urfa 

N. Gevheri 
Uşak 

0. Dengiz 

Samsun 
D. Kitaplı 

Sinop 
Ih Biçer 

Sivas 
Y. Ziya Önder 

Tokat 
/. Hakkı Birler 

Trabzon 
M. Arslantürk 

Trabzon 
A. Şener 

Urfa 
M. A. Göldü 

Van 
F. Türkoğlu 

Samsun 
B. Uzunoğlu 

Sinop 
T. Fikret övet 

Sivas 
M. Kemal Palaoğlu 

Tokat 
O. Ilacıbaloğlu 

Trabzon 
S. Güven 

Tunceli 
77. Yenipınar 

Urfa 
B. Karakeçili 

Yozgat 
A. Baştürk 

Samsun 
/. Yalcıner 

Sivas 
Ahmet D ur ak oğlu 

Sivas 
M. Timisi 

Tokat 
M. Kazova 

Trabzon 
G. Küçük 

Urfa 
M. Aksoy 

Urfa 
V. Melik 

Zonguldak 
77. Bay t ürk 

Zonguldak 
Ti. Ecevit 

Zonguldak 
G. Kar ak as 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Kastamonu Milletvekili fSasbri Keskin ve 224 arkadaşının, T. C. Anayasasının 131 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/66) 

24 . 11 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

T. C. Anayasasının 131 ııoi maddesinin değiştirilmesine dair 225 arkadaşımızla birlikte hazır
lamış olduğumuz (kanun teklifi ilişikte sunulmuştur 

îGereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederi''.. 
A. P. Meclis 

Grupu Başkan V. 
8. Keskin 

Kastamonu Milletvekili 
8. Keskin 

Giresun Milletvekili 
A. îzmen 

Çanakkale Senatörü 
Z. Termen 

Tunceli 
K. Aral 

Rize Senatörü 
M. Agun 
Kayseri 

E. Turgut 
Manisa Milletvekili 

H. Okçu 
Nevşehir Milletvekili 

77. Baş er 

Diyarbakır Milletvekili 
A. Ensarioğlu 

Balıkesir 
M. Çav dar oğlu 

Hatay Senatörü 
M. Deliveli 

Kars Milletvekili 
V. Koçulu 

Çanakkale Milletvekili 
K. Bağcıoğlu 

İstanbul 
H. Türkay 

Kastamonu Milletvekili 
M. Topçular 

içel Milletvekili 
G. Okyayuz 

Giresun Senatörü 
8. Orhon 

Manisa Senatörü 
A. O. Süersan 

Erzıırum Milletveki 1 i1 

77. Atabeyli 
Kars Milletvekili 

L. Aküzüm 
İzmir Milletvekili 

M. Daldal 
Zonguldak 
İV. Akın 

Uşak Milletvekili 
F. Uğrastzoğlu 

Kocaeli Milletvekili 
G. Âdemoğlu 

Kocaeli Milletvekili 
V. Engiz 

Kocaeli Milletvekili 
8. Yahşi 
İstanbul 
T. Erer 

Itize Milletvekili 
ASV. Z. Köseoğlu 
İzmir Senatörü 

M. Bozoklar 
Erzurum 

7ı*. Danışman 
Nevşehir Milletvekili 

E. Kıratlıoğlu 
Zonguldak Milletvekili 

G. Karakas 
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Edirne Milletvekili Tokat Milletvekili Samsun Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
M. Harmancıoğlu M. Kazova H. Özalp Z. Gülsen 
Bolu Milletvekili1 Çanakkale Senatörü Çanakkale Milletvekili Bursa Milletvekili 

H, 1. Cop N. Alton M. Onur K. Önadım 
Bursa Milletvekili Çankırı Milletvekili' Sivas Senatörü Erzurum 

M. T ayran A. Tosyalıoğlu N. Ertürk 8. Araş 
Yozgat Senatörü Yozgat Milletvekili Kırşehir Milletvekili Çorum Milletvekili 

/. Yeşilyurt 1. Hakkı Akdoğan M. K. Güneş Y. Çağlayan 
Çorum Senatörü Adana Milletvekili Gümüşane Senatörü ' İstanbul Senatörü 

§. Özçetin A. C. Oral A, Cilâra T. Arıburun 
Denizli Milletvekili Denizli Milletvekili Adıyaman Senatörü Erzurum Senatörü 

M. E. Durul A. Uslu S. Turanlı E. Somunoğlu 
Konya Senatörü Sakarya Konya Senatörü Aydın Milletvekili 

F. Halıcı O. Salihoğlu O. N. Canpolat N. Menteşe 
Bilecik Milletvekili Afyon Senatörü Afyon Milletvekili Afyon Milletvekili 

Ş. Binay K. Karaağaçlıoğlu R. Çerçel H. Dinçer 
Afyon Milletvekili Afyon Milletvekili Afyon Senatörü Eskişehir Milletvekili 

K. Uysal A. 1. Ulubahşi K. Şenocak S. Öztürk 
Eskişehir Senatörü Zonguldak Milletvekili Afyon Milletvekili Afyon Milletvekili 

ö. Ucuzal S.. T, Müftüoğlu K. Uysal A. î. Ulubahşi 
Kırklareli Milletvekili Kırklareli Milletvekili Balıkesir Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

H. Korkut M. Atagün A. 1. Kırımlı K. Erdem 
Balıkesir Milletvekili Çorum Milletvekili Adana Senatörü Adana Milletvekili 

O. Tan A. Topçubaşı M. N. Âdemoğlu G. Akçalı 
Adana Milletvekili Hatay Milletvekili Hatay Milletvekili Tokat Senatörü 

H. Uslu H. Akgöl A. Yibnaz A. Altuntaş 
Diyarbakır Milletvekili Diyarbakır Milletvekili Diyarbakır Milletvekili İstanbul Milletvekili 

S. Savcı N. Gönenç B. Eğitti N. 1. Tokgöz 
Samsun Senatörü Denizli Senatörü Bursa Senatörü ı Konya Senatörü 

E. Işıklar A. K. Turgut C. Ortaç M. Varışlı 
İzmir Senatörü Burdur Milletvekili Elâzığ Senatörü Gaziantep Milletvekili 

B. Beler A. Çiloğlu C. Ertuğ M. Kılıç 
Aydın Senatörü Kars Milletvekili Bolu Milletvekili Manisa Senatörü 

î. C. Ege î. H. Alaca A. Çakmak O. Karaosmanoğlu 
Sakarya Milletvekili Denizli Milletvekili İzmir Milletvekili İsparta Milletvekili 

T . Bir E. Avcı î. Gürsan A. 1. Balım 
Sakarya Milletvekili Antalya Milletvekili Sakarya Milletvekili İzmir Milletvekili 

G. Hun H. Akçalıoğlu V. Önsal M. Akan 
İzmir Milletvekili Siirt Malatya • Hatay 

§. Akkan Z. Çeliker A. Karaaslan T. Köseoğlu 
Erzincan Milletvekili Balıkesir Senatörü Denizli1 Milletvekili Ordu Senatörü 

8. Perinçek M. Güler H. Korkmazcan 8. Acar 
Ankara Senatörü Bilecik Senatörü Balıkesir Senatörü Afyon Senatörü 

Y. Köker O. Tuğrul C. înkaya A. Karayiğit 
Eskişehir Eskişehir Manisa Amasya 
O. Oğuz §. Sönmez 8. Gümüşpala Y. Acar 

Niğde Aydm Niğde Giresun 
M. N. Çerezci 1. Se'zgm A. Kavurmacıoğlu N. Erkmen 

Yozgat Zonguldak Milletvekili Ordu Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
N. Tanrıdağ E. Fırat H. Mağden 1. Aytaç 
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Kütahya Senatörü 
A. O. Akça 

Çorum. Senatörü 
S. Yalçuk 

İstanbul Senatörü 
E. Adalı 

Zonguldak Senatörü 
A. D. Yüce 

İzmir Senatörü 
O. Kor 

Gaziantep 
L. Söylemez-

Muğla Milletvekili 
A. Buldanlı 

Urfa 
II. Oral 

Maraş Milletvekili 
A. İmamoğlu 

Malatya Senatörü 
H. özer 
Adana 

A. Topaloğlu 
Manisa 

S. Çağlar 
Samsun Senatörü 

F. Tevetoğlu 
Van Milletvekili 

F. Türkoğlu 
Muğla Senatörü 

/ . Karaöz 
Zonguldak Milletvekili1 

K. Nedimoğlu 
Adana Milletvekili 

Ş. Yılmaz 
Mardin Milletvekili 

E. K. Ayoar 
Gümüşane Milletvekili 

M. Karaman 
Kastamonu Milletvekili 

O. Deniz 
Denizli Milletvekili 

S. Arştan 
Bitlis 

O. Kürümoğlu 
Tekirdağ 

İV, Karahalil 

Adana Senatörü 
M. Ünaldı 

Siirt Senatörü 
A. Kavak 
Amasya 

8. Aygün 
Balıkesir Senatörü 

N. Demirel 
Manisa Milletvekili 

K. Şahinoğlu 
Kütahya 

F. Azmioğlu 
Samsun Milletvekili 

D. Kitaplı 
Urfa 

M. A. Oöklü 
Burdur Senatörü 

F. Kınaytürk 
istanbul Senatörü 

M. II. Berkol 
Bursa 

A. Ballı 
Antalya 
/. Ataöv 

Konya Milletvekili 
Y. öztuna 

İsparta Senatörü 
M. Gülcügil 

Kayseri Milletvekili 
Ş. Doğan 

Mardin Senatörü 
A. Bay ar 

Antalya Milletvekili 
R. Eker 

Giresun Milletvekili 
H. İpek 

Mardin Milletvekili 
A. özmen 

Adıyaman Milletvekili 
Z. Adıyaman 

Çankırı Milletvekili1 

H. Dağlı 
Sinop 

N. İnebeyli 
Kırklareli 
F. Çarıkçı 

Kastamonu Senatörü 
M. Çamlıca 

Zonguldak Senatörü 
T. R. Baltan 

Çorum 
K. Demirer 

Burdur 
M. Özbey 

Gaziantep Senatörü 
/ . T. Kutlar 

Ankara Senatörü 
M. Vural 

Trabzon Milletvekili 
8. Güven 

Bolu Senatörü 
A. Yılmaztürk 

Maraş Milletvekili 
Z. Kür şad 

Manisa Senatörü 
R. Tunakan 

Bursa 
/. 8. Çağlayangil 
Muğla Senatörü 
H. Menteşeoğlu 

izmir Milletvekili 
N. Kürşad 

Ordu 
C. Ekinci 

Urfa Milletvekili 
İV. Cevheri 

içel Milletvekili 
K. Çetin 

Ankara Milletvekili 
S. Bosna 

Gümüşane Milletvekili 
E. Saatçi 

Mardin Milletvekili1 

A. Kermooğlu 
Samsun 

î. Yalçıner 
Bolu Milletvekili 

§. Kiykıoğlu 
izmir 

M. Kırlı 
Edirne 

/ . Ertem 

Ankara Senatörü 
/ . Yetiş 

Trabzon Senatörü 
R. Zaloğlu 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

istanbul Milletvekili 
/ / . Güngör 

Aydın Senatörü^ 
8. Coşkun 

Muğla Milletvekili 
/ . Oktay 

Samsun Milletvekili 
N. Y. Kurt 

Maraş Senatörü 
A. Karaküçük 

Maraş Milletvekili 
V. Kadıoğlu 

Çanakkale 
R. Sezgin 
Eskişehir 
/. Angı 

Bolu Senatörü 
T. Y. Gülez 

Samsun Senatörü 
R. Rendeci 

Kars Milletvekili 
M. Doğan 

Kayseri Senatörü 
/ / . Kalpaklıoğlu 
Bingöl Senatörü 
A. H. Yurtsever 

Samsun Milletvekili 
B. Vzunoğlu 

Trabzon Milletvekili 
M. A. Oksal 

Edirne 
V. Gülkan 

Ankara 
A. Yalçın 
Kırklareli 
A. Alkan 

izmir 
F. Arınç 

Çankırı Senatörü 
G. Titrek 
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GEREKÇE 

T. 'C. Anayasasının 04 ncü 'maddesi; genel olarak T. B. M. Meclisinin görev ve yetkilerini 
belli etmişir. 

Tadadolunan hususlar meyanmda, genel ve özel af ilânına karar vermek de, eşyanın ta
biatına uygun olarak, Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin yetkilerinden bulunmaktadır. 

Hal böyle iken, bu yetki Anayasanın 131 nci maddesinin son fıkrasında öngörülen (Or
man Lsuçları iiçin genel af çıkarılamaz) şeklindeki hükümle kısıtlanmış ve bir mânada bu hü
küm Anayasanın 64 ncü maddesiyle çelişik bir mahiyet iktisa'betmiştir. 

Filhakika.mezkûr maddenin Temsilciler M clisıinde vâki müzakeresi esnasında hatipler 
tarafımdan bu hususıa haklı »olarak değinilmiş ve özellikle; Umumi affın bir hukukî müessese 
bulunduğu, millî iradeyi temsil idden yasama organlarının, milletin büyük .. zaruretleri muva
cehesinde, iyi kullanılmak şartiyle af yetkisinin her konuda kullanabilmesinin cemiyetimizin 
belli başlı ımerhcmi ve müsekkini olaeağı ifade ledilerek mezkûr hükmün istikbalde umumi af 
mevzuunda parlâmentoların ellerini bağlıyacağı, cemiyetin isteklerine ve ızarureftlerine cevap 
veremez hale koyacağı belirtilerek aksi halde Parlâmentonun, milletin arzusuna cevap verme
sinin meucdilmiş olacağı, hususi afların meseleyi hallcdemliyeceği beyan c'dildikten sonra ge
nel af mevzuunda ormanlar için dahi olsa Parlâmentoyu bağlayıcı hüküm vaz'etmekten içti-
nabolunması gerektiği iCade olunmuştur. 

Ayrıca ormanlar içinde yaşıyan milyonlarca fakir vatandaşın her gün yaşamak veya ölmek 
problemi karşısında bulunduğu, bu insanların ısırf hayatlarını idame İiçin işlemiş oldukları 
bu kalbîl suçlara kadar bu hükmün teşmil edilmesinin adalet hislerini rencide ettiği açıkça ifa
de edilmiştir. 

(Bun/unla beraber, orman suçları hakkında genel af çıkarılamıyacağı yolundaki hükmün, me
tinden tayycıdilmeısl yolundaki tadil teklifleri ki*bul edilmiyerek, madde bugünkü şekliyle mev
kii meriyete vaz'olunmuştur. 

iŞimldi, Anayasanın 131 nci maddesinde yapılmak istenen bu değişiklikle, bir yandan ge
leneksel Parlâmento hukuku yönünden yasama yetkisini takyideden bir hüküm Anayasa
dan 'çıkarılmakta, diğer yaıiıdan da Anayasamızın 64 ncü maddesinde vaz'edilen anailkeye aykırı 
bir hüküm bertaraf edilmiş bulunmakadır. 

(KASTAMONU MLLETVıEıKlIİ iSABKl KÜEİSKİN VIE 224 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

T. 0. Anayasasının 131 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teküifi 
MADDE 1. — 334 sayılı Türkiye Cumhuriy ti Anayasasının 131 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
Madde 131. — Devlet, ormanların korunması ve ormanlık sahaların genişletilmesi için gerekli 

kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. 
Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülkiyeti, 

yönetimi ve işletilmesi özel (kişilere devrolunamaz. Bu ormanlar, zaman aşımıyla mülk edinilemez ve 
kamu yararı dışında irtifak hakkında konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 
Ormanlar içinde veya hemen yakınında oturan halkın kalkındırılması ve ormanı koruma bakı

mından gerekirse, başka yere yerleştirilmesi kanunla düzenlenir.. 
Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştrilir. Ve bu yerlede başka çeşit tarım ve hayvan

cılık yapılamaz. 
Ormanların tahribine yol açacak hiçbir siyasi propaganda yapılamaz. 

'M. Meclisi (:S. Sayısı : 118) 
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Ancak yukardaki hükümler, orman suçları için genel veya özel af çıkarılmasına engel teşkil 
etmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Anayasa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 11 . 4 . 1970 

Esas No. : 2/319 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (346) Üyesi tarafından verilen (Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
•sasının 131 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi) Başkanlığınızca Komisyonumuza 
tevdi edilmiş, sözü geçen teklifin Anayasanın 155 nci maddesinde yer alan esaslara uygun olduğu 
anlaşılmakla gündeme alınıp, tetkik ve müzakeresine başlanmıştır. 

Teklif edilen değişikliğe ve dayandığı gerekçeye göre teklif sahiplerinin Anayasanın (Orman
ların korunması ve geliştirilmesi) kenar başlığını taşıyan 131 nci maddesinin 4 ncü, 5 nci ve 6 nci 
fıkraları yerine yeni birer metin getirmek istedikleri ve altıncı fıkradaki değişikliğin sadece (Or
man suçlan için genel af çıkanlamaz) tarzında olan birinci cümlesinin metinden çıkanlmasmdan 
ibaret olduğu anlaşıldığından, işbu teklifin Komisyonumuzca daha evvel tetkik ve müzakere edile
rek kaıbul edilmiş olan ve sadece raporunun yazılması Komisyonumuzla intikâl eden bilgilerin ışı
ğı altında ertelenmiş bulunan, 26/ 11/19)69 tarihli ve 2/66 esas kayıt nolu (Kastamonu Milletve
kili ıSiabri Keskin ve 224 arkadaşının 131 nci madde ile ilgili tadil teklifi) ile tam bir ayniyet 
ifade etmesi bakımından iki teklifin tevhidi ve raporunun birlikte yazılması konusu görüşülüp 
oybirliği ile kabul olunmuştur. 

Anayasanın 131 nci maddesinin yukarıda belirtilen .fıkralarının değişikliğini öngören teklifin 
tümü üzerine söz alan üyeler ve Komisyonumuza davet edilmiş bulunan Orman Bakanı, öngörülen 
değişikliğin prensip bakımından, uzun zamandır hissedilegelen bir ihtiyaca cevap vereceğini be
lirtmişler ve bu arada uygulamada tereddüte düşülmesi ihtimalini yaratabilmek bâzı ifadelerin 
düzeltilmesinde fayda gördüklerini belirtmişlerdir. Yapılan tekliflere ve ileri sürülen görüşlere 
uygun metinlerin hazırlanması için üç kişilik bir Alt Komisyon teşkili karara bağlanmış ve Alt 
Komisyon, Orman Bakanı ve Orman uzmanlan ile de temas ve istişareler yaparak, 4 ncü ve 5 nci 
fıkraların yeni metinlerini Komisyonumuza getirmiştir. 

Komisyonumuza gelmiş olan kanun teklifinde 131 nci maddenin 4 ncü fıkrası olarak yeralan 
metinde «Ormanlar içinde veya hemen yakınında oturan halkın kalkındırılması ve ormanı koru
ma bakımından» ormanın gözetiminde, işletilmesinde ve denetiminde halkın Devletle işbirliği 
yapması ve böylece hem ormanın korunmasını hem de orman köylüsünün kalkındırılması amacının 
güdüldüğü görülmüştür. Ancak; denetimin halkla işbirliği halinde yapılmasının denetleme faa
liyetinin mahiyeti ve 2 nci fıkranın ilk cümlesinde yer alan hüküm bakımından bir çelişme 
kımiisı yaratacağı dikkate alınarak, ibareden (denetim) deyiminin çıkarılması, halk - Dev
let, halk - orman ilişkileri açısından (işibirliği) ısağlıyacak tedbirlerin kanunla belirtilece
ğinin açıklanması tercih olunmuştur. Böylece Alt Komisyonun, «Ormanlar içinde veya hemen 
yakınında oturan halkın kalkındırılması ve ormanı koruma bakımından, ormanın gözetilmesin
de ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler ve gereken hal
lerde başka yere yerleştirme kanunla düzenlenir.» tarzında (olan metni, bu konuda verilen 
değişiklik önergeleri »ayrı ayrı oylanıp reddedildikten sonra, oya konulmuş ve ıkabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 118) 
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(Bilim ve fen bakımından tam olarak orman 'niteliğim kaybetmiş olup da tarla, bağ, mey-
•vahk, zeytinlik gibi kültür arazisi durumuna gelen veya hayvancılıkta kullanılan ve böy
lece kullanılmalarında yarar (bulunan topraklakrm, ketzıa; şehir, kaşaiba, köy iskân 'mahalle
rinin orman sayılmasmdaki yersizlik ve bundan doğan huzursuzluk göz önünde tutularak, 
orman sınırları konusunda hukukun realiteye zıt düşmemesini sağlayıcı değişikliğe ihtiyacol-
duğu Komisyonda. çeşitli örneklerle belirtilmiştir. 

Teklifin eısas itibariyle orman sınırı konusunda Anayasaya bir açıklık getirme amacı 
güttüğü ve !bu balkımdan yerinde olduğu kabul edilmekle beraber, maksatlı olarak orman 
tahriblerine ve orman sınırlarının daraltlmasma yol açılması tehlikesi de varit sayıldığından, 
Komisyonumuz, bu gibi değişik durumlar için Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihin esas 
alınmasını zaruri saymış ve metne aynı zamanda daha fazla açıklık getiren Alt Komisyon met-
îiini yerinde (bulmuştur. 

Anayasanın getirdiği orman (koruma hükümlerinin yürürlükte bulunduğu zaman zarfında 
orman bölgelerinde çeşitli sebeplerle ve bir emrivaki halinde meydana gelen değişiklikle
rin orman sınırlarının daraltılmasına vesile sayııanııyacağı, 5 nci fıkra ile kesin olarak ifade 
edilmiş olmaktadır. 

IBu fıkra üzerinde de ifade tarzı ile ilgili olmak üzere verilmiş 'bâzı önergeler Komisyonu
muzca reddedildikten sonra, Alt Komisyon metni (oylanmış ve kabul edilmiştir. 

'6 ncı fıkrada yapılan değişiklik, KomisyoiHimuzeta daha evvel geniş bir şekilde müzakere 
edilerek kabul edilmiş olan ve orman suçları hakkında genel af çıkarılmasını engelliyen Ana
yasa (hükmünün fıkradan çıkarılması ile ilgili olduğu cihetle, tevhit kararı uyarınca, bu husu
sun rapora derci ile yetinilmesi ve ayrıca (tekriri müzakere) mahiyetinde bdr konuşma yapıl-
nı-'iması karalaştırılmıştır. Gerek Komisyonumuzca daha evvel görüşüknüş olan 26 . 11 . 1969 
tarihli ve 2/66 esas kayıt No. lu tadil teklifinde, gerekse bu kere incelenmiş ve karara 
bağlanmış olara teklifte ileri sürülen gerekçeler, Anayasada münhasıran orman suçları konu
sunda genel af yasağı (bulunmasının yersizliğini ve isabetsizliğimi göstermektedir. 

Komisyonumuz, Alt Komisyonun teklifine uygun olarak madde kenar başlığını da «Ormanla
rın ve orman köylüsünün korunması, ormanların (geliştirilmesi» tarzımda değişik olarak kabul 
etmiştir. 

Kenar başlığın, 4 neti, 5 nci ve 6 ncı fıkraların böylece kabulünden sonra 131 nci maddenin 
tümü oylanmış ve kabul olunmuştur. 

iKansun ıteMifinin 2 nci maddesi üzerinde tartışılmamış ve oya konularak aynen kabul edil
miştir. 

Komisyon, teklifi, 'Komisyonda yapılmış olan değişikliklerle birlikte tüm olarak oylayıp 
ka'bul. etmiştir. 

iSöz konusu olan teklifin", Anayasa değişikliği ile ilgili olması bakımından ivedilikle müza
kere edilemiyeceği ve fakat 'kamu oyunu .çok yakıMaa ilgüenldirdiği göz önüade tutularak, di
ğer işlerden önce müzaikeresinin ve kabulünün sağlanması uygun görülmüş ve bu yolda Mil
let Meclisi (Başkanlığı nezdinde ve Genel Kurulda gerekli teşebbüsleri yapması için Komis
yon IBaşkaml^ıaıa ayraca -görev ve yetki vedlmesi kar^aşjtM'ateuıştiij?. 

•Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere dşbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 

Çanakkale 
K. Bağctoğlu 

Ankara 
E. Paksüt 
istanbul 
R. Ülker 

Sözcü 
Adana 

C. Akçalı 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

izmir 
§. Akkan 

M. Meclisi 

Kâtip 
Aydın 

K. Z. öztürk 
imzada bulunamadı 

Denizli1 

F. Avcı 
Kars 

/ . H. Alaca 

(S. Sayısı : 118) 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Hatay 
T. Köseoğlu 

Muş 
İV. Neftçi 
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Ordu Samsun Tokat Yozgat 
C. Ekinci K. Evliyaoğlu Muhalefet şerhi eklidir Muhalefet şerhim eklidir 

İmzada bulunamadı 0. Hacvbahğly, t- H. Akdoğan 

Kırşehir Sivas 
C. Eroğlu M. K. Palaoğlu 

İmzada bulunamadı 

Muhalefet şerhi 

1. Anayasanın 131 nci maddesinin 1, 2, 3 ncü fıkralarında değişiklik yapılmamış bu fıkralar 
madde bünyesinde aynen muhafaza edilmiştir. 

2. Bu maddenin 4 ncü fıkrasının baş tarafı aynen muhafaza olunmuş, fıkranın Ormanı 
koruma bakımından ibaresinin sonuna; (Ormanın gözetilmesinde ve işletilmesinde Devletle bu hal
kın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler ve gerejçen hallerde başka yere yerleştirme kanunla dü
zenlenir) cümlesi ilâve olunmuştur. 

3. 131 nci maddenin tadile uğramıyan 2 nci fıkrasında ise aynen şöyledir : Devlet ormanları 
kanuna göre Devletçe yöneltilir ve işletilir, Devjet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve işletil
mesi özel kişilere devrolupamaz, denmektedir. 

4. Ifalbuki yukarda bu yazının ikinci maddesinde yazılmış bulunan, 131 nci maddenin 4 ncü 
fıkrasına ilâve olunan kısmında : Ormanın gözetilmesinde ve işletilmesinde Devletle halkın işbir
liği yapmasını sağlayıcı tedbirler Kanunla düzenlenir denildiğine göre, 131 nci maddenin 
2 nci fıkrasiyle Devlete aidiyeti mutlak olarak kabul olunan ve özel şahıslara devredilemiyeceği 
yine 2 nci fıkranın mütaakıp cümlesiyle teyidolanan yöneltme ve işletme haklarında, yeni kabul 
olunan 4 ncü fıkra ilâvesiyle halkla devleti işbirliği yapacak hale getirmiştir. 

5. 131 nci maddenin 2 nci fıkrasında Devlete aidiyeti kesin olarak beyan edilmiş işlenme ve 
yöneltme haklarına, ilâve olunan 4 ncü fıkra metni ile şahısların işbirliği halinde iştirak ettirilmesi 
Anayasanın 2 nci fıkrasiyle 4 neü fıkrası arasında tezat ve çelişme meydana getirmiştir. 

6. Bu hal sadece çelişme ile kalmamış Anayasanın orman konusundaki 131 uci nıaddeşinin 
mevcut prensibini de değiştirmiştir. Bu tadilden maksat Anayasanın ormanîar hakkındaki Ana
yasanın mevcut tutum ve prensibini değiştirmpk ise 4 ncü florayı bu tarzda tadi} y^fifte 2 nci fık
rada arzu edilen istikamette bir tadilâta gitpıek suretiyle maksada ırygjjn vaz|h bir mptiu hazırla
mak daha doğru olacaktır. 4 ncü fıkradaki bu tarzda yapılacak tadilât ile prenşjp zedejenmig, hat
tâ değişmiş, Devletle şahıs işletme ve yöneltmede müştereken i§bir]iği yapacak duruma gipmiştjr. 

7. Tatbikatçılar bu 4 ncü fykranjn bu tarzda tedvin ojunmaşjnjn ilerdp Myük kargaşalıklara, 
ihtilâflara, müşkülât ve hâdişpjcre spbebiyet vprepeğini şimdiden beyan etmektedirler. 

jB. Bu tadilâttan pide edilmek İstenken ş e v orman köy|ü>ünÜn orman İşlerinde çalışması, ye or
man köyjüşü i|e firman arasında Jür irtibatın Anayasada yer alması ise onun şekli de bu metin olma
ğa gerektir. 

9. Anayasanın 131 nci maddesinin 4 ııpü fdvraşujm kpmjsypnda kararlaştığ} gibi kanunlaş
ması halinde, bu tadilâta uygun düşecek bir orman kanunu tadilâtı hemen kendisin} göşterepek, 
Anayasanın verdiği bu frak talpbolunacak kanunun gecikmesi Anayasa hükmünün yerine getirilme
diği iddialarına gem§ Çapta yol açacaktır. 

10. Bu tadii&t flfiticeşi 2 ve 4 ncü fıkralar arasında çelişme yoktur, 2 nci fıkra anlamını mutlak 
olarak muhafaza etmektedir yolundaki iddialar da kesin olarak varit değildir. 2 nci fıkra eski bir 
hükümdür. 4 ncü fıkra tadilâtı bunun mevcudiyetine rağmen yapılmıştır, artık 4 ncü fıkrada yer 
almıyan ormanın mülkiyetinin Devlete aidolduğu fikrinin dışındaki ormanın gözetlenme ve işletme 
yetkisi Devletle halk arasında tamamen paylaşılmış olacaktır. 

11. 131 nci maddeye ilâve edilen 5 nci fıkranın maksat ve fikriyatına muhalif değilim. Aksine 
olarak lüzumuna kaaniim. Fıkranın yazılış tarzı elde edilecek faydalardan bir kısmını kanunun şü-

M. Meclisi (S. Sayış* : 118) 
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mulü dışında bırakacak, devam edegclen sıkıntılar tadilâta rağmen giderilemiyecektir. Orman niteli
ğini kaybetmiş arazi parçalarının ne gibi maksatlarda kullanılacağı tadadî bir surette fıkrada gös
terilmiş, burada yazılmamış ihtimaller için imkân verilmemiştir. Maddenin yazılış tarzı talimat, ni
zamname ve kanun maddelerine yakışacak bir tutumda olup, bir Anayasa hükmünün istihdaf ede
ceği umuma şâmil olma ve prensip getirme ve vaz'etme niteliğinden mahrumdur. 

12. 131 nci madde içindeki affa mütaallik son fıkraya taraftarım ve lüzumuna kaaniim. 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

Tokat Milletvekili 
Avukat 

Osman Hacibaloğlu 

Muhalefet şerhi 

Anayasamızın 131 nci maddesinin 2 nci fıkrasında «Devlet ormanları, kanuna göre Devlet
çe yönetilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devno-
lunamaz» hükmü yer aldığına ıgöre, bu kere aynı maddeye 4 ncü fıkra olarak; «Ormanlar içinde 
veya hemen yakınında oturan halkın kalkındırılması ve ormanı koruma bakımından, ormanın. 
gözetilmesinde ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler ve gere
ken hallerde başka yere yerleştirme kanunla düzenlenir» hükmünün eklenmesine muhalifim. 

Zira eklenen bu fıkra ile getirilen, bir istisna olmayıp 2 nci fıkranın koyduğu sarih ve katî 
yasaklanma hükmünü ortadan kaldırıcı mahiyettedir. 

Aynı maddenin 5 nci fıkrasiyle getirilen yenilik lise ilerde, gerek kanuni ve idari tedbirlerin 
alınmasında, gerekse tatbikatta bir huzur ve kolaylık getirmiyeceği gibi aksine bu fıkranın tada
dî olarak geitlirdiği istisnalar dışında kalan veya kalabilecek olan hususların yasaklandığı anlamına 
geleceğinden hu fıkranın : 

«Bilim ve fen bakımından tam olarak orman niteliğini kaybetmiş olmak şartiyle : 
Hububat, meyvacılık ve hayvancılık gibi tarım alanında kullanılmasında yarar bulunan yerler, 
Ormanlar içinde ve hemen yakınında oturan halkın kalkındırılması için kurulması kanunla ka

rarlaştırılacak zirai, sınai ve turistik tesisler için kullanılacak yerler, 
Köy, kasaba ve şehir kurulmak suretiyle fiilen orman olmaktan çıkmış ve meskûn hale gelmiş 

yerler, dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. Yanan ormanların yerine yeni 
orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılmaz.» şeklinde istisnalar ge
tirebilecek şekilde tedvin edilmesi gerekirken bâzı mütalâalarla bu fıkranın : 

«Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak 'kaybetmiş 'olan tarla, bağ, meyvalik, zeytinlik ıgibi çeşitli tarım .alanlarında veya hayvan
cılıkta kullanılmasında yarar bulunan topraklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. Yanan ormanların yeri
ne yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.» şeklinde 
dar ve [muğlâk bir şekilde tesbit edilmiş olmasına muhalifim. 

Saygılarımla. 
Yozgat Milletvekili 

Komisyon Üyesi 
İsmail Hakkı Akdoğan 

M. Meclisi (<S. Sayısı : 118) 
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346 TÜRKİYE ıBÜYÜK iMtLLET MECLİSİ 
ÜYESİ TARAFINDAN VERİLEN TEKLİF 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 131 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

c) Ormanların ve orman köylüsünün korun
ması : 

Madde 131. — Devlet, ormanların korunması 
ve ormanlık sahaların genişletilmesi için gerekli 
kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün or
manların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe yö
netilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülki
yeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devro-
lunamıaz. Bu ormanlar, zamanaşımı ile mülk 
edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hak

kına konu olamaz. 
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet 

ve eyleme müsaade edilemez. 
Ormanlar içinde veya hemen yakınında otu

ran halkın kalkındırılması ve ormanı koruma 
bakımından Devlet, ormanın gözetimine, işletil
mesine ve denetimine bu halkın katılmasını sağ
layıcı tedbirler alır; gereken hallerde başka yer
lere yerleştirilme kanunla düzenlenir. 

Bilim ve fen bakımından ve tam olarak or
man niteliğini kaybetmiş olan ve meyvalık, bağ, 
zeytinlik gibi tarım alanlarında ve hayvancı
lıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler dı
şında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapı
lamaz. Yanan ormanların yerinde yeni orman 
yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit taran ve 
hayvancılık yapılamaz. 

Ormanların tahribedilmesine yol açan hiçbir 
siyasi propaganda yapılamaz.. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

-..>.. • * l ^ ı 

ANAYASA KOMİSYONU DEĞİŞTİBİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 131 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

c) Ormanların ve orman köylüsünün ko
runması, ormanların geliştirilmesi. 

Madde 131. — Devlet, ormanların korunma
sı ve ormanlık sahaların genişletilmesi için ge
rekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün 
ormanların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe yö
netilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülki
yeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devro-
iunamaz. Bu ormanlar, zamanaşımıyla mülk 
edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hak
kına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet 
ve eyleme müsaade edilemez. 

Ormanlar içinde veya hemen yakınında otu
ran halkın kalkındırılması ve ormanı koruma 
bakımından, ormanın gözetilmesinde ve işletil
mesinde Devletle bu halkın işbirliği yapmasını 
sağlayıcı tedbirler ve gereken hallerde başka 
yere yerleştirme kanunla düzenlenir. 

Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, zey
tinlik gibi çeşitli taran alanlarında veya hay
vancılıkta kullanılmasında yarar bulunan top
raklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırla
rında hiçbir daraltma yapılamaz. Yanan orman
ların yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu yer
lerde başka çeşit taran ve hayvancılık yapıla
maz. 

Ormanların tahribedilmesine yol açan hiçbir 
siyasi propaganda yapılamaz. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 118) 




