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I. _ GEÇEN Tl 

8<*fo 
teşar Tahsin Yalabık'm yazılı cevabı 
(7/082) 443:444 

16. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un,, Amasya ilinin Gümüşhacıköy 
ilçesinde yapılan hayvan hırsızliklarının 
önlenmesine dair saru önergesi ve içişleri 
Bakanı Hamdi ömeroğlu'nun yazılı ce
vabı (7/084) 444:445 

17. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, bâzı sahıslann İstiklâl madal
yası almaları için yaptıkları müracaatın 
sonucunun ne olduğuna, dair soru öner
gesi ve Millî Savunma Bakanı Ferid 
Melen'in yazılı cevabı (7/6S5) 445:447 

I. _ GEÇEN Tl 

iSaym üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi kabul olundu. 

'Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde
sinin yeniden düzelenmesine dair kanun tek
lifinin görüşülmesine geçildi ise de, 1 nci mad
de ile ilgili bir önergenin yapılan açık oyla
ması sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun 
kalmadığı anlaşıldığından; 

BAŞKAN — Ad okummıak suretiyle yapıla
cak yoklamaya -özellikle bütün mıillel^rekillerinıin 
katılmalarını rica ederim. 
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ANAK ÖZETİ 

15 . 10 • 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,48 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

Ahmet Durakoğlu Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
Kâtip 

Manisa 
Mustafa Oıhan D aut 

(Yokiaıma yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

ımüzakerelere geçiyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılımıa saati : 15.00 

BAŞKAN — BıaşkanvekiMi Ahmet Durakoğlu 
KATİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), M. Orhan Dau)t (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 179 ncu Birle şinıini laçıyıoruım. 

II . YOKLAMA 

— 385 — 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç'ın, 
Hatay ilinde vukua gelen sel felâketi ve Gazian
tep ili İslâhiye ilçesindeki depremden zarar gö
ren sekiz köy hakkında gündem dt§t demeci. 

BAŞKAN — Geçen birleşimlerde istenmiş 
gündem dışı konuşma taleplerimi bu birleşimde 
karşılamaya çalışacağımı. Yalnız, sayın üye
lerden, konuşmalarını beş dakikayı (tecavüz 
jeMrmemıelleriM istirham edeceğim. 

Hatay ünde vukulbulan sel felâketi ve Ga
ziantep, islâhiye ilçesindeki depremden zarar 
görmüş sekiz köy hakkımda ü̂mıdeim dışı Gazi
antep MiUetyekili Sayın Mehmet Kihç söz is-
temıişüjerdir. Buyurun efendim. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli miilleltveMlleri: 

Haftanın pazartesi günümden beri Haıtay 
ilinde vukulbulan sel âfeti vesilesiyle söz iste.-
miştim. Ancak, bugün ta söz verilmiş bulu
nuyor. Bu yüzdem, mevzuun aktüalitesi bar 
'miktar kaylbclmıuş görüneMllir. Bugüne kadar 
söz verilmemıesiınin sebebi ise, partilere Ha
zineden yardıım Kanunu ile Meclis gündeminin 
ısrarla işgal edilme arzusundan doğmaktadır. 

Bu kanun, Meclise geldiği günden beri, Mec
lis çalışmaları maalesef emıgeHfemmıekfcediir. Mem
leket yaranma çıkması mutlaka gereken birçok 
kanunlar çıkmamakta, dile g'etirilimıeısi gerekM 
Mrçok memleket /dâvalarımın bu kürsüden ko
nuşulmasına enigel olunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, ne için söz ver
diğimi hassaten b/eılirttim. Lütfen konu içeri
sinde kalınız, bu sözlerim hıilç lüzumu yok M. 

MEHMET KILIÇ (Devamla) — Beyefen
di geleceğim, bugüne kadar niçin söz venmıe-
ıdiniz ona geliyorum, arkadaşlarıma onu anla-
tıyoruım. 

BAŞKAN — Tüzük gayet sarihtir; gündem 
dışı konuşmalar takdire bağlıdır. Bu takdiri 
zatmliniz değil biz yaparız. Bunun üzerindeı 
söz söyleyip zaman almaman mânası yok. Lüt
fen (gündeme sadık kalınız efendim. 

MEHMET KILIÇ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Başkanım, tüzüğe sadıkum. 

Bu dunumun müsebtoıiSbi, elbette, sadece 
İçtüzük hükümlerinin tatbikini istiyen Partim 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

değil, bu kanunu îisrarüa Meclis gündeminde 
tutup, Mecliste elkseriyetümi bulunduraımıyan 
partiler olması gerekir. 

Değerli milleıtviöMlleri, 7 ve 8 Ekim tarih
lerinde Güney - Anadolu ve Akdeniz bölgele
rinde yağan şiddetli yağmurlardan müstahsil 
çok zarar görmüştür. 

Hatay ilinin Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerin
de tam pamuk toplama mevsimi olduğundan, 
pamuk tarlaları % 70 ©livarında hasara uğra-
mışjtır. 

Aldığım telgraf ve telefon haberlerine göre, 
hasar bölgesi 400 000 dönüm olup, şiddetili ya
ğan yağmurdan, müstahsilsin diğer ürünlerdniin 
de büyük zarara uğradığı belirtilmektedir. 

Çok ileri ve teknik usullerle yetiştirilen 
pamuğun her dönümüne 600 lira masraf yapıl
dığı, cif üçlükle uğraşan arisadaşlarca bilinmek
tedir. Hatay, Reyhanlı ve Kırıkhan müstahsili 
mdlyonllarca lira zarara uğramışlardır. Yağmur 
âfetinden sonra ilgili makamlara tel çekildiği, 
telefon edildiği halde, illglütemıen bir idareci gö
rülmediği gibi, Hükümet yetkililerinin de bu 
âfelte seyirci kaldığı sıc'yüıenmeıktedir. 

Sayım milletvekilleri, bu pamuk müstahsili 
valtsam/daşlarıımıız, pamuk topladıktan sonra 
ödemek üzere, önceden mağazalardan, bakkal
lardan yıllık ihtiyaçlarını temim, etami§, tefe
cilerden ve Ziraat Bankasından faizle para al
mışlardır. 

Görülmiyen bu âfet karşısında bu vatan
daşlarımız borçlarını ne şekilde kapanacaklar
dır? Takdir, Hükümetin ve Sayın Milletvekilli 
arkadaşlanmındır. 

(Sanayi, Ticaret ve Tarım Bakamlarının bu 
konu ile ilgilenmelerimi, âfet mahalline tefcnük 
elemanlarımı gıönıdermeftıerini ve banka borçları
nın erteleınımıesi ile yeni ekim zamanında bâızı 
ıavarJtıaj&ar verilmesini rica cidarken, biraz da 
kemdi seçim bölgem olan Gaziantep'ten bahse
deceğim. 

'Seçim bölgem olan GaiZlantep ilinde vuku
lbulan deprem ile ilgili komu çok eskimiştir, ama 
'bu konunun biraz ihmale uğradığı kanısında
yım. 

Sayın üyeler, Gaziantep ili, islâhiye ilçesin
de 10 - 11 Temlmuz 1971 tarihlerinde sık sık 
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tekrar eden depremden zarar gören G^zlühü-
yülk, örtülü, Toplamalar, Çakırıhüyük, EFois-
tanihüyüğü, Çakmak, Karalburçlu ve Gaziantep 
merkez ilçesine bağlı Şılhlıceriit köylerindeki 
clvlerioı % 60 ı tamamen yıkılmış ve % 40 ı ise 
büyük hasara uğramıştır. 

Aradan uzun zaman geçmesine rağmen, kalk 
ıbir yardım görmemiş ve ilgililer de bir iki 
defa âfet mahalline gitmiş, tekrar dönmüşlerse 
ide halika yapılacak yardıımllarm ne olacağını 
(belirtmemişlerdir. Zavallı sekiz köy halkı, gön
derilen noksan çadır ve köy civarında kurduk
ları çardaklarda günlerini geçirmekte ve Hü
kümetten yardım gelecek diye sabırsızlıkla yoü-
ları beklemektedirler. 

Mezkûr köylere Hükümetçe ne ğilbi yandım 
yapılacağımın ve bugüne kaidar neden yapılma
dığının Meclis kürsüsünde»! açıklammasını ve
ya yazılı lolarak şahsıma bildiriiliînesini rica eder, 
Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

2. — Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiç-
erimez'in, Memur Yardımlaşma Kurumu hak
kında gündem dtşt demeci. 

BAŞKAN — Memur ve öğretmenler yar
dımlaşma kurumu hakkında Sayın Ahmet Sa
kıp Hiçerimez gündem dışı söz istemiştir. Bu
yurun Sayın Hiçerimez. Lûtfem, 5 dakikayı 
tecavüz ettirmemenizi de rica ediyorum. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Malûm olduğu üzere 1327 sayıflı Kanunla 
değiştirilen 657 sayılı Kanunun 190 ncı madde
si, Türkiye'de Devlet memurlarının tümünü 
kapsamına alacak bir memur yardımlaşma ku
rumunun 1 yıl içinde Parlâmentodan çıikarji-
masını âmir bir hüküm taşımaktadır. 

Bu maddenin Yüce Mecliste müzakeresi sı
rasında Meclis zabıtlarına geçirmiş olduğum 
(birkaç cümleyi, sizleri bir noktada düşünmeye 
sevk edebilmek için şimdi okumak lüzumunu 
hissediyorum. O tarihte, yani 3 . 7 . 1970 ta
rihli Birleşimde; «Elimizdeki tasarının ileriye 
dönük yegâne güzel maddesi, güzel diyebilece
ğim maddesi, Memur Yardımlaşma Kurumumun 
kurulma va'didir.» dedim. Çünkü biliyorsu
nuz, Anayasanın âmin* hükmüne rağmen Petr-
ısomsl Kanunu 5 sene gecikme üe 14 . 7 . 1965 
te, 2 nci 5 yıl gecikme ile de 1970 te bu Mec

listen (çıkarılma durumuna geldi. Yani gecik
mesinden endişe duyduğum için bu «vait» ke
limesini müjde ıolarak kuülandım. 1 yılı müte
caviz bir zaman geçmiş olmasına rağmen maa
lesef bu kanun Yüce Meclise ne sevk edilmiş, 
ne de Yüce Meclisten çıkmıştır. Aynı temen
ni konuşmam içinde ifadeleındirdiğim bir iki 
cümleyi daha ıttılâJlarınıza arz ediyorum: 

«Temennimiz, Memur Yardımlaşma Kuru
munun, Ordu Yardımlaşma Kurumu gibi ver
giden muaf tutulmasıdır. Bu takdirde ekono
miye de ibüyük hizmette bulunulacaktır. Bu 
kurumun, kârsız aldığı ve az kârla satacağı 
birtakım emtea ve yaptıracağı sosyal tesisler
den okuü, dinlenme kampları, öğremci yurtla
rı ve benzeri faaliyetler yanında, bir yapı koo
peratifi gibi hareket etmek suretiyle mıeımur 
münaeısıiplerine, üyelerine ucuz halik tipi konut
lar yaptırması da eikonoımimlızde büyük bir fe
rahlık yaratacaktır. Yani elşel - mıobili bizim 
anladığımız mânada getirmek istemiyen koımlis-
yonun, ıkoriktuğunun aksimi ıbu kurum yapa
cak ve Türkiye'de heHi bir ekonomik rahatlığı 
sağlayacaktır. Bu rahatlık sadece kamu per
soneline değil, dolayısliyîle tüm Türk halkına te
sir edecek, özelikle dar gelirli vatandaşlarıımıız 
bundan faydalanacaktadır.» 

Bu noktaya işaret ettikten sonra esas üze
rinde durduğum husus; bu kanun tasarısının 
1 senedir gelmeyişinim nedenine dayanan o 
espriyi sizlere aktarmaktır. 

Dikkat ederseniz, Ordu Yardımlaşma Ku
rumuna, işçi Yardımlaşma Kurumu (İYAK) 
a ve zannediyorum ki kanunda yazılmış olma
sına rağmen Memur Yardımlaşma Kurumuna 
karşı çıikacalk kuruluşlar olacaktır; bu hususta 
tüm Parlâmentoya ve Hükümete baskılar ola
caktır. Cesaretli hareket edersek, bu baskılara 
Parlâmento olarak göğüs gerersek, o takdirde 
Türk ekonomisine, şu saydığım 3 yardımlaşımıa 
kurumu vasıtası ile, Yani Ordu Yardımlaşma 
Kurumu (OYAK), işçi Yardımlaşma Kurumu 
(İYAK) ve Memur Yaridımlaştnıa Kurumu 
(MEYAK) vasıtası ile büyük ferahlık getirebi
liriz. 

O zamanın Maliye Bakanı, çok sevdiğim ve 
saydığım değerli arkadaşımız Mesut Erez, bu 
kürsüden bana cevaben şöyle de'mişt'i: «İSaym 
Hiçerimez arkadaşımız, Ibu kurumun 1 yıl içe-
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risiınde kurulacağının komisyonda söylendiğini 
ifade lötti ve ama bu, 1 yıl içinde kurulmaz, 
gıelmez diye şü^he ile karşıladı. Madem ki, bu 
tasarı bir yıllık bir müddet veriyor, eğer 1 yıl 
içerisinde gelmez ise o zaman (Hükümeti muahe
ze etmek yerinde olur. 

Yalnız, ben buradan şunu belirtmekte fay
da görüyorum: Biz bu kurumu biran önce teş
kil etmek istiyoruz ve bu kurumun teşkili ve 
kurulmiası ile ilgili tasarı üzerindeki çalışmalar 
Maliye Bakanlığında bitirilmiş gabidir. Ümide-
diyorum ki, önümüzdeki çalışıma yılında bu ta
sarıyı huizurunuza getireceğiz.» 

(Görüyorsunuz şi, Hükümetlerin de değişmiş 
olmasına rağmen ve aynı espri içinde hareket 
eden ve vadeden yöneticiler işbaşına gelmiş ol
masına rağmen bu kanun tasarısı Yüce Mecli
simize sevkediılemiyor. 

İşitiyoruz ki, ve dün de müzakerelerini bir 
nelbze tak'ilbeddbildiğim, Memur Yardımlaşma 
Kurumu yerine sadece öğretmenleri kapsıyan 
Ooir öğretmenler yardımlaşma kurumu kurul
mak suretiyle, memurların maddi ve efektif 
(güdü parçalanmak isteniyor. Ben bu hususta 
Sayın Millî lEğilfcim Bakanı Şinasi Orel'e bir 
açık mektup göndermiştim. Birgün evvel bura
da yaptığı açık konuşmada - tahmin ediyorum 
ki, benim mektubumu ya almamış veya 'okuma
mış olacaklar - bunlara, benîm verdiğim açıdan 
değil, kendi açılarından bir cevapla yetindiler. 
Ama o tmektunlbun bir iki noktasını açıklamak
ta fayda buluyorum, Yüce Meclisin ıttılaına 
arz bakımından. 

Az emekle büyük kazançlar sağlamayı top
lumun ekonomik dağınıklığında bulan bâzı çev
relerin; Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) 
nun, mensuplarına ve yurt kaUkmmaJsına ka
zandırdığı ekonomik gücün, kendi kazançların
dan büyük paylar götüreoeğ'ini önceden göre
rek, bu Ikurulmun kuruluşu günlerindeki telâ
şına uzun süre şalhidolmuş'tum. Aynı çev
relerin bugün dahi Ordu Yardımlaşma Kurumu 
(OY AK) m gelişmesini engellemek için sarf et
tikleri çaba gözlerimizden kaçmamaktadır. 

Genellikle milyonlarca dar gelirli vatan
daşın cılız bütçelerinden elde edilen fahiş kâr
larla gelirlerini devleştiren bu çevrelerin İşçi 
Yaridümlaşma Kurumu (tYAK) m gerçekleş
mesine engel olmaya çalıştıkları da bir gerçek
tir. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, lütfen bağla
yınız. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Bağlıyorum, Sayın Başkan. 

Tüm kamu personelimi kapsıyacak olan Dev
let Memurları Yardımlaşma Kurumu (M'E-
YAK) in da gerçekleşmesine enigel olmak için 
Ibüyük çalba göstermeleri bu çevrelerden bek
lenmektedir. 

Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kuru
munun birleştirilmesi akımının kuvvet kazan
dığı bugünkü ortamda, böylesi bir ortamda 
reformcu Hükümetlere düşen görev, olayların 
Üstüne gitmek ve zor olanını yapmaktır. 

OYAK'ı bilerek veya Ibilmiyerek destekli-
yenler çıkacaktır, önemli olan, karma ekonomi 
prensilbinli özel sektör lehine bozmak için her 
türlü gizli ve açıik girişimi çıkarlarına uygun 
gören çevrelerin, öğretmenlerin yararınaymış 
ıgübi görünen bu tasarıyı desteklerken, esas 
amaçları olan Devlet Memurları Yardımlaşma 
Kurumu (MEYAK) m gerçekleşmesini önle
mek istemeleri olacaktır. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) m ku
rulması sırasında büyük emeği geçen Sayın Şi
nasi Orel, yukarda sıralıya geldiğimiz engelleri 
aşmayı başarmış bir kişidir. Bizim kendisin
den beklediğimiz, sadece Bakanlığı camiasına 
karşı bir hizmet duygusu ile hareket ederek Ba
kanlar Kurulundan bu tasarıyı değil, Personel 
Kanunun âmir hükümleri uyarınca öğretmen
lerin de dâhil olacağı tüm kamu personelini 
kapsıyacak Devlet Memurları Yardımlaşma Ku
rumu (MEYAK) m kurulması meselesini des
teklemesi ve Meclisten bunu geçirmesidir. Çün
kü, bugün sadece öğretmenleri kapsamına alan 
(oYAK) tasarısını; yarın tarımcıları, öbürğün 
adliyecileri, maliyecileri kapsamına alan yar
dımlaşma (kurumu tasarıları izliyecektir. Bu 
ise, yukarda sözünü ettiğimiz bâzı çevrelerin 
işime yarıyaoak, Türk memurunun MEYAK 
aracılığı ile meydana getireceği büyük ekono
mik ıgüc param parça olacak ve haksız kazanç 
sahipleri uzun bir süre daha - öğretmenler de 
dâhil - 800 bin kamu personelinin cılız bütçele
rinden milyarları bulan fahiş kârlarını paylaş-
mıya devam edeceklerdir. 

Basit bir hesap yaptım.. 
BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, tamamlayın, 

lütfen. Vaktiniz tamam efendim. 
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AHMET SARKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
iSon cümlem efendim, son cümlem. 

800 bin kamu personelinin yüzde 5 ile ayda 
©diyeceği rakam 400 milyon lira ediyor. Bunun 
10 ayda karşılığı 4 milyar, 10 yılda 40 milyar 
lira eder. 

IKâğıt üzerinde olmıyan bu bütçe, Türkiye 
bütçesinden dalha güçlü bir bütçedir. Bu büt
çeye sahip (bir kuruluşa Türkiye'nin petrol me
selesini verebilirseniz, böyle bir güce Türkiye'
nin motor sanayii meselesini verebilirsiniz, çe
lik sanayii meselesini verebilirsiniz, daha çok 
önemli gördüğünüz her hangi bir sanayiin me
selesini verebilirsiniz, halleder. Bu halden şu 
doğar; evvelâ 800 bin kamu personelinlin çoluk, 
çocuğu ile 3,5 milyon imsan bundan maddi ya
rar görür. Ondan sonra, ORKO gibi, yani Or
du Yardımlaşmanın açmış olduğu pazadar gibi 
açacağınız pazarlarla da göreceksiniz ki, Tür
kiye'deki o korkunç fiyat artışları birden bire 
pike mişiyle inecek ve bu memlekette dar gelir
li olan köylü, işçi, arkasız küçük memur ve di
ğer küçük esnafın hepsi maddi bir huzura eri
şecektir. 

Yüce Meclisin bu noktaya çok dikkatini (çe
ker, o YAK'a değil, MEY AK'a doğru yönelme
sini arz ve rica ederim. 

(Saygılarımla. 

3. — Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, 
Erzurum ve çevresindeki margarin ve kömür 
sıkıntısına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Erzurum'da mevcut kömür ve 
margarin sıkıntısı ile ilgili olarak Erzurum 
'Mile'bvekili Sayın Raısim öinisli, gündem dışı 
söz istemiştir. 

Buyurun, (Sayın Cinisli. 
RASÜM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 

Yüce Meclislerden güvenoyu almak için 
(huzurunuza gelen Hükümetlerin programların
da, dengeli kalkınmayı hedef tutan, özellikle 
Boğu bölgemize ayrılan paragrafların, pasajla
rın büyük bir yer tuttuğu yüksek malumları
nızdır. 

Bendeniz, Doğu bölgesinin geri kalmışlığını 
ve bunu bu geri kalmışlık noktasından alıp den-
(geli kalkınmaya ayak uyduracak seviyeye çıka
rılması gereğine dokunmadan önce, muıtevazi 
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yaşama şartlarının kaygusunu yaşıyan dar ge
lirli vatandaşlarımızın iki sıkıntısından bahset
mek istiyorum. 

Birincisi; bugün Erzurum ve yöresinde mar
garin sıkıntısı vardır. Vita, tarin gibi yağları
mız Doğu bölgesini destekliyeceği yerde özel
likle buraları ihmal eder görünmektedir. («Te
reyağı yesinler» sesleri) Doğru, bir zamanla
rın; «Köylerde tereyağını yesinler» sözü bize, 
«Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler» espri
sini hatırlatmaktadır. 

Çünkü köylerimizde üretici mevkiinde gör
düğümüz köylü kışlık yiyeceğini temin etmek 
için ürettiği bir kilo yağı »satıp, onun yer'ine 
3 - 5 kilo manganin almayı tercih etmektedir. 
Bu sebeple Doğu bölgesinin sıkıntısına ilgilile
rin kulak vermesini rica ediyor ve bu sıkıntının 
(hâlâ Doğuda yaşanmakta olduğunu Yüce He
yetinize malûmat olarak arz ediyorum. 

İkinci problem; yine yaşama kavgasını ya
pan insanlarımızın ısınma problemidir. Erzu
rum'a ve yöresine kar düştü. Asgari 6 ay bu 
topraklar kar altında kalmaktadır. Kömür, 
odun g'ibi Ikışlık ısınma malzemesini temin et
mek istiyen vatandaşlarımız panik halindedir 
ve büyük bir sıkıntı içindedir. Bir numune ol
sun diye ifade ediyorum; Erzurum, Kök Kö
mürünü yıllık iihtiyacolarak 45 bin ton göster
mektedir. Halbuki yıllık tahsis, her yıl 20 bin 
tondur. 20 bin tonun 6 binini resmî dairelerde 
kullanmaktayız, 15 bin tonu halka tahsis edil
mektedir. Bu, altı ay kışı olan memleketin,, 150 
'bin civarında nüfusu dan şehir merkezinde yakı
lan riisbettir. (Köylerimize daha kömür gitme
miştir. 

işte, her köye televizyon vadeden Sayın 
Hükümetin bu noktada köylere kulak verme
sini, linyit ocaklarının zengin olduğu Doğu 
Bölgesine hiç olmazsa linyit sobalarının götü
rülmesi hususunda yardımcı olmalarını ve ilgi 
göstermelerini rica ediyorum. Doğuda linyit 
ocakları zengindir, ama köylerimiz bundan ha
bersizdir; hâlâ iptidai usullerle kışlık ihtiyaç
larını gidermekte ve ısınma problemiıni hallet
mektedirler. 

Ayrıca geçen yıl Kok Kömürünü 210 lira
dan alan vatandaşımız, bu yıl Kök Kömürünün 
tonunu 510 Türk lirası ödemek suretiyle ala
bilmek imkânına mâliktir - ki, talhsis edilmişse, 
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bu hakka mâlikse - Bunun, taşınma, ücretleriyle 
birlikte, 600 - 650 lira civarını bulduğu da or
tadadır. 

Erzurum'da linyit briket fabrikası kurul
muştur. Bu fabrikanın amacı ucuz fiyatla hal
ka kömür verebilmek ve Erzurum ve yöresinde 
mevcut linyit ocaklarındaki toz kömürünü de
ğerlendirmek, bunu halkın Ifaydaısma tahsis ede
bilmek içindir. Geçen yıl briket fabrikasının 
imal etm% olduğu kömürlerin tonunu 175 Türk 
lirasına alan vatandaşımız, bu yıl aynı kömü
rün tonunu 365 liraya alma mecburiyetindedir. 
IBunun bu suretle gayeden saptırılmış olduğu
nu iddia ediyorum, bu işletmenin maksada uy
gun kullanılmadığını, kâr gayesi gütme kaygu-
su ile maksattan kaydırılmış olduğunu iddia 
«diyorum. 

IBu konulara ilgi göstermesini ümMettiğim 
ve rica ettiğim sayın ilgilileri mesele üzerine 
davet ederken, Yüce Heyetinize ve iSayın Baş
kanlığa, malûmat olarak arz ettiğim bu konu
ları dinlediğiniz için Yüce Huzurunuzda te
şekkürlerimi takdim ediyorum. 

4. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu
tay'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun çalışma 
durumuna dair gündem dışı demeci. 

İBAŞKAN — Sosyal Sigortaları Kurumu ta
rafından işçilere ödenen emekli maaşlarının 
gecikmesi hakkında İzmir Milletvekili Sayın 
'Burhanettin Asutay gündem dışı söz istemiş
lerdir. 

Buyurun (Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Şu mektubu almamış olsaydım gündem dışı 

görüşmek suretiyle kıymetli zamanınızı almaz
dım. 

Bir işçi arkadaşımız tam bir yıl evvel yaşlı-
' lık yolu ile emekliliğini ister. Bu işçi arkadaşı
mızın dosyası İzmir Şubesinde sekiz ay bekleti
lir, Ankara'ya gönderilir. Eksik muamelelerde 
muhtelif yazışmalar olur ve en nihayet benim 
takibim sonucu bu arkadaşımıza maaş bağlanır. 

Meselesini takibettiğim ve sonucunu yazdı
ğım bir arkadaştan aldığım mektup şu : 

«Değerli arkadaşlarım, 
Göstermiş olduğunuz yakın ilgiye teşekkür 

ederim. Ne garip tecellidir ki, durumunu neti-
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I ceye bağladığınız Mehmet Koç bankadan para
flını almadan hakkın rahmetine kavuştu. 

Bankadaki parayı ailesine vermezler. Ailesi
ne nasil maaş bağlanır? Bana yol göstermenizi 
rica ederim.» 

Değerli milletvekilleri, 
Dosyamda yüze yakın evrak var. İstanbul'

dan Ömer Dolmuş isminde bir sigortalı arkada
şımız 11 . 11 . 1970 tarihinde iş kazası geçirir. 
Oradan kaza sonucu yevmiyelerini alır, çalışa
maz durumu tesbit edilir, evrakı Ankara'ya ge
lir. 

Bir arkadaşım İşçi Sigortalan Kurumunda 
muamelesini takibeder. Dosyasının bulunma
dığı söylenir işçi Sigortaları Kurumu Umum 
Müdürlüğünden, istanbul'da bu kazazede arka
daşı ziyarete giden dostum, arkadaşımızın 
öldüğünün haberini alır. 

ihtiyarlık, malûllük, kaza ve maaş artımla
rında işçi Sigortaları Kurumu uyur haldedir. 
Elimizdeki mevcut bir araştırmaya göre, işçi 
'Sigortalan Kurumunun tahsis şubesine 8 ayda 
24 433 dosya gelmiştir. Bu dosyalann mevcut 
memur adedine yapılan taksiminde her memura 
âzami 2 dosya düşmektedir. İşçi Sigortalan Ku
rumunun koridoriannda yaptığım gezide görü
yorum ki, saat tam 5 e 5 kala değil, 4 e 5 kala 
memurlar lâvobalann önünde süslenmeye, te
mizlenmeye ellerini yıkamaya başlarlar. Sabah
leyin ağır enıdaz, fıstıkî makam, kolkola, mu
habbet ede ede kapıdan giren memur arkadaş
larımız, saat 5 e 5 kala anların yuvadan çıktığı 
gibi Kurumu terkederler. 

I Değerli (milletvekilleri, 
Eğer emekli arkadaşlanmız kendi meselefe-

rini başıboş bıraksalar, muhtelif milletvekilleri, 
senatör arkadaşianmıza kendi meselelerini ta-

I kip için yazmasalar, muameleler iki ayda geç
mez. 

I Şimdi, garip kimsesiz, meselesini yürüıtemi-
yen insanlan başıboş bırakmakta isabet yoktur. 

I Bu meselenin suçlusu biziz. Nedeni Çünkü biz 
I etrafımızdakileri görmüyoruz M, bizim dışımız-
I daküeri görelim. 
I Meselâ, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec-
I lisi personelinin fazla mesai Yönetmeliği diye 
I bir yönetmelik çıkarmışız. 24 . 5 . 1971 tari-
I hinde 10 sayılı müşterek bir kararla yönetmelik 
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'kabul edilmiş. Bu yönetmeliğin 2 nci maddesin
de : «Fazla çalışma yapılacak işin personelinin 
bağlı bulunduğu müdürlüğün göstereceği lü
zum, Genel ISeikreterliğin muvafakati ile ve ita 
âmirinin onayı ile yapılır.» Demişiz. Meclis ve 
Senato, çalışmasında devamlılık arz ©der. Kori
dorda bize kahve taşıyan insan 16 saat, 14 saat 
çalışır. Bu yönetmelik kabul edilmiş olmasına 
rağmen, aradan 4 ay gibi uzun bir zaman geç
miştir, bu müstahdemlerin parasını ödemeyiz. 
Mecliste ödemeyiz, kanun yaptığımız yerde çalı
şan insanların parasını ödemeyiz. Eh! Biz yanı
mızdaki çalıştırdığımız insanların parasını öde-
mezseık, bizden örnek alan umum müdürler, mü
dürler kendi memurlarına yeterli hakimiyet 
içinde bulunmamaktadırlar. Şöyle isteriz : 

İşçi Sigortaları Kurumu kendisine yapılan 
müracaatı, takibeden iki ay içerisinde emeklinin 
muamelesini Ankara'ya göndermelidir 

tiyerek müsebbiplerine yeterli dersi vermelerini 
rica eder, teşekkür ederim. 

5. — İran İmparatorluğunun 2500 ncü kuru
luş yıldönümü münasebetiyle tertiplenen kutla
ma törenlerine katılmak maksadı ile İran'a giden 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın dönüşüne ka
dar, Cumhurbaşkanlığına, "Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı M. Tekin Arıburun'un vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/660) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, takdim ediyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Majeste İRAN Şehinşahı tarafından yapılan 

davet üzerine ve İRAN İmparatorluğunun 
2509 ncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle ter
tiplenen kutlama törenlerine katılmak ımaksa-
diyle, 14 Ekim 1971 Perşembe günü, Ankara'
dan, Şiraz'a hareket edeceğim. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasalının 100 ncü 
maddesi gereğince; dönüşüme kadar, Cumhur
başkanlığına, Cumhuriyet iSenatosu Başkanı 
M. Tekin Arıburun'un veıkillik edeceğini arz 
ederim. 

Oevdet iSunay 
Cumhurbaşkanı 

OBAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 

6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/661) 

BAŞKAN — Milletvekillerinin izin talepleri 
halkkında tezkere var, okutuyorum : 

Genel 'Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâ
ki izin talepleri Başkanlık Divanının 13.10.1971 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
iSabit OsmanAvcı 

Millet Meclisi Başkanı 

İSamsun Milletvekili Mustafa Boyar 10 gün 
mazeretine binaen 27 . 9 . 1971 tarihinden iti
baren, 

'Hatay (Milletvekili Hüsnü Özkan 110 gün ma
zeretine binaen 28 . 9 . 1971 tarihinden itibaren, 

Eskişehir Milletvekili Bekir Karacaşeıhir 15 
gün mazeretine binaen 1 . 10 . 1971 tarihinden 
itiharen, 

Değerli milletvekilleri, 
1970 senesinin üçüncü ayında bir İşçi Sigor

talarına müracaat eden arkadaşım, bugün 1971 
senesinin 11 nci ayına girmiş olmamıza rağmen, 
İzmir Şubesine 5 nci ayda evrakının-tamamlan
ması, 7 nci ayda tekit, 8 nci ayda tekit yapılmış 
olmasına rağmen cevap verilmemesi sonucu, ka
zara izmir'de Munduğuım için muamelesini 
takibetmişim, cevabını getirmişim, bugün Umuıiı 
Müdürlük gelen cevabı da yetersiz buluyor ve 
bu evrakı yine izmir'e havale ediyor. Aradan 
tam 14 aya yakın bir .zaman geçmiş. 14 aydır iş
çi ne yer düşünülmez. 

Yarım dakikam kaldığı için hemen sözlerimi 
bağlıyorum. 

Memur arkadaşlarıma hitabediyorum; eğer 
maaşlarını bir ay, iki ay almasalar, bırakın me
murları, sayın milletvekilleri iki ay, on gün geç 
alsalar yaygaya koparırlar. Her ayın 1 inde 
maaşlarını istiyen memur arkadaşlarımız, 10 ayf•• 
gibi hiçbir yerden beş kuruş geliri olmadan 
emekli aylığını bekliyen arkadaşlarımızın bu 
dertlerine eğilmelidirler, ilgililer ,saat 5 e 5 
kala arı yuvadan çıkarcasına müdüriyeti ve 
bakanlıkları terk etmemelidir. Aldıkları her pa
rada bir yetim hakikinin bulunduğunu düşün
melidir, aldığı parayı hak etmelidir. 

İlgili Bakanlığın ve Umum Müdürlüğün bu 
mesele üzerine eğilmelerini ve benden evrak is-

— 391 — 



M. Meclisi B : 179 15 . 10 .1971 0 : 1 

OVEaraş Milletvekili Nejat Çuhadar 15 gün 
mazeretine binaen 4 . 10 . 1971 tarihinden itiba
ren, 

Amasya Milletvekili Yavuz Acar 30 gün ma
zeretine binaen 1.10.1971 tarihinden itibaren, 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova 15 gün 
mazeretine binaen 28 . 9 . 1971 tarihinden itiba
ren, 

Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan 20 gün 
mazeretine binaen 29 . 9 . 1971 tarihinden itiba
ren, 

'Tekirdağ Milletvekili Nedim KaraJhalil 10 
gün mazeretine binaen 5 . 10 . 1971 tarihinden 
itibaren, 

(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün 10 
gün mazeretine binaen 6 . 10 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Sırası ile tekrar okutup tasvip
lerinize sunuyorum : 

iSaımsun Milletvekili iSayın Mustafa Boyar'm 
27 . 9 . 1971 tarihinden itibaren 10 gün müddet
le mezun sayılmasını tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenl'er... KaJbull edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Sayın Hüsnü Özkan'ın 
28 . 9 . 1971 tarihinden itibaren 10 gün müd
detle mezun sayılmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

lEskişelhir Milletvekili Sayın Bekir Kara>ca-

ştehir'in 1 . 10 . 1971 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle mezun sayılmasını kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Sayın Nejat Çuhadar'm 
4 . 10 . 1971 tarihinden itibaren 15 gün müddet
le mezun sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
l'eır... Kabul edilmiştir. 

Amasya Milletvekili Sayım Yavuz Acar'ın 
1 . 10 . 1971 tarihinden itibaren 30 gün müddet
le mezun sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, 

Tokat Milletvekili iSayın Mehmet Kazova'-
nın 28 . 9 .1971 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle mezun sayılmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hakkâri Milletvekili Sayın Ahmet Zıeydan'm 
29 . 9 , 1971 tarihinden itibaren 20 gün müddet
le mezun sayılmasını kaJbul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

'Tekirdağ Milletvekili Sayın Nedim Karaiha-
lil'in 5 . 10 . 1071 tarihinden itibaren 10 gün 
müddetle mezun sayılmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün 
6 . 10 . 1971 tarihinden itibaren 10 gün müd
detle mezun sayılmasını kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

iGıündeme geçiyoruz. 

IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve 6 arkadaşıyım, Siyasi Partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 

BAŞKAN — Kaldığımız yerden başhyaca-
ğız. 

Sayın komisyon ve sayın Hükümet?.. Yok. 
Müzakeresi önümüzdeki birleşimlerde devam 

edecektir. 
ikinci maddeye geçiyorum. 
2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya

lı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turanhn, Orman Suçları Af kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü

rülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirıt Millet
vekili Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süre
si sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orma7i ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı : 420) (1) 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve Hükümet?. 
Burada. 

Sayın (renel Kurulun malûmları olduğu üze
re, Orman Suçlarının affına dair, teklifin tü
mü üzerinde müzakerelere başlanılmış; 7 sayın 
üye konuşmuş, bu arada verilen bir keyfiyet 
önergesi reddedilmiştir. Bu sebeple, tümü üze
rindeki müzakerelere kaldığı yerden devam 
edeceğiz. 

(1) 420 S. Sayılı basmayazı 8 . 10 . 1971 
tarihli 175 nci Birleşim tutanağına, eklidir. 

— 392 



M. Meclisi B : 179 15 . 10 . 1971 0 : 1 

Tümü üzerinde söz alan ve söz sırası gelen 
sayın üyeleri sırasıyla arz ediyorum : 

Sayın Ömer Buyrukçu, Sayın Reşit Ülker, 
Sayın Oavit Tevfik Okyayuz, Sayın Hasan Tos
yalı, Sayın Ahmet Şener, Sayın Hilmi işgüzar, 
Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın tlyas Kılıç, Sa
yın Hayrettin Uysal, Sayın Zeki Çeliker, Sayın 
Hasan Ali Gülcan, Sayın Kemal Şensoy, Sayın 
Abdurrahman Güler, Sayın Turhan Gzgüner, 
Sayın Hilmi Biçer, Sayın Sami Arslan. 

Söz sırası Sayın Ömer Buyrukçu'da. Buyu
run Sayın Buyrukçu. 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Grup 
adına iki kişi görüştü. 

BAŞKAN — Tahdit yoktur, görüşebilir efen
dim. 

Sayın Türkmenoğlu dana önce söz almamış
tınız değil mi? 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Peki. M.G.P. Grupu adına Sa
yın Türkmenoğlu, buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
bir yanlışlık olmasın. Geçen Birleşimde Reşit 
Ülker'den sonra bendeniz vardı, ikinci sırada 
idim. Şimdi tamamen değişti. 

BAŞKAN — Bana verilen listede altıncı sı
radasınız. 

M.G.P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Bâzı orman suçlarının affı ve bunlardan mü
tevellit idare şahıs haklarının düşürülmesine 
dair kanun teklifi üzerinde M.G.P. olarak gö
rüşlerimizi ve düşüncelerimizi izah etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Partimizin, doğrulan 
diyen, eğrileri yeren değişmez politikasının ışı
ğı altında sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Seçim beyannamemizde de kaydettiğimiz bir 

hususu bir kere daha belirtmek mecburiyetin
deyim: Ormanlarımızın bir memleket unsuru 
olarak korunmasının inancı yanında, orman suç
ları içinde, ne imtiyazlı bir af ve ne de orman 
köylüsünü diğer vatandaşlardan ayırdeden bir 
suçlama ile ayırım yapılmasına taraftarız. Or
man korunmasının çaresi; adliye koridorlarını 

ve hapishaneleri orman köylüleri ile doldurmak 
ve vatandaşın geçim vasıtalarını elinden almak 
değildir, iktisadi zaruretlerin doğurduğu ıstı-
rablara çare bulmak, orman - halk ilişkilerini 
düzeltmek, orman köylülerimizin Anayasamızın 
da öngördüğü vatandaş haysiyetine yakışır bir 
hayat seviyesine kavuştulması imkânını temin 
etmek gerekir. 

Ormanlarımızı içinde yaşadıkları insanlarla 
birlikte düşünmek, yalnız ormanı değil, yalnız 
insanı değil orman ve halkı birlikte düşünerek, 
meseleye bu açıdan bakmak gerekir. Bu takdir
de ormanlarımız içinde, ve civarında yaşıyan-
lar için bir dert ve ceza kaynağı olmaktan çı
kartılıp, ona ihayat ve geçim sağlıyan ve kendi
sini ona bağhyan bir olanak haline getirilmeli
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir evvelki celsede bu mevzuda değerli (ar

kadaşlarım fikirlerini ortaya koydular; partile
ri ve şahısları adına görüşlerini ifade ettiler. 
Fikirler muhteremdir, saygı ile karşılarım, özür 
diliyerek birkaç cümle ile ben ide bâzı hususla
rı belirtmek isterim. 

Nedense bu mesleğin kaderinde bir bahtsız
lık vandır. Türkiye'mizde orman denilince ga
rip, garip olduğu kadar da acayip bir tutum 
vardır. Sanki bütün meslekler orman aleyhine 
veya ormancılık bütün mesleklerin aleyhine 
imiş gibi işletilip yansıtılıyor ve hemen sorum
suz politikacılarımız; meslekleri ne olursa ol
sun, ister müftü, itser asker, ister hukukçu ol
salar bile, politikaya girinci değişiyorlar, bu ar
kadaşlar bilmiyerek orman ve ormancılığımız 
aleyhine dönüyorlar. Bu durum, bir celse evvel
ki konuşmalarda müşahade edilmiştir. 

Zavallı ormanlarımız ise, kimsesiz, sahipsiz 
ve öksüz hali ile kaderine boyun eğip yok ol
mamanın çabası ile başbaşa kalmaktadırlar. 
öylesine bir talihsiz memleket unsuru ki, müs
pet ilimlerin bile ışığı ıbu mevzu üzerine düşmü
yor. işte, bu mesleğin kaderi bu. Kader, kolay 
kolay değişmiyeceğine göre, serzenişe de lüzum 
kalmaz. Ama, şurada bâzı hususları da dile ge
tirmeden geçemiyeceğim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bugün insan ve orman ilişkilerimiz öylesine 

karmakarışık bir ortam içinde cereyan etmek
tedir ki, bâzüarımızca orman bir mubah nimet 
telâkki olunmakta, bâzılanmızca da o ıbir tabu-
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dur, kimsenin ona dokunması, mâlik olması ne 
hakkı, ne de baddidir, Zihniyet bu. insanları
mız bu zihniyetin tesiri altılıdadırlar. Hazin olan 
yönü ve işin feci tarafı ise, orman ve orman
cılık mesleğinin, insan zekâsının, insan bilgisi
nin ve insan emeğinim mahsulü olduğunu düşün-
meyişimizdir. Daha da hazin olan yanı, hep bu 
geri anlayışın, bu sakat zihniyetin tesiri ile or
manı taJhribetmek, yağma etmek neticesine va
ran ve bu yanlış ve sakîm lanlayışlarını, orman
cılık zannederek Yüce Meclisin kürsüsünden 
seçmenlerine selâm yollamalarıdır. İşte, işin ha
reket noktasından itibaren yanlışlık buradan 
başlamaktadır. Kişiler olarak, menfaatler bir
liği olarak hepsi de şu Türkiye'mizin bir tutam 
ormanına göz dikmiştir. Bunlar için Türkiye'
mizin ormanları yok olacakmış, memleket fena 
akıbetlerle karşıkarşıya ıgelecekmiş, umurların
da değil... Yeter ki, bir haftacık bile olsa çıkar
ları gerçekleşsin. 

Balta, cehaletin elinde sefaletin hıncını, 
menfaatin hırsı ile birleştirilmiş ormanı yık
makta alevler hektarlarca yeşil alanı kül et
mekte, açılan bu yerler de, yellerle, sellerle aşı
nıp gitmekte, yurt parçası da böyle yegân ye
gân elden çıkmakta, memleket çölleşmekte ve 
stepleşmektedir. 

iklim bile çileden çıkmış, yağışlar düzen de
ğiştirmiş, toprakların bereketi kaçmış, sağlık 
düzeni bozulmuş, sular akışlarını şaşırmış, ara-
sıra feyezanlarla milyonlarca mal ve can kay
ama sehebolmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu hazin tabloyu devamlı önünüzde tutacak 

değilim. Buradaki istirhamım odur M, lütfedi
niz Meclis olarak, iktidar oltrak, hükümetler 
olarak esas konu üzerinde duralım. Her şeyden 
evvel ifade etmek isterim ki; orman dâvası, çi
lekeş orman (köylerimizin kalkınma davasıdır, 
millî bir dâvadır. Bugüne değin yapılanların 
yeteriszliğini ifade etmek hem grupum, hem 
şahsım için bir borçtur. Bu millî dâvanın çö
zümlenmesinde ihtisas sahibi meslek mensupla
rımızın görüşlerine, ilmin ve fennin icaplarına, 
memleket gerçeklerine uygun olarak değerlen
dirilmesinin ye Yüce Meclisin bu millî dâvaya 
ciddî olarak sahip çıkmasının zamanı çoktan 
gelip geçmektedir. Buna ihtiyaç vardır. Bu dâ
vanın da sonuna gelinmiştir, zaman kaybına ve 
bekletilmeye de tahammülü kalmamıştır. 

Zaman olmuş orman hir oiıbali mubaha sa
yılmış, bazan da içinde yaşıyan köylülerimizin 
basma dert ve belâ olmuş. Bazan da yine so
rumsuz siyasilerimizin rey deposu olarak kulla
nılmış, birbiri peşine çıkarılan af kanunları ile 
ormanlarımız devamlı tahribe yöneltilmiş ve 
âdeta (iktidarlarca, orman köylüsü olan vatan
daşlar, orman suçu işlemeye teşvik edilmiştir. 
Bu olumsuzluklar neticesinde ve sonunda adam 
öldüren, ırza ve namusa tecavüz eden, başkası
nın malını gasbeden affedildiği halde, bir ağaç 
kesen veya ağaçtan bir dal koparanın affedil-
miyeceği kadar heybetlenerek Anayasalarda 
yer almıştır. 

ıŞimdi önümüzde bir af tasarısı vardır. Affa 
karşı değiliz. Zannedersem şimdiye kadar yapı
lan konuşmalarda da hiçbir grup affa karşı 
çıkmamıştır. Af bir atıfettir, âlicenaplıktır, ya
pılsın. Vatandaş, suçluluk kompleksinden sıyrıl
sın. Pekâlâ, ama velâkin, bu af acaba sadre şifa, 
derde deva, yaraya merhem mi? Bu af, ormanı 
korumaya yeter mi, vatandaşa suç işletmeme-
ye bir çare mi? Grupumuz olarak muhtelif vesi
lelerle de belirttiğimiz gibi, biz böyle çırılçıplak 
foir affı lüzumsuzlukla niteliyoruz. 

Aziz arkadaşlarım ; 
Ormancılığımızın biraz gerilerine gidelim ve 

1950 yıllarından sonra çıkan af kanunlarına bir 
göz gezdirelim. 

15 Temmuz 1950 de çıkan 5677 sayılı Ka
nunla 21 000 dosya affedildi. 18 Mart 1954 te 
çıkarılan 6385 sayılı Kanunla da 55 000 dosya 
affedildi. 31 Ağustos 1956 da çıkarılan 6831 sa
yılı Kanunla 99 000 dosya affedildi. 2 Temmuz 
1958 de çıkartılan 7132 sayılı Kanunla da 104 000 
dosyanın affedildiğini müşahede etmekteyiz. 

Bu af furyaları neticesinde ormanlarımızın 
şiddetle tahrip gördüğünü, vatandaşların suç iş
leme şevkini artırdığını ve adetâ suça prim ve
rildiği görülmektedir. 

'Bu nedenledir ki, 6831 sayılı Orman Yasası 
ile orman suçlarının sebepleri üzerinde durul
muş, köylülerimizin suç işlememeleri için kanu
na bâzı sosyo - ekonomik tedbirleri hâvi hü
kümler konmuş, diğer taraftan da Anayasaya; 
«orman suçlan için af çıkarılamaz.» hükmü ge
tirilmiştir. 

1961 Anayasasına bu hükmün getirilmesi de; 
aslında bütün iktidarları, orman köylülerinin 
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kalkınmasında ve bu sorunun hallinde vazifeli 
kılmak, meseleyi biran önce halletmek maksa
dına matuftu. Bu hüküm, ikide bir orman suç
larını affederek, hukuk tatbikatını ve orman 
korunmasını sekteye uğratmamak gayesi ile 
vaz'edilmiş idi. 

ıSiyasi partilerimizce ve entelektüellerimiz-
ce bu maddenin sureti tedvini hakkındaki ge
rekçe üzerinde durulmadan ve tatbikatına ge
çilmeden, denenmeden bu madde Anayasadan 
çıkarıldı. Hayırlisı olsun, temennisinden başka 
diyeceğimiz yoktur. 

Af da geldi, ona da bir sözümüz yoktur. 
Karşısında da değiliz; fakat esas söylîyecekle-
ri'miz şu : 100 000 e yakın orman suçlusunu af
fedeceğiz, güzel. Lâkin, orman köylüsü 100 000 
kişi değil ki, mesele bununla bitmiyor M... 

Muhterem arkadaşlarım; 
'Orman içi ve kenarındaki köylerimiz 22 575 

ünitede toplanmış 11,5 milyon nüfusu barındır
maktadır. Yalnîz orman içinde, bizzat ormanın 
içinde 8 997 ünitede 4,5 milyon orman köylüsü 
yaşıyor. Ormanla uzaktan yakından ilgisi olan 
nüfus, genel nüfusumuzun 1/3 idir. 100 000 suç
lunun affı ile bu büyük kütlenin dertleri gide
rilecek mi, yaraları sarılacak mı? 

IBiraz yukarda çıplak bir aftan söz etmiş
tim. Biz diyoruz ki, geliniz bütün bu kütleyi 
birlikte düşünelim, onların bir daha suç işleme
meleri için gerekli tedbirleri ittihaz edelim, su
çun sebeplerini ortadan kaldıralım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gerçek odur ki, bugüne kadar iktidarlar or

man köylerinin dertlerini hal yolunda ve yönün
de olumlu adım atmış değillerdir. Hemen hepsi 
de çıplak aflarla bu dâvanın halledileceği zeha
bına kapılmışlar ve ısrar etmişlerdir. Bu mesele 
de bugün buraya kadar gelmiştir. Sosyo - eko
nomik kanunlar getirilmemiştir, bu kabîl ka
nunlara şiddetle ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar 
çıkartılan kanunlar teknik yönlüdür, Devlet 
mülkiyeti esasına dayalı bu kanunlarla memle
ket gerçeklerine uyan tatbikatlar yapılamamış, 
orman ve halk münasebetlerimiz de bir hercü-
merç haline gelmiştir. 

Türk ormancısı da, bu yetersiz kanunların 
uygulayıcısı sıfatiyle sevimsiz hale getirilmiş, 
halk düşmanı olmuş, devlet içinde bir impara
torluk kuran bir hüviyetle nitelendirilmiştir. 

Ormancı, nihayet elindeki kanunu uygulayan 
bir görevlidir. Bu takdirde neden bir meslek ca
miası suçlansın? Sanırım buna hakkımız yok
tur. 

iBir meslek müntesibi ve milletvekili olarak 
Yüce Mecliste bu hususun müdafaasını yapmak 
da elbette görevimdir. Bu mevzunda konuşan 
muhterem arkadaşlarımın, hislerine râm olma
dan meseleleri tek yönlü almamaları, ölçülü ve 
derinliğine tetkik etmeleri istirhamında buluna
cağım. Ayrıca, bu husus bir alınganlık ve ser
zeniş olarak da nitelendirümemelidir.. Realite 
budur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sosyo - ekonomik tedbirler getiren kanunla

ra ihtiyacoîduğundan bahsettim. Nedir bunlar? 
Şimdi bunları eleştirelim : 

Meselâ 6831 sayılı Kanunun 13 ncü madde
sine göre, orman köylülerinin kalkınması için 
her yıl bütçeye 50 milyon lira fon konması ka
nuni bir mecburiyet iken ve şimdiye kadar da 
800 ilâ 850 milyon olması gereken bu meblâğ, 
ancak 20 milyon lirada donmuş kalmıştır.. Ya
sağı savuşturma kabilinden bir şeydir bu tatbi
kat. İkinci Beş Yıllık Plânda gösterilen hedef
lerle, bütçeyi uygulamanın da taban tabana zıt 
olduğu bir gerçektir. Orman köylülerinin, kal
kınmasını beklemeye tahammülü olmadığı ise 
ayrı bir gerçektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Af kanunu mevzuu üzerinde konuşuyoruz, 

«Bunlara ne lüzum vardı» diyenleriniz olacak
tır belki. Af, görüyorsunuz meseleyi halletmi
yor. Biz, meseleyi kökten halledecek sosyo -
ekonomik tedbirleri teklif edeceğiz ve bunun 
üzerinde durmalıyız, bu yola girmeliyiz; çıkış 
yolu, necat yolu da budur. 

1. Orman köylülerinin kalkınması için, or
mancılık, hayvancılık, tarım ve köysel yerleşim 
ve toplulaşma yönünden entegre havza plânla
masına göre yatırımlara gidilmesini, 

2. Gerçek ve ilmî bir arazi klâsifikasyonu-
na dayalı, erozyon tehlikesi olmıyan mikro -
klimatik bölgelerdeki maki sahalarının, çay, 
zeytin, narenciye, tütün ve fındık kültürüne el
verişli yerlere tefrik ve tahsisine gidilmesini, 

3. Orman ve sair arazi mülkiyetinin hallini 
gerçekleştirecek bir tahdit işinin öncelikle ta
hakkuk ettirilmesini, 
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4. 'Bütün bunların, tor plân bütünlüğü için
de tatbikata ve tahakkuka konulmasını, 

'5. Millî ekonomide nüfus başına payı 250 
ilâ 300 lirayı geçmîyen orman köylülerinin geri 
kalmışlığının nedeninin iyice araştırılarak, bu
nun sadece ormancılık tatbikatına yükletilme
den efkârı umumiyeye anlatılmasını ve umumi 
efkârın bu hususta bilinçlenmesinin teminini, 

6. Orman köylülerinin kalkınması işinin ve 
hedefleri iyice te'sbit edilen tedbirler manzume
sinin hizmet gören diğer sektörlerce de işbirliği 
halinde ve yıllık programlarla bir koordinas
yon altında yürütülmesini, 

7. Keza ormancılık tatbikatında istihdamın 
bugün olduğu gibi birim fiyat ve yevmiye esası
na göre değil, bütün ormancılıktaki istihdam 
faaliyetlerinin, köylülerin kendi aralarında kur* 
dukları kooperatifler yoluyla yapılma esasının 
kabul edilmesini, 

8. Orman mallarının, orman işletmelerince 
üretildikten sonra, orman depolarında işletme
lerin ekonomik çalışma ve yatırımlarını engel-
lemiyecek b'r fiyat seviyesinde köy orman koo
peratifleri eliyle satış ve pazarlamasının yapıl
masını, 

9. Orman yollarının, orman köy yollarını 
da kamacına alacak şekilde plânlanıp, YSE 
G-enel Müdürlüğü ile de işbirliği halinde ve se
nede muayyen bir kilometreden de eksik olma
mak kayıt ve şartiyle ayrı bir plânlama ile yol 
inşaat hedeflerinin tâyin ve tesbit olunarak, yol 
ulaşım sorunlarının halledilmesini, 

10. Mülkiyet vuzuha kavuşturulmuş, saha 
emniyeti ve finansman imkânları temin edilen 
her sene 200 bin hektarlık bir sahanın ağaçlan
masının yakılarak bu olanağın devamlı işler ha
le getirilmesini bu Meclis oiarak sapryamazsak, 
bu geçici aflarla, çırılçıplak aflarla bu dâvanın 
çözümleneceğine inanmıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Orman Bakanlığımızın kuruluş nedeni de, 

ormancılığımızın ve ormanıci ve civarı orman 
köylerimizin sorunlarını çözüme bağlaması ga
yesini gütmekte idi. Şimdiye kadar partilerin 
yapamadı«b. bu sosyo - ekonomik kanunları, bu 
reform Hükümetinden bekliyoruz. Bizim, Millî 
Güven Partisi olarak görüşümüz; ormanlarımı
zın korunması çaresinin, sadece adliye koridor
larını ve hapishaneleri orman köylüleriyle dol

durmak, geçim vasıtalarını da elinden almakla 
değil, bunlara iş bulmak, hayat imkânları sağ
lamak ve yukardaki sosyo -ekonomik tedbirleri 
ittihaz etmekle kabil olacağını görüyor ve bir 
kere daha tekrarlıyoruz ki, Hükümetin, Yüce 
Meclise af kanunlariyle değil, bu sosyo - ekono
mik kanunlarla birlikte gelmesini temenni eder
dik. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Orman Bakam Sayın Salâhat-
tin înal söz istemiştir, buyurunuz Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Saj/ın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Orman suçlarının affına ilişkin kanun tek
lifinin tümü üzerinde geçenki oturumda sayın 
milletvekilleri, grupları adına veya kendi adla
rına konuşmalar yaptılar. Yapılan konuşmala
rı dikkatle dinledim. Konu üzerinde önemle 
durdukları için bu kıymetli ve yararlı konuşma
larından dolayı sayın konuşmacılara hassaten 
teşekkür etmek isterim. 

Konuşmalarda, bir yandan ormancılık poli
tikamız, orman mevzuatımız Bakanlığımız ça
lışmaları ve idaremiz personelinin davranışları 
eleştirildi, öte yandan da kanun teklifi hakkın
da görüşler açıklandı. Hem Bakanlığımıza iliş
kin eleştirmeleri cevaplandırmak, hem de kanun 
teklifi hakkındaki düşüncelerimi1 arz etmek 
üzero huzurunuzu işgal etmeş bulunuyorum. 

Arz edeceğim cevaplar, her hangi bir şekil
de polemiğe meydan verilmemesi için grupları 
ve şahısları hedef tutmaksızm genel mahiyette 
olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 
önce, ormancılık politikamıza ilişkin konu

lara değineceğim. Ormancılık; modern tekniğin 
gereklerini uygulamak suretiyle idare ettiği ve 
işlettiği ormanlarla, diğer toprak işliyen sek
törlerle birlikte yurt bütünlüğünü sağlar; ik
lim, su, toprak rejimimiz üzerinde olumlu etki
ler yapar ve özellikle erozyonu önler, halkın 
sağlığını korumada, memleketteki turistik ve 
sportif aksiyonların gelişmesinde yardımcı olur, 
millî ekonomiye devamlı olarak hammadde sağ
lamak suretiyle hizmet eder, geniş vatandaş 
kütlelerinin iş ve geçim alanı bulmasını müm
kün kılar, yurt savunmasını kolaylaştırır ve ni
hayet yurdu bir servet kaynağına sahip kıla
cak iktisadi itibar sağlar. 
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Ormancılığın kısaca özetlediğimiz bu hiz
metleri, büyük bir çoğunluk millî karakter arz 
eden kolektif hizmetlerdir. Çünkü, bunların 
yapılmasından hâsıl olan faydalar ve yapılma-
masından çıkan zararlar bütün milleti ilgilendi
ril'. işte, görülen bu hizmetlerin kamu hizmeti 
niteliğinde oluşudur ki, ileri ve geri bütün 
memleketlerde devletleri, bu konu ile çok ya
kından ilgilenmeye sevk etmiştir. Devletin or
mancılıkla ilgilenmesi, orman - halk ve ormancı
lık - millî ekonomi ilişkilerini düzenlemesi, bü
tün. ormanlar üzerinde denetleyici bir rol oyna
ması ve istikrarlı bir ormancılık politikası iz
lemesiyle olur. Bu politika, millî amaçlar üzeri
ne oturtulur ve buna göre çıkartılmış olan ka
nuni mevzuatta da ifadesini bulur. 

Ormancılık politikasına temel teşkil eden 
amaçlar, mülkiyet farkı gözetilmeksizin bütün 
memleket ormancılığını içine alan ve bütün 
ormancılık çalışmalarına yön veren amaçlar
dır. Bunlar, her memleketin doğal, ekonomik, 
sosyal ve kültürel durumuna göre belli değildir, 
fakat genel olarak üç unsurdan meydana gelir. 
Bunlar da: Ormanların korunması, işletilmesi 
suretiyle topluma sürekli faydalar sağlanması, 
yetmediği takdirde orman varlığının nisbetinde 
artırılmasıdır. 

Her memleketin özelliğine göre bunlardan 
birisi veya ikisi ormancıhk politikasının ağırlık 
noktasını teşkil eder. Örneğin; ingiltere'de, İs
panya'da, israil'de ağırlık noktası ağaçlandır
mada, halbuki isveç ve Finlandiya tta fayda
lanma üzerinde toplanmıştır. Türkiye ve benzeri 
memleketlerde ise, koruma ve ağaçlandırma ön 
plânda gelir. Bununla beraber, her üç amaç bir 
sistem teşkil eder. Başarılı bir politika, bunları 
önemleri ve ağırlıklariyle dengeli bir şekilde 
yürüten bir politikadır. Ancak, memlekette ol
duğu gibi, özellikle Türkiye'de ormancılık poli
tikasının tesbit edilen amaçları başariyle ger 
çekleştirilmesi, bâzı koşulların mevcut olması
na bağlıdır. Ama, her şeyden önce şu hususla
rın Devletçe ve milletçe bilinmiş ve içtenlikle 
kabul edilmiş bulunması gerekir. 

Ormancıhk politikası, diğer politikalara 
oranla ayrı bir özellik taşır bunun içindir M, 
büyük zorunluklar olmadıkça bu politika değiş-
tirilmemelidir. iktidar ve Hükümet değişiklik
lerinin etkisinden mutlak uzak tutulmalıdır, 
partilerarası rekabete konu yapılmamalı ve bu 

politikanın partilerüstü niteliği mutlaka kabul 
edilmelidir. 

Memleketimizde, Devletin ormancılık poli
tikası konusuyla yakından ve sürekli bir şekil
de ilgilenmesi Tanzimattan sonra başlar. Bu il
gilenmenin çıkış noktasını, Devletin içinde bu
lunduğu malî kriz dolayısiyle ormanlardan ge
lir sağlamak düşüncesi teşkil etmiştir. Bu ne
denledir ki, izlenen ormancıhk politikası daha 
çok ormanlardan bol ölçüde faydalanma ve bir 
de bu varlığı yetersiz ölçüler içerisinde koruma 
temeli üzerine oturtulmuştur. Bu görüş ve dü
şüncenin sonucu olarak ortaya konan 1870 ta
rihli ilk Orman Nizamnamesinde, faydalanma 
ve koruma hükümleri dışında ormanların imarı, 
bakımı, varlığının artırılması, düzenli bir or
mancılık işletmesi ve ormanların çeşitli kolek
tif hizmetleriyle ilgili hükümlere yer verilme
diği görülür. 

Daha sonraki tarihlerde Devlet, ormancıhk 
konusunda istikrarlı ve isabetli bir görüşe sa-
hibolamamış ve zaman zaman ortaya çıkan so
runları ayrı ayrı ve palyatif karakter gösteren 
mevzuatla çözümlemek ve geçiştirmek istemiş
tir. 

Tam bir ormancıhk politikasının ortaya çı
kabilmesi için 1937 yılma kadar beklemek ge
rekmiştir. 1937 yılında yürürlüğe giren 3116 sa
yılı Orman Kanunu, böyle bir politikanın ifade
sidir. Bu kanun, Türkiye'de ormanı ekonomik, 
sosyal, kollektif fonksiyonlariyle millî bir varlık 
olarak mütalâa eden, modern ormancıhk işlet
mesinin kuruluş ve gelişme imkânlarını hazır
lamak istiyen, mevcut ormanları kalite bakımın
dan yükseltmek ve kantitesi bakımından artır
mak amacını toplu bir şekilde güden bir Orman 
Kanunudur. 

Yine 1937 yılında yürürlüğe giren 3204 sa
yılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu 
da aynı amaçlarla meydana getirilen ve bütün 
ormancılık hizmetlerini toplu bir bütün halin
de bünyesinde topiıyan ilk Orman Teşkilât Ka
nunudur. 

Bu kanunların gerekçelerinde ve o tan hler-
de başta Atatürk olmak üzere yetkili Devlet 
adamlarının kanunların yürürlüğe girmesi mü
nasebetiyle yaptıkları konuşmalarda, her or
mancılık politikasının ihtiva etmesi gereken üç 
ana amaç açık olarak ifade edilmiştir. Bunlar 
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da; Mülkiyet anlaşmazlıkları da çözümlenmek 
şartiyle geniş anlamda ormanları korumak, or
manları sürekli ve düzenli bir şekilde işleterek 
ekonomik ve koîlektif faydalarından yararlan
mak, memleket orman varlığını gerektiği ka
dar artırmaktır. 

3116 sayılı Orman Kanunu, muhtelif tarih
lerde değişikliğe uğratılmış ve 1956 yılında yü
rürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu ile de 
yürürlükten kaldırılmıştır. Fakat kanunun de
ğişmesine rağmen Devletin izlemekte olduğu 
ormancılık politikası amaçlar bakımından bu 
kanunlarda bir değişikliğe uğramamıştır. Bu 
amaçlar, 1961 yılında yürürlüğe giren Anaya
samızın ilgili hükümleriyle de perçinlenmiştir. 

Bu kısa açıklamadan da anlaşılacağı üzere, 
Türkiye ormancılık politikası doğru bir istika
mete yöneltilmiş ve amaçları da uygun olarak 
çizilmiştir. Bu amaçları gerçekleştirmek üze
re geniş bir teşkilât kurulmuş ve teşkilât, teori 
ve tatbikat bakımından iyi yetişmiş bir personel 
kadrosuyla da donatılmıştır. Memleketimizde 
ormancılık politikası doğru bir istikamete yönel
tildiği, geniş bir teşkilât kurulduğu ve teşkilât 
yeter kalite ve kantitedeki personelle donatıl
dığı halde, memleketin yıllardır çözülmiyen bir 
ormancılık dâvası vardır. Bu dâva çözümlen
mediği içindir ki, ormancılık politikası amaçla
rının ağırlık noktasını teşkil eden korumayı, bü
tün gayretlere rağmen gerçekleştirmek mümkün 
olamamıştır. Ormanların mülkiyeti emniyet al
tına alınamamış, sınırlama işleri bitirilememiş 
ve yapılanlar da yeterli nitelikte olamamıştır. 
Hayvan ve özellikle keçi otlatması, yangınlar, 
tarla açmaları, izinsiz kesimler ve orman için
deki. yerleşmelerle orman varlığımız azalmakta
dır. 

Nitekim, memleketimiz ormanlarının eskiden 
bu yana ilkel hayvan ve keçi otlatması dola-
yısiyle uğradığı zarar ve ormancılık faaliyetle
rimizi engelleyici etkisi ölçülemiyecek derecede 
büyüktür. Bu zarar, son yıllarda hayvan sayısı
nın eskiye kıyasla artması, birçok otlakların ta
rıma geçmesi ve verimsiz hale gelmesi sonucu 
daha da artmıştır. 

Bu ölçüsüz tahriplerin sonucunda, memleke
tin iklimide ve suların akış rejiminde düzensiz
likler olmaktadır. özellikle, suları tutan ve 
akan suları frenliyen ortada bir faktör olmadı

ğı için, dereler ve çaylar başıboş akmakta, ve
rimli topraklar ve yerleşme alanları büyük teh
likelerle karşı karşıya kalmaktadır. Memleketin 
bu yüzden her yıl yüz milyonlarca liralık mal 
zararına ve ayrıca can kaybına uğradığı bir 
vakıadır. 

Özet olarak ifade etmemiz gerekir ki, teşki
lâtta görev almış teknik ve diğer personelin bü
tün çabalarına rağmen, Türkiye ormancılığı 
için hayati bir önem taşıyan koruma fonksiyo
nu yerine getirilememektedir. Korumayı sağla
mak mümkün olmayınca, Türkiye ormancılık 
politikasının ikinci önemli amacını teşikl eden 
sürekli faydalanmayı da, arzu edildiği biçimde 
düzenlemek kabil olamamaktadır. Ancak, ko
rumanın tam ve kolaylıkla mümkün olduğu yer
lerde ormancılığın teknik icapları yerine geti
rilebilmektedir. Sayısı 190 a yaklaşan orman iş
letmelerimizden, bu nitelikteki işletme sayısı
nın, iki elimizin parmak sayısını aşamıyacak 
kadar az olduğunu üzülerek ifade etmek yerin
de olur. 

Diğer yönden, Devlet ormanlarının köylü, 
halk lehine yıldan yıla artan faydalanma hak-
lariyle yüklü olması, Devlet Orman işletmele
rini güç durumlara düşürmektedir. 

Nitekim, Devlet Orman işletmeleri 1937 yı
lında Orman Kanunu gereğince hak sahibi 5,5 
milyon kişinin zati ve müşterek ihtiyaçlarını 
karşılar iken, bugün nüfusun artması nedeniy
le ihtiyaçlarının karşılanması gereken nüfus tu
tarı 12 milyona yükselmiş bulunmaktadır. Hal
buki, memleketimiz orman varlığında, bu oran
da bir artış olmadığı gibi, aksine devamlı tah
ripler yüzünden bir azalma olmuştur. 

Üretim ve değerlendirme metotlarının daha 
modern bir hale getirilmesi için büyük ölçüde 
revizyonlara ihtiyaç duyulmakta ve yapılmasına 
çalışılmaktadır. Devlet Orman işletmelerinin ku
ruluşlarının tamamlanabilmeleri için yol, bina, 
transport tesisleri ve benzerleri bakımından bü
yük yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türkiye'nin orman varlığı 18 milyon hek
tardır. Bunun memleket genel alamna oranı 
% 23 tür. Halbuki, Türkiye'de bir yandan bo
zulan bitki, toprak ve su dengesinin düzeltil
mesi, diğer yandan artan nüfusun orman ürün
lerine olan ihtiyacının karşılanması için, bu ora-
iiın % 25 - 30 a çıkartılması gerekmektedir. 
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Bunun için, su toplama havzalarındaki mutlak 
orman topraklarından başlamak suretiyle, geniş 
alanlarda ağaçlandırma yapmak gerekir. Kal
dı ki, mevcut ormanların 2/3 si, yani yaklaşık 
olarak 11 milyon hektarı bozuk ormandır. Bu 
ormanları kısa sürede ağaçlandırmak suretiyle 
imar ve ıslah edilmeleri zorunluluğu vardır. 

Türkiye ormancılık politikasının buraya ka
dar sayılan ana amaçları yanında araştırma, eği
tim, propaganda, yayın ve benzeri diğer yan 
amaçlan da vardır ki, bunların da yeteri dere
cede gerçekleştirilmesi için büyük çabalara ihti
yaç görülmektedir. 

Bu açıklamalar göstermektedir ki, Türkiye 
ormancılığının çözümlenmesi gereken çok sayı
da çeşitli ve gerçekten çetin sorunları vardır. 
Sorunların çözümü, her şeyden önce problemle
ri doğuran gerçek nedenlerin bilinmesine ve 
giderilmesine bağlıdır. Sorunları doğuran ne
denler çok çeşitli olup, bunları tabiî, ekonomik, 
sosyal, kültürel ve tarihî kaynaklarda aramak 
gerekir. Ama, bu nedenleri İM anagrupta top
lamak mümkündür. Bunlar da; 

1. Ormancılık politikasındaki istikrarsız-
ve amaçlara riayetsizlik, 

2. ihtiyaç ve servet arasındaki dengesizlik
tir. 

üzülerek ifade etmek lazımdır M, Türkiye 
ormancılık politikasının en çok muhtaç olduğu 
oturmuşluk, bugüne kadar sağlanamamıştır. Di
ğer yönden, belli edilen amaçların gerçekleşti
rilmesinde de çeşitli etkiler ve nedenlerde sada
katsizlik ve ahde vefasızlık gösterilmiştir. Ne 
yazıktır ki, Türkiye ormancılığı bu yüzden çok, 
pek çok zarar görmüştür. 

Ormancılık sorunlarının doğuşunda rol oy
nayan ikinci önemli bir diğer faktör de, orman 
ürünlerine olan ihtiyaçla bunu karşılayacak kay
naklar arasındaki dengesizliktir. Ancak, ihtiyaç 
ve kaynak arasındaki bu dengesizlik sadece or
man ürünlerine olan ihtiyaçtan değil, bir de ta
rım arazisi ve otlatma alanı bakımındandır. 

Türkiye'de mevcut 35 bin köyün hemen ya
rısı, 9 milyona yaklaşan nüfusuyla orman içinde 
ve orman kenarında yaşar. Buradaki halk, ge
çimini tarım, hayvancılık ve ormancılık yoliyle 
sağlar. Halkın ormanlardan faydalanması, or
man ürünlerinden çeşitli şekillerde yararlanmak 
ve bir de orman işletmelerinde iş bulmak sure

tiyle olur. Zamanla nüfus arttığı, genel hayat 
standardı yükseldiği, ihtiyaçlar çoğaldığı ve çe
şitlendiği ve fakat buna paralel olarak primitif 
tarım ve hayvancılık metotlarında gerekli ısla
hat yapılmak suretiyle verimde artış ve ayrıca 
ormancılık işletmelerinde gerekli entansite yete
ri kadar sağlanmadığı içindir ki, mevcut tarım 
ve otlatma alanları büyüyen ihtiyacı karşılıya-
mamaktadır. 

Halk, içine düştüğü geçim sıkıntısını daha 
kolay bir yoldan, yanı başındaki ormanlardan 
izinsiz olarak faydalanmalarla gidermek iste
mektedir. Bu ise, ormancılık yönünden ihtiyaç 
ve mevcut servet dengesizliğini hızla artırmak
ta ve ormancılığı, çözümü gün geçtikçe güçleşen 
bir sorunla karşı karşıya bırakılmaktadır. 

Aslında, orman varlığımız bugün için de, ge
lecek için de ihtiyaçlarımızı karşılıyacak bir po
tansiyele sahiptir. Ancak, bu varlığın titizlikle 
korunması, gerekli imar ve ıslah işlemlerinin ya
pılması, ileri bir ormancılık tekniğinin uygulan
ması olanaklarının sağlanması şartına bağlıdır. 
Bakanlığımız bu olanakları sağlamanın yoğun 
çabası içindedir. 

Sayın milletvekilleri; konuşmalar sırasında 
Bakanlığımıza ilişkin çeşitli hususlara da deği
nildi. Şimdi bunlara sırasıyla cevap vermiye 
çalışacağım, önce, Orman Kanunu ile ilgili olan
lar. 

Sayın konuşmacılardan bâzıları Orman Ka
nununun, orman tarifini bugünkü koşullara gö
re yetersiz buldular. Ağaç ve ağaççıkla kaplı 
olan yerlerin orman sayılmasının isabetsiz bir 
hüküm olarak nitelendirdikten sonra, buna göre 
her yerin orman sayılacağını ve orman suçu 
işlenmiyecek bir yerin kalamıyacağını ifade et
tiler. Halbuki, orman tarifini, 1 nci maddenin 
ikinci fıkrasının 11 bendi, ağaç ve ağaççıkla 
kaplı olmasına rağmen, nerelerin ormandan sa-
yılmıyacağını açıkça ortaya koymuş bulun
maktadır. 

Örneğin; sahipli arazideki fıstık çamlıkları, 
palamut meşelikleri, her nevi meyveli ağaç ve 
ağaççıklar, aşılı ve aşısız zeytinlikler, yerine 
göre orman ve toprak muhafaza karakterini 
taşımayan funda ve makilerle örtülü olan yer
ler orman sayılmamaktadır. Bu bakımdan, or
man tarifini sadece bir fıkra ile değil, madde
nin bütünüyle ele alarak değerlendirmek lâzım
dır. 
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Ayıica, bir yerin orman sayılan yerlerden 
olup olmadığının, Orman Bakanlığınca belirti
leceğini ilişkin geçici 1 nci maddeye de deği
nildi. Bu hüküm, bilindiği üzere henüz orman 
tahdidi yapılmamış olan yerlerde uygulanır. 
Kanun koyucu, hukukî yönü yanında, özellikle 
teknik yönünün ağırlığını hesaba katarak, he
nüz tahdidi yapılmamış olan yerlerin, orman 
sayılan yerlerden olup olmadığı hususunda ka
naat belirtmeyi Orman Bakanlığına bırakmış
tır. 

İleri sürüldüğü gibi, Bakanlıkça mahallinde 
yaptırtılari bu inceleme, zaptı tutanlar tarafın
dan değil, yönetmeliğe göre ormancı ziraatçı 
ve veterinerden kurulu bir heyet tarafından 
yapılır, Bakanlık kanaatini bu rapora göre ve
rir. 

Bu münasebetle önemli gördüğüm bir husu
sa işaret etmek isterim : 

Bilindiği gibi, Anayasanın 131 nci maddesin
deki son değişiklikle getirilen bir hüküm, Ana
yasanın yürürlüğünden önce, orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş bâzı yerlerin orman reji
mi dışına çıkarılabileceğini öngörmektedir. Bu 
hükmün uygulanmasını sağlayıcı tasarı kanun
laştığı takdirde, Orman Kanununun, gerek or
man tarifiyle ilgili, gerekse orman sayılıp sa
yılmamayla ilgili hükümleri bir açıklığa kavuş
turulmuş ve dolayısiyle bu hükümlerden doğan 
bütün ihtilâflar kökünden halledilmiş olacak
tır. 

Bu konuda, daha önce hazırlanıp Yüce Mec
lise sunulmuş olan kanun tasarısı geçici nite
likte ve bâzı yönleriyle yetersizdir. Tasarı, bü
tün meslek kuruluşlarının ve cemiyetlerin, Or
man Mühendisleri Odasının, Orman Fakültesi
nin de görüşleri alınmak suretiyle daha mükem
mel bir hale getirilmiştir ve pek yakında Yü
ce Meclise sunulacaktır. 

Orman Kanunuyla ilgili olarak üzerinde 
durulan bir diğer husus da ,kesim ve çekim 
yapan "köylülere pazar ihtiyacının tam olarak 
verilip verilmediği konusu olmuştur. Aslında 
Bakanlığımız, Orman Kanunun 34 ncü madde
si hükmünü, bütün ormanlık bölgelerde titiz
likle ve köylü lehine toleransla hareket ederek 
aynen uygulamaktadır. Görüşmelerde bir mi
sâl olarak Tosya üzerinde durulduğu için, 
buraya ait 1970 rakamlarını arz etmek iste
rim. 

Bu madde hükümlerine dayanarak talepte 
bulunan 135 kişi olmuştur. Bunlardan 9 u, 
maddenin öngördüğü şekilde hem kesim, hem 
de çekim işlerini yapmadığı için hak sahibi ola
mamışlardır. Geriye kalan 126 kişiye, kanuni 
hakları olan pazar ihtiyaçları, toplam 1 022 
metreküp tomruk verilmiştir. 

Orman köylüsünün kalkındınlmasıyla ilgili 
hususlara da bu konuşmalarda değinilmişti. 
Konuşmacılar, orman içinde ve kenarında ya-
şıyan köylü halkın geçim sıkıntısı içinde bulun
dukları ve hayatlarını idame için orman suçu 
işlediklerini, Devletin, suç nedenlerini ortadan 
kaldırmak için tedbir almadığını, hattâ Orman 
Kanununun âmir hükmüne rağmen her yıl Ta
rım Bakanlığı bütçesine konması gereken en az 
50 milyon liralık kalkınma kredisinin esirgen
diğini dile getirdiler. 

Köylü halkın içinde bulunduğu güç durum 
hakkındaki görüşlere hiç şüphesiz biz de katı
lıyoruz. Ormanların korunmasını ve köylü hal
kın kalkındırılmasını ve dolayısiyle sosyo - eko
nomik tedbirlerin alınmasını öngören bu öde
neğin bütçede yer alamaması sorumluluğu, hiç 
şüphesiz Bakanlığımıza aidolmaması gerekir. 
Bununla beraber Bakanlığımız, Anayasanın, 
orman köylüsünün kalkındırılmasını Devlete 
görev olarak veren hükümlerini göz önünde tu
tarak, orman içi ve kenarı köylü vatandaşların 
kalkındırılması için gerekli tedbirlere yönelmiş 
bulunmaktdaır. Bakanlığımız, bu amaçla bün
yesi içinde bir Orman - Köy ilişkileri Genel Mü
dürlüğü kurmuş, yardımların daha da etkili bir 
hale getirilmesi için bir «Orman köylerini kal
kındırma fonu» tesisi cihetine gidilmiştir. Buna 
ait kanun tasarısı yakında Yüce Meclise sunu
lacaktır. 

Sayın konuşmacılardan bâzıları, Orman Ka
nununun uygulanmasıyla ilgili olarak bâzı ak
saklıklara da değinmişlerdir. Bu meyanda, «Ke
silen ağaç kadar yeni ağaç dikiliyor mu? Kesim 
ve çekim için verilen para miktarı azdır. Zati 
ihtiyaçlar yeterince ve zamanında verilmiyor. 
Ayrıca, kalitesi düşük ağaçlar seçiliyor ve uzak 
yerlerden veriliyor» denilmiştir. 

Ormancılığın prensiplerinden birisi ve en 
bagta geleni, devamlılık prensibidir. Bu prensi
be göre düzenlenen amanejman plânları, tabiî 
gençleştirme ve suni gençleştirme yapılacak 
yerleri zamanlanyla bel]] eder, Böylece, plân 
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gereğince yapılacak kesimlerin geleceği, tabiî 
ve suni yolla yapılacak gençleştirme metotları 
ile garanti edilmiş olur. 

Tabiî gençleştirmenin ekolijik koşulları ba
kımından mümkün olduğu yerlerde, bu işi Or
man Genel Müdürlüğü yapar, suni gençleştir
menin, yani ağaçlandırmanın ekim ve dikim 
yoluyla yapılması gereken yerlerde ise, önemi 
nedeniyle Bakanlığımız bünyesinde yeni kurul
muş bulunan Ağaçlandırma ve Erozyonu Kont
rol Genel Müdürlüğümüz yapar. 

Devlet ormanlarındaki kesim ve çekim fi-
yitları, idarece bir yönden köylü vatandaşın ge
çinme olanakları diğer yönden de memleketin 
genel ekonomik durumu ve orman ürünleri pi
yasayı göz önünde tutulmak suretiyle ayarlan
maktadır. Ayrıca, ayarlanan bu fiyatlar üze
rinde karşılıklı anlaşmaya varılmakta ve sap
tanan birim fiyatlar mutat yerlerde ilân edil
mektedir. 

Yıldan yıla değişen hayat pahalılığı ve piya
sa değişiklikleri göz önünde tutularak, köylü 
vatandaşa ödenen ücretlerin imkân nisbetinde 
artırılmasına çalışılmaktadır. 

Nitekim, Tosya Orman İşletmesinde kesim 
ve çekim birim fiyatları, ortalama olarak, geçen 
yıla oranla tomrukta % 15, maden direğinde 
ve sanayi odununda % 21 artırılmıştır. 

Diğer yönden, orman ürününün beher met-
rekübünün idarece 30 liraya mal edildiği iddi
ası da varit değildir. Zira, beher metreküb için 
yapılan kesim ve çekim fiilî masrafları bu işlet
mede, yani Tosya'da 69 - 79 lira arasındadır. 
Ayrıca bu masrafa, genel idare masrafları, or
man bakım masrafları ve amortismanlarla, yüz
de 10 temettü hissesi ve tarife bedeli eklenir. 
Buna göre muhammen satış bedeli teşekkül 
eder ki, bu miktar, iddia edilen 30 liranın çok 
üstündedir ve 1971 yılı için bu bedel, Tosya iş
letmesinde ortalama 300 liradır. 

Zati ihtiyaçlara gelince; Orman Bakanlığı, 
ormanlara 10 kilometre mesafedeki köyler hal
kına zati İhtiyaç olarak tarife bedelinin sadece 
1/10 tutarını almak suretiyle yapacak ve yaka
cak odun vermektedir. Beher metreküb yapa
cak için, yani tomruk için, 2 ilâ 3 lira, beher ton 
yakacak odun için ise, 30 liâ 40 kuruş alınmak
tadır. Zati ihtiyaçlar, kanun hükümlerine uyul
mak suretiyle, ormanların tahammülü müsait 

I en yakın yerlerden verilir. Ancak, yakın çevre-
de tahammülü müsait orman bulunmaması ha-

I İmde, mecburen tahammülü müsait yerlere gi
dilir. 

Zati ihtiyaçların verilmesi ve hak sahiplerin
ce alınması, orman tüzüğü gereğince, belirli 
esaslara bağlanmış bulunmaktadır. Bu esaslara 
göre, köylülere uygun gelen ve 1 aydan eksik 
olmamak üzere tâyin ve tebliğ edilen süre için
de bu ihtiyaçların gösterilen yerlerden alınması 
gerekmektedir, îdaremiz, bu esaslar dâhilinde 
köylü halkın zati ihtiyaçlarını zamanımda ve 
yeterince karşılamakta ve alacakları ürünün işle
rine yarıyacak kalitede olmasına özellikle dik
kat etmektedir. 

lOrman idaresi personelinden şikâyetler : 
ıSayın konuşmacılardan bâzıları orman ida

resi personelinin, özellikle köylü halka karşı ha
şin davrandıklarından yalanmışlardır. Şahsan 
böyle bir iddia ve ithama katılamıyacağım. Zi
ra, Türk ormancısı, öteden beri en küçük kade
medeki memurundan en yüksek kademedeki 
memuruna kadar orman köylüsü ile iş ve kader 
birliği içinde ve yan yana çalışagelmişlerdîr. 
Kuş uçmaz ve kervan aşmaz dağ başlarındaki 
köylü halkın, sadece ormancılık alanında değil, 
tonunun ötesinde, onlarım, çok çeşitli dert ve di
lekleri ile de ilgilenerek, kendililerine her ko
nuda yatfdnmıcı ollmuışllardır. 

Bâzı mahallerde küçük sanat erbaibına ye
teri kadar ve ucuz fiyatla yakacak odun veril
mediği ide söz konusu edilmiştir. 

Bu şeküde ağaç işliyem sanat erbabına pa
zarlıkla, ;Satnş Yönetmeliği gereğince, senelik 
kapasiteleri göz önünde tutularak, ihtiyaçları 
oranında orman emvali verilmektendir. Bunla
rın satış fiyatları o mahallideki piyasa satış fi
yatlarımın son 3 aylık ortalaması olarak tesibitt 
edilmektedir. Bunun dışundaki uygulamalar 
çok çeşitli sakıncalar doğurduğu içün, uzun yıl
larım denemesinden sonra bu sistem kabul edil-
ımiştir. 

Ayrıca, ormancılık bölgelerinde çok sayıda 
endüstriyel tesisler kurulmasına gidilmediğin-
ıdecı de şikâyet ©dUimöfetir. 

Yurdumuzda orman ürünleri işliyen endüst
rinin kuruluşu, Devlet Kanlama Teşkilâtınca 
bir disipline bağlanmış bulunmaktadır. Buna 
göre, makro ve mıiıkro envanter çalışmalarımın 
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bitirilmesi ve fizilbilite önceliği araşitriraıalarmım 
tamaM&nmılş olmalsı gerekmektedir. Bu çalış
malar (tamamlandıkça nerelerde ve ne türlü 
endüstriyel tesisüerin kurulacağı tesbit edilecek 
ve durum kamu oyuna duyurulacaktır. Bu 
(türlü çabışmalanin önümüzdeki bir yıl içimde 
bitirileceğini ummaktayız. 

Bu bölümle ilgili mlârulzaftımı bitirirken bir 
konuya değinmeden geçemiyeceğkn. 

Sayım konuşmacılardan bâzıları, Anayasa
nın 131 nci maddelsindn 5 nci fıkrasındaki şart
lara uyan, yami orman rejimi dışında kaldığı 
ilmen ve fennen anlaşılan yerleri açanların 
affedilmeleri kadar tabiî bir şey olamayacağını; 
ileri sürmüşler ve bu konuda bir de önerce 
verdiklerini ifade etmişlerdir. HıLç şüphesiz sı
rası gelince ıbu konudaki fikirlerimizi ayrıca 
açıklayacağız, ama heaneoı ifade etmek gerekir 
'ki, ;bu konuyu af kapsamına almak hiçbir ya
rar sağlamaz. Zira, Anayasanın 131 nci madde 
des'inin 5 nci fıkrası, «Anayasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından 
orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan 
tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik ğilbi çeşitli tarım 
alanları dışında, orman sınırlarında hiçjbir da
raltma yapılamaz» hükmünü getirmiş bulun
maktadır. Buna göre, söz konusu açmaların 
1961 yılından önce yapılmış ve yukardaki va
sıfları taşımış olması gerektir. Aslında, bu 
gibi açmalar için elde kamu dâvası bulunması 
da mümkün değildir. Zira, Türk Ceza Kanunu
nun 102 ve 104 ncü maddeleri gereğince, âza
mi 7,5 yıla uzanan dâva, zaman aşımı dolmuş 
bulunduğundan, affa konu bir suç mevzuu da 
olmamak gerekir. 1901 yılından sonraki açma
lar ise, hem Anayasaya aykırı bir eylemdir, 
ühem de önerge sahipleri tarafından esasen öne
rilmiş değildir. Kaldı ki, bu türlü bir affa gi
diş, bütün Türkiye ormanlarında geniş ölçüde 
orman tahriplerine yol açacaktır. 

iSaym milletvekilleri, müsaadenizle şimdi 
görüşme konusu Af Kanunu metnine geçiyo
rum. 

önce ihtisas komisyonu olan Orman Komis
yonunca reddedilen, dafoa sonra Adalet Komis
yonunda son şeklini alan 3 kanun teklifinin 
birlöşik metni çeşitli ve önemli sakıncaları ihti
va etmektedir. Bu sakıcalan, metindeki ilkeler 
'bakımından anaJhatlan itibariyle açıklamaya 
çalışacağım. 

lönce zaman bakımından: 
Bilindiği üzere, Anayasanın 131 nci mad

desi, 22 . 4 . 1976 tarihinde yürürlüğe giren 
1255 sayılı Kanunla değiştirilmiıştir. Söz konusu 
maddenin, «Orman suçları için genel af çıka
rılamaz». hükmü bu tarilhe kadar yürürlükte 
İdi. Bolayısiyle bu süre için bir genel af çıka
rılması da yasaklanmış bulunuyordu. Buna gö
re, bu süreyi kapsıyan bir genel af kanunu çı-
karılamaması, çıkarılacak genel affın bu ne
denledir ki, 22 . 4 . 1970 tarihinden sonraki dö
nem içjin söz konusu olması gerekir. Halbuki 
elimizdeki metin, 1 . 8 . 1971 tarihine kadar el 
konulmuş orman suçlarına ait dâvaları kapsamı 
içine almaktadır. Anayasa hükmüne uyulması 
suretiyle, zaman bakımından af konusu süre
nin 22 . 4 . 1970 tarihinden başlaması ve bu 
tarihten sonraki döneme raslıyan orman suç
larını affetmesi gerekir. 

ıSuç konusu orman emvali bakımından : 
Metinde affa konu olan miktarlar 20 kental 

odun, 5 kental kömür, 5 metrekübü geçmi-
yen gayrimamul, 2 metrekülbü geçmiyen mamul 
ve yarı mamul olarak saptanmıştır. Bu miktar
lar, kanımızca yüksek tutulmuştur. Zira, rapor
da yer alan her 3 kanun teklifinin gerekçesin
de, aftan faydalanmadı öngörülen vatandaşlar 
ormaniçi ve kenarı köylerde oturan fakir, ge
çim sıkıntısı içinde bulunan kimselerdir. Bu 
durumdaki vatandaşların sanilbolabileoekleo 
taşıt araçları ile bu miktar orman ürünlerini 
kaçak olarak taşımaları maddeten mümkün 
değildir. Bu miktar orman ürününü taşıyabil
me, ancak daJha büyük, hattâ sadece motorlu 
taşıt araçları ile kaJbil olabilir. Fakir ve geçim 
sıkıntısı içinde olanlardan gayri kişileri de af
fedeceğinden, affa konu olan bu miktarların in
dirilmesi gerekir. 

Affa konu zatî ihtiyaçların yüksekliği ba
kımından : 

Kanun teklifinde ev, ahır, ambar, samanlık 
ve yayla kulübesi yapmak maksadiyle işlenmiş 
orman suçlarnda 12 metreküb gayrima
mul veya 7,2 me'trekülb mamul ve yarınıamul 
orman emvalinin affedilmesi Öngörülmektedir. 
Bu miktarların, 0331 sayılı Orman Kanununun 
35 noi madde&iinin uygulanmaJsına ilişkin yö
netmelik hükmünden faydalanmak suretiyle 
tesib'i't edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu yö
netmelikte, belirli koşullara uyulmak kay-
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diyle sadece ev için, karşılığı tarife bedeli 
tutarı ödenmek kaydiyle, 12 metrekülb orman 
emvali verilmesi mümkün kılınmıştır. Aynı yö
netmelik, aJhır için verilecek miktarı 2 metreküb, 
ambar için 1 metrekülb, samanlık için 1 metre
külb, yayla kulübesi için 3 metreküb olarak tes-
bit etmiştir. Bu nedenledir ki, metindeki mik
tarlar tesbdıt edilirken, mevzuat hükümleri yan
lış bir şekilde yorumlanmış, eve ilişkin hüküm, 
ahır, amlhar, samanlık ve yayla kulübesine de 
teşmil edilmiştir. Bu yanlışlığın {giderilmesi 
için metinden «ahır, ambar, samanlık ve yayla 
kulübesi» deyimlerinin çıkarılması gerekiır. Kal
dı ki, ev dışımda kalan bu tesisler için mevzua
tın öngördüğü miktarların affı, esasen 1 nci 
maddenin (a) fıkrası kapsamı içine de girmek
tedir. 

öte yandan, inşa edilmiş olmaları dolayısiy-
le idarece el konulamıyan bu emvalin meşru yol
larla edinilmesi halinde ödenmesi (gereken ve 
esasen cüzi ıbir miktar tutan tarife bedelinin 
alınmış olması kaydiyle suçluya terk edilmesi 
gerekir. Aksi takdirde, suç işliyen kimseyi Dev
letin mükâfatlandırmış olması gibi bir sonuç or
taya çakar ki, bunu adalet ve hakkaniyet yönün
den kabul etmek mümkün ol&mıyaoağı gibi, 
halk üzerindeki olumsuz psikolojik etkisi de 
ayrıca hesaba katılmak gerekir. 

İdare şahsi haklarının düşürülmesi bakımın
dan :•' 

Kanun teklifi ile şöyle bir hüküm getiril
mektedir: «Bu madde kapsamına giren suçlar
da Orman İdaresinin 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 112 nci ve 113 ncü maddelerine müste
nit şahsi hakları düşer.» 

Burada yer alan şahsi haklar tazminat ra
porları ile tesbit edilmiş bulunan Devlet orman
larında işlenmiş suçlardan dolayı çıkan zarar
lar, diğer bir deyimle, Devletin suçludan tahsil 
etmesi gereken alacaklarıdır. Bu hüküm ile sa
nık veya hükümlü îbir yönden affediliyor, diğer 
yönden de, fiili ile Devlete verdiği zarar affe
dilmek suretiyle, ayrıca mükafatlandırılıyor. 
Yaptığımız hesaba göre Hazinenin 52 milyon 
liralık bir hakkından feragat etmesi gerekiyor. 
Başka bir deyimle, bu derece büyük bir zarar 
suçlular lehine terkin edilmiş oluyor. Bu şekil
de getirilen hüküm hem Borçlar Kanununun 
anahükümlerine, hem de Türk Ceza Kanununun 
113 ncü maddesine aykırı düşmektedir. Zira, 

Türk Ceza Kanununun 113 ncü maddesi gayet 
açık olarak; «Hukuku âmme idâvasının düşme
si, emval istirdadı ve uğranılan zararın tazmini 
için ikame olunan hakkı şahsi dâvasına halel 
vermez» hükmünü taşımaktadır. 

Kısaca arz ettiğim bu nedenlerle «şahsi hak
ların düşürülmesi» hükmünün metinden çıkarıl
ması yerinde olacaktır. 

Suçların işlenmesinde kullanılan âletlerle 
canlı - cansız taşıt araçlarının ve suç konusu 
orman emvalinin ve eğer paraya çevrilmişse 
bunların bedellerinin iadesi bakımından: 

Kanun teklifi bu bakımdan da büyük bir sa
kıncayı ihtiva etmektedir. Zira, hükmün kanun
laşması halinde, yaptığımız hesaplara ^öre, suç
larda kullanılan çeşitli âletler hariç, canlı - can
sız taşıt araçlarının tutan 101 ve orman emvali 
tutarı ise, 105 milyon liradır. Bu suretle top
lam olarak suçluya iadesi gereken miktar 206 
milyon lirayı bulmaktadır. Bu yola gidilmesi, 
yani orman emvalinin iadesi, biraz önce belirt
tiğim gibi, hem Borçlar Kanununun anahüküm
lerine, hem de Türk Ceza Kanununun 113 ncü 
maddesine aykırı düşen bir işlem olacaktır. Esa
sen, bu hükmün mâkul ve makbul bir gerekçe
sini bulmak da mümkün değildir. Devlet malı
nı kanun dışı yollarla elde eden bir suçluyu 
hem affetmek, hem de suç konusu âlet, araç ve 
Devlet malını kendisine iade etmek, suçluyu sa
dece mükâfatlandırmakla kalmıyaoak, bu gibi 
kimselerin daha sonra suç işleme işini teşvik 
edici bir faktör olarak da olumsuz bir etkide 
bulunacaktır, öte yandan bu teşvik, Anayasa
nın 131 nci maddesindeki; «Ormanlara zarar 
verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade 
edilemez.» hükmüne de aykırı düşecektir. 

Kesinleşmiş bir hükme konu teşkil eden em
val, âlet ve araçların tabi tutulacağı işlem bakı
mından : 

Kanun teklifi ile, «Ancak 1 . 8 . 1971 tari
hinden önce kesinleşmiş bir hükme konu teş
kil eden orman emvali ile âlet, canlı ve can
sız her türlü taşıt araçlarının Hazinece irat 
kaydedilen bedelleri ve bu bedellerin taksit
le ödenmesine müsaade eden işlemlerde, öden
miş taksit bedellerinin sahiplerine iade edil
mesi» şeklinde bir hüküm getirilmiş bulun
maktadır. Bu hükme göre malî formaliteler ne
deniyle henüz' emanet hesabında bulunan 
ve Hazineye irat kayıt işlemi, tamamlanmamış 
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olan paranın hükümlüye iadesi gerekecektir. 
Aslında, sadece bir formalite gereği ortaya 
çıkan bu gecikmeden dolayı bu paranın suçlu
ya iadesi de büyük bir haksızlık olur. 

Bu nedenledir ki, metinden «Hazineye irat 
kaydedilen» deyiminin çıkarılması, bunun ye
rine «Tahsil edilmiş olan» deyiminin konması 
gerekir. 

Değerli milletvekilleri, 
Özet olarak arz etmeye çalıştığım bu husus

lar muvacehesinde, müzakeresi yapılmakta olan 
kanun teklifi metninin, bir af kanunundan 
beklenen fonksiyonları beraberinde getirdiği
ni iddia etmek çok güçtür. Çünkü, bir af Kanu
nu, toplumun sosyal yararlarını saran bir mer
hem olarak her şeyden önce suçluyu terbiye 
edici, yeniden suç işlememe gücünü vermek 
suretiyle onu topluma kazandırıcı nitelikte 
olmalıdır. Halbuki, üzerinde müzakeresi ya
pılan metin;; suçluyu, bir bakıma işlediği suç
tan dolayı mükâfatlandırıcı ve âdeta işledi
ği suç için pirim verici bir karakter taşımak
tadır ve böylece toplam olarak 250 milyon lira
yı aşan bir fedakârlığı ve bağışı zorunlu kıl
maktadır. Bu meblâğı bir affın kapsıyacağı 
atifet anlayış ve ölçüsü ile telif etmek hiç 
bir şekilde mümkün olamaz. 

Sayısı 100 bin civarındaki suçluları, aynı 
suçları işleme durumunda olan ve fakat Dev
letin kanun ve nizamlarına Saygı gösterdikle
ri için suç işlemiyen milyonlarca vatandaşa 
karşı bu şekilde mükâfatlandırmış olma, açık 
bir haksızlık ve adaletsizlik örneği, olur. Bunun 
da ötesinde suç işlemiyen vatandaşlar arasın
da bir pişmanlık duygunsunun doğmasına, hat
tâ bunlarda, suç işleme arzusunun ve cesareti
nin belirmesine de yol açar. 

Değerli milletvekilleri, 
. Millî bir servet olarak nitelendirdiğimiz ve 

çok çeşitli nimetlerinden milletçe faydalandı
ğımız ormanlarımız, büyük bir çoğunluğu ile 
harap, balama, imar ve ıslâha muhtaç durum
dadır. 18 milyon hektar tutan ormanlarımı
zın % 601 bozuk nitelikte olup, en kısa zaman
da imar ve ıslah çalışmaları beklemektedir. 
Ağaçlandırılması gereken ormanlık sahamızın 
tutarı 11 milyon hektar olarak hesaplanmış
tır. Bir hoktar ormanın ağaçlandırılması; ye
rine göre, 1 500 ilâ 3 000 lira önmasrafı gerek
tirmektedir. 

Kaldı İd, bu ağaçlandırılan sahaların uzun 
yıllar titizlikle korunması ve bakımının sağ
lanması lâzımdır. Ormanların tahribedilmesi ve 
yok edilmesi sonucu erozyonlar, yurdumuzun 
dört yanını amansız bir kanser gibi sarmış 
bulunmaktadır. 

Her yıl memleketimizin birçok .yerlerinde 
seller ve taşkınlar büyük ölçüde mal ve can 
kaybına yol açmakta ve 100 milyonlarca tona 
ulaşan kıymetli topraklarımız denizlere taşın
maktadır. 

Daha şimdiden memleketimizin muhtelif 
yerlerinden köylü ve şehirli vatandaşlar Ba
kanlığımıza müracaat ederek, kendilerini sel ve 
taşkınlardan kurtarmamızı, yerleşme yerlerini, 
tarım arazilerini emniyet altına almamızı iste
mektedirler. 

Her yıl; tarla açmaları ve orman yangın-
lariyle kaybettiğimiz ormanlık alan tutarı or
talama 200 bin dekarın üzerindedir. Ormanla
rımızı titizlikle koruyamadığımız ve usulsüz 
faydalanmaları önliyemediğimiz takdirde kor
karım ki, yakın bir gelecekte sahibi bulunduğu
muz köyleri ve şehirleri ve kıymetli tarım ara
zimizi tabiat âfetlerinden koruyamaz bir du
ruma düşeceğiz. 

Aslında ormanlık bölgelerde yaşıyan Türk 
köylüsünün Devletten beklediği, işlenmiş or
man suçlarının affından daha çok, kendilerini 
bu suçları işlemeye iten nedenleri ortadan kal
dırmak için Devletçe gerekli tedbirlerin alın
mış olmasıdır. 

Bu tedbirler cümlesinden olarak; Bakanlı
ğımız, özellikle orman içinde ve kenarında otu
ran köylü vatandaşlarımıza yapmakta olduğu 
hizmetleri daha da artırmak ve etkili bir hale 
getirmek için diğer bakanlıklar paralelinde te
şebbüslere girmiş bulunmaktadır. Bu amaçla 
hazırladığımız, orman köylüsünün kalkınma
sını ve ormanla olan ilişkisini düzenleyici ni
telikteki çeşitli kanun tasarıları, yakın bir ge
lecekte sırası ile Yüce Meclise sunulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Arza çalıştığım bu 
hususlara iltifat edilerek teklif metninin de
ğiştirilmesini istirham eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde görüş
melerin yeterliğine dair önerge gelmiştir. 
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CAVİT OKYAYUZ (içel) — Aleyhinde. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, cevap vermemiz lâzım gelen birçok 
husus vardır; aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka. 

Ancak, Bakanın konuşması sebebiyle, «Son 
söz milletvekilinindir» kaidesine uyarak bir 
sayın üyeye söz verdikten sonra yeterlik öner
gesini oylıyacağım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, durum açık. Sayın Bakanın izahatın
dan sonra açıklamaya ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, müsaade buyu
run. 

Sayın Hayrettin Uysal, Grup adına söz is
tiyor musunuz efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Hayrettin Uysal, buyurun efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Çok partili hayata girdiğimiz günden beri 
ülkemizde orman konusu üzerinde büyük, önem
li, ilginç tartışmalar olmuş ve olmaktadır. Özel
likle af kanunları söz konusu olduğu zaman 
bıı tartışmalar daha çoğalmakta ve yoğunlaş
maktadır. 

Gerçekte orman, doğal bir hazinedir fakat 
Türkiye'nin bozuk düzeninde bu hazinenin 
içinde yaşıyan orman köylüleri, ülkemizin en 
yoksul insanları olarak kalmışlardır. Zaman 
zaman hiç şüphesiz bâzan ağaçlar, bâzan oy
lar düşünülmüş; fakat ağaçların arasında, or
manların içinde yaşıyan çaresiz ve yoksul 
köylü insanlarımız bugüne değin düşünülme
miştir. 

Şimdi söz konusu; burada müzakeresi ya
pılan orman suçlarının affıdır. 

Bâzı arkadaşlarımız orman affını, suçların 
çoğalmasına neden te§kil eder şekilde nitele
mişlerdir ; bâzıları buna «hayır» demişlerdir. 

Orman affı ile orman suçu oranları arasın
da, benim kanıma göre, hiçbir bilimsel bağıntı 
yok. Türkiye'nin şartları içerisinde orman suç
ları, gerçekte insanların yaşama kavgası ile 
bağlı. Temelde bu var. 

Orman affı söz konusu olduğu, tartışıldığı 
zaman Türkiye'de orman miktarlarının 10,5 
milyon hektar olduğu söyleniyordu. Sonra hava
dan yapılan çalışmalar, Türkiye'de orman tu
tarının 18,5 milyon hektara vardığını gösterdi. 
10,5 milyon hektar iddia edildiği zaman or
man sorununa bakış, bakma farklı sonuçlar 
ortaya koyuyordu ve koydu; ama Türkiye'deki 
ormanların miktarı 18,5 milyon hektar olduğu 
tesbit edildiği zaman mesele yine aynı çizgiler 
üzerinde tartışma konusu olarak meydana çıktı. 

Şimdi, Türkiye'de Orman Kanununa göre 
tesbit edilen suçlara bir bakalım. Orman Genel 
Müdürlüğünün bizzat düzenlediği istatistikle
re göre; ülkemizde 1955 ilâ 1959 arasında, 5 yıl
da toplam olarak 474 563 orman suçu, bir baş
ka ifade ile, yılda 95 bin - 100 bin arasında bir 
orman suçu tesbit edilmiş oluyor. Orman zabıta
sına yansımayan suçlar ise, bunun en azından 
2 misli olmalı. Böylece demek ki, yılda 300 bin 
orman suçu işleniyor. 

Orman suçlarının affını yasaklıyan eski 
Anayasanın 131 nci maddesinin yürürlüğe gh 
meşinden sonraki 5 yılda, 1963 - 1967 arasında 
ise işlenen suç sayısı; 455 323 tür. 

Bu duruma göre, affı yasaklıyan Anayasa 
maddesine rağmen, rijit ve kati bir görüşle 
Anayasaya orman affını yasaklıyan maddeyi 
koymuş olmamıza rağmen Türkiye'de suç sayı
sında çok az bir azalma görülüyor. 

Türkiye'de bırakınız orman suçlarının affı
nı, bütün suçlar için affın etkisi esasında olum
lu değildir. Elbette ki, bu sorunun da temelin
de sosyo - ekonomik nedenler yatıyor. Bunu 
düşündüğümüz için bu konuyu partilerüstü 
bir anlayış fe bir ortak protokolle ele aldık 
ve 131 nci maddeyi değiştirdik. 

Şimdi rakamları arz ettim. 5 yılda sadece 
zabıtaya intikal eden 500 bin su§ var. Ceza Hu
kuku mantığı bakımından da bütün suçlar af
fedileceği halde, yalnız bir ölüm suçun affe-
dilememesi Türkiye'mizde bir türlü anlaşılama
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Orman suçlarını effetmeyi hedef alan bu 

kanun teklifi,, gerçekte olumlu bir teklif; mü
cerret, çıplak af olsa dahi olumlu bir teklif. 
Çünkü; esasında meseleyi mücerret, çıplak af 
üzerine getirmiş olmamıza rağmen Devletin 
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yetkililerini, orman içinde ve çevresinde yaşı
yan yurtdaşları yoksulluktan kurtarmaya 
doğru yöneltmeyi de gerektiriyor. Çünkü, tar
tışma yapılıyor: «Canım, mücerret af, çıplak af 
ne getirecek?» diye. Ama elbette ki, hükümet
ler sorı-mludur; Parlâmentonun da sorumlu
luğu var. Devletin yetkililerinin, özellikle Or
man Bakanlığının sorumluluğu var. 

Elbette ki, çıplak affın arkasından, yok
sulluk içinde, yaşama kavgasında bulunan o r 
man içinde yaşıyan, orman çevresinde yaşıyan 
köylülerimizin bir daha suç işlemiyecek bir du
ruma getirilmesi için gereken ekonomik ve sos
yal tedbirleri almak gerekecektir. Mesele bu
rada toplanıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugünün şartları içerisinde, «ille de bu 475 

bin kişiyi tutacağım» demek ceza politikası ba
kımından da imkansızadır. Ormanda yaşıyan 
10 milyon insandan 5 yılda 500 bini suç 
işliyorsa, hiçbir ülke bu kadar çok yurtdaşmı 
usun yıllar için hapse sokamaz, sokmamalıdır.. 
Bu iş, bir ceza uygulaması konusu da değildir. 
Bu iş, bir büyük ekonomik ve sosyal politika 
sorunudur. 

Demokratik bir düzende gerekli tedbiri al
mayan insanları, hükümetleri, idareleri kınaya
bilirsiniz, ama onu yapmamanın yüzünden ve
ya yapmıyanın yüzünden 500 bin yurtdaşa ıs
tırap çektiremezsiniz. Hiç şüphesiz Türkiye'de 
orman suçlarının işlediği bir gerçek, ama bu 
suçlan kimse canı istediği için işlemiyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; kanun teklifin
de bâzı iadeler var. Kanun teklifi kabul edil
diği zaman, meselâ; emval 105 milyon tahmin 
ediliyor, bu kanuna göre bu iade edilecek. Son
ra makinalar var, traktörler hariç, 101 milyon 
lira tahmin ediliyor, bu iade edilecek. Tarife be
delleri var 50 - 60 milyon lira tutuyor, bunlar 
iade edilecek. 

Biz bir genel af çıkarsak, hırsızların çaldık
ları malları kendisine iade etmeyi düşünemeyiz, 
bu mümkün değil, doğru da değil, görülmüş şey 
de değil. E, bu da bir aftır. Özellikle büyük bir 
insan kütlesini kapsıyan bir aftır. Böyle, 101 
milyon, 105 milyon, 50 - 60 milyonu bu kanun 
teklifiyle iade etmek doğru değildir. Bu mad
deleri tadil etmek, değiştirmek lâzım. 

15 . 10 .1971 O : 1 

Yoksul köylünün kamyonu yoktur, kaçak
çılık yapan kamyon sahibi insan düpsdüs ka^ 
çakçıdır, Arabayla, öküz arabasiyle, bir eşek 
yükü odunla bunları yapan insan fakir köylü
dür. Biz onların ıstırapta^ kurtarılmasını isti
yorum, kaçakçılılık yapanları değil. Kaçakçı 
cezasını çekmelidir. Affa uğrayor, uğrasın ama 
emvali, makinasmm değeri iade edilmemeli. 
Devlet Hazinesinden, beytüimalden kendisine ia
de yapacağız, hırsıza prim vereceğiz; bu olmaz, 
bu düzeltilmeli. 

Burada Sayın Bakanın konuşmasında ifa
de ettiği hususlara katılıyoruz. Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olarak seçim bildirgemiz
de de orman affını almıştık, ilân etmiştik. Di
ğer partilerle ortak bir protokolla 131 nci mad
deyi değiştirmeyi kararlaştırdık, onu değiştir
dik ve şimdi bu kanunu da ortak bir anlayış 
içerisinde, bu düşünce içerisinde kabul etmek 
lâzım. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

Mehmet Özbey 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan mevzu aydınlığa kavuş

muştur. 
Kifayeti arz ve teklif ederim. 

Mehmet Kazova 
Tokat Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Özbey ve Sayın Kazova 
tarafından verilen yeterlik önergelerini tas
viplerinize sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

H. CAVİT OKYAYUZ (tçel) — Aleyhinde 
söz istedim. 

BAŞKAN — Takrir okunur okunmaz söz 
istenmesi lâzım. 

H. CAVİT OKYAYUZ (içel) — Takrir okun
madan aleyhinde söz istedim. 

BAŞKAN — Okunmadan evvel yapılan ta
lepler sayılmaz. Bakın itiraf ediyorsunuz, 
«Okunmadan söz istedim.» diyorsunuz. Sayın 
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Tosyalı'da yazı gönderiyor. Takrir okunur okun
maz istenir, tatbikat budur. 

H. CAVİT OKYAYUZ (içel) — Zatiâlinis, 
«Yeterlik takriri var.» dediniz, ben de aleyhin
de söz istiyorum dedim. 

BAŞKAN — O zaman istenmez Sayın Okya-
yuz. Lütfen dört tane zabıt okusanız bu sonu
ca varırsınız. 

H. CAVİT OKYAYUZ (içel) — Bu şekiUe 
mütalâa etmek, her zaman hukuk kaideleri iyin
de bir değer taşır. 

BAŞKAN — Dediğinize inanıyorsanız, beı 
de iştirak edeyim. 

H. CAVİT OKYAYUZ (içel) — Hem de yü
rekten inanıyorum. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini tasvi]"• -
terinize sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini, tasviplerinize sunu
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Bâzı Orman suçlarının Affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine 

dair kanun teklifi 

Madde 1. — A) 1 . 8 . 1971 tarihine ka
dar; 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 76, 
109, 110 ncu maddelerinde yazılı suçlarla, ko
nusu yirmi kentali geçmiyen ( yirmi kental 
dâhil) odun, beş kentali geçmiyen (beş ken
tal dâhil) kömür, beş metrekübü geçmiyen (beş 
metreküb dâhil) gayrimamul ve iki metrekübü 
geçmiyen (iki metreküb dâhil) mamul ve yarı-
mamul emvale ilişkin el konulmuş orman suç
ları ile, 

B) Devlet ormanları içinde veya orman sı
nırlarına köy ortasından yatay bir hat ile on 
kilometre mesafede bulunan veya ormanların 
bulundukları ve bu ormanlara bitişik ilçeler 
içindeki köyler ile sınırları içinde Devlet or
manı bulunan ve nüfusu ikibin beşyüzden (iki-
bin beşyüz dâhil) aşağı olan kasabalarda otu
ranlar tarafındam; bu hudutlar içerisinde, on-
iki metrekübü geçmiyen (oniki metreküb dâhil) 
gayrimamul ve yedi onda iki metrekübe ka
dar (yedi onda iki metreküb dâhil) mamul ve 
yan mamul orman emvali ile ev, ahır, ambar, 
samanlık ve yayla kulübesi yapmak suretiyle 

işlenmiş ve 1 . 8 . 1971 tarihine kadar el konul
muş orman suçlarından dolayı takibat yapılmaz 
ve verilen cezalar infaz olunmaz. 

C) Bu madde kapsamına giren suçlarda; 
orman idaresinin, 6831 Sayılı Orman Kanununun 
112 ve 113 ncü maddelerine müstenit şahsi hak
ları düşer. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum : Sa
yın Reşit Ülker, Sayın Ahmet Şener, Sayın Ha
san Tosyalı, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın Gıya-
settin Karaca, Sayın Burhanettin Asutay, Sa
yın Hilmi İşgüzar, Sayın Turhan özgüner. 

Bundan başka söz istiyen sayın üye var mı 
efendim? 

Sayın Ataöv, sizinki de grup adına mı? 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Ömer Buyrukçu, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÖMER BUYRUK
ÇU (Antalya) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; 

Kanunun tümü üzerindeki görüşlerimizi ge
çen celseler açıklamıştık. Şimdi 1 nci madde 
üzerinde grup olarak görüşlerimizi açıklamak 
istiyorum. 

Kanunun 1 nci maddesi, 6 831 sayılı Orman 
Kanununun 19, 74, 76, 109 ve 110 ncu maddele
rinde yazılı suçlarla, konusu 20 kentali geçmi
yen (20 kental dâhil) odun, 5 kentali geçmiyen 
(5 kental dâhil) kömür, 5 metrekübü geçmiyen 
(5 metreküb dâhil) gayrimamul ve 2 metrekübü 
geçmiyen (2 metreküb dâhil) mamul ve yarıma-
mul emvale ilişkin el konmuş orman suçlarını 
affetmektedir. 

Şimdi arkadaşlarım, tümü üzerinde yapıl
makta olan görüşler sırasında bâzı değerli arka
daşlarım, bu kanunun, 6831 sayılı Orman Ka
nunundaki maJddelerini daha da çoğaltmak su
retiyle kapsamını genişletmek üzere bâzı konuş
malar yaptılar. Bunların arasında, tarla açma
ları da buna ithal etmek suretiyle af konusunu 
çok daha geniş bir hale getirmek istediklerini' 
açıkladılar. 

Ben burada, tarla açmaları üzerindeki gö
rüşlerimizi açıklamak isterim. Evvelâ bir saym 
arkadaşım, çalılıklardan açılmış 15 dönüme ka
dar tarlaların suçlarının affedilmesi üzerinde 
durdular. Burada «çalılık» tâbiri bizlerin hay-
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li garibine gitti. Orman Kanununun 1 nci mad
desi ormanı tarif etmiştir. Eğer biz ormanları 
«çalılık ormanı, koru ormanı, çam ormanı» diye 
ayıracak olursak; Türkiyeföe kısa zamanda or
man kalmaz. Çam ormanını kaldırdığınız zaman 
arkasından çalı ormanı gelir. Yani, «baltalık or
manı» dediğimiz ve bâzı yerlerde «makilik» ola
rak isimlendirilen ormanlar gelir. Bu baltalık 
ormanın, bâzı yerlerde «maki ormanı», «maki
lik» denilen sabaların esası koru ormanıdır. 
Tahrip neticesinde baltalık ormanları meydana 
gelmiş ve onun da tahribi neticesinde ormanlık 
sahalarda gördüğünüz bozuk baltalıklar mey
dana gelmiştir. Şayet biz, çalılıkları ormandan 
saymıyacak veyahutta önemli ormanlar olarak 
saymıyacak olursak; orman sahalarımızın ge
nişletmemizin imkânı yoktur. Evvelâ bu nokta
dan hata işlemiş oluruz. 

İkincisi : 
Arkadaşlarım, daha evvel söyledim, 20 sene

lik meslek hayatımda şu hususu iyice gördüm 
ki, ormanların azalması ne öyle fazla miktarda 
kaçakçılıktan, ne keçi otlatmadan, hattâ ve 
batta ne de yangınlardan olmuştur. Ormanların 
en büyük azalmasını tevlideden husus tarla aç
maları olmuştur, Orman köylüsü devamlı ola
rak tarla açmış ve bir daha o tarla açılan yer
de yeni bir orman yetiştirmek mümkün olma
mıştır. ve orman köylüsü de açmış olduğu tar
lalardan çıkmamıştır arkadaşlarım. Bunun ne
ticesinde, köyler, ormanlar içerisinde mahalle
ler halimde genişlemiş ve gele gele Anayasanın 
131 nci maddesinin 5 nci fıkrasında geçen sene 
yapmış olduğumuz değişikliğe kadar gelmişiz. 
Anayasadaki yapmış olduğumuz değişiklikte 
demişiz ki, Anayasanın neşri tarihinden evvel, 
1961 den evvel fennen, ilmen orman niteliğini 
yitirmiş olan yerler orman hudutları dışarısına 
çıkarılır. 

Şimdi ayrıca bir imkân daha tanıyıp tarla 
açanların suçlarını affetmiş olmakla, ormanın 
tahribine daha da çok hız vermiş oluruz arka
daşlarım. 

lOrman köylüsünde şöyle bir kanaat vardır; 
Ibunu yıllarca yaşamış bir arkadaşınız olarak 
söylüyorum : Tarla açılır, orman idaresi zalbıt 
tutar, mahkemelere gider, vatandaş tarla açmış 
olmasından dolayı ceza görür ve geldiği zaman, 
«foen filân ormandan açmış olduğum tarlanın 

ceremesini verdim, tazminatını para olarak ver
dim, ayrıca da hapis yattım, artık bu tarla be
nimdir» zihniyeti içerisinde bir daha o tarladan 
çıkmaz arkadaşlarım. 

Onun için, tarla açmalarına kadar orman af
fını genişlettiğimiz takdirde, ormanlarımıza çok 
hüyük zarar vermiş oluruz. 

Bir önemli noktaya daha değinmek isterim 
arkadaşlarım; tarla açmalarını affedersek or
manlarda daha çok tahribata, orman mıntaka-
larında dağılan ziraat arazilerinin, orman ara
zisi aleyhine genişlemesine ve köylünün oralara 
1>el bağlamasına sebelboluruz. Bu maddeyi kalbul 
etmekle, memleketin en büyük zararı bu nokta
da olacaktır. 

Yani, köylü, burada bir parça «tarla açtım» 
diye, daha başka yerlerde iş aramak, daha baş
ka yerlere göç etmek suretiyle aile geçimini sağ-
lıyacağı yerde, ormandaki o küçücük araziye 
bağlanıp ve oradan kıt - kanaat geçinip, nüfus 
olarak daha da çoğalmak suretiyle ormanların 
daha çok tahribine yol açar. 

Biz, tarla açmalara kdar orman suçlarının 
affını şümullendirmek suretiyle, ormanlara da
ha büyük zarar vereceğimiz kanaatindeyiz. 

Şimdi arkadaşlarım, birinci maddede bizle
rin nazarı dikkatini çeken bâzı hususlar var, 
bunlara ait önergeleri de verdik. 

Bir defa, orman suçlarının affının, gerek
çesinde belirtildiği üzere, asıl gayesi, ormanlar
da yaşıyan fakir orman köylüsünün işlediği or
manla ilgili suçların affıdır. Fakir ve zaruret 
içinde olan ve bilmeoburiye suç işlemiş olan, ge
riliğinden dolayı, kalkmamamış olmasından do
layı, fakirliğinden dolayı suç işlemiş olan orman 
köylüsünü affetmek... Affın esbabı mucizesinin 
esası buna dayanmaktadır. Fakat, buradaki 
miktarlara baktığımız zaman profe'syonel or
man hırsızını, kamyonla yaptığı hırsızlığa ka
dar, affetmekteyiz. Burada bir çelişki içerisinde 
olduğumuzu açıklamak isterim. 

Orman köylüsü hiçbir zaman orman kaçak-
çıisı olarak 15 metremikâbı kaçırırken yakalan
maz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evini 
ne ile yapacak? 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Merak 
etme, söyliyeceğim. 
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BAŞKAN — Sayın Tosyalı, hepsine müda
hale ediyorsunuz. Söz alm, gelin görüşün, yeri
nizden müdahale etmeyin lütfen, oturduğunuz 
yerden konuşma hakkınız yoktur, bunu hatırla
yın. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Şimdi 
kamyonla yapılması muhtemel olan kaçakçılık
ları, 3 - 5 metreküplük miktarlara, orman köy
lüsünün kaçakçılık yapabileceği miktarlara in
dirmek üzere bir önerge verdik. Esbabı muci-
bemiz de, orman köylüsünün ancak bu miktar
lara yakın bir kaçakçılığı yapabileceği esasına 
dayanmaktadır. 

Orman köylüsünün evi aöaiba 2 - 3 metre-
külb kereste île mi yapılır?.. Hayır. Burada 
maddede ona ait de fıkralar var, diyor ki, 3 
metreküp değil, 12'metrekübe kadar kere'ste ile 
yapılmış binalarda tarife bedelinin 1/10 unu 
yatırmak suretiyle, yani her metreküb için 2,5 
lira yatırmak suretiyle o emvale haklılık kazan
mış olacak ve suç affedildiği gibi, o emvalin de 
o binadan sökülüp alınması mümkün olmıya-
'caktır. Ev yapanlar için de böyle bir imkân ta
nınmıştır. Biz gene bunları düşünerek, «bir ev, 
ahır veya ambar yapılması için. ne kadar metre 
mikâb keresteye ihtiyaç varsa, o miktarlarda ol
mak üzere tarife bedelinin 1/10 unu ödemek su
retiyle o mal üzerinde hak sahibi olabilir» diye 
değişiklik önergesi verdik. Çünkü, maddenin bu 
yönünü biz aksak görüyoruz. 

Yine 1 nci maddede, yakalanmış kaçak mal
ların orman suçlusuna iadesi hususu var; buna 
çok değinildi. Bu hususta fikir beyan eden ar
kadaşlara biz de aynen katılıyoruz. 

IBütün Türk Milletine ait ormanlardan elde 
edip kaçırırken yakalanan suçludan müsadere 
edilen emvalin, kendisine ayrıca mükâfat ol
mak üzere iadesi biraz garip oluyor ve af kap
samını başka anlamlara çeviriyor. Tasavvur 
eldiniz M, kaçakçılık yapan şahsın bu suçu affe
dildiği: gibi, ayrıca orman idaresinden, Devlet
ten alacaklı duruma geliyor... Bu, bir mükâfat
landırma olur ki, biz buna karşıyız. Bu yönden 
de değişiklik önergeleri verdik. 

1 nci madde üzerindeki görüşlerimiz şimdi
lik bu kadardır. Hepinizi saygı ve hürmetle se
lâmlarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın İhsan 
Ataöv, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (An
talya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Adalet Komisyonunun tedvin ettiği 1 nci 
maddede, hakikaten kabul edilemiyecek bâzı 
hususlar var. 

Biraz evvel Sayın Orman Bakanı burada be
yanda bulundular. Teklifin tümü üzerinde A. P. 
Grupu adına yapmış olduğum konuşmada Hazi
neden ne kadar para çıkacağını sormuştum. Ko
misyonun beyanı ile Hükümetin beyanı arasın
da fark gördüm. 

Hazînenin iade edeceği para şayet 200, 300 
milyon lira ise - ki, Hükümetin temsilcisinin 
ifadesidir, doğru olması lâzım - bu iade sureti 
katiyede yapılmamalıdır. 

Bizim üzerinde durduğumuz husus, kanunun 
tümü üzerinde konuşurken de ısrarla üzerinde 
durduğum gibi, orman içi köylüsünün yaşama 
şartları içerisinde ısınma veya bina yapma gibi 
ihtiyaçları dolayısiyle kesmiş olduğu ağaçlar
dan bina yapmakta kullanılanlarının sökülemi-
yeceğidir. Bu ahvalde, tarife bedelini vermek 
suretiyle cezasının affına A. P. taraftardır ve 
bu yöndeki önergeye katılacaktır. 

Yüksek rakamlar ifade eden diğer kaçakçı^ 
lık maddelerinde, el konan kereste bedellerinin 
kaçakçılara iadesine sureti katiyede taraftar 
değiliz. 

Diğer bâzı arkadaşların da belirttikleri gibi, 
kaçakçılığı yapan kişiler, bâzı nedenlerle de ol
sa bir suç işlemişlerdir. Fakat, suçun cezasını 
kaldırdıktan sonra bir de Hazineye girmiş olan 
paranın suuçluya verilmesi kabul edilecek bir 
husus değildir. 

Bu itibarla emvalin iadesine, grup olarak, 
biz de taraftar değiliz. 

Canlı veya cansız vasıtaların iadesine gelin
ce : Bunlar millî servettir, ileriye de emsal ol
mamak üzere iadesinde, grup olarak mahzur 
görmüyoruz. Yani, keresteyi ne ile taşıyorsa, 
araba, merkep, traktör, kamyon v. s. gibi, bun
ların iadesi millî servetin kullanılması olacaktır, 
bu yönden uygun mütalâa edilebilir. 

(Bir arkadaşım söylediler, «köylü kamyonla 
kaçakçılık yapmaz.» dediler. 

Arkadaşlar, orman içi köylüsü, kaçakçılara 
mecburiyet tahtında, para kazanmak için yar
dımcı oluyorlar. Yakalananlar gerçek kereste 
tüccarı değil, orman içi köylüsüdür. Onu ya 
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öküzüne bağladığı kütüğü çekerken, ya da köy 
kamyonuna yüklettiği keresteyi taşırken yaka
lamışlardır. Köylü o keresteyi kaçak olarak ta
şıdığını da bilmiyebilir. Kereste kaçakçıları, ge
nellikle fazla paralı insanlardır; köylü, «evra
kın var mı, hakikaten satmaldın mı?» demeyi 
akıl etmez, mütaaMıit hakikaten satınaldı zan
neder. 

Biz burada Meclis olarak orman içi köylü
sünü kurtarmak, ona şefaat etmek için ağırlı
ğımızı koyuyoruz. Bu kanunun getirilişinin baş
lıca sebebi ormanın tahribi değil, ona kimse rıza 
göstermez. 

Sayın Bakan konuşurken orman açmalardan 
bahsettiler ve «Zaten müruru zamana uğrar, bu 
itibarla böyle dava yoktur.» dediler. 

Aziz arkadaşlarım, orman bölgelerinin tem-
tsilcisl olan milletvekilleri gayet iyi bilirler; bu
gün Türkiye'de bir tatbikat vardır, o da şudur: 
Köyde birisine kötülük yapmak istiyen bir di
ğer köylü, «Ahmedin ektiği tarla var ya, burası 
ormandan açmadır.» diye gider ibbarı yapar ve 
ihbarın yapıldığı andan itibaren de orman ida
resi oraya el koyar, zaptını tutar ve tapu iptal 
dâvasını açar. 

iSon zamanlarda bu gibi olaylar çok görül
müştür. Adamın 50 senedir üzerinde tapuludur, 
- aslında hakikaten açmadır, onu kabul ediyo
rum - dedesinden, babasından kalma zilyedi, ta
pulu tarlası «tahdit bölgesine dâhil» diye tapu 
iptal dâvasına muhatabolmak suretiyle tapusu 
iptal edilmekte ve işletmeden kaldırılmaktadır. 

iSayın Buyrukçu arkadaşıma bir misal ve
reyim : Kendileri vilâyette dolaşırlarken... 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Ceza ile 
alâkası yok bu tapulamanın. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben oraya 
gelmedim daha. 

İBAŞKAN —Sayın Ataöv, Sayın Buyrukçu 
da, zatıâliniz de 2 nci madde üzerinde fikir be
yan ediyorsunuz. Bu iadeler 2 nci madde ile il
gilidir. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, benden evvel konuşan Sayın Buyrukçu'-
ya böyle bir hatırlatma yapmadığınız için, o 
müsamaha içerisinde konuşmama fırsat yerece
ğinizi düşünerek o konuya girdim, kesiyorum 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, orman içi köylüsü 
ormanla ilgili suç işler. «Orman içi köylüsü ora
da çoğalıyor, orman açmasına müsamaha göste
rirsek köylüler orada yerleşip kaldıklarından 
aynı yerde çoğalıyorlar, dolayısiyle orman yok 
oluyor» felsefesini ileri sürersek, o zaman or
manı kurtarmak için Hükümetin yapacağı bir 
şey var; ormanların içerisinde köylü bırakma
mak, ormanın içerisine hayvan sokmamak ve 
hattâ ormanın içerisine insan sokmamaktır. 

Eğer bu on milyon insan orman içinde yaşı
yorsa, orada ev yapacak, orada odun kesecek, 
orada hayvan otlatacak, orada orman suçu işli-
yecektir. Kışın kar kapladığı zaman önündeki 
hayvanını dağa salamıyan köylüye, dağdan 
sandal ağacının dalını kesip yem olarak verme, 
diyemezsiniz. Ormaniçi köylüsünün sürüsüne 
yem bulamazsınız. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Otlağa götürsün. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Süleyman 
Beyefendi, bizim «ormaniçi» dediğimiz yer, Af
yon'daki yaylalar değildir, Afyon'daki otlak 
yerler değildir. Torosların içerisinde otlak yeri 
zor bulursunuz, «otlak» dediğiniz yer, tahdidin 
içidir. Bizim öteden beri üzerinde durduğumuz 
mesele, tahdit meselesidir. Tahdit, bir zaman
lar çıkmış, o taJhdide göre vatandaş itiraz ede
mediği için evi, barkı, otlakiyesi, tarlası, bah
çesi hep tahdidin içerisinde kalmıştır. Sıkıntı 
zaten buradan doğuyor. Eğer otlak yerleri or
manın dışında olsa veya kültür arazileri orma
nın dışında sayılsa ormaniçi köylüsünün suç iş
lemesi mümkün değil. Suç işlemez, suçu işleten 
budur. 

Şimdi, Akdeniz kıyısında denize 300 - 500 
metre mesafedeki portakal bahçelerinin, tapu 
iptal dâvası suretiyle, orman olarak mütalâa 
edildiğini ve narenciye bahçelerinin içerisindeki 
güzel evlerin orman olarak kabul edilmesi ve 
vatandaşların oralardan çıkarıldığını geçen ko
nuşmamda ifade ettim. 

Yani şimdi deniyor ki, ormanların tarifi şu
dur, ağaçlık budur. Bizim «çalı» tâbirimiz baş
ka mânaya çekildi. Vatandaş, o ağaç niteliğin
de olmıyan toprak örtülerine «çalı» der. Biz bu
nu köylünün lisanı ile «çalı» diye ifade ettik. 
Elbette ki, Orman Fakültesinde okumuş olan 
arkadaşlarımız bunun inceliğini bileceklerdir. 
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Tıptan çıkanlar insan bünyesini, insanın yapı
sını nasıl bilirlerse, Orman Fakültesinden çık
mış olanlar da ağacın bünyesini iyi bilecekler. 
Biz onlarla bilgi yarışmasında değiliz, biz bu
rada vatandaşın «beni iki çalı keserken yakala
dılar, cezam budur» dediği, yani hâkime yapmış 
olduğu iddia karşısında düşmüş olduğu duru
mu dile getirmek istemiştik. 

Şimdi, burada, bu madde içerisinde kereste 
miktarlarını söylüyor; şu kadar mamul, şu ka
dar gayrimamul emvalin, şu kadarı affa tabi
dir, şu kadarı değildir, diyor. 

Konu üzerindeki esas mütalâamızı serd eder
ken söylemiştim; ormandçi köylüsünün elinde, 
samanlığında, damında, ahırında kullanmış ol
duğu orman emvalinin değer bedelini ödemek 
suretiyle af kapsamına alınmasına taraftarız. 
Onun dışında kalan yüksek miktardaki kereste
nin Hazineden para olarak suçluya iadesine kar
şıyız. 

Yalnız bu arada, eğer grup yetkili arkadaş
larımız polemiğe girmeden müşterek bir anla
yış içerisinde kabul ederlerse canlı ve cansız 
taşıtların iadesini bu seferlik kabul edelim. 
Canlı ve cansız taşıtların vatandaşa iadesi ye
rinde olur. 

Anayasada yapılan değişikliğe göre, 1061 
Anayasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce 
işlenmiş olan suçlar konusu var, bu hüküm 
içerisinde. Sayın Bakan izah ederken söyledi
ler, «Anayasanın kabulünden sonraki suçların 
affa girmesi lâzım, ondan öncesi girmemesi lâ
zım» dediler. Bu, hukuka sığacak bir şey de
ğil, arkadaşlarım. Anayasanın yürürlüğe gir
diği tarihten önceki suçları sayalım, Anayasa
nın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki suçları 
saymryalım, diye âtif eti bu şekle sokmanın lü
zumu yok. 

Orman suçu olarak .işlenmiştir, aslında Ana
yasa değişikliğinin yapılmasının sebeibi Anaya
sanın bu maddesine diğer suçlarla foeraiber ol
mıyan eşitsiz bir tatbikat, yani usulsüz bir 
madde konulduğu için Anayasayı değiştirdik, 
Anayasanın o maddesi eğer düzgün olsaydı, 
memleket gerçeklerine uygun olsaydı o madde
yi değiştirmezdik. Memleket gerçeklerine uy-
igun olmıyan bir maddeyi değiştirdiğimiz için
dir ki, o uygun olmıyan maddenin yürürlükte 
(bulunduğu zaman, bizzarur işlenmiş suçların 
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affa girmesi lâzımdır. Onu, affın içine sokabil
mek için bu Anayasa değişikliğini yaptık. Bü
tün partiler bu işin içine girdiler. 

Aslında, bu da bir genel aftır. Komisyon 
meseleyi mütalâa ederken genel affın mânasına 
göre bu işi ele almıştır. Af, neticeleri ile bir
likte mütalâa edilmiştir. 

Mulhterem arkadaşlarım, sayın Güven Par
tili bir arkadaşım seçimlerden önceki tutumu 
kasdederek «işte sorumsuz politikacılar» dedi
ler. Ama sayın Güven Partisinin bir sözcüsü bu
rada öyle Ibir af lehinde konuştu ki, ve Sayın 
Bakan da cevap verirken sayın Güven Parti
sine değil Sayın Tosyalıya cevap verdi; «Tos
ya'da şu kadar kereste verildi, Tosya'da şu ya
pıldı, Tosya Via bu yapıldı» dedi. Şimdi, bir 
grup sözcüsü Sayın Tosyalı Sayın Bakanı öyle 
cevap vermek mecburiyetinde bıraktı. Güven 
Partisinin ikinci sözcüsü arkadaşımız da bura
ya çıktı; «Aman ormanda orman, aman orman
da orman» dedi. 

Arkadaşlar, şu kürsüye çıktığımız zaman 
meslekimiz ormancı ise ormanı koruyalım, mes
lekimiz veterinerse hayvanları koruyalım, mes-
lekimiz doktorsa insanları koruyalım.. Bunu 
atalım. Bu kürsüde memleketin gerçekleri ne 
ne ise onu koruyalım. Ormancı çılayor, «Aman 
Tou ormanlara dokunmıyalım» diyor. Onun 
«iSorumsuz politikacı» dediği, her halde, en ge
niş mânada bu hususta konuşan arkadaşımız 
lodur, Sayın Tosyalıdır. Sayın Tosyaîı'nm ko
nuşmasının tam zıttına bir konuşma yapıyor. 
Böyle neticeye varılmaz. Neticeye varmak için. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen madde 
üzerinde görüşelim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, biliyorsunuz bu iş politika işi değil; 
(bu işte Parlâmentonun, bütün grupların birle
şerek meseleyi götürmesini gönlüm arzuladığı 
için söylüyorum ve bir hususta ikaz ediyorum. 
Bu da, ilerideki maddelerin müzakerelerinde 
Sayın Riyasete de' kolaylık sağlar. Yani, grup 
sözcülerimiz, gruplarının politikasını dile ge
tirmelidir, gruplarının görüşlerini dile getirme
lidir, ben onu rica ettim. 

(BAŞKAN — Sayın Ataöv, onlar, grupların 
^bileceği şeyler. Teklifin tümü üzerindeki görüş
meleri cevaplandırmak ihtiyacını duymayın, 
lütfen maddeye inhisar edecek şekilde görüşün. 

I -
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Konuşmanızı da biran önce de bağlarsanız, zan-
.nediyorum iyi olur. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, Komisyonunun bu geniş 
görüşmeler sonucunda teisbitt ettiği genel fikir-
ilere uygun olarak bâzı değişiklikler yapacağı
nı, kendileri ile yaptığımız temasta öğrendik. 
Komisyonun yapacağı değişikliklere, biraz ev
vel grup olarak beyan ettiğimiz hususlar ve 
grup olarak şimdiki yaptığımız beyanlar çerçe
vesi içerisinde katılacağız ve bu madde içerisin
deki hakikaten kabul edileimiyeoek durumda 
olan ölçüsüz bâzı kisımların çıkarılmaiSina işti
rak edeceğiz. 

'Bu vesile ile şunu ifade etmek istiyorum: 
Orman suçlarının affını istemek, biraz evvel be
yan ettiğim nu'süslar haricindeki) orman suçları
nın affına taraftar olmak demek, Türkiyede or
manların imha'sını istemek, ormanların yok ol
masını istemek değildir. Bu suçları işlemek mec
buriyetinde kalan orman içi köylülerine el uzat
mak lâzımdır. ««'Çıplak af» deniyor, fakat bir 
türlü bu çıplaklar ğiydkiJmiyor. Bunları çıplak 
olarak mütalâa edenler, elbette onları giydir
mek için bir şeyler getirecekler; o giydirile
cek kisveleri gördükten sonra, biz de elbette 
onlara katılacağız; yani, ormariiıçi köylüsnün le
hine olduktan sonra, onlara katılacağız. 

'Şimdi, şu çok hatfilf mütalâa ettiğimiz af ile, 
•aslında ormanı mahveden, ormanı daraltan, or
manı yok eden, ormana kötülük eden suçları 
affettiğimiz mânası çıkmasın. Aslında bu, Tür
kiye için dar bir orman affıdır. Ancak bu dar 
afla, belki vatandaşlarımız mahkemelere gidip 
gelmekten kurtulacaklardır. 

Yalnız, 1 nci madde ile ilgili olarak Komis
yonun, bize getireceği ölçüde Hükümetle müş
terek bir neticeye varmaismda fayda vardır. 
ölçülerde, yani metrekübünde Sayın Isımail 
Hakkı Tekinel'in beyanı ile Sayın Bakanın be
yanları arasında fark vardır, Hükümetle Ko
misyonun bir ölçü üzerinde birleşmeisi lâzım
dır. O ölçü Yüce Meclisi doyuracak, tatmin 
edecek olursa, ellbette grupumuz^yapılacak o de
ğişikliğe aynen katılacaktır. Yoksa, «(Orman 
koruyoruz» diye insanı ıstırap içerisinde bıra
kan, «(Ormanı koruyoruz» diye yarın ormana 
zarar verecek ,ormana kin doğuracak kötü dav
ranışları teşvik ve ta'sviJbeden bir tutumu su
reti katiyede tasyibetmsdiğimizi've Adalet Par

tisi grupu olarak getirilmiş olan bu kanun tek
lifinin 1 nci maddesinde, arz ettiğimiz ölçüler 
içerisinde yapılacak değişiklikle maddeyi kabul 
edeceğimizi Yüce Heyetinize saygiyle arz ede
rim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KOEALTAN (Sivais) — Sayın Bıaşkan; 
Sayın Ataiöv, «Komisyon Başkanı ile Bakanın 
beyanları arasında fark vardır» beyanında bu
lundular, bu hususu aydınlığa kavuşturmak 
için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, sayın Koraltan. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 

KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Sayın Ataöv^ konuşmasında, bilhassa orman 
emvelinin iadesi hususunda, orman emvalinin 
bedeli ile ilgili miktarda Komisyon ile Hüküme
tin beyanı arasında fark gördüğünü söylemesi 
üzerine, bu hususu Umumi Heyetin dikkatine 
arz etmek için söz aldım. 

Abında, 6831 sayılı Orman Kanununun 31 
nci maddesinde, orman içi köylerle, ormana 10 
kilometre mesafede bulunan köylere tarife be
delinin 1/10 i fiyat uygulaması yapıldığı için, 
Komisyon Başkanı arkadaşımız bu miktarı esas 
aJmak suretiyle konuşmasını yapmıştır. Yani, 
orman içi köylüsünün orman suçlarından dola
yı affı mevzuu bahis olduğa için rakamı bu 
şekilde almıştır. 

Şimdi, sayın Bakanımızın verdiği izahatta 
da, yine aynı kanunun 32 nci maddesindeki or
man emvali tarife bedeli üzerinden bir hesap 
yapılmış; bu, hakikaten 100 milyonun üzerinde 
bir milctara baliğ olmaktadır. Bu orman emva
lini işlenen orman suçları ile kıyasladığımız za
man ; 31 nci madde cephesinden alırsak 10 mil
yon, 32 nci maddeyle ölçülendirirsek 100 mil
yonluk bir orman emvalinin iadesi mevzuu ba
his oluyor. Aslında her iki beyan yani Hükümet
le Komisyonun beyanları arasında bir fark yok
tur; biri 31 nci madde yönünden, diğeri 32 nci 
madde yönünden meseleyi beyan etmiştir. As
lında, her ikiside affın şümulüne girdiğine gö
re, her iki rakamı birlikte ifade etmek lâzım. 
Bu hususta sayın parti sözcüleri de ittifak halin
de olduğuna göre bir ihtilâf ta kalmamış olu
yor. Ben sadece bu hususu tavzih için söz aldım, 
saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Konuşmaların tahdidine dair 
bir önerge gelmiştir; gruplar adına yapılacak 
konuşmaların 10̂  şahısları adına yapılacak ko
nuşmaların 5 er dakika ile tahdidi istenmekte
dir. 

Ancak, iki grup konuşmu.şıur, şimdi Millî Gü
ven Partisi Grupu adına konuşma yapılacaktır. 
İki grupu konuşmada serbest bırakıp, bir diğe
rini tahdit etmek uygun görülmiyeceği için, 
takdir edersiniz, Millî Güven Partisi Grupu adı
na yapılacak konuşmadan sonra önergeyi mua
meleye koyacağım. 

Millî Güven Partisi adına Sayın Tosyalı, bu
yurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Katsamonu) — Sayın Başkanım, çok değer
li arkadaşlarım; 

Yüce Meclis olarak, bütün parti gruplarının, 
tek tek milletvekillerinin ve Sayın Bakanın bu
rada yaptığı konuşmalarla, ıstırap içinde, işsiz, 
perişanı ve fakir olan orman köylüsünün orman 
suçu işlemek mecburiyetinde kalışını takdir 
ederek, orman suçlarının affı yönünde umumi 
bir temayülü görmekten dolayı memnuniyetdmi 
arz eder, peşinen Yüce Meclise ve Orman Ba
kanlığı mensuplarına teşekkürlerimi sunarım. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Orman köylüsü iki sebeple suç işlemiştir. 

Bunu, Sayın Adalet Komisyonumuz gayet gü
zel belirtmiştir. Birisi, yaşamak içim, yaşantısı
nı idame ettirmek için orman köylüsünün işle
diği suçlardır. Bu yönden, «5 metreküb gayri-
mamül, 2 metreküb mamul keresteye kadar or
man suçu işliyenler affedilir» ibaresi 1 nci mad
denin ibirimıci bölümüne alınmıştır. 

ikinci suç işleme sebebi de; orman içimde 
veya yakınında bulunanlarım evimi yapmak, am
barını, samanlığını yapmak için ihtiyacı olan 
keresteyi temin etme ihtiyacıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hakikat şudur, bu kürsüden defalarca he

yecanla belirttim; orman köylüsü açtır, perişan
dır, işsizdir. Bunlara bir çalışma sahası, maale
sef bugüne kadarki hükümetler tarafından te
min edilmemiştir. Ben, başta Sayın Orman Ba
kanı olmak üzere şimdiki teşkilâtı suçlamıyo
rum; 90 yıllık tarihimizdeki orman tatbikatını 
suçluyorum, orman köylüsünün yananda olma
yışı suçluyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Mad
deyle ilgisi var mı Sayın Tosyalı? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — »Sayın ar
kadaşlarım, 

Orman köylüsü geçim imkânı sağlanmadığı 
içim gazımı, tuzunu, ekmeğini, ununu alabilmek 
için, çarığını alabilmek, dolağını alaibilmek için 
bir yük odun, bir dıövan (harman yapmak için), 
bir zelve, bir anadut, yaba ve saire yapıp bu
nu satmaya gidince yakalanmıştır; hapse atıl
mıştır, yıllarca sürümdürülmüştür. iki tahta 
parçasını eşeğin iki ıtarafına asıp şehre götürür
ken yakalanmıştır. Ekmek parası kazanacaktır, 
gaz, tuz parası kazanacaktır... 

Muhterem arkadaşlarım, 
Köye gelebilen bir traktörün üzerine, zaval

lı bir köylü kadını bir ufacık kömür torbasını 
koymuştur, fakat yolda yakalanmıştır. Bugün
kü mevzuata göre, 10 kiloluk bir kömürle dahi 
yakalanan 60 bin liralık traktör satılmaktadır. 
Harman zamanıdır; memleketimizde zirai alet
ler fabrikası yok; zirai alet, benim köylüm için 
dövendir, anaduttur, yabadır, zelvedir; bunlar 
gibi tahtadan yapılan şeylerdir. Bunu yapıp da 
köye kadar gelmiş olan bir kamyonun içerisine 
rica minnet koyup, şehre giderken yolda yaka-
landıysa, o kamyon satılmaktadır iarkadaşlar; 
140 bin liralık kamyon... 2,5 liralık bir sepet 
için, 6 liralık bir anadut için 140 bin liralık 
kamyon satılabiliyor bugünkü mevzuata göre. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Her kamyon kaçak kereste ticareti için ya

kalanmıyor; bunun da böyle bilinmesi lâzımdır. 
Bunu O. H. P. Grupu adıma konuşan sayın ar
kadaşıma söylemiştim, tekrar buradan heyetini
ze arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1 nci madde ne getiriyor? 1 nci madde geçim 

sıkıntısı sebebiyle orman suçu işlemiş olan va
tandaşa of getiriyor. 1 nci madde, kendi öz evi
ni, samanlığımı yapmak içim suç işliyen vatan
daşa af 'getiriyor. 

Muhterem 'arkadaşlarım, 6831 sayılı Orman 
Kanununa göre, ev yapmak içim köylüye 2 met-
rekübe kadar mamul kereste veriliyor. Geçen 
sene 'Taşköprü'de bir köy yandı. Keşif yaptılar; 
imar iskân Bakanlığından raporu aldık arka
daşlar;, plânlan da aldık, Orman idaresi, «4 
metreküb kereste yeter» dedi, 4 metrekübü de 
aldık yetmedi, 5 metrekübü de aldık yetmedi... 
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SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Saray mı yaptınız? 

BAŞKAN — ıSayuı Tosyalı, lütfen madde 
üzerinde göYüşeliım. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Madde 
üzerindeyim ISayın Başkanım. 

Böyle, evini yapmak için Oırman İdaresince 
verilen 2 metreküib kereste orman köylüsüne 
yetmemektedir. Onun için köylü, ormandan ke
reste kaçırmaya mecbur edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Orman Kanununa müstenit talimatla köylü

ye ev ve samanlık yapmak için verilen kereste 
yetmiyor. Köylü mecbur kalıyor ormandan ilâ
ve kereste kaçırmaya. Ormanda yakalanıyor, 
nualhkemeye veriliyor, hapse atılıyor; biz bunu 
affediyoruz. 

İkincisi de, tekrar tekrar söylüyoruz, geçim 
sıkıntısında olduğu için satmak mecburiyetinde 
kalıyor, onu affediyoruz. 

Orman idaresi şimdiye kadarki tatbikatın
da köylüye kesim, çekim ücretinin karşılığını 
vermomiştirki... Sayın Bakanım söyledi burada, 
muhterem arkadaşlar, Tosya'daki işletme depo
suna 40 kilometre uzaklıktaki ormandan çamı 
yıkacak, soyacak, tomruk haline getirecek, ta
şıyacak 69 liraya... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bunun maddey
le ne alâkası var? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Suçun iş
lenmesi sebebi, Sayın Başkanım. 

69 liraya liraya malolacak. Bu, orman idare
sinin idari masrafları da dâhil edildikten son
ra; 300 liraya baliğ oluyor, diyorlar. Köylüden 
esirge sen, işletme deposuna 30 ilâ 60 lira ara
sında mâlet; köylüye 30 ilâ 60 lira ver, ondan 
sonra da 500 liraya sat. Köylüde bunu görecek 
ve yaşaması için hırsızlık yapmıyacak. Bu müm
kün değil bir defa. 

Binaenaleyh, Adalet Komisyonunun 1 nci 
maddenin 1 nci fıkrasında getirdiği şekil asga
ri şekildir, asgari hal tarzıdır. Bunda, budama 
bunda değişiklik artık bu köylüyle alay etmek 
olur, 

Millî Güven Partisi Grupu olarak biz, orman 
tahribinin karşısındayız, tarla açmanın karşı
sındayım, yangının, yakmanın karşısındayız, fa
kat mutlak surette de aç, perişen orman köylü
sünün yanındayız, Yalnız biz yanında değiliz, 
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görüyorum Yüce Meclisi, sözümün başında da 
söylediğim gibi, Bakan da dâhil olmak üzere 
herkes bunun yanında. 

Binaenaleyh, 1 nci maddenin olduğu gibi 
geçmesini, hepimizin müşterek görüşü olduğu 
üzere, arz ve istirham ediyorum. Böylece de, 
orman köylüsünün yarasına hiç olmazsa küçü
cük bir merhem sürmüş oluruz, 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 131 nci 
maddesinin değişikliği tarihinden sonra işlenen 
suçlar affedilsin» gibi bir ifade kullanıldı. Bun
da büyük hataya düşeriz, kanunun neşri tarihi
ne kadar olması lâzımdır. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Süre tahdidine dair bir önerge 

vardır okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Orman suçlarının affı hakkındaki kanun 

teklifinin maddeler üzerindeki görüşmele
rin, gruplar adına 10 ar dakika, şahıslar adma 
yapılacak konuşmaların ise 5 er dakika ile sı
nırlandırılması arz ve teklif olunur. 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şahısları adına söz istiyenlerden sıra Sayın 
Reşit Ülker'de. Sayın Reşit Ülker... Yok. 

Sayın Ahmet Şener.... Yok. 
Sayın Hasan Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Vaz 

geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner... Yolk. 
Sayın Gıyasettin Karaca... Buyurun. 
GIYAJSETTİN KARACA (Erzurum) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1 nci madde üzerinde konuşan ve görüşle

rini ifade eden arkadaşlarımın söyledikleri
nin tamamen dışında, maddenin içerisinde, 
ve teknik konulara münhasır kalmak üzere 
görüşlerimi arz ve ifadeye çalışacağım. 

Bir kanunun çıkarılabilmesi için o kanu
nun muayyen vasıflara ve ölçülere uyması lâ
zımdır. Kanunun birinci vasfı, genel olmasıdır. 
Hükümranlık hakkının kullanıldığı o ülke
de, o suçu işlemiş olan herkesin, o suç
larla ilgili olarak çıkarılan aftan da aynı 
derecede istifade etmesi lâzımdır, Halbuki, 
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Komisyonca Yüce Meclise getirilmiş olan 1 nci 
madde bu genellik hususundan yoksundur. 

Şöyle ki : 
Bu maddede deniyor ki : «Devlet orman

ları içerisinde veya ormana bitişik yerlerde 
köyün ortasından yatay bir çizgi üzerinde 
10 kilometre mesafede işlenmiş olan orman 
suçlan ile, ormana bitişik kasabalarda ve 
ilçelerle, ilçelere bağlı köylerde ve fakat nü
fusu 2 500 ü geçmiyen yerlerde miktarı ya
zılı vüsat ve ebattaki suçları işliyen kim
selerin cezaları affedilir.» 

Bu yanlış arkadaşlar. Orman içerisinde bu
lunmak bir talihsizliktir, ama orman içeri
sinde bulunamamak kadar daha büyük ta
lihsizliğe mazhar kalmış Türkiye'mizde köyler 
çoktur, öyle köyler vardır ki, orman yoktur, 
bir çalı altında gölgelenebilecek hüdaî nabiti 
olmadığı gibi, dağ, taş, tuzlu, çorak arazi
nin içerisinde dahi ormandaki köylüden çok 
daha karnı aç, çok daha perişandır. Bu köy
lünün durumu ormandaki yaşıyan köylünün 
durumundan çok daha kötüdür. 

Şimdi, misalimizi müşahhaslaştıralım. Er
zurum'un Narman ilçesinde orman vardır, or
manla birlikte arazi de vardır. Narman ilçe
sinde orman olduğu için orman emvalinden 
dolayı yakalanmış veya emval kesmiş bir 
kimsenin işlemiş olduğu suçu affediliyor, fa
kat Narman ilçesine bitişik Hasankale, Pasin
ler ilçesi aynı hudutta, fakat ormanla il
gisi yoktur; 10 bin metrenin ötesindedir, 2 500 
den fazla,, 2 501 nüfusu vardır; daha fakirdir, 
daha çıplaktır, hiçbir nimetten istifade edemi
yor. Bir vatandaş orman içerisinde suç işle
miş, kağnı arabası ile Narman İlçesinin kö
yünde yüklemiş olduğu orman emvalini ge
tirmiş Pasinler ilçesinin köyünde veya Aşka
le'de satarken, alan ve satan yakalanmış. Bi
risi aldığı için bunun suçu affedilmiyecek, 
öbürü ormanı kesmiş, yüklemiş, getirmiş sat
mış, bununki, af; aldığı para da af, ama öbür 
vatandaşınki ceza. Demek ki, satmak suç de
ğil, almak suç... 

Arkadaşlarım, böyle bir kanun dünyanın 
hiçbir tarafında çıkmamalı, hele Yüce Mec
liste hiç çıkmamalıdır. Bu nasıl bir ülkedir 
ki, bir ilçenin, bir köyün içerisinde vatan
daşların işledikleri suç af sayılır öbür vatan-
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dağların, bu vatandaşların işlemiş olduğu sul
tan elde edilen emvali, para ile almış olma
larına rağmen suçları affolmaz; onlar hapi-
sanede bunun cezasını öder, öbürü af görür. 
Böyle bir kanunun, böyle adaletsiz bir tekli-
lifin bu Meclisten geçeğine aklım ermiyor. 

Neden nüfusu 2 500 de 2 501 değil? Bunun 
kıstası ne? 2 501 olunca o köy zengin mi olu
yor, o köy mütegallibe mi oluyor, o köy tüccar 
mı oluyor? O köyün buna ihtiyacı olmuyor mu? 
Rica ederim arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Karaca; 
kendi önergenize göre tahdit ettiğiniz beş daki
kalık: süre doldu. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Pe
ki efendim; daha söyliyeceklerim var, ama 

söyliyeceklerimi burada kesiyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Burhanettin Asutay, bu
yurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Getirdiğimiz af kanunu bundan sonra suç 
işlenmiyecek mânasını tazammun etmiyor. Affe
deceğiz; 23 . 6. . 1958 senesinde bir af kanu
nu çıkarmışız, 7122 sayılı Kanun; ondan ev
velki. tarihlerde de yine af kanunu çıkarmışız 
ve bütün canlı ve cansız mallarının bedellerini 
de iade etmişiz, ama yine suç bitmemiş. 

1950 - 1954 senesinde kesmeden 100276, ta
şımadan 90 358, açmadan 50 985, otlatmadan 
2 817 ve diğer suçlardan 30 024, tarla açmadan 
787 ve ateşlemeden 812 suç verirken, af sınır
lan içine giren senelerde, 1955 -1959 da 100 000, 
192 752 ye çıkmış, taşımada 197 000 olmuş ve 
diğer açmada da 50 000 e, 69 000 e çıkmış. 

23 . 6 . 1958 senesinde çıkarılan aftan son
ra, sene olarak, 1960 senesinde kesmeden 42 813, 
taşımadan 46 431, açmadan 113 000 - ki açna 
1959 senesinde 69 000 idi, 113 000 e çıkmış - ve 
diğer suçlarda yine bir artış var. 

Şöylece bakarsak, af çıkardığımız seneden 
bu seneye kadar geçen devre içinde, 1959 yılı
na kadar 293 028 kesme var iken, 1967 sene
sine kadar bu 265 000 olmuş, 1971 senesine ka
dar da bu rakam bir hayli artmış. Hele açma
da suçlar daha da çoklaşmış, 1959 senesine ka
dar 120 001 iken, 1967 senesine kadar 114 570 
olmuş. 
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Demek ki af, suçun işlenmesine mâni olmu
yor. Biz, köylüyü eğitmedikten, iaşesini, ibate
sini sağlamadıktan, onun bütün ihtiyacını karş7 

layamadıktan sonra, istediğimiz kadar af çıka
ralım bir netice alamayız. 

Mesele böyle iken, «Af şümullü olmalıdır», 
«Çıplak af yetersizdir» şeklinde, arkadaşlarımız 
izahlarda bulundular, ama, genel afta bir ada
let olmalıdır. Benden evvel görüşen arkadaşımın 
da işaret ettiği gibi, nüfusu 2 500 e kadar olan
lar dâhil; 2 501 olursa, 2 600 olursa, 2 700 olur
sa; mesafesi 10 kilometre olmaz da 12 kilomet
re olursa hariç. Bir tarafı affedeceksiniz, öbür 
taraf?, affetmiyeceksiniz... Bunda bir iadalet yok
tur. Benim etraflı meselem değil bu, ama bura
da ufak bir adaletsizlik gördüğüm için, sırf bu 
meseleye değinmek üzere huzurunuzu işgal et
tim. Bu nüfus tahdidini ortadan kaldırabilecek 
bir önerge verdim, komisyon meseleyi tetkik 
eder ve iştirak ederse memnun olacağım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bâzı orman suçlarının affına dair kanun tek

lifinin birinci maddesi üzerinde bendeniz de 
şahsi görüşlerimi kısaca arz etmek istiyorum. 

Bâzı arkadaşlarımızın temas eyledikleri gi
bi, bu af kanunu teklifi, orman içerisinde, esa
sında 6831 sayılı Orman Kanunundan istifade 
eden orman içi köylülerinin işledikleri suçların 
affını öngörmektedir. Yani, genel bir af kanu
nu niteliğini taşımakla beraber münhasıran 6831 
sayılı Orman Kanunundan istifade edenleri içi
ne almaktadır. 

Bu. yönden, bâzı arkadaşlarımızın birinci 
madde münasebetiyle beyan ettikleri gibi, 31 
ve 32 nci maddeden istifade edenlerin dışında, 
orman dışındaki köylülerin ormanla ilgili suç
larının, bu kanun kapsamı içinde mütalâa edil
mesi, hukuken mümkün değildir. 

Ancak, o ileri sürülen fikirler, daha önce Bü
yük Millet Meclisine verilen genel af kanun ta-
sarıs1. içerisinde mütalâa edilebilir. 

Birinci maddenin ilk fıkrasındaki miktarın, 
6831 sayılı Kanunun hak olarak tanıdığı mik
tarla aynı olmasını, yani üç metrekp gayrima-
mul keresteyi daha önce almış taş?rmş olanla
rın affa tabi tutulmasını, o kanunla ahenkli bir 

nitelik taşıyacağını göz önünde bulundurmak 
suretiyle ahenk yönünden uygun mütalâa et
mekteyim. 6831 sayılı Kanuna göre, hak tale
beden vatandaşa üç metreküpten fazla vereme
diğinize gere, üçün üstündekini de affa yetkili 
olmamamı.?; gerekir. 

Biz, daima orman içi köylülerinin lehinde 
her türlü sosyal ekonomik tedbirlerin alınması
nı, güçlendirilmesini ve bu suretle, en az suç iş
ler bir hale getirilmesini istiyoruz. 

Muhterem arkadcnlarım;. 
Maddemin ikinci fıkrasında asgari hat ola

rak kaibul edilen 10 kilometrelik kismım da bu
radan çıkarıl! tasınım yerinde olacağı kanaati
ni taşımaMayüz. Yarın, «.Burası 10 külomiBtre-
nin dışındadır» veya «içimdedir» diye bir iddia 
ortaca atıldığı zaman, elbette ki bunun tatbi
katımı yapacak dlamlar bumu tespit etmek zo
rundadır. O taikdirda, mahkemeye müracaat 
edilecektir; mahkeme bilirkişi tâyin etmek sü
ratiyle, 10 kiüometremin dıişmda mı içinde mi 
ol^ııiğunu tssbit etmfek zurnada kalacaktır. Bu 
îbiüiyük bir zaman ilcimde cereyan edecektir. 
Maıhkcuns'lerin çalışması, Yüksek TYLedlisin ma
lumatı içimde cereyan etmıeıkftedir. Bundan) 
da, aftan istifade edecek olan köylü vatan
daşlar bilhassa zarar gö'rcıaeıktir. 

Bu balkımdan, burnum da !bu maddenin ikin
ci fikrahımdan çıkarılması yarinde olacaktır; 
aftan istifade edecek olan vatandaşların lehine 
dlarak. 

Yine bu birimci maddemin ikinci. fıikrasumda-
!ki, ahır, ambar, samanlık ve yayla kuîülbeısi 
şeîkll'mdeıki ibarelerim de, «sasında birimci mad
denin birimeti fıkrasının. şümullüme girdiği içsin, 
mükerrer olarak burada yer almış olması da 
)kanun tekniği bakımımdan yerimde değildir. 
E'sasînda, ev yapanlara 12 metreküp gayriımâ-
mul, 7 metreküp mamul kerestelik emvali hak 
olarak tamıdığımiiza göre, maddeım bu fıkrası 
içerisinde yer alan ahır, saımıamlık ve yayla ku
lübesi ibarelerinim çıkarılması suretiyle sade
ce eve inhisar e;tltMlimiesiy ylmıe kanun tekniği 
bakımından, Af Kanumu ile 6831 satyıüı Orimam 
Karıumıunu ahenkleştirme bakımlımdan yerimde 
olacaktır. . 

Muhite rem arkadaşlarımı; 
Nihayet, üçüncü fıkra ile ilgili olarak, bu 

•madde kapsamuna giren suçlarda emvale el ko-
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mulmajmıış ise; yâni alımımamış, sarf edilmiş ise, 
yine 6831 sayılı Orman Kanununun bu şahısla-
ra haJk dtaraik tanıdığı mıiktardan aJlman bede-
ılin de tahsil ediüırJ&si cihetine gidilmesi yerin
de olur. Yani, kaçak olarak değil de, vatan
daş doğrudan doğruya orman idaresine müra
caat etmiş, ıhak olarak talebe'fcmiş; hak olarak 
taleb'öttiği maktan, ormıan idareni nasıl ki 
1/10 ıtariife bedeli üzerinden veriyor ise, bu şe-
kMe bir muameleye tâbi tutulmasının çok da
ha iyi; olacağı, hakkaniyete uyacağı kanaatini 
taşımaıktayıız. Bu yıöndem, bu fıikraara da, 
ımuhbereon arıkadaşlariımızla bMikte vermiş ol
duğumuz ömerge isitâkaimıeıtdinde değiştirilmesini 
uygun görmıeikteyiiz. 

Benim kısaca beiyanaStılm bundan ibarettir. 
Ormanı korumak kadar, insaniLarı korumak ve 
insacılara yardım etımıek, Der/le'ln, bilhassa 
ısıosiyal hukuk devletinin en büyük görevidir, 
Biz, çıplak afları bu şekilde çıkarmayı bulgun 
için yerinde görüyor isek de, bunlar için gerek
li tedbirleri almak, kredilsdie donatmak ve va
tandaşların içinde bulunduğu sosyali şartların 
değiştirilmesiıııe çare aramak zorundayız. 

Bu birinci maddeyi kabul etmekle, belki sa
yıları 100 bine varan ve ımjahkamjelıerimizi ger
çekten ifgal eden orman suçlarının suçlularım! 
tamamıen affe/tmıeik suretiyle, bunları yenid,en 
doğmuşa, yeniden suç işfemez hale götürmekle... 

BAŞKAN — Süremiz bitmiştir Saym işgü
zar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bitiriyo
rum iSayıaı Başlkanıım. 

...Geitârmekle beraber, bumdan sonrası için 
ıSaym Orman Bakanlığunan, Hükümetin ve Yü
ce MecOisıin bilhaısısa tedbir almasını da bir te-
miemi mahiyetinde arz eder, hepinize saygılar 
sunarı/m. 

BAŞKAN — Saym Turhan özgümer, buyu
run. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Başka
nım, konuşma süresi tahdidedildiği için, öner
gem hakkında konuşma hakkım gene mahfuz 
kalsın, çünkü bu beş dakikaya sığmaz, onu mah
fuz tutuyorum. 

BAŞKAN — Gayet tabiî. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka

daşlarım, orman suçlarının affını kabil kılabil
mek için, Anayasanın 131 nci maddesinde tadi

lât yaparken de, şu münakaşa ağırlık teşkil et
miş idi : «önce düzen mi değişsin, yoksa evvelâ 
affı getirelim de sonra mı düzen değişikliğini 
tesbit edelim?» 

Arkadaşlarım, suçu, günahı sadece orman 
içimle doğmuş olmaktan ibaret bulunduğunu id
dia edebileceğimiz bir kısım orman içi köylü va
tandaşımızın ezelî ve bundan sonra da ebedî bir 
savaşı vardır; ekmek kavgar5ını orman içinde 
ormanla yapmaya mecburdur. Biz, onu bu gü
nahı ile mütalâa ederken, - sadece günahı orada 
doğmuş olmaktan ibarettir - biz onun geçimini 
düşünmeyiz, ekm'ek kavgasında yalnız bırakırız 
ve zaman zaman onların affı bahis mevzuu edil
diği zaman da karşımıza ormancı çıkar. 

Arkadaşlarım, 
Komisyonda da münakaşasını yaparken gör

dük. Orman Komisyonundan affın tamamen 
aleyhinde bir karar ile gelindi, fakat Adalet Ko
misyonunda bunun tam aksine, orman suçlarının 
affının yanında olduğu iddia edildi, komisyon 
tarafından. Orman Komisyonunda ormancılar 
affın aleyhinde, Adalet Komisyonunda hukuk
çular affın yanında. Neden bu? Çünkü, orman 
suçları bahis mevzuu olduğu saman orman ba
kım memurunun tuttuğu zabıt ormancı tarafın
dan nîahzı hakikat kabul edilir, doğru bir hüc
cet kabul edilir, ama biz hukukçular biliriz ki, 
çok kere - her zaman olmaıa da - o bakım me
muru sahte zabıt tutmuştur ve o bakım memu
runun sahte zaptı mahkemede aksi sabit olmı-
yan hüccettir; mahkûm eder. Şimdi, orman ba
kım memurunun sahte vesikasından yana olan 
bir tutumla mı hareket edeceğiz, yoksa Türki
ye'de sahte zabıtların mevcuclolduğu gerçeği 
karşısında bunlardan mağdur olan binlerce, on-
binlerce vatandaşın yanında mı olacağız? («Bra
vo' sesleri)1 

Arkadaşlarım; 
Vatandaş orman içinde kendi haline terk 

edilmişse ona el uzatalım. Peki, - beş dakikaya 
sığmaz şüphesiz, önergem münavebe tiyle söz 
aldığım zaman etraflı şekilde izahatta buluna
cağım - orman suçlannm affı kanunuyla biz ne
yi affediyoruz, getirdiğimiz ne? Aslında cemi
yetin çok kere el uzatamadığı ve bu sebeple onu 
mahkûmiyetlere götüren ve bu düzen içinde bir 
sahte zabıtla günlerce, aylarca mahkûm olan 
şahıslara geç de olsa el uzatıyoruz, ama 1 nci 
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maddede unuttuğumuz bir nokta var; geçen 
oturumlardan birinde bir arkadaşımız bunu di
le getirdi, bugün önergemi de o sıfatla verdim, 
bilâhara ona zaman ayırıp konuşacağım. 

Neyi affediyoruz?. Ormandan şu kadar met-
raMb veya şu kadar kentale Ikadar ağaç kese-
ni affediyoruz. Affetmediğimiz ne var? Kesmiş, 
ama yerine ağaç •yetiştirmiş, bahçe yapmış, bağ 
yapmış, benim seçim bölgemde narenciye bahçe
si yapmış, Karadeniz bölgesinde fındıklık yap
mış şahsı affetmiyoruz. Neden arkadaşlarım?,. 
Biz neyi vermak istiyoruz,' ne almak istiyoruz, 
ne getirmek istiyoruz, adaletsizliği ne ölçüde, 
hangi hangi noktada kesmek istiyoruz? Banim 
bölgemde narenciye ağacını kim nasıl yetiştir
mektedir, ormanla nasıl mücadele etmektedir? 
Kızılcam (sarıçam) ormanı içinde kerestesi ve 
kömürü hiçbir işe yaramıyan o ağacı söker da, 
yerine yaprağı dötkülmiysn orman türünden na
renciye ağacı dikerse, bu işi yapanı, «Ağacı kat
lettin» diye mahkûm etmek mevzuatımıza göre 
meseleyi halleder, ama gerisinde yatan büyük 
haksızlığa çare bulamaz, Çünkü, kestiği orman
dır, ama yerine yetiştirdiği ağaç narenciye ağa
cıdır ve memlekete döviz getirir; biz de tutar 
onu mahkum ederiz. 

Arkadaşlarım; 
'Biz orman suçlarını af kanunu getiriyoruz. 

Burada ezelî bir haksızlığın önüne geçebilmek 
için Türkiye'nin yararına, bir kızılcam ormanı 
yerin1© narenciye ormanı yapan, ama başka böl
gelerde de başka bağ ve bahçe yapanı affın şü-
ımılüne bir ölçüde sokalım - 5 dönüm mü diye
lim, 10 dönüm mü diyelim - ve ağaçlandırmış 
olanı affetmek değil, taltif ötmek lâzım, ama 
lıiç olmazsa affedelim; ben bu kanıdayım. Kaş
ıdı, - ağacı katledip satandan daha mühim - na
renciye bahçesi yapmaktır, bunu neden mah
kûm ediyoruz? Mahkûm olan bu şahsı, affşase
niz de affetmeseniz de nihayet ormanla yine 
başbaka bırakacaksınız. Mücadele ezelîdir, ebe
dî devam edecektir arkadaşlarım. Orman suçlu
su olarak alnına kara damgayı vurduğumuz şa
hıs, aslında memlekete döviz getiren şahıs ol
muştur, bunu neden affetmiyorsunuz? Orman 
suçlusu olarak mahkûm edip aç bıraktığınız 
çocuklarına rağmen, hâlâ bu memlekette na
renciye ağacının başında, fındık bahçesinin ba
şında, bağının başında mücadele verenin, savaş 

verenin memlekete döviz getirdiğini, hizmet et
tiğini görmek lâzımdır. 

Affı bölük pörçük gstirmiyeîim, gsıtirecek-
•seîk de bir ölçüde, ama bunun münakaşasını 
mütehassıslarla yapa yapa... Bu maddeyi Ko
misyon geri alsın, bir affı göstermelik af şek
line geıürmiyelim. 

Kimi affediyorsunuz? Ağaç keseni affedi
yorsunuz da bahçe yapanı neden mahkûm edi
yorsunuz arkadaşlarım? Bunu mantıkla anla
mak mümkün değildir. Buna dikkatinizi bir ke
re daha çektiğim gibi, önergemin müdafaasın
da da ele alacağım. (Samimiyetimi biliniz, hepi
niz ajmı ölçüde hassasiyet gösteriniz, ki göstere
ceğinizden eminim. Orman suçlusu affedilirken, 
hiç de suçlu olarak kabul ©tmiyeceğimiz bahçe 
yapmış, bağ yapmış, döviz getirmiş büyük küt
leyi affın dışında bırakıp da daha da kahretme
ye devam etmiyelim. 

Saygılar sunarım. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — !Sayın 
Başkan, bir hususu açıklamak isterim. 

Arkadaşımız konuşmasında, «Orman Komis
yonunda ormancı milletvekillerinin affın karşı
sında olduğunu» ifade ettiler. Orman Komisyo
nunda beyle bir şey olmadı, bizler hepimiz af
fın çıkması lehinde idik. 

BAŞKAN ı— Efendim, ormancılardan, karşı
sında olan da bulunabilir, olmıyan da buluna
bilir. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Olmadı, 
hiç kimse aleyhinde olmadı. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, o gayet nor
mal. Gayet şümullü bir ifade. 

Bayın Abdullah izmen?., Yok. 
Sayın Cavit Okyayuz, buyurunuz efendim. 
M. CAVİT OKYAYUZ (içel) — 'Sayın Baş

kan, çok aziz arkadaşlarım; 
Kendi bölgemin tecsilcisi ıSaym özgüner'e 

tefekkür ederek konuşmama başlamak istiyo
rum. 

Orman suçl arının affı mevzuubahis olunca 
köylümüzü, müstahsilimizi, haklı olmıyan sebep
lerle takip, tazyik, hattâ tahkire seıbebolan elem 
verici bir tatbikattan bahsetmek, millete hizme
tin asil dııygulariyle dolu milletvekillıeri olarak 
kanaatim odur ki, hepimizin en mülhim vazife
miz elmalıdır. Ne yazık ki, kanunumuzun affa 
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taallûk eden bu maddesi bu mevzua hiç girme
miş, üreticiyi gerçekten, hattâ ezen bu hususa 
hiç dokunmamıştır. Ormanlarımıza hiç zarar 
vermeden, ormancılarımızın bilhassa çok kork
tuğu, haklı şekilde korktuğu erozyonun ger
çekten dehşet verici neticelerini her yönü il* 
kai'şılıyan ve meteorolojik faktörlerJn, toprak 
ve tabiatın imkânlarını millî huzur ve millî eko
nomimiz için en iyi şekilde kullanan köylü
lerden, üreticilerden bahsetmek istiyorum. 

Şüphe yok ki, en az ormancılarımız kadar 
ormanlarımızın ve ormancılığın yürekten dost
ları olarak, bu yeşil ve güzel âlemin vatanımıza 
kattığı ve kazandırdığı imkânları gayet iyi bi
liyor ve ormancılarımıza yakışır bir muhabbet
le değerlendiriyoruz. Her kanattan, her zaman 
'seçmenlerimizin hakli ve hakikatle dolu şdkâyet-
laıd, bu mıMetim hizmetinde ollmanın iftihar veri
ci şuuruna yükselmiş, sahip olmuş insanlar ola
rak biz milletvekillerini gerçekten üzmüştedir. 
Milletçe kalkınmamızın, sosyal hayatımızı ümit 
ve saadet igetiren bir derece ve güce ulaştırmak 
isteği, şüphe yok ki, hepimizindir. Bu istikamet
te bütün milletvekillerinin ben aynı kanaatte ve 
pym karar içinde birleştiklerine yürekten iaa-
nıyorum. 

İzninizle, ben, sayın özgüner gibi kemıdd böl
gemizden bu ıstıraba kısaca dokunmak işitiyo
rum. 

10 yıl içinde binlerce tona varan portakal ve 
limon ihracım gerçekleştiren üreticiyi, ticarî 
muvazenemize, memleketimize - arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi - döviz getirmek suretiyle yap
tığı yardımdan dolayı takdir ve tebrik e'tmiek 
lâzımken, 10 yıl evvel ocağında kaynatacağı ten
ceresi yokken, - ki, vilâyetimizde Aslanköy gibi 
misâli vardır - elmayı, şeftaliyi iç ve dış pazarla
ra getirebilmenin ve götürebilmenin gücüne 
ulaşmış köylülerimizi övmek ve omlarla övün
mek lâzımken, fındık istihsalimizi Ka
radeniz çocuklarının yaptığı gibi <se-
vimdirici âdedlerin büyüklüğüyle değerTenidirien-
leri yürekten alkışlamak lâzımken, tamamen ter
sine bir hareketle, bu masum insanlardan bir
çoğu, «çalıştıkları topraklar ve bahçeler ormıaaı 
hudutları içindedir» diyerek takip, tazyik edil
miş ve mahkemeferıe sevk edilerek maalesef 
mahkûm edilmişlerdir. 

Bu, kabul edersiniz ki her yönüyle haklı bir 
hareket, haklı bir tasarruf değildir. Huzurun ve 
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saadetin, güvenliğin yolu hepimizce bilinmekte
dir ki, her zaman haktan ve hakikatten geçer. 
Bu şartlar içinde kenedine, ailesine, milletine, 
milletinin ekonomisine en verimli hizmeiti yap
mış 'olan üreticiyi, vefakâr ve cefakâr köylü
müze 'haklı olan işeîkati aramak Ibizim fmilletve-
kil'i olarak vazif emiz değil imidir 

Hükümetlerim tatbikatta ve ilimde hâlâm 
ölçüye göre hukukun karakterine hiçbir şart 
içinde zulüm değil, daima şefkat hâkim olmalı
dır. Bu sosyal kalkınma ile, bu köylüler, zaru
retten kurtuluşun huzuru ile ormanlarımızla 
dost olmuşlar, onu koruyanlar, içinde büyük 
bir sıevgi şuurunun aydın hükmüyle ona saldı
ranlara karşı olmuşlarıdır. Tabandaki geçim im
kânlarını böylece müspet ve görülür bir netice 
içinde değerlendirmek gayemize, çoluğu çocu
ğu ve cefakâr emeği ile muzaffer bir netice için
de imkân hazırlıyanları, bu çalışkan köylüleri, 
bu çalışkan üreticileri, hepinizin hissiyatına ter
cüman olduğuma inanarak muhabbetle selâmla
yarak, bilhassa bu tatbikat içinde olanları af
fetmenin fikrî ve ahlâkî ölçülerle lüzumuna ke
sinlikle işaret ederek, gelin millî huzurumuza 
huzur getirmek cehdinde örnek bdr emeğin sa
hibi bu amcanların nasırlı ellerine, muhterem el
lerine hüküm vererek kelepçe vurmıyalım di
yorsak, onun ormanların tahribiyle uzaktan ya
kından bir münasebeti olmadığından tam bir 
huzur içinde bulunuyoruz. Bu imkânı vermekle, 
bu hakkın ve hakikatin korunacağına inanıyo
ruz. 

Sayın Bakan biraz evvel, bu hususta evvel
ce hazırlanan bir tasarının geriye alındığını, 
ama tekrar Meclise getirileceğini ifade ettiler. 
Ben, müşahademe müstenit bilgimle diyorum 
ki, Sayın Bakan, bu ıstırap, mahzun ve gerçek
ten orman dostu köylümüzü büyük ölçüde ez
mektedir, hattâ üzmektedir. Bu sebeple bu hiz
met sahasında hızlı ve heyecanlı bir çalışma ya
parak bu mustarip insanları biran evvel bu 
dertten kurtarmalı ve onların acılarına son ve
rilmelidir diyorum. Eğer bu kanun içinde bu 
imkânı hazırlryabilmek size ve Komisyonumu
za, Meclisimize nasibolursa, kanaatim odur ki, 
tarihte bu millete hizmet yapabilmenin en bü
yük iftiharına ®ahibolmanın gerçek saadetine 
erişeceğiz. Bu sebeple, mümkünse, bu madde
nin komisyonca geri alınarak Hükümetle bir-

| likte bu istikamette memlekete hayırlı olmayı 
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bilmiş cefakâr ve vefakâr orman dostu köylüle
rimize, ormancılarımızın ve Orman Bakanımı
zın, bütün parlömanterlerimizin koruyucu elle
rini uzatmalarını bilhassa istirham ediyor, Mec
lisimizi ve Başkanımızı büyük bir hürmetle se
lâmlıyorum. (Alkışlar) 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Kanun tasarısının tümü üzerinde konuşma 

gayreti göstermiş ve fakat maalesef kifayet 
önergeleri dolayısiyle, şahsan üzerinde çok du
rulması lâzımlgeldiği kanaatini taşıdığım millî 
bir dâvamız olan orman dâvasında, hepimizin 
ittifak etmesi lâzımgelen bu temel meselede gö
rüşlerimi arz ve izah etmek imkânını bulama
mıştım. Şimdi, beş dakika ile tahdidedilmiş bir 
zaman içinde kanunun birinci maddesi üzerin
deki görüşlerimi çok kısa olarak arza çalışaca
ğım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu mâruzâtıma geçmeden evvel, ısrarla ve 

inançla, tatbikatta bulunmuş bir arkadaşınız 
olarak ve ormancılık çalışmalarını dış ülkeler
de incelemiş bir arkadaşınız olarak şunu ifade 
edeyim ki, orman suçlarının affı, Türkiye 'miız-
de hangi devirde ele alınmışsa, ormanlarımıza 
büyük ölçüde zarar verebilecek neticeler doğur
muştur ve hiçbir zaman bu ıaf lar orman köylü-
isüne, topyekûn orman köylüsüne bir ferahlık 
getirmemiş, aksine, ormandan kanunsuz bir şe
kilde faydalananlara menfaait ve imkân sağla
mıştır. Bu, acı bir gerçektir. Çünkü, çok değer
li Bakanımızın da burada ifade ettikleri gibi, 
meri olan orman kanunumuz, dünyanın hiçbir 
ülkesinde görülmemiş ölçüde fedakârlıkları si
nesinde taşıyan ve orman köylüsüne el atan hü
kümleri mahfuz tutan bir nitelik taşımaktadır. 

Orman kanununda, bizatihi orman içinde, 
civarımda bulunan köylülerin yatacak ve yaka
caklarını temin edecek hükümler vardır. Bu 
hükümlerde aksaklık var ise, uygulamada ak
saklık var ise bunlar tenkid konusu yapılabilir. 
Bunlar, bir af kanunu ile halledilir meseleler 
değildir. Ama, münhasıran malûm olan çıkar
cıların, öteden beri orman kaçakçılığını ısanat 
haline getiren, menfaat edinen ve zavallı bir kı
sım köylüleri da alet eden zihniyetin galip gel

diğini görmekle üzüntü duymamak mümkün de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi... 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, orman suçlarının affına taraftarız; şimdi 
bunu müdafaa edenler çıkarcı mı oluyor? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bakalım 
nereye geliyor. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Çıkar
cıyı müdafaa etmiyoruz, köylüyü müdafaa edi
yoruz. 

BAŞKAN — ISayın Tosyalı, muhatap siz de
ğilsiniz ; lütfen yerinize oturun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — ^Müda
faa edenler.» diyor. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, konuyu ciddî bir şekilde ortaya 
koyma imkânı bize verilmediği için, arkadaşla
rım reakjiyon gösteriyorlar. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sizin 
davranışınızdan... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen hatibe 
müdahale etmeyiniz. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Hiçbir 
arkadaşımı çıkarcı veya menfaatçi olarak itham 
etmek aklımın köşesinden geçmez. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — «Çıkar
cılar» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, işte dinliyorsu
nuz; oturun yerinize. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Ama, bu 
af kanunlarından, aslında çıkarcıların ve yağ
macıların faydalandığını belirtmek istiyorum. 
İstatistikler ortadadır, bundan evvel çıkmış af 
kanunlarının neticeleri ortadadır. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, bir dakikanız 
var efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, şimdi kanun ne getiriyor... 
Meselâ son fıkrasından başlıyayım: «Bu mad
de kapsamına giran suçlarda; orman idaresinin, 
6331 sayılı Orman Kanununun 112 ve 113 ncü 
maddelerine müstenit şahsi haklan düşer.» 

Bu ne demektir?.. Ormana zarar vereceksin, 
suç işliyeceksin. Hani diyoruz ki, «Zaruret için
dedir, bunu yapıyor», idarenin de şahsi hak
ları düşüyor. Yani, kanunen suç olduğu halde 
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hırsızlık yapıyorsun, idare, karşılığında senden 
hiçbir şey istemiyor. Aşağıda maddelerde gele
cek, teklifimiz de var. 

Deniyor ki: «Mal satılmışsa, bedeli kendisi
ne iade edilecek» yani, suç işleyene bir de mü
kafat vereceksiniz, önergem geldiği zaman, 
ikinci maddede arz ve izah edeceğim. 

Orada diyoruz ki; bu, metinden çıkarılsın; 
en azından bu kabil uygulamada, hiç olmazca 
idarenin hakları, 112 ve 113 le doğ-an haklar, 
tazminat haklan, 200 küsur milyon lirayı bula
cak, idareyi yük altına koyacak haklar asıl suç
lulara iade edilmesin, bir fonda toplansın. Or
man köylüsünün kalkınma edebiyatım yapıyo
ruz, bir fondan bahsediyoruz; o halde bu, or
man köylerini kalkındıracak bir fonda toplan
sın... 

BAŞKAN — Sayın U;suner, süreniz bitti, 
lütfen konuşmanızı bağlayınız. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu önemli maddenin kritiği
ni 5 dakikanın içinde yapmak mümkün değil. 
Sözlerimi bir cümle ile bağlıyacağım. 

Bu af kanununun çıkacağı açık bir şekilde 
belirmektedir. Eğer, bu maddelerde değişiklik 
yapılmaz ise, çok kötü bir örnek vermiş olaca
ğız ve Anayasada bu değişikliğin yapılrna3i ne
ticesinde doğacak bu uygulama hepimizi piş
man edecektir. Lütfen köylerinizde, kentleri
nizde, seçim bölgenizde takibediniz, göreceksi
niz ki, bu şekilde çıktığı takdirde, bundan, fa
kir olan topyekûn orman köylüsü faydalanmıya-
cak, asıl, orman idaresinde hırsızlık yapıp da 
kapıya gelip, bir de «Bana bunun mükâfatını 
verin, şu kadar tazminat ödeyin» diyecekler 
faydalanacaktır. 

Onun için, insafınıza ve dikkatinize hitabe-
derek, bu maddeler üzerinde verilmiş önergele
re iltifat etmenizi ve meseleyi millî bir dâva 
olarak ele almanızı istirham ediyorum. 

Af, 'bir atıfettir, doğrudur, ama af, yeni suç
ları hazırlayan, yeni 'suçlıara teşvik eden bir un
sur olmamalıdır. Bu metniyle bu kanun, vatan
daşları yeni suçlara iten, kaçakçılığı, çıkarcılığı 
teşvik eden bir mahiyet taşımaktadır. Anayasa 
değişikliğinden sonra çıkan ilk af o'duğu için 
de bunda ölçüleri çok objektif bir şekilde koy
mak mecburiyetinde olduğumuzdan, hassasiyet 
göstermenizi istirham «diyorum. Kapıyı sonuna 
kadar açtığımız takdirde, ormanların muhafazası 

gib". Anayasa hükmünün ifası asla ve kat'a 
mümkün olamıyacaktır, hiçtir idare bunda ba
şarı gağlamıyacaktır. Bu yönden dikkat buyur
manızı ve verilen öneregelere iltifat letmenizi 
istirham ediyorum. 

Arkadaşlıanm sezilerimi yanlış ianlıamışlar-
dır, hiçbir suretle şahıslarını i iham ıetm>;§ deği-
limı ama, ben içimden gelen bir duyguyu, ciddî 
bir memleket meselesi üzerindeki görüşlerimi 
arz ederken tepki gösterildi. Hiçbir arkadaşımı 
kasdetmediğimi tekrar belirtiyorum. Yalnız, af
fın şümullü, ölçüsü büyük bir önem taşıyor. 
30 - 40 kişilik bir Mecliste görüşülmesinin ye
rinde olmadığı kanaa.tind.ayim. 

Sayın Başkanım, böyle hi tabettiğim için 
özür dilerim. Eöyle millî bir dâvanın, Anayasa 
konusu olmuş ağırlıktaki bir dâvanın çok daha 
geniş ölçüde tartışılması, çok daha kalabalık 
•bir lopluluk önünde tartışılmasında fayda ol
duğu kanaatimi belirtir, teşeikkür ve saygılarımı 
Dunanm. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzeninde söz iıstıi-
yen başka sayın üye bulunmadığından, önerge
leri aykırılık sırasına göre okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci maddenin; 
1. (A) fıkranın 3 ncü satırındaki» 5 met

reküpü geçmiyen, (o metreküp dâhil)» iıfade-
sindeki 5 metreküp deyimlerinin, «3 metreküp» 
olarak değiştirilmesi, 

2. (B) fıkrasında, aftan faydalanacak olan 
kimsenin oturduğu yerin tanımı büyük güçlük
ler yaratacağından, köyün ortasından orman 
hududuna yatay doğru hat üzerinden 10 km. 
mesafenin tâyin ve teabiıti için mahallen keşif 
dahi gerekebileceğinden, bütün bunları önle
mek için ve ayrıca, bu fıkra kapsamına giren 
kişilere, mevzuatına ĝ öre, ancak ahır için iki 
metreküb, amibar ve samanlık için birer met
reküb, yayla kulübesi için üç metreküb gayri-
mamül zatı ihtiyaç emvali verilmesi mümkün 
olduğundan, affında kanuni hakkı kadar em
vali kapsaması esas bulunduğundan ve bu 
miktarlar da maddenin 1 nci fıkraisiyle esasen 
affedilmekte olduğundan fıkradan «ahır, am
bar, samanlık ve yayla kulübesi» ifadesinin çı
karılması, 
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3. (C) fıkrasının ise, sarf edilmiş ve el ko
nulamamış emvale ilişkin hazine hakkının 31 
ne: madde kapsamına girenlerden zati ihtiyaç 
verir gilbi, tarife bedelinin 1/10 i ve diğer ah
valde tarife bedeli alınmak suretiyle affın kap
samı içine alınması maksadiyle değiştirilmesi, 

ISurefâyle 1 nci maddenin aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Sinop 
Mehmet Türkmenoğlu Hilmi işgüzar 

Trabzon Antalya 
Ahmet Şener Ömer Buyrukçu 

Siirt 
Zeki Çeliker 

Madde 1. — 
A) 1 . 8 . 1971 tarihine kadar, 6831 sayılı 

Orman Kanununun 19 - 74 - 76 - 109 - 110 ncu 
maddelerinde yazılı suçlarla, konusu 20 kentali 
geçm'iyen (20 kental dâhil) odun, 5 kentali geç-
miyen (5 kental dâhil) kömür, 3 metrekübü 
ıgeçjmryen (3 metreküb dahil) gayrimamül ve
ya 2 metrekübü geçmiyen (2 metreküb dâhil) 
mamul ve yarı mamul emvale ilişkin el konul
muş orman suçları ile, 

B) 6331 sayılı Orman Kanununun 31 ve 
32 nci maddelerinden faydalanan kimselerden 
oldukları, Orman idaresinden sorularak tesbit 
edilecek şahıslar tarafından ev yapmak sure
tiyle işlenmiş 12 metrekübü geçmiyen (12 met
reküib dâhil) gayrimamül veya 7,2 metrekübü 
geçjmiyen (7,2 metreküb dâhil) mamul veya ya-
nmaimül. Emvale ilişkin 1 . 8 . 1971 tarihine ka
dar el konulmuş orman suçlarından dolayı ta
kibat yapılmaz ve verilen cezalar infaz olun
maz. 

O) Bu madde kapsamına giren suçlarda 
emvale el konulmamış ise, ancak, 6831 sayılı 
Orman Kanununun 31 nci maddesinden fayda
lanan kimseler için, emvalin orman tarife bede
linin 1/10 imin, sair hallerde, tarife bedelinin 
ödenmesi halinde yukardaki fıkralar uygulanır! 
Orman idaresinin, aynı kanunun 112 ve 113 ncü 
maddelerine müsteriid şahsi hakları düşer. 

Millet Meclisi Yüce Makamına 
Görüşülmekte olan orman suçlarının affıyla 

ilgili tasarının 1 nci maddesinin (a) fıkrasın
daki «5 metreküb» yerine, «2 metreküb» keli
mesinin yazılmasın arz ve teklif ederim. 

ISüleyman Mutlu 
Afyon Karalhisar 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonu metninin 1 nci madde

sinin (a) bendinin «(('5 metreküb dâhil) gay
rimamül» kelimelerinden sonra gelen «Ve» ke
limesiyle, «(2 metreküb dâhil) mamul» kelime
lerinden sonra gelen «Ve» kelimesinin, 

(ıb) bendinin «(12 metreküb dâhil) gayri
mamül» kelimelerinden sonra yazılı «Ve» keli
mesinin, «veya» şeklinde değiştiriImesiJni arz 
ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İsmail Hakkı Tekine! 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesine (A) fıkrasından 

sonra yeni bir (B) fıkrası olarak; 
B) Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci 

fıkrasındaki niteliği taşıyan yerlerdeki 10 dö
nüme kadar, (10 dönüm dâhil) açmalar için. 

Fıkrasının ilâvesini, diğer fıkraların da bu 
sıraya göre tashihini arz ve teklif ederiz. 

ıSinop içel 
Hilmi Biçer Turhan Özgüner 

Ordu 
Kemal ıŞen'soy 

İSayın (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, bâzı orman suçlarının 

affı hakkındaki kanun teklifinin 1 nci madde 
(b) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Burhanettin Asutay 

izmir 

b) Devlet ormanları içinde veya orman sı-
nırlanııa köy ortasında yatay bir hat ile 10 
km. mesafede bulunan veya ormanların bulun
dukları ve bu ormanlara bitişik ilçeler içindeki 
köyler ile sınırlan içinde Devlet ormanı bulu
nan kasabalarda; 

Bendin diğer kısmı aynı kalmak üzere. 

İSayın Başkanlığa 
«Nüfusu 2 500 olan köyler bu aftan istifade 

eder» deniyor. «2 500 den fazla nüfusu olan 
köyler istifade etmez» deniyor. 

Bu, adalete uygun düşmez. Nüfus tahdidi
nin kanundan çıkarılmasını ve önergemi müda
faa etmem için söz verilmesini arz ederim. 

Mehmet Kazova 
Tokat 

— 422 — 



M. Meclisi B : 179 

Mült Meclisi Sayın Başkanlığnıa 
Görüşmekte olduğumuz orman suçlariyle 

ilgili tasarının 1 nci maddesi (b) bendindeki 
«12 metreküb» yerine «5 metreküb», «7,2 metre
küb» yerine «4 metreküb» kelimelerinin konma
sını arz ve teklif ederim. 

(Süleyman Mutlu 
.Afyon Karahisar 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonu metninin 1 nci maddesi

nin (Ib) bendinde 7 nci satırında yazılı «Ahır, 
amibar, samanlık ve yayla kulübesi kelimeleri
nin madde metninden çıkartılmasını sayeyle 
arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İsmail Hakkı Tekine! 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ormansuçlarmın affına 

dair kanun teklifinin 1 nci maddesinin (b) fık
rasının son cümlesinde «1 . 8 . 1071 tarihine 
kadar el konulmuş orman..» kelimelerinden 
sonra, «ve izinli kesim» kelimelerinin eklenme
sini teklif ederiz. 

Gereğini saygiyle arz ederim. 
Giresun Sakarya 

Abdullah tzmen Vedat timsal 
(Kocaeli 

Vehbi Eniğiz 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere konusu gündemin ikinci sırasın

daki orman suçlarının affına dair kanun teklifi
nin İnci maddesinin (ib) bendinin sondan iki 
satırının, yani «Orman suçlarından dolayı» söz
cüklerini takiben, ekli bulunan tadil teldiifinin 
ilâvesini ve bu teklife Komisyon katılmadığı 
takdirde, kısaca gerekçesini beyan etmek istedi
ğimi saygiyle arz ederim. 

ıSivas 
Vahit Bozatlı 

1. (B) maddesine ilâvesini teklif ettiğim 
metin: 

«Ve bu maddedeki suçların konusu orman 
emvalini iade etmek üzere teslim olmuş olup 
da, Türk iCeza Kanununun 508, 510 maddeleri
ne göre suçlu sayılanlar hakkında.» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bâzı orman suçlarının affını öngören ka

nunun 1 nci maddesinin (b) fıkrasının sonuna; 
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I «Kendi zilyedi veya tapulu arazisinden yap
tığı kesim dolayısiyle yapılan adlî takifbat dur
durulur». 

(Cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

(Sayın Başkanlığa 
Orman suçlarının affına dair kanun teklifi-

I nin 1 nci maddesinin (e) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

c) Bu madde kapsamına »iren suçlarda em
vale el konulmamış ise, ancak 6831 sayılı Or
man Kanununun 31 nci maddesinden faydala
nan kimseler için, emvalin, orman tarife bedeli
nin 1/10 inin, sair hallerde, tarife bedelinin 
ödenmesi halinde yukardaM fıkralar uygulanır. 
Orman idaresinin aynı Kanunun 112 ve 113 ncü 
maddelerine, müstenit şahsi hakları düşer. 

Sayın Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesindeki « 1 . 8 . 1971» 

tarihlerinin, «1 . 10 . 1971» olarak değiştiril
mesini öneririm. 

İçel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — ıSaym Başka
nım, teklifin üzerindeki görüşmelerin ve sa
yın sözcülerin verdikleri önergelerin değişik 
istikâmetlerde ve çok sayıda oluşunun ve Sa
yın Orman Bakanımızın beyanlarını da na
zarı itibara alarak, maddeyi bu fikirlerin is
tikâmetinde yeniden tanzim etmek üzere mad
de ile beraber bütün önergelerin Komisyona 
iadesini arz ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bir önerge daha gelmiştir. Yal
nız burada bir hususu arz etmek mecburiye
tindeyim. 

'önergelerin kabulü, işleme başlanıldığı an
da biter. Çünkü aykırılık sırasına göre oku
nacaktır, aykırılık sırasına göre işleme tâbi 
tutulacaktır. Devamlı surette önerge gelmesi, 
halinde, hele işleme konulup da nazarı itibara 

I alaınmasının kabulü gibi hususlar, da başla-
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mışsa, bu konuda da Genel Kurulun bir ka
ran olmuşsa, tamamiyle usul bakımından iş
leri çıkmasa sokacağı için, önergeleri madde
nin üzerindeki konuşmalar biter bitmez Baş
kanlığa ulaştırmak lâzım. 

'Bu hususu arz etmek mecburiyetindeyim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, konuşmalar iyice analiz edildik
ten sonra bâzı önergeler vermek mecburiyeti 
oluyor. 

Yani bunların verilmesinde fayda 
takdir edersiniz, mühim bir kanundur. 

var; 

BAŞKAN — Efendim, kabul etmek lâzım 
ki, bir öntetkike istinaden konuşma yapılıyor 
ve önerge tanzim ediliyor. Buradaki konuşma
lara istinaden eğer önerge tanzim ediliyorsa, 
zaten o pek muteber bir önerge olmaz, alela
cele tanzim edilmiş bir önerge olur. 

Evet, son önergeyi de okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun teklifindeki 1 nci mad

denin (b) fıkrasındaki; «Devlet ormanları» 
diye başlıyan fıkranın « .. mesafede bulunan 
veya,.» kısmına kadar olan cümlenin çıkar
tılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
"Nevşehir 

Hüsamettin Baser 
'BAŞKAN — Sayın Koraltan, bu son öner

geyi de istiyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU ADINA TEVEİK 

KORALTAN (Sivas) — Evet, efendim. 
BAŞKAN — Efendim , bütün önergeler 

madde ile birlikte Komisyona havale ed.il-
ımlştıla'. 

Bugünkü çalışma süremiz sona ermiş bu
lunduğundan, 18 Ekim 1971 Pazartesi günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19,03 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
İstanbul Kültür Sarayı yangım dolay isiyle her 
hangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığına dair 
soru önergesi ve Kültür Bakanı Talât Hahnanhn 
yazılı cevabı. (7/411) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygı ile rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Nuri Eroğan 

1. istanbul Kültür Sarayı yangınında 
adlî takibat bir tarafa idari yönden her 
hangi bir işlem yapılmakta mıdır, yapılıyorsa 
ne safhadadır? 

2. Aynı bina daha önce bir yangın tehli
kesi geçirmiş midir, geçirmiş ise idari ne gibi 
bir işlem yapılmıştır? 

3. Müzeden 4. ncü Murada ait ne gibi 
eşyalar ne maksatla, kimlerin imzasını taşı
yan yazı ile alınmış ve bu yangında hangileri 
kıemen, hangileri tamamen yanmıştır? 

4. Daha önce buna benzer (müzeden eşya 
çıkanîması ve hasara uğraması gibi) bir 
olay cereyan etmiş midir, etmiş ise zamanın 
Bakam tarafından ne gibi tepki ile karşılan
mıştır? 

5. Cahit Kıaıay ne sebeple Genel Müdür
lükten alınmıştır? 

6. Olaydan önce gerek yurt içi gerek 
yurt dışında teşhir maksadiyle tarühî eser 
veya sanat eseri - müzelerden çıkarılmış eşya
lar var mıdır, varsa ne gibi eserlerdir, ne mak
satla müzelerden çıkarılmış ve nereye gönde
rilmiştir. 
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T. C. 
Kültür Bakanlığı 9 . 10 . 1971 

Sayı : 1233 

Konu istanbul Milletvekili iSayın 
ıNuri Eroğan'm Kültür Sarayı yan
ımı ile ilgili sözlü sorusu Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü. 8 . 1 . 1971 gün 

ve 7 - 411/2736 - 20403 sayılı yazınız. 
Millî Eğitim Bakanlığının 24 . 9 . 1971 gün 

ve 269 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza gönde
rden İstanbul Milletvekili Sayın Huri Eroğam'-
m istanbul Kültür Sarayı yangını dolayı-
siyie her hangi bir idari işlem yapılıp yapıl-
madığma dair yazılı soru önergesi cevabı ili
şik olarak sunulmuştur. 

iSaygiyle arz ederim. 
Talât Halmian 

[Kültür Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Nuri Eroğan'm, İs
tanbul Kültür Sarayı yangını dolayısiyle her 
hangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığına da

ir yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

1. — İstanbul Kültür Sarayı yangınında ad
lî takibatla birlikte idari yönden de tahkikat 
devam etmektedir, idari tahkikat henüz sonuç
lanmamıştır. 

2. İstanbul Kültür Sarayı, daha önce Eigo-
letto operası matine temsili sırasında, Bayındır
lık Bakanlığı inşaat şantiyesi iğcileri çatıda 
kaynak yaparlarken bir yangın tehlikesi atlat
mıştır. Buna ait dosya istanbul Cumhuriyet 
Savcılığında bulunmaktadır. 

3. — Turan Oflazoğlu'nun yazdığı ve Şahap 
Akalm'm sahneye koyduğu Dördüncü Murat, 
tarihimizin şecaat ve kahramanlıklarla dolu 
muhteşem bir devrini ifadelendiren ve bunu 
temsil eden bir eserdir. Eseri yazan Turan Of-
lazoğlu, Topkapı Müzesinde aylarca inceleme
lerde bulunmuş, birçok vesikalardan faydalan
mıştır. Şunu da ifade edelim ki, Dördüncü Mu
rat Osmanlı Padişahları arasında, Topkapı Sa
rayında, miktar itibariyle bugün en çok eşyası 
bulunan padişahlardan biridir. 21 kaftan, 18 en
tari, ayrıca şalvar, kürk, mintan, dizlik, kolluk, 
çakşır, çorap, çizme, takke, kavuk kılıfı, cübbe, 
hırka, içlik, gocuk gibi 104 parça giyim eşyası, 
162 ferman ve beraatı, 292 hükmü, 34 hattı 

15 , 10 . 1971 - 0 : 1 

J ve toplamı 620 olan belgesi, zırh ve miğferle
ri, idman taşı, iki kitabeli kılıcı, birçok minya
türü ve iki yağlı boya tablosu vardır. Bunların 
içinde daha az değerde olan 9 adet eşyanın, her 
türlü sigorta işlemleri ve muhafaza tedbirleri 

I aldırılarak, Dördüncü Murat eserinin oynandı
ğı günlerde, Kültür Sarayının fuayesinde, sağ
lam vitrinler içerisinde teşhiri eserin yazarı ta
rafından talebedilmiş, Topkapı Müzesi bu tale
bi yerinde mütalâa etmiş, Bakanlığımız Devlet 
Tiyatrosu G-enel Müdürlüğüne müracaatta bu
lunmuştur. Kültür Sarayı fuayelerinde zaman 
zaman çok büyük değerde sergiler açıldığı, hat
tâ o günlerde Kültür Sarayının alt fuayesinde, 
Amerika'nın dünyaca meşhur Smithsonian Mü
zesinden getirilmiş ve ziyarete açılmış milyon
lar değerinde bir resim ve heykel sergisinin de 
bulunduğu dikkate alınarak, sigorta ettirilmek 
ve her türlü emniyet tedbirleri alınmak kaydiy-
le, Müzece depolardan ayrılacak 9 eserin geçi-

I ci bir süre için Kültür Sarayı fuayesinde ser-
j gilenmesine muvafakat edilmiştir. 

Bu 9 eserden bir kaftan, 1 iç entari, 1 tablo, 
1 berat, 1 Kur'an maalesef yanmış, diğer 4 eser 
olan kılıç, miğfer, zırh ve idman taşı kurtul
muştur. 

4. — 1939 senesinden beri şimdiye kadar 
yurt dışında düzenlenen sergilerden 1953 yılın
da Paris'te açılan «Türk Sanat Eserleri Sergi
si» hariç, bu sergilere gönderilen eserlerde her 
hangi bir zarar tesbit edilmemiştir. 

1953 yılında Bakanlar Kurulunun 10.12.1952 
tarih ve 3/16006 sayılı Kararma" istinaden Pa
ris'e gcraierillp Louvre -Merilerimde açılan.' 
sergide teşhir edilen eserlerden, 4 kaftan, 1 to
puz ve bir de fildişi ©serde âma görülmüş, Ba-
kanllıkça kusurlu görülen hakkında, gerekli 
taihMikaıt aşılmıştır. 

5. Paris Sergisi sıraisımda Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdür Vekili olan Dr. Calhit 
Kınay, esasen vekil olarak bulunduğu için, es
ki görevi olaa müfettişliğe iade «dıidmdştir. 

6. Müze eserlerindin zaman zaman yur't dı
şında ve yurt içinde sergilemımesi konusu ysmi 

i değildir. Bütün dünyadaki müzeler, fırsat ve 
« imkân buldukça, fkenıdi propagandalarımı yaban-
| cı memleketlerde dalıa etüdü yapaibûlmek içici, 

en değerli eserlerini denliz aşın memleketlere 
göndermekte âdeta yarış ederler. Amerika'da, 
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müzelik taıiM «işerlerini ise'tfgikmıek üzene, yal
nız 1965 yıllında Japonya, Hindistan, İran, 
Irak, italya, ispanya ve daha başka millejtler 
büyük sergiler açmıştır. Fransızlar, 1962 yı
lımda Louvre Müzesinde muhafaza ve teşhir 
edilen milyarlar değeiûndeki meşhur Mona Li-
za tablosunu Amıerika'ya göndermişlerdir. 
Mona Liza tablosu, sigorta edilmek istendiği 
zaman müze sorumluları inanılmadı güç bir me
deni cesaret ile: (Milyarlara dahi sigorta ettir-
ssmıiz, Mona Liza zayi olursa telâfi edilemeE, 
Fakat biz Mona Liza'yı yine göndereceğiz. Si
gortaya ödiyeceğimiz primi m'üzeım'ize veriniz. 
Bu para ile müzemize hizmet etmiş oiursumıutz) 
demişlerdi. Yine Fransızlar daha üç yıl önce, 
milyonlar değerindeki resim - heykel sanat şa-
haserCisrini istanbul'da Resim ve Heykel Müze
si Galerisinde sengilemiglerdi. 

MeanJakertâmdızde yurt ıdışma tarihî eser gön
derme tarihi, 1867 yıllında başlar. Sultan Ab-
ıdiilâaiız, Viyama'daki Dünya Fuarına, saray
lardan seçilen külliyetli miktarda müzelik eser 
gicmdermiştir. Cumhuriyeftten sonra, Büyük At;a-
ıtürik'ün emri ile, 1931 yılımda Londra'da ağı
llan fuara, Topkapı Sarayımdan seçilen müze
lik ve çok değerli eserlerde iştirak edilmiş ve 
fbu eserler ıo zamanın parası ile 100 000 stıerlünıe 
sigorta ettirilmiştir. Bu konuda 10 Arakk 1930 
tarihli Vakit gazetesinde geniş izaihaJt bullutn-
maktadır. 

Daha sonraki yıllarda ışu sengiler açılmıştır. 

Serginin yeri 

1. Viyana 
2. Atina 
3. Bellgrad 
4. Amerika - Newyork 
5. Fransa - Paris 
6. Pakistan - Lahor 
7. Belçika - Brüksel 
8. Amerika (5 şehirde) 
9. Japonya - Tokyo 

10. Almanya (3 büyük şehir) 
11. isviçre - Zuriıh 
12. Hollanda - Utrenh 
13. itaJlya - Venedik 
14. Belçika - Brüksel 
15. Fransa - Paris 
16. italya - Roma 

Yılı 

1932 
1937 
1937 
1939 
1953 
1957 
1958 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 
1983 
1964 
1964 

17. İran - Tahran 1964 
18. Paklatan - Karaçi 1964 
19. Almıamya (3 büyük şehir) 1965 
20. Fas - Tunus 1965 
21. Amerika (10 şehirde) 1966-1968 
22. İngiltere - Calbridge 1967 
23. Irak - Bağdat 1969 
24. Japonya - Osaka 1970 

Bu eserler, yurit dışına çeşitli anlaşmalar 
muvaoehelsiıiıde BakanJl'ar Kurulu kararı ile mü
ze uzmanlarının refakatinde gönderilmiş, hep
si de sigorta 'eifctiriDmiştir. 

Yurt idinde açılan müze sergilerine gelimıce : 
Birçok firillle'tiler, kendi müaelerindelki kültür 

varlıklarını, çeşitli vesilelerle, memleketleri 
sathımda sergilemek .suretiyiîe daha yaygın ve 
etkili bir eğicim aracı olarak mütalâa ederler, 
Hattâ, birçok müzeler, löael araçlarla (gezici 
müzeler) kurarak, müzelik eserleri, köylere ka
dar göi tünme yoluna g îrnıSşlendir. Memlekalti-
ıiiiizde, de çeşitli kongreler ve millî günler dö-
layısiyle müzelerden eser çıkartılarak, çeşit! 
şehirlerde müsait bina ve sal/onlarda sergilen
miştir. Cumlhuriıyetimizia 10 mcu yıldönümü ile 
başlayan müze ıserıglUeri, 1937 yılında, Ata
türk'ün, 'emri ile, 2 nci Tarih Kongreısi dola-
yısi'yle DolmabaJhçe salonlarında, 1943 yılın
da, 3 suni Tarih Kongresi münasieibetiyle Anka
ra Halkevi salonlarımda, yine 1946 - 1948 yıl
larımda Ankara Halkevi binasında, 1956 yılın
da 1 nıci Türk Sanat Tarihi Kongresi dolayısıy
la Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi salonüa-
rınıda sergilenmeye dep/am etmiştir. 

Her geçen yılla, bir eğitim ve propaganda 
aracı olarak mütalâa edilen, kendisimi bağlayan 
klâsik dar çemberleri kırarak, millî sınırlarını 
aşan modern müzecilik anlayışıma Türkiye de 
elbette ayak uyduracaktır. (Müze eserleri Ibu-
Iktrlduıkları depolar ve salonlarımda çakılı ka
lacak, asla dışarı çıkanlaımıyacaktır) gibi Jbur 
zihniyeti, bugünkü ileri, modern müzecilik 
anlayıışiiyle bağdaşjtırmıak mümkün clamıamıalk-
tadır. 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, «Ada
let Mülkün Temelidir» sözünün «Adalet Devle
tin Temelidir» şeklinde değiştirilmesine dair so
ru önergesi ve Adalet Bakam İsmail Arar'ın ya
zılı cevabı (7/656) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayan Adliye Bakanı ta

rafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 26 . 7 .1971 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Bugün Adliye binalarında ve yargıç kürsü
leri üzerinde yazılı olan «Adalet Mülkün Teme
lidir» sözü günümüz koşullarında çok yanlış 
yorumlara yol açmaktadır. Aynı zamanda bu 
söz vatandaşın zihninde Adaletin, servetin te
meli ve koruyucusu anlamına gelmesinde sebep 
teşkil etmektedir. 

Bu nedenle, Adliye binaları ve Yargıç kür
süleri üzerindeki «Adalet Mülkün Temelidir» 
sözünün «Adalet Devletin Temelidir» şeklinde 
değiştirilmesi kaçınılmaz hukukî bir zorunluk 
haline gelmiştir. Bu sözün bu şekilde değiştiril
mesi aynı zamanda hukuka ve adalete saygıyı 
da ortaya koymuş olacaktır. 

Yukardaki nedenlerle bu sözün belirttiği
miz şekilde değiştirilmesi .görüşüne katılmakta-
mısınız? Katılmakta iseniz bu değişikliğin ne 
zaman tahakkuk edebileceğini düşünüyorsu
nuz? 

19 . 8 . 1971 T. C. 
Adalet Bakanlığı] 
Hukuk işleri Genel 

Müdürlüğü 
Sayı : 23671 

Konu : İçel Milletve
kili Celâl Kargılı'nın 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğü ifadeli 28 Temmuz 1971 ta
rih ve 7/656 - 4123/31228 sayılı yazınız. 

içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı, yazını
za ilişik olarak alınan 26 Temmuz 1971 tarihli 
yazılı ısoru önergesinde: «Adliye binalarında ve 
yargıç kürsüleri üzerinde yazılı bulunan «Ada
let Mülkün Temelidir» ısözünün günümüz ko
şulları içerisinde yanlış yorumlara yol açtığı 
ve bu sözün vatandaş zihninde adaletin servetin 
temeli ve koruyucusu anlamına gelmesine de 
sebep teşkil ettiğini belirttikten sonra, Adliye 
binaları ile yargıç kürsüleri üzerimdeki bu sö
zün «Adalet Devletin Temelidir» seklinde de

ğiştirilmesi temennisinde bulunmakta ve bu 
görüşe katılıp katılmadığımızı, katıldığımız tak
dirde değişikliğin ne zaman tahakkuk edeceği
ni düşündüğümüzü sormaktadır. 

Adaletin toplum için arz ettiği önemi belirt
mek maksadiyle Orta Çağdan bu yana Türk -
islâm devletlerinde tekrarlanagelmiş olan bu 
söz, hukukî olduğu kadar sosyolojik ve felsefî 
yönleri ile de geçerliliğini her zaman kabul et
tirmiştir. Nitekim ıdiğer milletlerde de bu me
alde sözler kullanılmaktadır. Alman felsefecisi 
Kant'ın «Eğer Adalet güneşi batarsa insanlar 
için yer yüzünde yaşamanın mânası kalmaz.» 
sözü aynı düşünceyi ifade ettiği gibi, «Memle
ket yalnız adaletle ebedileşir ve adaletsizlikilıe 
batar.» şeklindeki Alman latasözü de bu görüşün 
başka kelimelerle ifadesinden ibarettir. 

Gerek yargı organlarımızca ve gerekse hu
kukçularımız tarafından bir düstûr olarak be
nimsenen «Adalet Mülkün Temelidir» deyimi 
Osmanlı Devleti zamanında devletin temel fel
sefesini ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti 
zamanında da geçerliliğini muhafaza etmiştir. 
Bu deyimde mevcut «mülk» kelimesi maddi an
lamda «mülkiyete konu teşkil eden şey» olmak
tan ziyade, «ülke» anlamını ifade etmektedir. 
Nitekim, Osmanlı dilindeki «mülk» «milk» keli
meleri, Şemsettin Sami Beyin «Kamusu Türki» 
sinin 1402 nci sayfasında, «Bir kimsenin tasar
rufu altında bulunan gayrimenkul,» «Vakıf ol
mayan gayrimenkul» «Bir devlet ve hükümda
rın tahtı emri tabiiyetinde bulunan memleket» 
olarak, Ali Rıza Alp ve Sahahat Alp tarafın
dan neşrolunan «Büyük Osmanlı lügatinin 1114 
ncü sayfasında ev, dükkân gibi irad getiren ta
şınmaz mal,» «Vakıf olmayıp doğrudan doğru
ya birinin malı olan yer ve yapı,» «Bir devletim 
ülkesi» olarak, * Ferit Devehoğlu tarafından ha
zırlanan Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Söz
lük» ün 860 ncı sayfasında «Ev, dükkân, arazi 
gibi taşınmaz ve gelir getiren mal,» «Bir dev
letin ülkesi», «Vakıf olmayıp doğrudan doğru
ya birinin malı olan toprak» olarak tanımlan
maktadır. Diğer yönden değerli hukukçuları
mızdan Dr. Recai Seçkin 1960 - 1961 Adalet yı
lının açılış töreninde yaptığı konuşmada «ülke
nin temeli olan adaletin gereği gibi dağıtılma
sı için gerçekleşmesi aranan ilk şart, mahkeme
lerin tarafsız olması, yani hüküm veren hâki
min, dosyadaki delillerin, kendi hukuk ve ka-
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nun anlayışının ve nihayet vicdanının etkisin- | 
den başka hiçbir şeyin etkisi altında olmaksı
zın karar vermesidir ki, buna mahkemelerin is
tiklâli denilmektedir.» demek suretiyle, «Ada
let Mülkün Temelidir.» deyimini «Adalet Ülke
nin Temelidir» şeklinde ele almaktadır. 

Keza eski Adalet Bakanlarından Abdullah 
Pulat Gözübüyük Adlî ücuruluşlara gönderdiği 
31 Mayıs 1960 tarihli genelgede «Adalet Ülke
nin Temelidir» deyimini kullanmaktadır. Bu 
misallerden anlaşılacağı üzere, «Adalet Mülkün 
Temelidir» deyimindeki «Mülk» kelimesi, söz-
lüklerdeki değişik anlamlardan, «ülke» anla
mına gelmektadir. Eski dilimizde, «Osmanlı Ül
kesi» deyiminin «Mem&liki Osmaniye» olarak 
kullanılması da bu görüşü doğrulamaktadır. 
Yukarda açıklanan nedenler karşısında «Ada
let Mülkün Temelidir.» deyiminin bugünkü di- j 
limizde «Adalet Ülkenin Temelidir» şeklinde 
anlaşılması gerektiği gerçeği ortaya çıkmakta
dır. 

Türk hukuk lügatinin 2 nci sayfasında ada
let : (haklılık, hakka uygunluk), (Sübjektif 
mânada : Herkesin hakkını tanıma hususunda 
değişmez, kesin dilek.) ve (Objektif mânada 
da : Karşılıklı zıt menfaatler arasında hakka 
uygun bir denklik) olarak tanımlandığına göre, 
ıbu kavramın, kuruluş ve kişilerin, birbiriyle ve 
birinin diğeriyle olan ilişkileri söz konusu ol
duğuna bir anlam kapandığı da izahtan vares
tedir. Bu itibarla, «Adalet ülkenin temelidir.» 
deyimiyle kastedilen, ülke üzerindeki bütün ku
ruluş ve kişilerin birbiriyle ve birinin diğeriy
le- olan ilişkilerinden adaletin esas olması key
fiyetidir. Devletin de, ülke üzerindeki en bü
yük kamu kuruluşu olduğu gerçeği karşısında, I 
«Adalet Ülkenin (mülkün) temelidir.» deyimi
nin kapsamı, «Adalet Devletin Temelidir» deyi
minin kapsamından daha geniş olup, bunu da 
içermektedir. Bıaşka bir deyimle (Adalet ülke
nin temelidir) deyimi o ülkenin Devletiyle, ki
şileri arasındaki ilişkilere de şamil bulunduğu 
cihetle (adaletin Devletin de temeli) olduğunu 
ifade etmektedir. 

Yukardan beri verilen izahtan da anlaşıla
cağı üzere, «Adalet mülkün temelidir.» deyi
mindeki (Mülk) sözü (Ülke) anlamınadır ve 
deyimin anlamı gm önünde bulundurulduğun
da (ülke) sözü (Devleti) de kapsamaktadır. 

Deyimdeki (Mülk) sözünün (Ülke) dışında
ki anlamlarının mülkiyetin konusu üe ilgili ol
duğuna ve mülkiyetin de, Anayasamızın (Te
mel halk ve ödevler) e ait ikinci kısmının (Sos
yal ve iktisadi haklar ve ödevler) e ilişkin üçün
cü bölümünde yer alan 36 ncı maddesinin ilk 
fıkrasiyle teminat altına alınmış bulunduğuna 
göre, soru önergesindeki' anlayış varit görül
memekle beraber mülkiyet konusu olan şeylerin 
korunmasında da adaletin esas alınması ilkesi 
Anayasamızla çelişen bir husus olarak düşünül
memektedir. 

Bu nedenlerle, «Adalet mülkün temelidir» 
deyimi, Adalet organlarınca bir düstur olarak 
benimsenmiş ve bu deyim bâzı adalet daireleri
min münasip yerlerine asılmıştır. 

Bu levhaların asılması hususunda Bakanlı
ğımızca Adlî Kuruluşlara her hangi bir emir 
veya talimat verilmemekle beraber, toplumun 
adalete karşı güven ve ihtiyacını belirten bu 
deyimin Adalet dairelerine asılmasında bir sa
kınca da görülmemektedir. 

Yukarda açıklandığı üzere «Adalet mülkün 
temelidir» sözünün gerçek ianlamının «Adalet 
ülkenin temelidir» deyimi olması nedeniyle bu 
deyimin, «Adalet devletin temelidir» şeklinde 
değiştirilmesine lüzum ve ihtiyaç bulunmadığı 
gibi Adalet dairelerince bu türlü deyimlerin 
asılmasında her hangi bir zorunluluk bulunma
dığından adlî (kuruluşlara bu konuda her han
gi bir talimat verilmesi de düşünülmemektedir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
ismail Arar 

Adalet Bakanı 
3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, özel 

hastanelerin devletleştirilmesine dair soru öner
gesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı 
(7/659) 

Mîllet Meclisi' Batfkanllğma 
Aşağıdaki sorumun fSayın Başbakan tara

fından yazıflı olarak cevaplandırılnıasını arz vo 
teklif iefaiim, 

2 . 8 , 1971 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

özel hastanelerin devledıeştirilimesi için Sağ
lık Bakamına verdiğim Ibir yaızılı soru önerge-, 

I sine, Bayın Sağlık Bakanı verdiği cevapta, «özel 
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hastanelerim devletleştirilmesllmim Anayasaya 
aykırı bir davr;anıış 'olacağını ve 'böyle bir ha-
re&etLiı özel teışeillbüsüm tesiıs kurma hakikimi 
oltadan kaldıracağım, (bu nedenlerle özel (has
tanelerin deivletleştiril&Diıiyeceğini» açıMamış-
tır. 

1. Siz de Ibu konuda Sayıaı Bakamın bu gö
rüşüne ikatıilmafcfca mıısımız? Şayet katılmakta 
îseriiız, bu görüşlerinizin Hükümet'ttizin re
formcu programıyla ne derece bağdaşığını 
açıMar mnsımız? 

2. Eğetr, özel hastanelerin dervleMteçtirUtoe-
ısd yürürlükteki Anayasaya aykırı düşmekte ve 
özel teşebbüse tesis kurma hakkını ortadan kal
dırmakta di.se, o zacmam siz, 'toprak reformu, 
eğitil tfef orlmu, bâzı madenlerimiz ve özel clkul-
larm devletleştirilmesi gibi reformcu atılııınla-
rı hanıgû Anayasaya g'öre çalışma programımı
za almış bulun'maktasımiz? iBunu açıklar mi
simiz? 

3. Kamu yararı gereği özel okullara dev
letleştirme kapılarını açan bir Anayasanın, özsl 
hastanelerim devletOeştirtllmeslne karşı olabile
ceğini düşünebilir misimiz 

4. İnsan sağlığını bir lîdcaret mdtaı halime 
getiren, sağlık konusunda /zeaılgim, fakir arasın
da büyük Ibiır uçurumun açılmasına sebebolam, 
vatandaşta Devlet haJs'tanıeılerime karşı itimat
sızlık, ilgisizlik ve güvensizlik duygusunun 
doğmasına yol açan, tııp ilminin ülkemizde yay-
gınflaşonaısına ve <gel%me~(:me en büyük engel 
teşkil edem, sağlık konu'sumda varlıksız vaten-
daişlanmızım tedavi olanıaklianmı varlıklı vatan
daşlar lehline kılsıtlıyan, eğitim reformu bah
simde tam gün çalışıma arzusuna en büyük ne
den teşkil ledem, özel haısltenelerim devleîleıs'fciril-
miesi konusu kamu yaran bakımımdan sizce 
•özel okulLarım dsivîetleş'tirüîmsisıi konusundan da
ha mı az ehemmiyetli bir konudur? Bunu açık
lar mısınız? 

T, C. 
Başbakanlık 20 . 9 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77-66/1189 
Kcau : içsl Milletvekili Celâl Kar-
igılı'nım önergesii 

MillefS Meciliısi Başkanlığına 
ilgi : 4 . 8 . 1971 tarih ve 7/659-4162/31593 

sayıüı yazımız, 

içel Milletvekili Celâl KarfgTİı'nın, özel has
tanelerim devletleştirilmesi hakkındaki 2.8.1971 
tarihli yazılı soru önergesıimim cevabı üç nüsha 
olarak eklice sunufllmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Prtof. Dr. Nihat Erim 

Barakam 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, özel has
tanelerin d'evletk'̂ ıirüıiîiıeisi ile ilgili 2 . 8 . 1971 
ıtarDhli yazıih: soru ömerigeGİinıim cevabıdır. 

Özel hastaneler, bilindiği üaeîre 5 . 6 . 1933 
tarih ve 2219 sayılı Huüusi Hastaneler Kanu
nu ve Ibu kamuna dayanılarak yürürlüğe konu-
üaa Hususi Hastaneler Tüzüğü hükümleri çerçe
vesinde Sağbk ve Sosyal Yardan Bakanlığınca 
verilen izin belgesi ile açılabilmektedir. Bu 
hastam/elerin çalışmaları sözü geçen kanun ve 
tüzük hükümleıii idimde yürütülmekte ve her 
'türlü faaliyetleri İSağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının denetimi altında bulunmaktadır. 
Ya'tafk ücreit tarifeleri ise, ımahalilin sağlık mü
dürünün baışıkanlığımda Hükümet tabibi, resmî 
hastaneler uizmamları, ibelsdiye iktisat- uzman
ları ve 'Türk TaMbîer Birliği tcmGlilcisinded 
kurulu bdr heyetin tetkik raporuna dayanıla
rak, Sağhk ve Sosyal Yandıım Bakanlığının 
onayından geçtikten sonra yürürlüğe girmek
tedir. 

Ayrıca tedavi edici sağlık hizmetlerinde mü
tehassıs hekimlik sanatıma icrası resmî ve özel 
kuruüuşlarida 1219 sayılı Tababet ve Şuaibatı 
Sanatlarımın Tarzı icrasına Dair Kanun hüküm
lerdi içimde yapılmakta ve bu husus Sağlık ve 
Sosyal Yardımı Bakanlığımca da titizlikle kon
trol edilmcrite olduğundan, vatandaş'^, teda
visinde hekimlik şamatalım ve tıp ilminin tat
bikatında Ib'ir ;aiyırım bahils konusu olmamak 
gerekir, özel hastaneleri, tıp ilmimin geliş
mesini eHjgellıeyici bir faktiör olarak değil, bi
lâkis demokratik Batı ülkelerinde de pek çok 
örnekleri olduğu gübi, teşvik edici bir unsur 
olarak mütalâa eltımek icabeder. 

Vatandaşım en kıymetli varlığı olan sağlı
ğımı koruma ve hastalığımı tedavi ettiimesi de, 
bu türlü müesseselere mıüracaatı ve dilediği 
hekime, dilediği müessesede kendini tedavi et
tirebilme arzu ve hürriyeti ile (mümkün olabil
mektedir. 
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Özel hastanelerin delvletleşıtirüeın özel yük
sek okullara benzetilmesinle gelince; Anayasa 
Mahkemesinin, yazılı mm. önergesinde bahse 
konu, iptal (kararında da görüldüğü gibi özet
me; özel yüksek okullar tatıbik ettikleri eğitdım 
ve hu eğitim semamda verdikleri 'diploma Iba-
knmınıdacı Ibir üniversite hizmeti göstermekte ol
duğundan ve Anayasamıza göre de üniversite
ler ancak Devlet 'elliyle kurulabileceğinden, özel 
yüksek »okul burulmasına isin veren kanun 
hükmü iptal edilmiş ıbulııınanaıktadır. Bu itibar
la özel hastaneler özel yüksek okullara benze
mezler. 

Ayrıca Anayasamızın 40 neı maddesi genel
likle özlel teşeöbüs kurmıa serbestisini tanımak
ta ve 'İkinci Beş Yıllık KaUcauma Plânı da te
davi hizmetlerinin geliiştirıilimıesinde özel ©sık-
törün des'tekleıamesicü öngörmektedir. Bütün 
/bu nedenlerle özel hastanelerin devletleştiril
mesi düşünülmemekledir. 

Prlof. Dr. Nihat Erim! 
Başjbakan 

4. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Mersin'de kurulan üç mahalleye ' «Bayar, Men
deres ve Zorlu» isimleri 'yerine «Atatürk, İnönü 
ve Çakmak» isimlerinin 'verilmesine dair soru 
Önergesi, ve Başbakan Nihat Erim ile İçişleri Ba
kam Hamdİ Ömeroğlu'nun yazılı cevaplan. 
(7/660) 

Millet (Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve (Sa

yım İçişleri Balkanı tarafımdan yazılı olarak ce
vaplandırılmasının ©ağlanmasını idiler, saygılar 
sunarını. 

içel Millfötvekil 
Turhan Özlgüner 

Mersin Belediyesi hudutları içerisinde yeni 
den kurulan mahallelerden üçüne (Bayar, Men
deres, Zorlu) islimleri verilmiş •bulunmaktadır. 
Şüphesiz bu isimler; eski Cumhurbaşkanı Celâl 
Baya:1, eski Başbakan Admain Menderes ve eski 
Dışişleri Balkanı Faftin 'Rüştü 'Zorlu isimlerinden 
esinlenerek lalmnıışjtır. Ancak, (bilinmektedir ki, 
(bu kişiler; Yassıada (mahkemeleri sonucunda 
Yüksek \Adalet (Divanının 15 (Eylül 1961 (tarihli 
kararıyla ve loylbirliği üle ölüm loezaısına Ihüküım 
giymiş bulunmaktadırlar. Bu kişilerin, özel
likle 960/4 ve 960/7 Esas sayılı dâva dosyaları 
sonucumda (Türkiye (Cumhuriyeti Anayasasını 

cebren tagıyir ve tefodil ve ilgadan dolayı Türk 
Ceza Kanununun 146/1 nci maddesi gereğince) 
oybirliği lile iölüm «ezasına (hüküm giydikleri foi-
linımektıeıdir. Gerçek böyle lolduğuna göre: 

1. (Mersin'de yeni kurulan mahallelerden üçü
ne (Bayar, 'Menderes, Zorlu) isimlerinim veril
mesini nasıl karşılamaktasınız? 

2. Yüksek Adalet Divanının 15 Eylül 1961 
tarihinde ey (birliği üle (ölüm eczası verilmiş bu
lunduğu. Ibu İdlşilerin, bu kararlarını (ortadan kal
dıran her (hangi Ibir karar ımevcut (bulunmadığı-
ragöre, iMörsin'de kurulan mahallelerden üçüne 
isimlerinin verillmiş lölmasını; (bir (ölçüde Yüksek 
Adalet Divanı kararlarına karşı bir saygısızlık 
ve 'hattâ 27 (Mayıs 1960 (hareketine karsı açık 
bir (davranış olarak nitelendirmek gerekmez mi? 

3. Anayasa Nizamını, (Millî Güvenlik ve 
Huzuru Bıosan (bâzı 'fiililer ihakkmdaki 88 sayılı 
Kanun, yürürlükte (bulunduğumla göre, bahsi ge
çen mahallelere, Anayasayı (Mâl (sııeımdan Yük
sek Adalet Divaanınca hüküm giymiş kişilerin 
isim ilerimin verilmiş 'olması, ayrıca bir suç teş
kil ettiği göz önünde tutulmakta mıdır? 

4. Süleyman Deonicreî'in Başbakanlığı döne
minde de (bâzı mahallelere ton isimlerim verilme
si düşünülmüş, iancak Mersin komuoyunun et
kisi]. ğöz önüne alınarak bundan dönülmüş. Bu 
defa, aynı girişimin sizin (Başbakanlığınız ve 
Bakanlığınız döneminde yeniden sahneye konul
muş olması; sadece talihsiz bir raslantı mıdır? 

5. Balhis konusu mahallelere, Anayasayı ih
lâl suçundan 'ölüm cezasına (hüküm giymiş 'ki
şilerin isimleri, yerine; Atatürk, İnönü, Çakmak 
gibi iisdımlerin verilmesi daha luygun Ideğil mi
dir? Bıı önerimiz uyigun görülüyor ise, tüm ka
muoyu ve özellikle SMerdin komuoyunun göster-
ıdiği itepki karşısında acele elarak nasıl fbir ted
bir düşünmektesiniz? 

T. C. 
Başfbakanilık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-44/12241 

29 . 9 . 1971 
'Millet (Meclisi (Başkanlığına ' 

ilgi : 4 . 8 .1971 (tarih 've '7/^60 - 4142/31493 
sayılı yazınız. 

içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, Mer
sin'de kurulan üç mahalleye «Bayar, (Menderes 
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ve Zorlu» isimleri yerine «Maıtürk, întönü ve 
Çakmak» isimleriınlkiı verilmesine ilişkin yazılı 
ısoru 'önergesinin ıcevabı ıiiç nüsha (olarak elklüoe 
sunulmuştur. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

Mersin (Belediye sınırları içimde yeniden ku
rulan mahallelerden üçüne 'Bayar, MenıdJeres ve 
Zorlu isimlerinin /verilmiş 'olmasının nasıl (kar
şılandığına, Ibu davranışın suç teşkil edip etme
diğime ve söz konusu mahallelere Atatürk. inö
nü ve Çakmak gibi isimlerin verilmesinin daha 
uygun olup otoadığına dair ISayun İçe1! Millet
vekili Turhan Üzlgüner'in (Sayın Başbakan ile 
tarafımdan oevapl'andırılması isteği ile sun
duğu yazılı soru önergesi incelendi: 

1580 sayılı Belediye Kanunumun 8 nci mad
desine göne «Bir (belediye sınırı içinde mahalle
ler ihdası, (ilgası, birleştirümesi, isimleri ile 
hudutlarının değiştirilmesi (belediyıe meclisinin 
ve mahallî idare heyetinin karan ve valinin 
tasdiki, ile icra edilir.» 

İçel Valiliğinden lalınan bilgiye göre: 
Mersin cebri nüfusunum; (hıali bir artış kay-

dettiğünd ve 4541 ısayılı Şehir ve {Kasabalarda 
Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline 
dair 'Kanunun 'öngördüğü 'hizmetlerin mevcut 13 
muhtarlıkla (gereği ıgilbi yürütüleımediğM göz 
önüne alan belediye mıecliısi, (Belediye Kanunu
nun anılan 8 inici maddesinin verdiği yelitki çer
çevesinde, 12 . 10 . 1970 güm ve '349 sayılı Ka
rarı ile mahalle sayısının 31 e çıkanlnıaasını ka
rarlaştırmış ve bu tasarruf ile idare 'kurulu ve 
valilik makamınca (da tasvip ve tasdik edilmiş; 

Mütaakilben yeni mahallerin sınırları ile 
isimlerinin tâyin ve tesbiti yoluna (gidilerek bu 
maksatla kurulan 'Geçici (Komiısyomun mahalle
lerden üçüne Bayar, Menderes, Zorlu 'adlarımın 
verilmesi ıtekülfini de kapsıyan rapioru belediye 
meclisinin 11 . 2 .1971 Igün ve 34 sayılı kararı 
ile >oy birliği ile kabul edilmiş ise de 51 idare ku
rulu, mahallelere ad verilmiş gerekçeleri hakkın
da belediye meclisinden ek bilgiler aldıktan sion-
ıra 14 . 7 . 1971 gün ve 12/096 isayıîi karan ile 
Bayar, Menderes, Zorlu mahalleleri dışındaki 
mahalle isimlerini tasvilbetmiş ve bahis konusu 
3 mahalleye belediye meclisince başka isimler 
konulmak 'üzere dosyanın valilik makamına su
nulmasına karar 'vermiş ve bu karar. İçel Vali-
since 16 . 8 . 1971 günü 'onaylanarak keyfiyet 
Mersin Belediye Başkanlığına bildirilmiştir. 

Bu itibarla halen is'öz konusu mahalleler 
Bayar, Menderes, 'Zorlu isimlerini taşımamak-
ta)dir. 

Mevzııaltımız, idari «vesayet makam ve mier-
cilsrinin mahallî idare organlarının kararlan 

İçel (Milletvekili Turhan 'Ölgünler'in, Miersin'-
de kurulan 3 mahallenin isimlerine dair yazdı 
öoru 'önergesi cevabıdır. 

Mersin Belediye (Meclisince, ışehrin tnüfusu-
raun hızla artması dolayısiyle, Belediye Kanu
nunun 8 nci maddesine dayanılarak yeniden 18 
mahalle kurulması kararlaştırılmış 've Ibu ka
rar il yönetim kurulu ve valilik ımakamınca da 
onaylanmıştır. Bu yeni taahalMerin sınıırları-
nın *ve isimlerinin tesbiti de belediyıe meclisin
ce kararlaştınlmış ise de il yönetim kurulu ve 
valilikçe bunlardan (önergede dödü göçen Bayar, 
Menderes ve 'Zorlu (isimleri verilen . mahallerin 
adlan hariç diğerleri 'onaylanmış ve bu üç ma
halleye başka isimler (bulunmak üzere durum 
Mersin Belediye (Başkanlığına bildirilmiştir. 

Bu itibarla halen -söz (konusu mahalleler Ba
yar, Menderes ve \Zorlü isimlerini kaşımaktadır. 

Bilindiği üzere idari vesayet imakam ve mer
cilerinin, ımahallî idare 'organlarının kararlan 
yerine, kendi iradelerine uygun kararlar ikâme 
etmelerine mevzuatımız 'cevaz vermediğinden 
anılan mahallelere başka isimlerin verilebilmesi 
de amıcak ilgili organlann karar vermelerine 
bağlı bulunmaktadır. 

Ayrıca »önergede bu konu (ile ilgili »olarak 
sözü edilen ' 5 . 3 . 1902 tarih ve 38 sayılı Kanun 
da 15 . ö . 1969 tarih ve 1182 sayılı Kanunla 
yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan' 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Mahallî td. Gn. Md. 
2. D.Hs.Mua. 

Şb. Md. : 621 - 71 - 302 - 6/26721 
7 . 9 . 1971 

Konu : İçel Milletvekili Turhan 
özigünerln yazılı sbru 'önerge
si Hak. 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
İlgi : 'Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

4 . 8 . 1971 gün ve 6/660 - 4142/31493 ©ayılı ya
zılan. 
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yerine kemdi iradelerine uygun 'kararlar iıkâme 
etmelerine hukukan cevaz vermediği cihetle anı
lan ımahalleılere Atatürk, inönü, Çakmak ad
larının veya Ibaşfca münasip isimlerin verilme
si doğrudan doğruya ilgili belediye meclisinin 
kararına bağlı bulunmaktadır. 

Arz ederim. 

içişleri Bakanı 
Hamdı lömeroğlu 

5. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güneş'
in, Bolu ili Yığılca Orman İşletmesi Boğabeli 
bölgesinde kaçak kesim yapıldığı iddiasına dair 
soru önergesi ve Orman Bakanı Selahattin 
Ünal'ın yazılı cevûbı. (7/667) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorularımın Sayın Orman 
Bakanı tarafından ©n kısa zamanda yazılı lola-
rak cevaplandırılmasına müsaadelerinıM say
gılarımla dilerim. 

9.8.1971 

Ahmet Güner 
Zonguldak Milletvekili 

1. Bolu ili Yığlıca Orman işletmesi Boğa
beli bölgesinde Orman Bakım Memuru Şeref 
Sertoğlu - Orman kesim memuru Nevzat Sert-
oğlu isimli iki kardeş giörevli midirler? İkisinin 
bir arada ve çok sorumlu bir işte çalışmaları 
veya çalıştırılmaları neden sağlanmıştır. 

2. Aslen Karadenizli olan 'bu memurların 
6 erkek kardeş oldukları ve memuriyet dışında
ki karıdeişılıerin kamyonlarının aynı bölgede ya
pılan kesimi naJklettirmede Çalıştırıldıkları 'doğ
ru ımudur? Mevzuatınıza uymakta mıdır? Aymı 
bölgede yaşıyan orman köylüsüne bu imkâtti-
lar tanınmakta mıdır? 

3. Ekli tutanaktan anlaşıldığına göre Be-
kirler köyü muhtarı Hüseyin Çıracı, usulsüz 
kesimi yapıldığını, nakliyatlarda usulsüzlük 
yapıldığım ve kaçakçılık: yapıldığını bölge şe
fine 'aksettirdiği hailde, altı yıldır aynı bölge
de Nihat BaıyramJoğlu isimli Milletvekili ile iş
birliği yaptıklarından bölge şefinin de, çe
kindiği ve bu kalabalık kesimcilerle başa çıka
madığı doğru mudur 

4. Bu bölgede kesimlerin usulünde yapılıp 
yapılmadığı hangi tarihte feonJtrol edildi? 

15 10 . 1971 0 : 1 

Not : Durum samimiyetle tetiklik edilecek, 
milletin hakkı siyasi tutum ve anlayışlara fteda 
edilmiyecek ise, kaçak kesim yapılan malların, 
sahiplerinin bu şikayetten haberdar edilerek, 
hemen damgalanmasının önlenmesi, tahkikatı 
yapacak olanlara da bu işleri sanat edinmişle
rin ımiüdahalesi, samimiyetle 'önlenmelidir. 

Zabıt varakası : 
Btolu Orman (Başmüdürlüğüne bağlı Yığlıca 

Orman işletmesinin (Boğabeli) bölgesi ölçıme 
ve kesim memuru, Nevzat Sentoğlu kardeşi 
muhafaza memuru Şeref Seırtoğlu Baktıbaşı 
bölgesinin Kurtkaya mevkii ormanlarından di
lediği şekilde usulsüz kesim yaparak kendi 
kamyonları Cle nakliyat yaparak kendilerine 
menfaat temin edip, ormanların tahribine ve 
köylülerinin de aynı yola gitmelerine fırsat 
vermektiler. Bu memurlar parti ve pürüzlük 
yönünden güçlü kişiler lolduğu için Belge Şefi 
de bunlara imâna olamamaktadırlar. 

Durumu Orman işletme Müdürlüğüne inti
kal 'ettirdim. Orman Genel Müdürlüğünden bir 
müfettişin mahallimde tetkikini arz eden zabıt 
varakasıdıır. 

Âza Âza 
Mühü-j? Mühür 

Beikirler Köyü Muhtarı 
Hüseyin Aracı 

Resmî Mühür ve 
İmza 

T. 0. 
Orman Bakanlığı 

Özel 
5 . 10 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 13 . 8 . 1971 gün ve Genel Sekreterli

ği Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7^667-4205/31936 
sayılı yazımız r 

ilgide tarih ve numarası kayıtlı yazınıza ek
li Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'-
in «Yığılca Orman işletmesi Boğabeyli bölge
sinde kaçak kesim ve usulsüz nakliyat yapıldı
ğına» dair yazılı soru önergesiyle alâkalı 
5 . 10 . 1971 tarihli cevabi muhtıra iki nüsha 
olarak ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Orman Bakanı 
Prof. Dr. Selâhattin inal 
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Zonlguldak Milletvekili Ahmet Güner'in Yı
ğılca Orman İşletmesi Boğabeli bölgesinde 
kaçak kesim ve usulsüz nakliyat yapıldığına 
dair yazılı ısioru Icraergesiyle ilgili cevabi muh
tıra : 

Soru : 1. Bolu Üii Yığılca Orman İşletmesi 
Boğabeli bölgesinde orman bakım memuru 
Şeref Sertoğlu »ve orman kesim memuru Nevzat 
Sertoğlu isimli iki kardeş görevli midirler? 1M-
sMn bir arada ve çok sorumlu bir işte çalış
maları veya çalıştırılmaları neden sağlanmış
tır? 

C) Yığılca Devlet Orman işletmesi Müdür
lüğünün Boğabeli Beliğe Şefliğinde, dki kardeş 
olan orman muhafaza mamuru Şeref Sertoğlu 
1967 ve Ölçme - Keısim Memuru Nevzat Sertoğ-
lu da, 1868 yılından beri görevli bulunmakta
dır. Bunlarım; birisi mulhafaza memuru, diğeri 
kesim memuru olduğu için, aynı bölgede olma-
laırına rağmen, glörev sahaları ayrıdır. Diğer 
taraftan iki kardeşân aynı bölgeye (tâyinlerinde 
kastî bii' hareket olmaidığı gibi, kainuni bir sa
kıncası da yoktur. Ancak iki kardeşin aynı bel
gede birlikte çalışmalarına, bir lüzum ve zaru
ret bulunmaması ve idari ytöndem sakıncalı ola
bileceği düşünce ve ımütalaasiyle muhafaza 
memuru Şeref iSertloğlu'nun «Diğer bir karde
şinin de aynı işletımen;*ın Melendere Bölgesinde 
muhafaza memuru olduğu da dikkate alına
rak» bajka bir işletmeye tâyin edilmesi hususu 
Orman ;(*enel Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Soru : 2. Aslen Karadenizli olanı bu me
murların altı erkek kardeş oldukları ve memu
riyet dışındaki! kardeşlerin kamyonlarının aynı 
bölgede yapılan kesimi naklettirmede çalıştı
rıldıkları doğru mudur? Mevzuatınıza uymak-
tamıdır? Aynı bölgede yalşıyan orman köylü
süne T;u imkânlar tanınımaikta mıdır? 

C) Boğabeli Bölgesi Muhafaza Memuru 
Şeref Sertoğlu ille ölçme - Kesim Memuru Nev
zat iSertoğlu'mun; 6 kardeş olup kendilerine ve 
kardeşlerine ait kamyonları yoktur. Ancak 
Düzce'de ikâmet eden babaları ile amcaları 
oğlunun Bolu trafiğine kayıtlı 14 AH 374 Plâ
ka No. lu ortak bir traktörleri vardır. Bu trak
tör, adı geçeın memurların kardeşleri olup Yı
ğılca'da ikâmet eden Âdem Sertoğlu tarafın
dan kullanılmakta ve Boğabeli Bölgesi nakli
yat işinde çalıştırılmaktadır. Âdem Sertoğlu'na 
diğ̂ er nakliyatçılara nazaran farklı bir mua

mele yapılmadığından ve nakliyatta çalışmak 
fctiyen bütün nakliyatçılara aynı imkâınlar tanı
dığımdan Yığılıca işletmesiilnin nakliyat işinde 
mevzuata aykırı bir durum ve usülsüzlıüğe rast
lanmamıştır. 

Soru : 3. Ekli tutanaktan anlaşıldığına 'gö
re BekirİET köyü muhtarı Hüseyin Çıracı, usul
süz kesim yapıldığını, nakliyatlarda usulsüzlük 
ve kaçakçılık yapıldığını, belge şefine akset
tirdiği halde 6 aydır aynı bölgede Nihat Bay-
ramoğlu irandi Milletvekili ile işbirliği yaptık
larından bölge şefinin de çekindiği ve bu kala
balık kesimcilerle başa çıkamadığı doğru mu
dur? 

O) Boğabeli Bölgesi Boğabeli serisi 61 ve 
62 No. lu bölmelerinde istihsal işinde çalışan 
işç'lsr taraifıniaiıı 64 adet damgasız ağaç kesil-
m,Fitir. Muhbir Bekirler köyü muhtarı Hüseyin 
Çıracj'nın «Usulsüz kesim Ve kaçakçılıktan» 
kastının, bu damgasız kesimler olduğu amlaşıl-
- mıstar.'. Söz konusu damgasız kesimlerle ilgili 
olarak belgs memurlarının kasıtlı biır ihmallerü-
na rastlanmamıştır. Damgasız ağaç kesen istih
sal işçileri hakkında suç zaptı tanzim edilerek 
Yığılca İşletme Müdürlüğünün 1 . 9 . 1971 gün 
ve 4626 sayılı yazısı ekinde Cumhuriyet Sav
cılığıma tevdi edilmiştir. Boğabeli Bölge Şefi 
Lütfü Demirci'nin; muhafaza memuru Şeref 
Sertoğlu ile Nevzat Sertoğlu'ndan, bu memur
lar 8 erkek kardeş oldukları ve milletvekille
riyle ilişkileri bulunduğu içim, çekindiği ve ba
şa çıkamadığı iddiası tahakkuk etmemiştir. 
Bununla beraber Bölge Şefi Lûtfi Demirci ile 
muhafaza memuru Şeref Sertoğlü'nun yerle
rinin değiştirilmesi hususu Orman Müdürlüğü
ne bildirilmiştir. 

Soru : 4. Bölgede kesimlerin usulümde 
yapılıp yapılmadığı hangi tarihte kontrol 
edildi 

C) Boğaibel Bölgesinin 1971 yılma ait 
istihsal ve nakliyat faaliyetleri; İşletme Mü
dürü Nejdet Orcan ve Müdür Muavini A. Ad-
naiü Türkyılmaz tarafından 27 Ocak, 23 Mart, 
17, 23, 26 Mayıs, 6, 13, 16, 23 Haziran, 3, 13, 
15, 19, 28, 29, 30 Temmuz tarihlerinden ve Bo
ğabeli Bölge Şefi Lûtfi Demirci tarafından da, 
yaz günlerinde ayda 20 şer gün civarında 
kontrol edümişıtir. 
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5 .10 .1971 

6. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak ili merkez ilçesindeki su dereleri 
taşkınlarının önlenmesine ve Ulutam barajının 
ne zaman yapılacağına dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Vekili ve 
Adalet Bakanı İsmail Arar'ın yazılı cevabı 
(7/668) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Zonguldak iline ait sorduğum aşağıda yazılı 
sorularımın yazılı olarak Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplandırılma
sına müsaadelerinizi dilerim. 9 . 8 . 1971 

Ahmet Güner 
Zonguldak Milletvekili 

1. — Zonguldak ili Merkez ilçesindeki : 
a) Kozlu deresi ve yan kolları, 
b) Kilimli kuru deresi ve yan kollan, 
c) Merkez üzülmez ve Kokaksu deresi ile 

yan kolları sel taşkınlarında, iskân sahaların
daki halka ve şehire zarar vermiyeoek şekilde 
(1955 yılındaki sel ve su baskınından alman 
dersle) onarana ve ıslaha ne zaman alınacakla
rının bilinmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

A) Ereğli Kömürleri işletmesi, istihsal sa
halarında bu gibi sel felâketlerinde, müessese 
olarak kendisinin ve halkın türlü hafriyatlar
dan zarar görmemesi için Bakanlığınız Su İş
leri Genel Müdürlüğü ile müştersk çalışması 
var mıdır? 

2. — Zonguldak ilinin şehirleşmede gösterdi
ği nüfus artışı dikkat çekici niteliktedir. Enge
beli bir arazide hem iskân sıknıtısı vardır, hem 
de yer altı sularını umumiyetle işliyen ocakla
rın çekmesi dolayısiyle, 1933 te yapılan su te-
sisatiyle şehir sıkıntı içindedir. Gerek müessese
lerin, gerek şehir halkının su ihtiyacını karşıla
yabilmek için, her türlü incelemesi biten Ulu
tam Barajının inşası için ne düşünülmektedir? 
Barajın inşası yeterli olmıyacak ise, başka han
gi çare düşünülmüştür? 

30 . 9 . 1971 
T. C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel.İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 112-71/382/653-53963 
Konu : Zonguldak Milletvekili Sa
yın Ahmet Güner İn yazılı soru öner
gesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü; 13 . 8 . 1971 gün ve 7/668-4206/31938 
sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Gü-
- ner'in Zonguldak ili merkez ilçesindeki Kozlu 
ve Kilimli deresi ve yan kollarının ıslaha ne 
zaman alınacaklarına mütedair yazılı soru öner
gesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Adalet Bakamı ve Enerji ve Tabiî 

(Kaynaklar Bakanı Vekili 
(İsmail Arar 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'in 
«Zonguldak ili merkez ilçesindeki Kozlu ve 
Kilimli deresi ve yan kollarının ıslaha ne zaman 
alınacaklarına ve Ulutam Barajı inşasına» mü

tedair yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru : 1. 
Zonguldak ili merkez ilçesindeki : 
a) Kozlu deresi ve yan kolları 
Tb) Kilimli kuru deresi ve yan kolları 
c) Merkez Üzülmez ve Kokaksu deresi ile 

yan kollan sel taşkınlarında, iskân sahaların
daki halka ve şehre zarar vermiyeoek şekilde 
(1955 yılındaki sel ve su (baskınından alman 
dersle) onarıma ve ıslaha ne zaman alınacakla
rının bilinmesine zaruriyet hâsıl olmuştur. 

A)1 Ereğli Kömürleri İşletmesi, istihsal sa
halarında bu gibi sel felâketlerinde, müessese 
olarak kendisinin ve halkın türlü hafriyatlar
dan zarar görmemesi için Bakanlığınız Su iş
leri Genel Müdürlüğü ile müşterek çalışması 
var mıdır? 
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Cevap : 1. 
1955 taşkınından sonra Zonguldak yan de

releri havzasında ıslah ihtiyacı kendiri: hisset
tirmiş ve yapılan toplantılar nihayetinde, bütün 
havzaya şâmil bir anaplânın hazırlanması öngö
rülmüş ve bu salâhiyet Devlet Su îşleri Genel 
Müdürlüğüne verilmişti, 1960 yılında DSÎ'ce 
konu «Zonguldak yan dereleri ıslahı» adı altın
da plânlama kademesinde etüt edilerek bir ra
por hazırlanmıştır. Mezkûr raporda; Kozlu de-
re'sü ve yan kolları, Kilimli kuru deresi ve yan 
killan, Merkez - Üzülmez ve Kokaksu dereleri 
ile yan kollarının taşkın zararlarının bertaraf 
edilmesi için gerekli ıslah tesislerinin inşası ön
görülmüştür. 

Ancak, öngörülen ilk husus, mezkûr derele
rin memba taraflarında su toplama havzaları
nın ağaçlandırılması, bozuk orman sahalarının 
ıslahı, çit ve eşik inşaatları, bakım yollarını 
kapsıyan teknik ve kültürel tedbirlerin alınma
sıdır. Bunu mütaakıp ikinci kademeyi anamec-
rada alınacak tedbirler teşkil etmektedir. 

Bu itibarla, ilk kademede membadaki teknik 
ve kültürel tedbirler alınmadan, ikinci etabı teş
kil eden anamecrada ıslah tedbirlerine başla
mak bir fayda temin etmiyecektir. 

Bu görüşle konu, DSÎ'nin 24.10.1960 gün 
ve 5450 sayılı yazıslyle, ilgisi dolayısiyle Orman 
Genel Müdürlüğüne, mezkûr rapordan bir aded 
ile birlikte intikal ettirilmiştir. 

Adı geçen genel müdürlükten alman 
26 . 12 . 1960 gün ve 22881/43 sayılı yazıda 
ise, yukarı havzadaki köylerin başka yerlere 
kaldırılmasının gerektiği, bunun içinde DSÎ Ge
nel Müdürlüğünce, mevzuun Toprak ve îskân 
îşleri Genel Müdürlüğüne intikal eğrilmesi ve 
bu işlemin tahakkukundan sonradır ki, yukarı 
havzada gerekli erozyon kontrol çalışmalarına 
geçilebileceği ifade edilmektedir. 

!Bu kere, Zonguldak Milletvekili Sn. Ahmet 
Güner'in soru önergesi üzerine, konunun tekrar 
ele alınmasını sağlamak amaciyle, İlgili Ağaç
landırma Erozyin Kontrol Genel Müdürlüğüne 
(AEK) gerekli yazı yazılmıştır. 

A) Ereğli Kömür İşletmesinin, bu taşkın 
mevzularında, müessese olarak kendisinin ve 
halkın zarar görmemesi için, DSÎ Genel Müdür
lüğü ile bugüne kadar müşterek bir çalışması 
olmamıştır. 

Soru : 2. 
Zonguldak ilinin şehirleşmede gösterdiği 

nüfûs artışı dikkat çekici niteliktedir. Engebe
li bir arazide hem iskân sıkıntısı vardır, hem de 
yeraltı sularını umumiyetle işliyen ocakların 
çekmesi dolayısiyle, 1933 te yapılan su tesisa-
tiyle şehir sıkıntı içindedir. Gerek müessesele
rin, gerek şehir halkının su ihtiyacını karşılıya-
Tbfilmek için, her türlü incelemesi biten Ulutam 
Barajının inşası için ne düşünülmektedir? Ba
rajın inşası yeterli olmıyacak ise, başka hangi 
çare düşünülmüştür? 

Cevap : 2. 
Ulutam Barajı (Kozlu Barajı), Zonguldak -

Kozlu - Kilimli ve Çatalağzı iskân merkezleri
nin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşı
lamak maksadına matuftur, mezkûr barajın 
plânlama revizyon çalışmaları devam etmekte 
olup, 1971 yılı sonunda bitirilmesi programlaş-
tırılmıştır. 

Ancak Zonguldak ilinin 1970 sayımında nü
fusu 72688 olması ve DSÎ Genel Müdürlüğünün 
1053 sayılı Kanun gereğince nüfusu 100 000 den 
büyük şehirlerin içme ve kullanma suyu ile ilgi
lendiğinden adı geçen barajın inşaat durumu 
DSÎ'nin çalışmaları dışında kalmaktadır. 

Bu durumda DSÎ sadece teknik bilgi bakı
mından yardımda bulunacak ve uygulaması İl
ler Bankası Genel Müdürlüğünce yürütülecek
tir. 

7. — tzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, bâ
zı bakanların bütün politikacıları kötüledikleri 
iddiasına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim'in yazılı cevabı (7/671) 

Sayın Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Ni

hat Erim tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına müsaadelerinizi istirham ederim. 

izmir MilletveMM 
Şinasi Osma 

Kabinede bulunan bakanlardan bfcisinia ya
zı ile, birisinin de şifahen yaptıkları beyanlara 
göre, politikacıları sevmediklerini, politikacılar
dan nefret ettiklerini söylemek suretiyle politi
kacılar aleyhinde çok ağır kelimeler kullandık
larını duymuşsunuzdur. 
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Politikacının da bu memleketin evlâdı oldu
ğunu, her meslekte olduğu gibi politikacılar 
arasında ûa. 'bâzı sevilmiyen kimseler bulunabi
leceğini, ancak bunun tüm politikacıları itham 
etmeyi gerektirmediğini ve esasen kimsenin de 
buna hak ve salâhiyeti bulunmadığını takdir 
buyurursunuz. 

Kanaatimce, bütün politikacıları istisnasız 
kötü görmek, Atatürk'ü, Anayasayı, ve kanun
ları inkâr etmek demektir. 

Yine kanaatimce bakanlık mevkileri tam bir 
politik mevkilerdir. Bir bakanlığı kabul etmek 
düpedüz politikacı olmak demektir. Yüce Par
lâmentonun tümünün politikacı olduğu göz 
önünde tutulursa bir bakanlığı temsil eden ve 
Yüce Parlâmento huzuruna çıkan ve Parlâ
mento üyelerine : (— Sayın senatör veya - Sa
yın Milletvekilleri) diye hitabeden bir bakanın 
düşünüş ve anlayışı ile politikacılardan nefret 
eder şeklindeki davranışını (bağdaştırmak müm
kün müdür? 

Kaldı ki, siz bir politikacı olduğunuza göre, 
politikacıları ısevmiyen, beğenmiyen ve onlar
dan nefret eden bir bakanın maiyetinizde ve 
emrinizde çalışmayı kabul etmesini nasıl bağ
daştırıyorsunuz? 

Bu söbeple sizden soruyorum: 
1. — 28 Mart 1971 tarihli Milliyet 'Gazete

sindeki (icakitilop) adlı makaleyi okudunuz 
mu? Okudu iseniz Kültür Bakanı »Sayın Talât 
Halman'ın bu düşüncesi hakkında ne buyuru
yorsunuz? 

2. — Bir Parlâmento üyesine (— Ben politi
kacıları sevmem ve politikacılardan nefret ede
rim) diye hitabeden Sağlık Bakanı ıSayın Tür
kân Akyol'un bu konuşmasını tasvibe diyor mu
sunuz? 

3. — Politikacıları ve dolayısiyle sizi sevmi-
ye^n. bir Bakan kabinede kalabilir mi? istifası 
gerekmez mi? 

T. C. 20 . 9 . 1971 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 77 - 206/11889 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 19 . 8 . 1971 tarih ve 7/671 - 4228/ 

32161 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, !bâzı ba

kanların tüm politikacıları kötüledikleri iddiar 
sına ilişkin yazıh soru önergesinin cevabı üç 
nüsha olarak eklce sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

izmir Milletvekili ıŞinasi Osma'nın, bâzı bakan
ların tüm politikacıları kötüledikleri iddiasına 
ilişkin yazıh ısoru önergesinin cevabıdır. 

Kültür Bakanı Sayın Talât Halman'ın, öner
gede sözü edilen makalesinin tüm politikacılar 
hakkında değil, politik hüviyetini kişisel veya 
partizan çıkarlar için kullanan mahdut kişiler
le ilgili olduğu yapılan incelemeden anlaşılmış
tır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Tür
kân Akyol ile yapılan görüşmeden bir aile top
luluğu içinde konuşulan bu konunun basına ve 
Parlâmentoya intikalinin bir dedikodudan ileri 
gitmediğini tıpkı Sayın Talât Halman'da oldu
ğu gibi politik hüviyetini yanlış yolda kullanan 
(bir azınlığı hedef tuttuğu anlaşılmıştır. 

Bu nedenle kişisel bir görüşü tasvibedip et
memek bahis konusu olamıyacağı gilbi Sayın 
bakanların tüm politikacıları sevmemesi kana
atine varmak da mümkün değildir. 

Prof. Dr. Nihat Erdim. 
Başbakanı 

8. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın, Ar
dahan Emniyet Amirinin yaptığı kanun ve ah
lâk dip hareketlere dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Hamdi Ömeroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/672) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için de
lâletlerinizi saygı ile dilerim. 13 . 8 . 1971 

Kars Milletvekili 
Kemal Okyay 

1. — Ardahan Emniyet Âmiri Hüseyin Sa
han Şubat 1971 yılı içerisinde Ardahan'da or
taokul öğrencileri tarafından düzenlenen izinli 
bir yürüyüşe katıldıkları için Küçük Sütlüce 
köyünden Fevzi Yılmaz ve Haçuvan Kasköyün-
den Halûk Ruşen isimli iki vatandaşı karakola 
götürterek bir gece karakolda alıkoymuş ve 
kendilerine itirafta bulunmaları için işkence ya
pılmıştır. 
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Fevzi Yılmaz ve Halûk Ruşen başta Hüseyin 
Sahan olmak üzere emniyet yetkililerini ve ken
dilerine işkence yapanları Ardahan Cumhuriyet 
Savcılığına şikâyet etmişlerdir. 

Fevzi Yılmaz ve Halûk Ruşen Ardahan em
niyetinden kimler hakkında şikâyetçi olmuşlar
dır? Şikâyetlerinin mahiyeti nedir? Şikâyetçile
re yapılan muayeneleri sonunda kaçar günlük 
rapor verilmiştir? Suçlular hakkında yapılan 
tahkikat ne safhadadır? 

2. — Fevzi Yılmaz ve Halûk Ruşen'e kara
kolda işkence yapıldığı gece Ardahan'da ser
best doktorluk yapmakta olan Dr. Bedrettin 
Kurtel karakolda hasta olduğu bahanesi ile ka
rakola götürülerek karakolda hürriyeti tahdide-
dilerek zorla alıkonulmuş ve başta Emniyet Âmi
ri Hüseyin Sahan olmak üzere karakolda bulu
nan emniyet görevlileri tarafından dövülmüş
tür. Dr. Bedrettin Kurtel olayı Ardahan Cum-
huretiyet Savcılığına, Bakanlığınıza ve ilgili 
mercilere intikal ettirerek şikâyetçi olmuştur. 

Dr. Bedrettin Kurtel emniyet görevlilerinden 
kimler hakkında şikâyetçi olmuştur? Sanıklara 
isnadedüen suçların mahiyetleri nelerdir? Arda
han Merkez Sağlık Ocağı tarafından muayene
si yapılan Dr. Bedrettin Kurtel'e kaç günlük 
rapor verilmiştir? Yapılan tahkikat sonucu ne 
olmuştur? 

3. — Ardahan Emniyet Âmiri Hüseyin Sa
han Ardahan PTT idaresinde görevli PTT Me
muru Halil Aydın'ı geceleyin nöbet mahallinden 
zorla karakola aldırarak karakolda dövmüş
tür. 

Halil Aydın olayı Kars Valiliğine, Bakanlı
ğınıza, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve PTT Ge
nel Müdürlüğüne şikâyet etmiştir. Ayrıca Ar
dahan avukatlarından Avukat Emin Azeri ve 
Avukat Âdil Kurtel'de Kars Valiliğine tel di
lekçe ile müracaat ederek olayın tahkikini iste
mişlerdir. 

7 . 5 . 1971 tarihinde basına da intikal eden 
Halil Aydın olayının mahiyeti nedir? Halil Ay
dın kimler hakkında şikâyetçi olmuştur? Halil 
Aydın'a kaç günlük rapor verilmiştir? 

Ardahan avukatlarından Avukat Âdil Kur
tel ve Avukat Emin Azeri imzalı tel dilekçe üze
rine ne gibi işlem yapılmıştır? Avukat Âdil 
Kurtel ve Avukat Emin Azeri'nin Kars Valili
ğine gönderdikleri tel dilekçenin mahiyeti ne
dir? ilgililer ve suçlular hakkında ne gibi bir 
işlem yapılmıştır? 

4. — Ardahan Emniyet Âmiri Hüseyin Sa
han'm hukukan mevcut olmıy&n (Ardahan Ka
rakol Binası Onarma ve Vasıta (Satmalma) Der
neği namına 112500 liralık usulsüz makbuz bas
tırıp halka baskı yapmak suretiyle halktan 21.00 
lira civarında para toplamış olduğu Ardahan'
da münteşir 23 Şubat Gazetesinin 7 . 5 . 1971 
günlü nüshasında yer almıştır. 

Ayrıca bu olay Ardahan'da Avukat Âdil 
Kurtel ve 23 Şubat Gazetesi sahibi Raşit Tır
pancı tarafından müşterek imza ile 7 . 5 . 1971 
tarihinde Kars Valiliğine, Emniyet Genel Mü
dürlüğüne ve İçişleri Bakanlığına şikâyet yolu 
ile intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Bu olaydan ötürü Emniyet Âmiri Hüseyin 
Sahan hakkında Emniyet Genel Müdürlüğüne, 
Kars Valiliğine, İçişleri Bakanlığına Avukat 
Âdil Kurtel ve 23 Şubat Matbaası sahibi Raşit 
Tırpancı tarafından yapılan şikâyetlerin mahi
yetleri nelerdir? Avukat Âdil Kurtel ve Raşit 
Tırpancı'nın şikâyetleri hangi tarihte yapılmış
tır? Bu şikâyetler üzerine ne igbi işlem yapıl
mıştır? Olayla ilgili tahkikatı kimler yürütmek
tedir? 

5. — Ardahan'da Tüccar ve Güven Partisi 
İlçe Başkanı Ali Balcı karakolda bir işini ta-
kibetmek için karakola gittiğinde Emniyet Âmi
ri Hüseyin Sahan tarafından dövülmüş ve ha
karete mâruz kalmıştır. Ali Balcı bu olayı ve 
Emniyet Âmirinin başka yolsuzluklarını Kars 
Valiliğine, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve içiş
leri Bakanlığına şikâyet etmiştir. 

Güven Partisi ilçe Başkanı Ali Balcı dilek
çesinde Emniyet Âmirini hangi suçlardan ve fi
illerden şikâyet etmiştir? Şikâyeti hakkında ne 
gibi işlem yapılmıştır? Ali Balcı şikâyet dilek
çesinde kimleri şahit olarak göstermiştir. Tah
kikat neticesi ne olmuştur? 
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2.9.1971 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Daire : 3 
Şube : 3. B, 3. 

161916 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 12 . 8 . 1971 gün ve 146335 sayılı 

yasımız. 
19 . 8 . 1971 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/672 - 4231/32164 sayılı yazıya. 
Kars Milletvekili Sayın Kemal Okyay'm Ba

kanlığına yönelttiği yazılı soru önergesi üzeri
ne yaptırdığım tahkikatta : 

1. — Kanuni şekilde başlayıp, bilâhara bâzı 
tahrikçi unsurların araya girmesiyle kanunsuz
luğa dönüşen 14 . 1 . 1971 günü Ardahan'da 
yapılan protesto yürüyüşünün zor kullanılarak 
dağıtılması dolayısiyle yakalananlardan 6 kişi, 
bu arada önergede ismi geçen Fevzi Yılmaz 171 
sayılı Kanuna muhalefetten hapse mahkûm ol
muşlardır. 

Yakalananların karakolda işkenceye tabi tu
tuldukları yolunda Cumhuriyet Savcılığına, ya
pılmış olduğu bildirilen şikâyetname mündere-
catı ve gördüğü işlem, görevin adlî niteliği do
layısiyle Bakanlığımızla ilişkili olmadığından 
bu hususta tarafımızdan bilgi verilmesi müm
kün değildir. 

2. — Dr. Bedrettin Kurtel'in Ardahan Em
niyet görevlileri hakkında Cumhuriyet Savcılı
ğına yapmış olduğu şikâyet münderecatı ve ya
pılan işlem hususunda da durum böyledir. 

3. — PTT Memuru Ealil Aydın'm Emniyet 
Âmiri tarafından dövüldüğü yolundaki iddiası
nın, Valilikçe görevlendirilen Ardahan Kayma
kamı tarafından tahkikine başlanılmış olup ge
rekli soruşturma halen devam etmektedir. 

4. — a) Ardahan ilçesinde aralarında Be
lediye Başkanı Edip Çanakçı, Mütaahhit Ferit 
Çanakçı, Malmüdürü Yusuf Yalçın, Gelir Mü
dürü Mehmet Kesemen, Belediye Zabıta Âmiri 
Haydar Çetin'in de bulunduğu 12 kişilik müte-
teşebbis heyetin (Ardahan Emniyet Komiserli
ğini Onarma, Vasıta Temin ve Tefriş Etme, Yar
dımlaşma) Derneğini kurdukları, Tüzüğünün ve 
bildiriminin 15 .12 . 1970 günü Kaymakamlığa 
verildiği anlaşılmıştır. 

Emniyet Âmiri Derneğin kuruluş gayesini 
göz önünde tutarak, dip koçanlı makbuzlar kar
şılığında arzu eden vatandaşlardan 7 126 Tl. sı 
yardım toplayıp, senet mukabili Dernek Muha
sipliğine tevdi etmiştir. 

b) Av. Âdil Kurtel, Av. Emin Azeri ve 23 
Şubat Gazetesi Sahibi Raşit Tırpancı 7 . 5 . 1971 
günlü müşterek şikâyet dilekçelerinde yukarda 
bahsedilen Derneğin hukukan mevcudolmadığı 
iddiası ile adı geçen dernek adına 750 Tl. lık 
makbuz bastıran Emniyet Âmirinin,makbuz kar
şılığı paranın 200 Tl. sini ödeyip, geri kalan 
550 Tl. sini ödemediği yolundaki iddiaları ise; 

Dernek idare Heyeti ile matbaa sahibi ara
sında, Dernek Tüzüğünün gazetede neşri ve 
makbuzlarının basılması için yaptıkları anlaşma 
hilâfına, Tüzüğün Gazetede neşredilmemesi do
layısiyle borcun tamamen ödenmemesinden iba
ret olduğu, Emniyet Âmiri Hüseyin Şahan'm 
bu hususta mahatabolarak alınamıyaoağı, ko
nunun Dernek idare Heyeti ile Matbaa Sahibi 
arasında hukukî bir anlaşmazlık niteliği taşıdı
ğın anlaşılmıştır. 

5. — Güven Partisi ilçe Başkanı olup tica
retle iştigal eden Ali Balcı, ehliyetsiz olarak 
traktör kullanırken yakalanan hemşehrilerinin 
serbest bırakılması ve haklarında bir muamele 
yapılmaması için tavassutta bulunduğunda, Em
niyet Âmirinin bu yersiz talebi reddetmesinden 
teessür ve teevvüre kapılarak içişleri Bakanlı
ğı ve Kars Valiliğine 31 . 5 . 1971 tarihli şikâ
yet dilekçesi göndermiş, tanık olarak bir kısım 
akrabaları ile Av. Âdil Kurtel, Av. Emin Azeri, 
Av. Kemal Kaya ve Dr. Bedrettin Kurtel'i 
göstermiştir. 

AM Balcı, tahkike memur edilen Emniyet 
Polis Müfettişine verdiği ifadede şahsi şikâye
tinden vazgeçmiş, o zaman duyduğu üzüntü ne
deniyle mezkûr şikâyeti yaptığını beyan etmiş
tir. 

Arz ederim. 
Hamdi ömeroğlu 

İçişleri Bakanı 

9. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, res7)iî 
arabaların özel işlerde kullanıldığı iddiasına 
dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in 
yazılı cevabı (7/673) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 

16 . 8 . 1971 
Ordu Milletvekili 

Ata Bodur 

Soru : Resmî arabanın (Kırmızı plâkalı, ge
nerallere ve resmî hizmete mahsus) nerelerde 
ve kimlerin kullanacağına dair kanunda sarih 
hüküm mevcutken pikniklerde, kömür tevzi 
bürolarında ve mesai saatleri dışında resmî sı
fatı olmıyan kimselerin hizmetlerinde görül
düğü halkın gözünden kaçmamaktadır. Hükü
metin vatandaşa kemerleri sıkması tavsiye edi
lirken bu israfın önüne geçilip geçilemiyeceği 
hususlarının açıklanması, 

T. O. 
Başbakanlık 20 . 9 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-205/11888 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 19 . 8 . 1971 tarih ve 7/673-4237/32243 

sayılı yazınız. 
Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, resmî araba

ların özel işlerde kullanıldığı iddiasına iüşkin 
16 . 8 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin ceva
bı üç nüsha olarak eklice sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, resmî araba
ların özel işlerde kullanıldığı iddiasına ilişkin 
16 . 8 .1971 tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır 

Resmî otomobillerin ilgili kanunlara aykırı 
kullanıldığı hususu Hükümetimizin kurulduğu 
haftalarda ele alınarak bir etüt konusu yapılmış 
olup Başbakanlıkta bir komisyon bu konu üze-
rinde*çalışmalar yapmaktadır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, Top
rak reformu ön tedbirler kanunu tasarısının 
hangi amaçlarla kamu oyuna açıklandığına dair 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı 
cevabı (7/674) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Baş

bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 18 . 8 . 1971 

Celâl Kargılı 
içel Milletvekili 

Hükümetçe, Toprak Reformu Kanunundan 
önce çıkarılması düşünülen Toprak Reformu ön 
Tedbirler Kanununun hangi konuları kapsı-
yacağı gerek Başbakan Yardımcısı Saym Atillâ 
Karaosmanoğlu tarafından ve gerekse yayınla
nan bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kamu 
oyuna açıklanmış bulunmaktadır. 

Bu durum, Toprak Reformunun gerçekleş
mesini ciddî şekilde baltahyacak ve tehlikeye 
düşürecek bir davranıştır. 

Çünkü böylece, çıkarılacak olan Toprak Re
formu ön Tedbirler Kanununun mahiyetini öğ
renen ve bu kanuna göre toprağı reforma tâbi 
olabilecek her toprak sahibi, ya toprağını, Top
rak Reformu Kanunundan önce vatandaşlara sa
tarak elinden çıkarma yoluna gidecek, ya da, 
toprağının reforma tâbi olmaması için bu açık
lamalar çerçevesinde tedbirler alacaktır. 

Bugün, Türkiye'nin hemen her yerinde top
rağı reforma tâbi olacak çok sayıda insanın sa
tış yollariyle topraklarını elden çıkardıklarına, 
ya da, aldıkları türlü tedbirlerle topraklarını 
Toprak Reformu kapsamından kurtardıklarına 
dair son derece inandırıcı ve ciddî kaynaklara 
dayanan haberler duyulmaktadır. 

Çıkarılacak Toprak Reformu Kanunundan 
önce asla açıklanmaması lâzımgelen ve açıklan
mış olmasiyle Toprak Reformunun gerçekleşme
sini ciddî bir şekilde baltalıyan ve tehlikeye dü
şüren Toprak Reformu Ön Tedbirler kanun tasa
rısının Hükümetçe kamu oyuna açıklanması 
hangi amaçlarla yapılmıştır? Toprak reformu 
yönünden bu açıklamayla hangi yararlar elde 
edilmek istenmektedir? 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 9 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-66/11588 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 8 . 1971 tarih ve 7/674-4251/32347 

sayılı yazınız. 
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İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Toprak 
Reformu ön Terdirler kanunu tasarısının hangi 
amaçlarla kamu oyuna açıklandığına dair yazılı 
soru önergesinin cevabı üç nüsha olarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nın Toprak 
Reformu Ön Tedbirler kanunu tasarısının 
hangi amaçlarla kamu oyuna açıklandığına dair 
18 . 8 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi cevabı 

Hükümetimiz, Toprak Reformu ön Tedbirler 
Kanununun kapsıyacağı konuların açıklanması
nın, Toprak Reformunun gerçekleşmesini balta-
lıyacağı ve tehlikeye düşüreceği kanısında de
ğildir. Bilâkis, Toprak Reformu ön Tedbirler 
kanun tasarısı, toprak reformunun gerçekleş
mesini kolaylaştırmak için hazırlanmıştır ve bu
nun kapsadığı konuların genel hatlariyls kamu 
oyuna açıklanmış olması, her hangi bir sakınca 
taşımamaktadır. Tasarı tümüyle kamu oyuna 
sunulduğu zaman bu endişelere yer bulunmadığı 
daha iyi anlaşılacaktır. 

Bakanlar Kurulunca kabul edilen Toprak 
Reformunun Temel İlkeleri ve Stratejisinin ve 
bu arada Toprak Reformu ön Tedbirler kanun 
tasarısının kapsadığı konuların açıklanması, Hü
kümetimizin toprak reformu konusundaki çalış
maları hakkında kamu oyunu aydınlatmak ve 
yapacağımız toprak reformunu halka benimset
mek amacını gütmektedir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

11. — Konya Milletvekili Baha Müderris-
oğlu'nun, Karaman'da tesis edilen cephanelik
lere dair soru önergesi Millî Savunma Bakam 
Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/676) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Millî Savunma Ba

kam tarafından yazılı olarak cevaplandınlma-
sıına müsadelerinizi arz ederim. 

20 . 8 . 1971 
Saygılarımla. 

Konya Milletvekili 
Baha Müderrisoğlu 

Karaman'da tesis ©dilen cephanelikler mes
kûn binalardan 100 metreden daha az uzak-

15 . 10 . 1971 O : 1 

lıkta, şehir içme suyu tesisleri de mezkûr cep
haneliklerden birisinin sahası içerisinde bulun
maktadır. 

Bu durum karşısında : 
1. Mühimmatın hazerde seferde muhte

mel infdlâki neticesi Karaman şehrinde bü
yük can ve mal kaybına sebebiyet vereceğin-
acoı, cephaneliiklerin durumu da askerî mü
himmat depolama kurallarına, uyacak şekilde 
başka bir mahalle kaldırılmasının düşünülüp 
düşünülmediğinin; 

2. Mühimmat depoları başka bir yere kal
dırıldığı (takdirde, mevcut binaların bir askerî 
hizmet koluna tahsisinin yapılıp yapılamıyacağı 
hakkında düşüncelerinizin bildirilmesi rica 
olunur. 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 7 . 10 . 1971 

Ankara 
Kanun : 788/1.7 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 8 . 1971 tarih ve 7/676 - 4264/ 

32495 sayılı yazı. 
Konya Milletvekili Baha Miiderrisoğlu'nun 

Karaman 928 nci Mühimmat Depo Komutan
lığı hakkında vermiş olduğu yazılı soru öner
gesinin aşağıda cevaplandırılmış bulunduğunu 
arz ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

1. içinde patlayıcı madde bulunan mühim
mat ambarlarının, meskûn yarlere mesafesi 
teknik talimatında gösterilen mesafenin İM 
katı olup şehre en yakm depio grupunda 
ise patlayıcı madde bulunmadığından Kara
man ilçesi için tehlike yaratacak durum yok
tur. 

Şehrin su deposunun cephanelikler sahası 
içinde bulunması mahzur olmayıp, bilâkis şe
hir için bir emniyet unsuru olarak kabul edil
mektedir. 

2. Anılan sebeplerden ötürü mühimmat 
depolarının kaldırılması düşünülmemektedir. 

12. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğ-
lu'nun, Ankara - Çankırı yolunun asfaltlanma
sının tamamlanıp tamamlanmıyacağına dair 
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soru önergesi ve Başbakan Nihai Erim'in ya
zılı cevabı (7/678) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda delâletlerinizi arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
21 . 8 . 1971 

Çankırı Milletvekili 
Arif Tosyahoğlu 

1. Ankara'ya 148 kilometre mesafede her 
yönü ile geri kalmılş Çankırı İlinin asvalt yolla 
Ankara'ya bağlanması için Adalet Partisi Hü
kümeti tarafından 1988 yılında başlanmış ça
lışmalar bu yıl ağırlaşmış ve makinaların bü
yük kısmı geri çekilmiştir. 

Daha önce bu konuda verilen resmî ce
vapta 1971 yilı içinde yolun bitirileceği be
yan edilmiştir. Buna güre yol bu yıl içinde 
bitirilecek midir? 

2. Bu konu hakkında kendisinden bilgi 
istediğim Sayın Bayındırlık Bakanı Cahit Ka-
rakaş cevap vermesi gerekirken işi hafife 
almış ve gülmekle yetinmiştir, icrada bu gibi 
işlemleri uygun buluyor musunuz? 

3. Yol Programını icrası hususunda res
mî cevap alamayınca konuyu gündem dışı ko
nuşma ile Yüce Meclis huzuruna getirdiğim 
halde Sayın Bayındırlık Bakanı Mecliste bu
lunmasına rağmen cevaplandırmamıştır. 

Hükümet Başkanı olarak bu yolun safahatı 
hakkına ne düşünülmektedir? 

4. (Sayın Bayındırlık Bakanı Karakaş 
gündem dışı konuşmayı yaptıktan sonra mil
letvekili arkadaşlarımla oturduğum sıraya 
münfedl bir halde gelmiş ve aynen «Sen bu ko
nuşmayı yaptıktan ısonra orada kalmış olan 
diğer makinalan da çekeceğim demiştir.» 

Böyle bir Hükümet anlayışını tasvibediyor 
musunuz? 

5. Yol üzerinde çok az sayıda kalmış bu 
makinaların Bayındırlık Bakanının keyfine 
göre geri çekilmesine mâni olmayı düşünüyor 
musunuz 

Saygılarımla. 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 10 . 1971 

Sayı : 77-207/12367 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik (Dairesi 
Başkanlığı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 24 . 8 . 1971 tarih ve 7/678 - 4272/ 

32548 sayılı yazınız. 
Çankırı Milletvekili Arif Tosyatooğlu'nun, 

Ankara - 'Çankırı yolunun asfaltlanmasına iliş
kin 21 . 8 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi
nin cevabı iiç nüsha olarak eklice sunulmuş
tur. 

Saygıyla arz ederim. 
Başbakan 

Prof. Dlr. Nihat Erim 

Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun An
kara - Çankırı yolunun asfaltlanmasına ilişkin 
21 . 8 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 

103 Km. lik Ankara - Çankırı yolu 1938 yı
lında 18 milyon Tl. keşif bedeli üzerinden 
Programa alınmış ve 1968 yılında 3 081 401 
Tl. sarf edilmiştir. 1969 yılı programında işin 
başlama ve bitim tarihleri 1968 - 1972 olarak 
belirtilmiş ve 1969 yılında da 5 352 160 Tl. 
sarf edilmiştir. 1970 yılı Programında ayrılan 
ödeneklerdeki kısıntı dolayısiyle yolun baş
lama ve bitiş tarihleri 1968 - 1973 olarak gös
terilmiştir. Aynı yılda da bu yol için 
4 798 567 Tl. sarf edilmiştir. 

1971 yılı Programında, keşif bedelinde ma
liyet artışı olmuş, 18 milyon Tl. ilk keşif be
deli 21 milyon Tl. olarak tesbit edilmiş ve Prog
ram yılları da 1968 - 1973 olarak gösteril
miştir. 

1971 yılı Yatırım Programında yol yapımı 
için 4 milyon Tl. asfalt için 700 bin Tl. ve Tü-
ney Köprüsü için de 400 bin Tl. ödenek ayral-
mışitır. 1971 yılı çalışmaları ve bu programa 
göre plânlanmış makina parkı da bu programı 
gerçekleştirmek üzere düzenlenmiş bulunmak
tadır. 
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Bu yoldaki Motor Skreyper grupu ödenek 
durumu dolayısiyle 1970 yılında İskenderun'a, 
1971 Ağustosunda da Burdur deprem bölge
sine sevkedilmiştir. Aynı yol için 1972 yılı 
Program taslağına 4 milyon Tl. ödenek ko
nulmuştur. Yapım ve asfalt için gerekli ba
kiye ödeneğin de 1973 yılında ayrılmasına 
çalışılacaktır. Esasen 1970 yılı Programında 
da yolun 1973 yılında bitirilmesi öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

Başbakan 
Prof. iDfr. Nihat Erim 

13. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Naki-
boğlu'nun, Âfetler Fonundan harcanan parala
rın usulsüz kullanıldığı iddiasına dair soru öner
gesi ve İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babür-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/679) 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığınla 
11 Ağustos 1971 günlü Barış Gazetesinde, 

İmar ve İskân Bakanı Sayım Selâhattin Babür-
oğlu'nun bir açıklaması yayımlandı. Bu açıkla
ma : «İmar Bakanımın emriyle, 252 bin liralık 
usulsüz avans geri alımdı» başlığını taşıyor. 

Yazınım birinci paragrafında aynen şöyle 
deniyor: imar ve iskân Bakanı Selâhattin Ba-
büroğlu, «Âfetler Fonundan harcaman parala
rın usulsüz olarak kullanıldığını, biri bakan ol
mak üzere birçok personele 288 bin liralık bir 
avans verildiğini» açıklamıştır. 

Bu açıklama sebebiyle, aşağıda sorduğum 
hususun ıSayın imar ve iskân Bakanı tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 23 . 8 . 1971 

Kayseri Milletvekili 
Hayrettim Nakiboğlu 

1. — Açıklamada, biri Bakan olmak üzere 
birçok personele -usulsüz - 288 bin liralık avans 
verildiği belirtilmiştir. Ben de kendilerinden 
önce Bakanlık yaptım. Daha önce birçok zevat 
aynı görevi ifa ettiler. İsim tasrih ©dilmediğime 
göre, hepimiz bu ithamm kapsamı içim© giriyo
ruz. Böyle bir beyan özel maksat taşımıyorsa, 
niçin isim, zikredilmemiştiır? Kim kastedilmiş
tir? Adı açıklanmıyan Bakan kimdir? 

T. O. 6 . 9 . 1971 
imar ve iskân Bakanlığı 

Sayı : 1535 
Konu : Kayseri Mil
letvekili iSayım Hay
rettim Nakiboğlu'mum 
sözlü sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 24 . 8 .1971 gün ve 4281/A - 32674 sa

yılı yazımız. 
Kayseri Milletvekili Sayım Hayrettim Naki

boğlu'mun yazılı soru önergesinde sözü ©dilen 
Mesken Fonundan usulsüz olarak avans alan 
Bakan, Sayın Haldun Menteşeoğlu'dur. 

Alınan para, Sayım Hayrettin Nakiboğlu'mun 
Bakanlığı zamanımda geri iade edilmiştir. 

Saygılarımla. 
Selâhattin Bıabüroğlu 
imar ve iskân Bakamı 

14. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
nun, Tarım Bakanı Orhan Dikmen'in, haftanın 
dört gününü İstanbul'da geçirdiği iddiasına dair 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazık 
cevabı (7/680) 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumum Başbakan tarafından 

yazılı olarak oevaplandırılmasıma müsaadeleri
nizi saygı ile iarz ederim. 25 . 8 .1971 

Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. — Sayım Tarım Bakanı Orhan Dikmen'in 
haftanım dört günümü İstanbul'da geçirdiği id
dia edilmektedir, doğru mudur? 

2. — Doğru ise bu seyahatleri vazife için mi
dir yoksa şahsi midir? 

T. O. 24 . 9 . 1971 
Başbakanlık 

Kanunljar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77 - 21/12082 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 28 . 8 . 1971 tarih ve 7/680 - 4292/ 

32715 sayılı yazınız. 
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Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Tarım Bakanı Orhan Ddkmen'in haftanın dört 
gününü İstanbul'da geçirdiği iddiasına ilişkin 
25 . 8 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabı üç nüsıha olarak eklice sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Nühat Erim 

Başbakan 

Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, Tarım 
Bakanı Orhan Dikmen'im haftanın 'dört gününü 
istanbul'da geçirdiği iddiasına ilişkin 25.8.1971 

tarihli yazılı soru (önergesi cevabıdır. 

Tarım Bakanı 'Sayın Orhan Dikmen'in, haf
tanın dört gününü istanbul'da geçirdiği iddia
sı doğru olmayıp önergenin yöneltildiği tarihe 
kadar yaptığı seyahatlerinden üçünde görevli
dir. Diğerleri ise hafta tatilini istanbul'da bu
lunan ailesi efradiyle geçirmek maksaddyle ya
pılmıştır. 

Prof, Dr. Nilhât Erim 
Başbakan 

15. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nun, Konya - Karaman Gödet Barajının inşa
at programlarına alınıp alınmadığına, dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
adına Müsteşar Tahsin Yalabık'ın yazılı cevabı 
(7/682) 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi saygı ile arz 
ederim. 

28 . 8 . 1971 

Konya Milletvekili 
Baha Müderrisoğlu 

1970 yılı sonlarına doğru plân çalışmaların
da ikmal edileceği bildirilen Konya - Karaman 
Ctödet Barajı hakkında aşağıdaki hususların ce
vaplandırılmasını : 

1. ıGödet Barajının bugünkü duruma ve 
rantabiîitesi hakkında varılan netice nedir?. 

2. İnşaat programlarına bu barajm alınıp 
alınmadığını, alınmamış ise ne zaman alınabile
ceğinin bildirilmesini rica ederim. 

15 . 10 . 1971 O : 1 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Enformasyon ve Genel İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 112-71/1-380/635-51890 

21 . 9 . 1971 
Konu : Konya Milletvekili Sayın 
Baha Müderrisoğlu'nun yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü; 1 . 9 . 1971 gün ve 7/682-4299/32833 
sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Baha Müderrisoğ
lu'nun, Konya - Karaman Gödet Barajının in
şaat programlarına alınıp alınmadığına müte
dair yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı A. 

Tahsin Yalabık 
Müsteşar 

Konya Milletvekili Sayın Baha Müderrisoğlu'
nun, «Konya - Karaman Gödet Barajının inşaat 
programlarına alınıp alınmadığına» mütedair 

yazılı soru önergesi cevabıdır. 
Soru : 1. 
Gödet Barajının bugünkü durumu ve ran

tabiîitesi hakkında varılan netice nedir? 
Cevap : 1. 
Gödet Barajı, Karaman projesi içerisinde ve 

bu projenin en önemli unsuru olup, Gödet de
resi üzerinde Karaman santralinin takriben 8 
km. membamdadır. 

Su kaynağını; Gödet deresi suları ile tbrala 
ve Seyithisar derelerinden bu rezarvuara çevri-
el'cek kış suları teşkil eden mezkûr baraj ile Ka
raman ovasında 12 bin hektar civarında arazi
nin sulanması saklanacaktır. 

Halen fizibilite çalışmaları devam etmekte 
olup, program durumuna uygun olarak 1971 
malî yılı sonunda bu çalışmalar sonuçlanacak
tır. 

Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarla 
teknik ve ekonomik yönden projenin olumlu 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Rantabilite, ancak plânlama çalışmalarının 
tamamlanmasından sonra belirlenebilecektir. 
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ıSoru : 2. 
İnşaat programlarına bu barajın alınıp alın

madığı, alınmamış ise ne zaman alınabilecektir? 

Cevap : 2. 
Uzun vadeli icraat programına göre Gödet 

Barajının plânlama raporu 1971 yılı İçinde ik
mal edilecek ve çalışmalar neticesinde, teknik 
ve ekonomik yönden yapılabilir bulunduğu tak
dirde, kesin projeleri 1972 yılında yapılacaktır. 

Bu bakımdan icraat programlarında henüz 
yer almamıştır. 

16. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya ilinin Gümüşhacıköy ilçesinde yapılan 
hayvan hırsızlıklarının önlenmesine dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu'-
nun yazılı cevabı. (7/684) 

[Millet Meclisi Başkanlığına 
(Aşağıdaki Sorumun Sayın içişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygiyle rica ederim. 

15 . 8 . 1971 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

Amasya İlinin Gümüşhacıköyü ilçesinde hır
sızlık olayları bir türlü önlenememektedir. 

1. 1970 yılı içinde muhtelif şahıslara ait 
değerleri üçer bin lirayı bulan onlbir adet öküz 
çalınmıştır. 

2. 21 . 7 . 1971 tarihinde ikinci olarak yine 
aynı ilçenin Beden Köyünden Süleyman Tos-
nıak, Mustafa Topal, Kasun Topal, Ali Topal 
ve İbrahim Topal'a ait değerleri üçer bin lira 
olan sekiz baş öküz çalınmıştır. 

S. Küçük baş hayvan hırsızliklannın da 
devam ettiği, bölge halkının daima kuşku içe
risinde olduğu yapılan şikâyetlerden anlaşıl
maktadır. 

4. 'Çalman hayvanlarla failleri elde edilmiş 
midir? tahkikatları hangi safhadadır? Hızsızlı-
ğın önlenmesi için adı geçen ilçede ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

T. IC. 
içişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 21 Eylül 1971 

İstin : 7503 - 9 - 71/Em. ve 
Asyş. IS. 1. iKs. 

Konu : Amasya Mille'tvekili 
Vehbi Meşjhur'un yazılı öner-
igesin'in cevabı 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Büyük Millet Meclisi Genel iSekreter-

liğinin 2 . 9 . 1971 gun ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/084, 4308/32869 sayılı yazınıza. 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
15 . 8 . 1971 günü Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunmuş olduğu ve tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılmaJsını istediği Amasya İli 
Giimüşlhacıköy ilçesindeki hayvan hırsızlıkları 
ile ilgili sıoru önergesinin cevabidir. 

1. Amasya ili ve Gümühacıköy İlçesinde 
bilumum olaylar ve hırsızlıklar önlenmiştir. 

2. 1970 yılı içinde muhtelif şahıslara ait 
değerleri 3 000 ner lirayı bulan 11 adet öküzün 
çalınması olayları şu şekilde ceryan etmiştir: 

7 . 11 . 1970 tarihinde bu ilçenin Korkut 
Köyünden Mehmet Çoban, Kemal Çoban, İbra
him Sarıbaş ve Muisa Karaağaç'a ait 11 ökü
zün çalındığı ihbarı üzerinde, Jandarma tara
fından yapılan inceleme ve takip de, Korkut 
Köyünden Cemil Karakaya, Alveren Köyün
den Durmuş Akgün, Merzifon ilçeisine bağlı 
Yukanlbük Köyünden Dursun Bıozkurt ve Ce
lâl Gümüş adlarındaki şahısların suçlu olduk
ları tesbit edilmiş takip neticelsi yakalanarak 
Gümühacıköy ilçesi Savcılığına teslim edilerek 
tevkif edilmişlerdir. 

3. 21 . 7 . 1971 tarihinde aynı İlçenin Be
den Köyünden Süleyman Kaznak, Mustafa To
pal, Kasım Topal, Ali Topal ve İbrahim To
pal'a ait 3 000 ner lira değerinde olan 5 ökü
zün çalındığı önergede bildirilmişsede; Bu 
olay Zabitaya 6136 sayılı Kanuna muhalefet 
olarak intikal etmiştir şöyle ki : 
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İsmi geçen ıbu 5 şahıs öküzlerini aynı köy
den Çoban İsmet Tokmakla yaylım için teslim 
etmişlerdir. Fakat Çoban ismet Tokmak, bu 
öküzleri kayıp etmesi üzerine, mal sahipleri ta
rafından dövülerek söyletmek istemeleri netice
si Çoban İhsan Tokmak tabancasını çekerek 
kendisini korumak istemiştir. Tabancasiyle bir
likte bu suçtan yakalanan Çoban ismet Tokmak 
0. Savcılığına teslim edilmiş ve tutuklanmıştır. 

4. Küçük baş hayvan hırsızlıkları olayları 
ise : 

a) 3 . 4 . 1970 tarihinde ilçenin Köy Kö
yünden Mustafa Çelik'e ait 8 koyunu çalan aynı 
Köyden izzet Şahin ve Halil Ceviz adlarındaki 
şahıslar olayın sanıkları olarak tesbit edilmiş 
ve yakalanarak 0. Savcılığına teslimi ile tutuk
lanmışlardır. 

b) 3 . 7 . 1970 tarihinde aynı ilçenin Yeni 
Köyünden Aslan Elmas ve Halil Ay'a ait 12 
Koyunun çalındığı şikâyet edilmisjsede bu hay
vanlar sonradan Jandarma tarafından köyün 
otlaMyesinde bulunarak sahiplerine teslim edil
diği ve bu suretle hırsızlık olayı olmadığı anla
şılmıştır. 

c) 29 . 8 . 1970 tarihinde aynı İlçenin 
Yeni Köyünden Ali özyaprak'a ait 40 koyunun 
çalındığı şikâyet edilmişsede yapılan takip ve 
löoruşturma neticesinde mezkûr koyunlar şikâ
yetçi Ali özyaprak'm oğlu Ekrem özyaprakla 
aynı köyden İbrahim Gedik ve Mehmet Yıldız 
tarafından Samsun'a götürerek sattıkları tes-
bit edilmiş her 3 sanık yakalanarak C. Savcı
lığına telslimi neticesinde tevkif edilmişlerdir. 

5. Çalınan hayvanların faillerinin tümü 
tesOoit, taMp ve yakalanarak adalete teslim 
edilmişlerdir. Mahkeme safahatları devam et
mektedir. Bu suretle Halkın her hangi bir kuş
ku içinde olmadığı gerçektir. 

Hırsızlığın önlenmesi için: 
a) istihbarat ve önleyici zabıta hizmetleri

ne önemle devam edilmektedir. 
b) Olay ihbarlarına zamanında yeteri ka

dar kuvvetle ve hassasiyetle el konulmakta
dır. 

c) Bu ilçe edolduğu gibi ilin diğer ilçele
rinde de bütün olayların üzerine titizlik ve has-
Sasiye'tle eğilinmiş ve failler yakalanmıştır. 

6. Bölgede hırsızlık, katil, cezaevinden fi
rar Jandarma ile müsademe gibi suçların fail
leri olup bâzı şahısların hasımlarını korkutma 

ve sindirme vasıtası olarak kullandığı Hüseyin 
Tuna, Reşat Avcı, Nurettin Yenice ve Mete 
Uysal'ın Jandarma tarafından yakalanmasın
dan menfaatleri haleldar olan bu kimselerin 
tezvir, -iftira ve dedikodularının Sayın Millet
vekili Vehbi Meşhur'a ulaştırılmasının önerge
nin verilmesine. söbeboMuğu Gümüşhacıköy 
ilçesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı fail
lerinin tümü yakalanarak adalete teslim ve 
tevkif edildiğini bilgilerine arz ederim 

İçişleri Bakanı 
Hamdı ömeroğlu 

17. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
bâzı şahısların İstiklâl madalyası almaları için 
yaptıkları müracaatın sonucunun ne olduğuna 
dair soru önergesi, Millî Savunma Bakanı Ferid 
Melen'in yazılı cevabı. (7/685) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
istiklâl Madalyası ile taltif ve şeref aylığına 

bağlanmak üzere müracaatta bulunan aşağıda 
isimleri yazılı şahıslara ait sorularımın Sayın 
Millî 'Savunma İBakanı (tarafından yapılı olarak 
cevaplandırılmasına aracılığınıza saygı ile rica 
rica ederim. 18 . 8 . 1971 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

1. — Amasya ilinin Taşova ilçesine bağlı 
Gölbeyli (Boraboy) köyünden Soman oğlu 1312 
doğumlu Yedek P. Zabit Vekili (Süleyman Öz
kan (28529) hakkında Gen. Kur. Bşk. K. K. K. 
ca 11.7 .1070 gün ve Per. 4061 - 28529 - 894 - 70 
Tâyin D. Yd. Sb. Ş. öz. Ks. A. D. 35 sayılı yazı 
ile M. S. B. Per. D. Bşk. lığına gönderilen dos
ya ne safhadadır? 

2. — Merzifon Akpmar Köyünden Osman 
oğlu 1312 doğumlu Hüseyin IBoyabat (10700) 
vesika No. lunun maaş alamayış sebebi? 

3. — Gümüşhacıköyü Artıkabat mahallesin
den Süleyman Altmay'a ait Çorum As. D. Bşk. 
lığınca 3 . 4 . 1070 gün ve 4001 - 4 - 70 - 80 - 6 
sayılı yazı ile M. ıS. B. Per. D. Bşk. lığına sunu
lan muamele sonucu? 

4. — Amasya Merkez ilçeye bağlı Kale kö
yünden İbrahim Baş'a ait Çorum As. D. Bşk. İl
gınca 9 . 4 . 1069 gün ve Per. 4061 - 4 - 09 - 86 -
13 sayı ile M. S. B. Per. D. Bşk. lığına sunulan 
muamele sonucu? 
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5. — Amasya Merkez ilçeye bağlı Ezine Pa
zarı köyünden Mehmet Uluslu'ya ait Çorum As. 
D. İBşk. lığınca 1 5 . 2 . 1969 gün ve 4061 - 4 -
69-86-39 sayı ile M. S. !B. Per. D. Bşk. 'lığına 
sunulan muamele sonucu. 

6. — Amasya Merkez ilçeye (bağlı 'Sarınıeşe 
(Efte) köyünden Osman oğlu Kadir Aksoy'a ait 
Çorum As, D. Bşk. lığınca -4 . 10 . 1968 gün 
ve Per. 4061-4-68-86 sayı ile M. 'S. B. Per. 
D. Bşk. lığına sunulan muamele sonucu? 

7. — Amasya merkez ilçeye bağlı Bağlarüsıtü 
köyümden soyadı yanlışlığı nedeni ile bugüne 
kadar netice almamıyan Hulusi 'Sarıoğlü 
(89607) vesika No.lunun muamelesin e safha
dadır? 

18, — Gümüşhacıköyü ilçesinin Eymir köyün
den Hümmet Erman'a ait Çorum As, D. Bşk. 
lığınca 13 . 4 . 1970 gün ve Per. 4061 - 4 - 86 
70 -131 ısayı tte M. IS. B. Per. D. Bşk. lığına su
nulan muamele sonucu? 

'9. — Gümüşlhaneköyü merkezinde Süleyman 
Karakaş'a <ait Çorum As. İD. Başkanlığınca 
15 . 7 . 1970 gün ve Per. 4061 - 4 - 70 - »6 - 35 
sayı ile İM, B, B. Per. D. Baş. lığına sunulan mu
amele sonucu?.. 

10. —Amasya merkez ilçeye bağlı Ağılıönü 
köyünden Mehmet oğlu 1316 doğumlu Bilâl Çay-
cı'ya ait Çorum As. D. Bşk. lığınca 12.10.1970 
gün ve Per. 4061 - 4 - 70 - 86 -11 sayılı yazı ile 
M. IS. B. Per. D. Bşk. İlığına sunulan muamele 
sonucu?.. 

11. — Merzifon ilçesi Kuru köyünden Musa 
Eser'e ait Çorum As. D. IBşik. lığınca 17.10.1970 
gün ve Per. 4061 - 4 - 70 - 86 -13 sayılı yazı ile 
M. İS. B. Per. D. Bşk. lığına sunulan muamele 
sonucu? 

1:2. Gümüşhacıköyü ilçesine bağlı Doluca 
köyünden Mustafaoğlu Kâmiil Aygül'e ait Ço
rum As. D. Bşk. lığınca 8.1.1971 gün ve per. 
4063-4-71-86^58 sayılı yazı ile M.İS.B. Per. D. 
Başkanlığına, sunulan mu&miele sonucu? 

13. Amasya merkeze bağlı Tatar köyünden 
Alâeddlin Gün'e ait Çorum As. D. Bşk. lığınca 
25.2.1971 gün ve Per. 4063-4-71-86-34 sayı ite 
M.S.B. Per. D. Bşk. lığına sunulan muamele so
nucu? 

14. Taşova ilçesi Destek Köyünden Halde 
Ora! adına Taşova Askerlik Şubesince 13.7.1970 

gün ve 1/3/7245-17 sayı ile M. Savunma B. 
Emekli Şube Müdürlüğüne sunulan muamele so
nucu. 

15. Taşova dlçesinjin Geydoğan Köyünden 
Keziiiban Temize ait Taşova As. Şb. Bşk. lığınca 
28.6.1971 gmı ve 1. Ks. 4063-71, (71)-4 sayılı 
yazı dle M.S.B. Per. D. Bşk. lığına sunulan mua
mele sonucu 

16. Receboğlu Sadık Çelikcan'a ait Erzurum 
As. D. Bışk. lığınca 28 . 8 . 1969 gün ve 
4061-4-69-86-15 sayılı ile M.S.B. Per. D. Bşk. lı
ğına sunulan muamele sonucu? 

17. Gümüşhacıkföyü ilçesıiniin Saraıycık Kö
yünden Bekiroğlu Bekir Küçük'e laüt Çorum As. 
D. Bşk. lığınca 14 . 10 . 1969 gün ve Per. 
4061-4.69-8647 sayı ile M.SJB. Per. D. Bşk. lığı
na sunulan muamele sonucu? 

T.C. 
Millî Savunma Bıakamikğı 28.9.1971 

Ankara 
Kanun : 811/1-71 

Konu : Yazıla soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îîgi : 2.9.1971 tarik ve 7/685-4309/32870 sa

yılı yazı. 
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur tarafın

dan verilen yazılı soru önergesi! aşağıdaki şe
kilde cevaplandırılmıştır. 

1. Amasya ili Taşova ilçesinde mukayyet 
1312 doğumllu Yd. P. Zabit vekili Süleyman Öz
kan'ın (28529) muamelâtı tamamlanmış ve ma
dalya almıaya hak kazandığından 315 numaralı 
Kararnameye dâibil edilmiş olup madalya vesi
kası en kısa zamanda şubesine gönderilecektir. 

2. Merzifon ilçesi Akpmar köyünde mukay-
yje>t Osman oğlu 1312 doğumlu Hüseyin Boya
bat'ın vesika numarası 107209 olup, mezkûr ma
dalya vesikası 29.7.1970 tarih ve 74917 sayılı ya
zı ila ilgiüıi Askerlik Dairesine gönderilmiş, an
cak ıbtühkak sahibirlin 51 günlük hava değişim! 
tecavüzü bulunduğu lanlaşılıdığından 9646 sa
yılı Kararname ile madalya vesikası iptal edil
miştir. 

3. Gümüşhacı Köyünden Süleyman Altın-
ıay'a ait işlisin meşkûr şahsın firarı bulunduğun
dan muameleden kaldırılmış ve bu durum iKgili 
Askerlik Dairesine bildirilmâştir. 

— 446 — 



M. Meclisi B : 179 15 . 10 . 1971 O : 1 

4. Amasya merkez ilçesinle bağlı Kale kö
yünde mukayyet İbraihim oğlu 1315 doğumlu 
îbraibim Baş'm şubesince gönderilen kütük kay
dında noksanlık bulunduğundan bunların ta-
mamııanması için 8.9.1971 tarih ve 4063-51547-71 
sayılı yaziyle ilgili Askerlik Şubesine bildirilmiş 
olup cevap beklenmektedir. 

5. Amasya merkez ilçeye bağlı Ezinepazarı 
Köyünde kayıtlı Mehmet Uluslu madalyaya hak 
kazanmış olup 109034 nuımarıalı madalya vesika
sı 3.9.1970 tarih ve 4063-76065 sayılı yazı ile is
tihkak salhibine verilmek üzere Askerlik Daire 
Başkanlığına gönderilmiştir. 

12. Musıtatf aJoğliu Kâmil Aygül'ıe ait evrak 1971 
yılında Bakanlığımıza intikal etmiş ve 1142-81897 
sıra numarasına kaydolunmuş olup sırası geldi
ğinde işleme 'alınacaktır. 

13. Amasya'mın Tatar Köyünden Alâettin 
Gün'e ait evraklar 25.2.1971 tarihinde Bakanlı
ğımıza gelmiş olup sırası geddiğinde işleme alı
nacaktır. 

14. Taşova'nın Destek Köyünden Halide 
Oral'm evrakları aidiyetine binaen M.S.B. Emek
li Şube Müdürlüğünce 22.12.1970 gün ve 98676 
sayılı yazı ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
ne gbnlerilmiş ve talep 24.2.1971 tarihli yazı ile 
mezkûr Genel Müdürlükçe reddedilmiş bulun
maktadır. 

15. Taşova'nın Geydoğan Köyünden Keziban 
Temize aiit evraklar, babası Mehmet Temiz'e ait 
98705 numaralı madalya vesikasının, firarı bu
lunması nedeniyle 26.8.1970 gün ve 8542 sayılı 
karariname ile iptal edilmesi sebebiyle işlemden 
kalidırılmıştır. 

16. Recep oğlu Sadık Çelikcan'm Erzurum 
Askerlik Dairesi Başkanlığının hangi şubesinden 
olduğu ve açık künyesi belirtilmediğinden hak
kında bir işlem yapılamamıştır, 

17. Gümüşhıacıköyün Saraycılk Köyünden 
Bekir oğlu Bekir Küçük'e 119596 sayılı madal
ya vesikası madalya almaya hak kazandığından 
24.12.1970 tarih ve 80276 sayılı yazı ile kendisine 
verilmek ü^ere gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

18. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
Türkiye Halk Bankası Adapazarı Şubesi Müdü
rünün durumuna dair soru önergesi ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun yazılı 
cevabı (7/686) 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret ve Sanayi 

Bakanı tarafımdan yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla arz ©derim. 

31 .8 .1971 

Vehbi Eziğiz 
Kocaeli Milletvekili 

Soru : Türkiye Halk Bankası Adapazarı Şu
besi müdürünün Komünizm faaliyetimden dola
yı 7 . 3 . 1952 tarihimde Ankara Askerî Mah-

6. Amasya merkez ilçesine bağlı Sanmeşe 
Köyünde mukim Osman oğlu Kadir Aks oy'um 
madalya vesikası (126330) 12.8.1971 gün ve 
4061-87606-71 sayılı yazı ile Çorum Askerlik 
Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. 

7. Amasya 'mim Bağlarüstü köyünde mukayyet 
Hulusi Sârıoğlu'na ait 89607 numaralı madalya 
vesikası isim yanlışlığı nedeniyle yeniden dü
zenlenmek maksadiyle 14 . 1 . 1970 gün ve 
4061-25910-71 sayılı yazı ile Askerlik Daire Ba
kanlığımdan, tekiden inha belgesi istenmiştir. 

8. Gümüşhacıköy ün Eymin Köyünden İs
mail oğlu 1316 doğumlu Himmet Erman'ın 98561 
numaralı vesikası isimdeki yanlışlık nedeniyle 
şubesinden yeni inha belgesü istenmiş olup, gel
diğinde gterekli düzeltme yapılarak kararnameye 
dâhil edilecektir. 

9. Gümüşlhacıköy merkezimde mukayyet Sü
leyman Karafcaş'ın İstiklâl Savaşma katıldığına 
dair bir kayda rastlanmadığından İstiklâl Ma
dalyası verilemliyeceği 9 . 9 . 1971 tarih ve 
4063^68798-71 sayılı yazı ile Askerlik Daire Baş
kanlığına bildirilmiştir. 

10. Amasya mienkez ilçesime bağlı Ağılönü 
Köyünden Mehmet oğlu 1316 doğumlu Bilâl 
'Çaycı'ya ait evrakların gönderildiği yazıda yan
lışlık olması nedeniyle bu yanlışlığın düzeltil
mesi için 10.9.1971 tarih ve 4063-89317-71 sayılı 
yazı Askerlik Daire Başkanlığına yazılmıştır. 
Cevap beklenmektedir. 

11. Merzifon ilçesinden Musa Eser'e ait ya
zının tarih ve numarasında bir başka addaki 
§a!hıs mevcudülduğundan durumun yeniden tah
kiki zımnında 10.9.1971 tarih ve 4063-89318-71 
sayılı yazı ile Askerlik Daire Başkanlığına ya
zılmıştır. 
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kemesimce 2 yıl ağır hapse ve 8 ay emniyet neza
retinde (Sapanca'da ikamete mahkûm olduğu, 
hapishanede iken 1053 te çıkan af kanunundan 
faydalanarak tahliye edildiği, .Sapanca'da em
niyet nezaretinde iken 3 . 2 . 1954 te bu cezası
nın da kaldırıldığı hususlarının doğru olup ol
madığının; doğru ise bu şahsın mezkûr göreve 
nasıl latanidığınm açıklanması. 

T. C. 8 . 10 . 1971 
Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 
içticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4 (140.2) 

Banka ve Kredi 
Konu : 'Kocaeli Mil
letvekili Vehbi Eniğiz'-
in yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
ilgi : 2 . 9 . 1971 gün ve 7/686 - 4310/32872 

sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in T. Halk 

Bankası Adapazarı Şubesi Müdürü Mümtaz 
Göktürk hakkında yazık soru önergesinde ileri 
sürdüğü husus evvelce de şikâyet konusu yapü-
idığından, keyfiyet Millî istihbarat Teşkilâtın
dan sorulmuştur. 

Mezkûr Teşkilâttan alınan yazıda; Adı geçe
nin, 1954 yılında Ankara Garnizon Komutanlı
ğı 2 numaralı Askerî Siyasi Mahkemesinin ka
rarı ile hapse ve emniyet nezareti altında bulun
durulmaya mahkûm edildiği, 5677 sayılı Af Ka
nunuma göre cezasımıım tamamının indirildiği 
bildirilmiştir. 

öte yandan T. Halk Bankası Genel Müdür
lüğünden bu hususta alman yazıda; adı geçe
nin, mülga Ankara Halk Sandığı Memuru olup, 
358 sayılı Kamun gereğince mezkûr Sandığım 
Bankaları şubesi halime getirilmesi nedeniyle 
2 . 1 . 1964 tarihinde bankaya memur olarak 
devredildiği, sözü edilen sandıktan müdevver 
sicil dosyasında ibahis konusu mahkûmiyetine 
dair bir kayda raslanmadığı belirtilmiştir. 

Keyfiyet bilgilerimize arz olunur. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ayhan 'Çilimlgiroğlu 

15 . 10 . 1971 0 : 1 

19. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
canhn, Antalya iline bağlı Korkuteli - Elmalı 
yolunun yapılıp yapılmıyacağına dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Cahit Kara--
kafin yazılı cevabı (7/689) 

MilM Meclisli Başkanlığına 
Aşağıda arz ettiğim sOruimun Bayındırlık 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplamdırıl-
masımı rica ederim. 

1 . 9 . 1971 

Hasan Ali Gülcan 
Antalya Miletvekili 

Soru : Antalya iline bağlı Korkuteli - Elma
lı ilçeleri arasımldalki yol yapılmakta iken bir
den toire bırakılarak Korkuteli - Tef enini yolu
num yapılmasınla başlanılmıştır. Korkuteli -
Elmalı arasındaki yol hayatî bir yoldur. Her 
gün en aşağı 800 - 1 000 arası sebze ve meyva1 

yüklü kamyon ibu yoldan geçmektedir. Geçen 
taksi ve sair vasıta hariç, Kaştan Finike il
çesinle gelmekte olan yolidan tarihî eserleri ge
zen ve gören binlerce turist de Korkuteli - El
malı yolumdan Antalya'ya igelirler. Yukarda 
arz ettiğim ıselbze ve meytva yüklü kamyonlar 
bu yoldan geçerek istanbul ve diğer şehirlere 
giderek halkım ihtiyaçlarına cevap vermekte
dirler. Bıı yapılmadığı takdirde bu şehirlerde 
sebze ve meyva [ihtiyacı bakımından sıkıntı baş
layacaktır. Yolum terk edilmesiyle bu kış kam
yonlarım. çalışması çok güçtür. 

Bütün bunlara göre bu yolun inşasının ça-
ıbuk bitirilip halkın huzura kavuşturulması var
ken neden bu yolun inşası bırakılmıştır. Daha 
/baJşka önemli yol olamaz, önemli olan Kor
kuteli - Tefenni yolu ise (her güm ancak beş 
kamyon zor gider gelir) takdirde büyük isa-
Jbetsizlik vardır. Hayatî durumunu anlattığım 
yolum inşasının bırakılarak başka yerde yol 
inşasına devam olunması hatasına devam olu
nacak mıdır? Yoksa durumu tahkik ettirip 
Korkuteli - Elmalı yolunun inşasına dönülerek 
inlşasınım biran evvel [bitirilmesi sağlanacak mı
dır? 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 11 . 9 . 1971 

Hususi Kalemi 
Sayı s (512 

Konu : Antalya Milletvekili Hasan 
Alî »Gülican'ın yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
iügii : 4 . 9 . 1971 güm.- ve 7.1689/4323-32959 

sayılı yazınız. 
Antalya iline bağlı Korkuteli - Elmalı yolu

nun yapılıp yapılamayacağına dair Antalya 
Milletvekili Hasam Ali Gülcan tarafından veri
len yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

Tefenni - Korkuteli yolu 1965 yılında prog
rama alınmış bir Devlet yoludur. 1965 yılın
dan itibaren bu yolda ödeneği misketinde ça
lışmalar yapılmış olup 1973 yılında tamamla
nacaktır. 

•••->• mat>m^ 

Korkuteli - Elmalı yolu ise programda bu-
lummıyan bir yoldur. ıSöz konusu yol yaz, kış 
trafiğe geçit verir durumdadır. Yolun ıslahı 
için 1969, 1970 ve 1971 yılarında bölge tasar
rufları ve bakım imkânları ile bâzı kesimlerde 
çalışılmıştır. Nitekim söz konusu yıllarda 
Korkuteli - Tefenni şantiyesi tatil edildikten 
sonra, şantiye açılıncaya kadar makina par
kının bir kısmı bu yoldaki Kargalık - Kara-
maınbeli arasındaki 3,5 kilometrelik kesimde ve 
Karamanbedinde çalışmıştır. Ayrıca Elmalı -
(Jökova arasındaki 15 kiOlometrelik kesimin ıs
lahı tamamlanmış ve yolun bir kısım sanat ya
pıları yapılmıştır. 

Adı geçen yol 1972 yüı program tasarısına 
dâhildir. Tasarı kesinleştiği takdirde yoldaki 
noksan kısımlar tamamlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cahit Karakaş 

Bayındırlık Bakanı 
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179 NCU BİRLEŞİM 

15 . 10 . 1971 Cuma 

S a a t : 15,00 

A . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyahi Partiler Kanununun 
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
•kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarımdan 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (,S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sa
mi Turan'm, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Millet
vekili Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süre
si sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları . (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 
3 .9 .1971) 

X 3. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Ko

misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünüm 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirümesine dair tüzük 
beHifi ve gündeme alınmasına dair önerge». 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
tstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

(X) Bu 'işaret açık oya sunulacak maddeleri gösterir. 



4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu 
nun -30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö" 
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum 
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh-
. bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 

• (Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 c 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan G ursan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül-
tr. esin e dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Emgiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/430, 2/482) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 3'60) (Dağıtma tarihi : 
16 .6 .1971) 

9. — İstanbul Milletvekili. Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve- Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da 
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve .Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kamın teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı 
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ' ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21 . 6 .1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 21 . 6 . 1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma-
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (-2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 



18. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. 'Sayısı : 375) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1971) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971)' 

20. — Adıyaman Milletvekili M .Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 neı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

22. — 'Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda 
lan ve Ticaret Borsalan Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak^ 
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, p San ay i 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Meo-
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

23. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 24. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (ıS. Sayı
sı : 39S (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

* X 25. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı' : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 .. 1971) 

X 27. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna. 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 

ütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu ^3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 28. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilanço
suna ait raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) ('S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 29. — Devlet Orman İşletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (?5. Sayısı : 
400) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinıhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
teakeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 32. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 



bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 33. — 'Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S, 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Keısinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 36. — Beden! Terhiyesi Gencel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna "dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265,' 1/50) (iS. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

37. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

38. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) (S. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1971) 

X 39. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 

Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
2/552; Cumhuriyet Senatosu 2/339) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 425; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1658) (Dağıtma tarihi : 8 .11.1971) 

X 40. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/515; Cumhuriyet Senatosu 1/126) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 426; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1665) (Dağıtma tarihi : 8 . 10 .197P 

y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve-
-nne"dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayVh Kanunun 97 sayılı Kanunla de?.. 
sik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27. 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1071) 
'- 2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-

ariin'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru-
hış ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
>8 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
fS. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık 'kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komiısyonlamnıdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 .3 .1971) . 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
îin, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş 
lerıi Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma taırihi : 
1 5 . 3 . 1 9 7 1 ) 



X 5. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kaim-
mimin bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er-
oğan'ın önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kamun tasarısı 
ıüe Isttanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu' teklifi ve îmıar ve îsfcân, İçişleri 
ve Plân komisyonjlarındaın 5 er üye seçilerek ku-
rul'an 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

X 10. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

11. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddemin değiştirilmesi hakkımda kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) * ? * ! * 

12. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmamoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1987 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

13. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necilbe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

14. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahinin ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

15. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cM 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971; 

16. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

17. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, c l t 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Afbidin Demirlbağ'ın ölüm cezasına çarptırıl-



ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

, 18. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora 
(3/49) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 19. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

20. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 21. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon rapora (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

22. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve izmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair' 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 
2/308) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1971) 

23. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
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I ve Plân komisyonları raporları. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 24. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 

! 20 . 8 . 1971) 
! 25. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
| Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerinle dair 
I 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
I 2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
' İçişleri, Turizm ve Tamtama ve Millî Eğitim ko

misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 1971) 

26. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek-

I lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
j Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku

rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 197.1) 

X 27. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçunun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 28. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 197.1) 

<m*m* • •—-

(Millet Meclisi 179 ncu Birleşim) 


