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1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
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2. — İstanbul Milletvekili Orhan Ka-
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3. — Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol 
Yılmaz AkçaFm yatırımların ihracatın, tu
rizm ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teş
viki için kanun tasarısının kurulacak ge
çici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi 852 

4. — Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğının, İktisadî Devlet Teşekküllerinde se
bebiyet verildiği iddia olunan israf ile si
vil ve askerî resmî müesseselerin dinlen
me kampları için yapılan harcamalar ko
nusunda kurulan Araştırma Komisyonu ça
lışma süresinlin üç ay daha uzatılmasına 
dair tezkeresi (3/990) 352 

Sayfa 
5. — Ankara Milletvekili Suna Tural 

ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
çeltik üretiminin yeter seviyeye yükseltil
mesi ve Toprak Mahsulleri Çeltik Ofisinin 
satın almalardaki tutum ve davranışlarını 
tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/111) 352:353 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Ankara ilinin kirli havadan kurtarıl
ması ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerin
deki trafik, taşıt, su ve havagazı sorunları
na çözüm yolu bulunması için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/54) 354 

7. — Parti Grup Başkanvekillerinin, 
Genel KuruPun sabah ve öğleden sonra 
tespit edilen saatler dahilinde çalışması
nın devamına ve siyasî partiler temsilcile
riyle varılacak mutabakata göre diğer ka
nun tasarı ve tekliflerinin de reform ka
nunları arasında müzakeresine dair öner
gesi 383 
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Sayfa 
IV — Oörüşülen İşler 331,354,384 
1. — Petrol Reformu kanunu tasarısı 

ve İstanbul Milletvekili Beşit Ülker ve 13 
aıkadaşııman, Petrol Kamununum bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı mad
delerinin kaldırılması hakkında, C. Sena
tosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kaldırılması 
ve -mal varlığının Türk Petrolleri A. O. 
na devri ve bu ortaklıkça kurulacak da
ğıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sa
yılı Petrol Kanunu ile bu kanunda deği
şiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kal
dırılması ve eklenmesi hakkında ve akar
yakıt, anadepo, depolama satış işlerinin 
Devlet eliyle yapılması ve anadepolarm 
Devletleştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Maliye, Ticaret, Adalet, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 84 sayılı 
Geçici Komisyon raporu (1/656, 2/35, 
2/631, 2/632, 2/635) (S. Sayısı : 777) 351,388:391 

2. — Çorum Milletvekili Abdurrah-
man Güler, Tunceli Milletvekili Keman 
Aral, Muş Milletvekili Nermin Neftçi. İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Konya 
Milletvekili M. Kubilay İmer ve Vam Mil
letvekili Salih Yıldız'ın, Millet Meclisi İç
tüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (S. Sayısı : 763) 354 

3. — Madencilik Reformu kanun tasa
rısı ile C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri 
hakkımda ve 6309 sayılı Maden Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
aynı kanuna bâzı maddeler .efelenmesine 
dair, C. Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya 
Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Re
formu kanun teklifleri ve Enerji ve Tabtiî 
Kaynaklar ve Plân komisyonılarımdıam seçi
len 8'ıer üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 
2/640, 2/657) S. Sayısı : 773) 354:355 

4. — Cumhuriyetim İlânımın 50 mci Yıl
dönümünün kutlanması hakkında kanun 

Sayfa 
tasarısı ve İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyondan raporları (1/658) (S. Sayı
sı : 761 ve 761'e 1 mci ek) 355 

5. — Eski eserler kanunu tasarısı ilo 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'im, 
Türkiye müzelerimden eşyayı dışarı çıka
ranlara bir selneidenı beş seneye kadar ha
pis cezası verilmesi hakkımda kanun ıtck-
lifi ve Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve 
Plân komisyomlarımdan seçilen' 3'ıer üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) 355 

6. — Kayseri Milletvekili Enver Tur
gut ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili 
Osman Soğukpımar ve 30 arkadaşının, 506 
sayılı Sosyial Sigortalar Kanunuma bâzı 
maddeler cklerjımesime dair kanun teklİL-
leri ve Amasya Milletvekili Salih Aygüıu 
ile İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay' 
in, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin 
(D) 'bendinim değiştirilmesine ve bu ka
muna üç -geçici madde eklıemmes'imıe dair ka
mun teklifleri ve Çalışma ve Plânı fxomıis-
yom'larındam seçilem 11'er üyeden kurulu 
64 muımıaralı Geçici Komisyonu raponı 
2/597, 2/598, 2/726) (S. Sayısı : 743) 355 

7. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir eik madde eifelemmesiine dair ka
mun tasarısı ve Antalya Milletvekilli İhsan 
Ataöv ve 2 arkadaşınım, 6831 sayılı Orman 
Kanununa geçici bir madde eMemmıesime 
dair kanun teklifi ile, Cumhuriyet iSena-
tosu Gaziantep Üyesi ıSal'iih Tanyeri ve 74 
arkadaşınım, 6831 sayılı Orman Kanunu
num bâzı maddelerimin değiişt'Mlmıesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâve-
silme 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı 
kanunlarla konu gelirlerin kaymak olaca
ğı Orman Köylerini Kalkındırma Fonu 
teşkili ile Orman Köyler1! Kalkındırma 
Kooperatifleri kurulması hakkında kanun 
teklifi Anayasa, Adalet, Orman ve Plân 
komisyonlarımdan 3 er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 
584, 584 ve 695'e 1 noi ek) 355 :3'83,3&4:387 

" »« 
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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Geneli Ku
rulda ; 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, bir kooperatif başkanlığı kurulması 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesi
ne dair önergesi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan, me
mur intibak kararnamesinin gecikmiş olması 
sebebiyle gündem dışı demeçte bulundu. 

Petrol reformu kanunu tasarısı ve İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 ^arkadaşının, 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması hak
kında Cumhuriyet Senatosu Giresun üyesi İh
san Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisi
nin kaldırılması ve mal varlığının Türk Petrol
leri A. O. na devri ve bu ortalMılkça kurulacak 
dağıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı 
Petrol Kanunu dle bu kanunda değişiklik ya
pan 6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen
mesi hakkında ve akaryakıt, aruadepo, depola
ma satış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve 
anadepolarm Devletleştirilmesi hakkında ka
nun teklifleri (1/656, 2/35, 2/631, 2/632, 2/635; 
S. Sayısı : 777) nin görüşmesi tamamlanarak 
yapılan açık oylaması sonunda yeter sayı sağ
lanamadığı, gelecek birleşimde tekrar açık oya 
sunulacağı birleşimin sonunda bildirildi. 

Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler, 
Tunceli Milletvekili Kenan Arail, Muş Milletve
kili Nermiın Neftçi, İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer ve 
Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet Mecilisi 
İçtüzük teklifi, (2/706) (S. Sayısı : 763) 

Madencilik reformu kanun tasarısı ile C. Se
natosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 
arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sayılı 
Maden Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair, Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Ziya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik 
reformu kanunu teklifleri, (1/605, 2/629, 
2/640, 2/657; S. Sayısı : 773) 

Cumhuriyetin ilânının 50 nci yıldönümü
nün kutlanması hakkında kanun tasarısı 
(1/658; S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nci ek) 

Eski Eserler Kanunu tasarısı ile Burdur 
Milletvekili Mehmet Özbeyftn, Türkiye müze
lerinden <eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis oeaası verilmesi hakkın
da kanun teklifi (1/85, 2/428; S. Sayısı : 672) 
ile 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 
arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar ve 30 arkadaşının, 50.6 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü madde
sinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna üç geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifleri (2/597, 2/598, 2/726; S. Sayısı : 743) 
nin görüşülmesi, komisyona alınan maddeleri 
ikmal edilip Başkanlığa veri'lmediğfaıden, erte
lendi. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad
de eiklenmıesitne dair kanun tasarısı ve Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 
sayılı Orman Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teiklifi ile, Cumhuriyet Se
natosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek mad
de ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5422, 
6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelir
lerin kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkın
dırma Fonu teşkili ile Orman Köyleri Kalkın
dırma Kooperatifleri kurulması hakkımda ka
nun teklifi (1/583, 2/572, 2/515; S. Sayısı : 
584, 584 ve 695'e 1 nci ek) nin ilgili Bakanın, 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
KÖker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih 
ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/368; 
S. Sayısı : 245 ve 245'e 1 nci ek) nin ilgili ko
misyonun, 

7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Kuru
luş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir madde 

I 
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eklenmesine dadr kanun tasarısı (1/543); ıŞ. Sa
yısı : 684 ve 684'e 1 nci) ek) nım ilgili komis
yon ve Bakanın Genel Kurulda hazır bulunma
maları sebebiyle görüşmeleri ertelendi. 

Grup başkanlarının Genel Kurul çalışmala
rına 3 Ocak 1973 tarihine kadar ara verilme
sine dair önergesi kabull olundu. 

Alman karar gereğince, 3 Ocak 1973 Çar-

Tasan 
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

ile bu kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına dair kanun hükmünde 
kararname (1/760) (Plân Komisyonuna) 

Teklfiler 
2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

İskender Cenap Ege ve 9 arkadaşının, Antal
ya ve Ege bölgelerindeki pamuk üreticilerinin 
T. C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Koopera
tifleri ve Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna 
olan çiftçi borçlarının taksiti enddrillım esi hak
kında kanun teklifi (2/798) (Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarına) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının 657 
sayılı Personeli Kanununun 1327 sayılı Kanunla 
değişik 99 ncü maddesinin 2nci fıkrasının de
ğiştirilmesine da'ir kanun teklifi ;(2/799) (Plân 
Komisyonuna) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 32 nci Bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluk vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
3 sayın milletvekili gündem dışı söz iste-

şamba günü saat 15,00'te toplanılmak üzere 
Birleşime saat 17,00'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok T. Doğan Avşargil 

Kâtip 
Bilecik . 

Sadi Binay 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Va
tanî hizmet tertibinden maaş alanlarla şeref 
aylığına hak kazananlara bağlanan ve bağla
nacak olan aylıkların iki katma çıkarılmasına 
dair kanun teklifi (2/80Û) (Ma%e ve Plân ko
misyonlarına) 

Rapor 

'5. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkımda kanun tasarısı ile Cumhuriyet ıSenato-
su İstanbul Üyesi Ekrem Özden ve 9 arkada
şının ve Ankara Milletvekili 8una Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 1986 sayılı 
Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştiriilmesü hakkında kamun 
teklifleri ve Adalet Kom'iısyonu raporu (1/717, 
2/461, 2/470, 2/539) (S. Sayısı : 781) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 12 . 1972) (GÜNDEME ) 

mistir. Gündemimizde açık oy ve görüşülecek 
bâzı kanun tasarıları bulunması hasebiyle ya
rınki birleşimde gündem dışı sözleri verece
ğim. 

II — GELEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 

AçıUma saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşlaaiivıettSiM Fiikrelt Turbangûl 

KÂTİPLER : Vehbi "Meşhur (Amıasıya), Envıer Abam (flSilvas) 
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YAŞAR BÎR (Sakarya) — Sayın Başkan, 
gündem dışı konuşmaları oylamadan sonra ya
palım lütfen. 

1. — Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkada
şının, Petrol Kanununun bâz ımaddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında, Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ve 56' arkadaşının, Petrol Ofi
sinin kaldırılması ve mal varlığının Türk Petrol
leri A. O. na devri ve bu ortaklıkça kurulacak 
dağıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı 
Petrol Kanunu ile bu kmıuibda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi 

1. — Sayın üyelerden bâzılarna izin veril 
meşine dair Başkanlık tezkeresi (3/989) 

BAŞKAN — Başkanlığın tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâki 
izin talepleri, Başkanlık Divanının 28 . 12 . 1972 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Niğde Milletvekili Naci Çerezci, 15 gün, has
talığına binaen, 8 .12 . 1972 tarihinden itibaren. 

Trabzon Milletvekili Ali İhsan Birincioğlu, 
60 gün, hastalığına binaen, 13 . 12 . 1972 tarihin
den itibaren. 

Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpala, 10 
gün, hastalığına binaen, 26 . 12 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

Gümüsane Milletvekili Ekrem Saatçi, 12 gün, 
mazeretine binaen, 27 . 12 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Tezkerede adları yazılı sayın 
milletvekillerinin izinli addedilmeleri hususunu, 
teker teker okutup oylarınıza arz ediyorum. 

Niğde Milletvekili Naci Çerezci, 15 gün, has
talığına binaen, 8 .12 .1972 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz vermiyorum 
demek istiyorum efendim. Çünkü açık oylama 
var. 

hakkında ve akaryakıt, anadepo, depolama sa
tış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve an-adepo-
ların Devletleştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Maliye, Ticaret, Adalet, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu 84 sayılı Geçici Komisyon 
raporu (1/656, 2/35, 2/631, 2/632, 2/635) (S. 
Sayısı : 777) 

BAŞKAN — Petrol Reformu Kanunu açık 
oylarınıza arz edilecektir.. Küreler" evvelâ sıra 
ara'larında gezdi'nilecek, fbülâihara kürsü önüne 
konacaktır. 

| BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka-
j bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
j mistir. 

Trabzon Milletvekili Ali İhsan Birincioğlu, 
60 gün, hastalığına binaen, 13 . 12 . 1972 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpala, 10 
gün, hastalığına binaen, 26 . 12 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gümüşane Milletvekili Ekrem Saatçi, 12 gün, 
mazeretine binaen, 27 . 12 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Orhan Kabibay'ın, 
Millî Eğitim Komisyonu üyeliğinden istifa etti
ğine dair önergesi (4/357) 

BAŞKAN — Bir istifa tezkeresi vardır, oku-
; tuyorum. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

m — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Millî Eğitim Komisyonu 

üyeliğinden istifa ediyorum. Bilgilerini ve ge
reğine müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 

istanbul 
Orhan Kabibay 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmiştir. 

3. — Turizm ve Tanıtma Bakam Erol Yılmaz 
AkçaVın, yatırımların ihracatın, turizm ve döviz 
kazandırıcı hizmelerin teşviki için kanun tasarı
sının kurulacak geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi 

BAŞKAN — Sayın Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Erol Yılmaz Akçal tarafından verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen Turizm ve Tanıtma Komisyonunda bu

lunan 1/71.4 esas numarada kayıtlı, Yatırımların 
ihracatın turizm ve döviz kazandırıcı hizmetle
rin teşviki için kanun tasarısının önemime bina
en; Turizm ve Tanıtma, Ticaret, Sanayi ev Tek-
noh)i, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye 
alınarak, kurulacak 15 kişilik bir geçici komis
yonda görüşülmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Rize 
Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanı ta
rafından verilmiş bulunan önerge ile yatırımla
rın, ihracatın turizm ve dövi'z kazandırıcı hiz
metlerin teşviki için sevk edilmiş bulunan kanun 
tasarısının geçici bir komisyonda görüşülmesi 
hususu önerilmektedir. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
İktisadî Devlet Teşekküllerinde sebebiyet veril
diği iddia olunan i'sraf ile, sivil ve askerî resmî 
müesseselerin dinlenme kampları için yapılan 
harcamalar konusunda kurulan Araştırma Ko
misyonu çalışma süresinin üç ay daha uzatılma
sına dair tezkeresi (3/990) 

BAŞKAN — 10/4, 10/8 sayılı Araştırma Ko
misyonu Başkanı Sayın Rıza Çerçel tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına -
İktisadi Devlet Teşekküllerinde sebebiyet ve

rildiği iddia olunna israf ile sivil ve askerî res
mî müesseselerin dinlenme kampları için yapı
lan harcamalar konusunda, Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yap
makla görevli Komisyonumuzun, bugüne kadar 
yaptığı incelemeler sonucu ve müddet temdidini 
gordct;:>ron seibeıpler, 6 . 7 . 1972 -tanın ve 17 ka
rar sayılı yazımızla arz edilmiştir. Mezkûr tarih 
ve sayılı yazımızdaki sebepler muvacehesinde, 
31 . 12 . 1972 tarihinde müddeti sona erecek 
Komisyonumuz süresinin 3 ay daha uzatılması 
hususunun, Genel Kurulun tasviplerine sunul
masını saygılarımla rica ederim. 

10/4, 10/8 sayılı Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

Afyon Karahisar 
Rıza Çerçel 

BAŞKAN — 10/4 ve 10/8 numaralı Araştır
ına Komisyonu Başkanı Sayın Rıza ÇerçeFin 
önergesi, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmiş
tir. 

Karar tarihinden itibaren 3 ay ek süre tale
binde bulunulmaktadır. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si-
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, çeltik üretimi
nin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak Mah
sulleri Çeltik Ofisinin mtınalmalardaki tutum ve 
dam yanışlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri 
almak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/111) 

BAKAN — Ankara Milletvekili Sayın Suna 
Tural ile Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgü
zar tarafından verilmiş bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
IBuıgün çeltik üreticilerinin içinde burumdulk-

ları zor şartlara çeltik fiyalt ve satışlarına çare 
bulmak için aşağ^dalki hususların tespit ve bilgi 
edinilmesi yönümden Anayasamızın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis Araştırması açılması
nı arz ve t alıeıb öderiz. 

Anlkara Milletvekili Sinop Mdlle,tweikili 
ISuna Tural Hilmi İşgüzar 
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• Yui'âıûnuzun'bir çf'»k' yerleriride dünyanın en 
kaliteli pirinci yetişmekte ve miktar itibariyle 
de bütün ihtiyaçlarımıza cevap verecek nitelik
te ve durumda bulunmaktadır. Bu gerçek orta
da iken çeltik -'müstahsili daima kendi başına 
bırakılmış, Devletçe sorunlarımı el uzatılmamış, 
ne 'kredi imkânı veıülmiş, ne de taban ve tavan 
fiyatlarında bir istikrar sağlanmıştır. 

•Sadece pirinç konusu dış ülkelerden ithal yo
luyla halledilmek kjtenımiş, bu yüzden yurdun 
dövizi dış devletlere aktarılmıştır. Kaldı ki, müs
tahsilin elimde bulunan pirinç ithal yoluna gidil
mesini önleyecek kadar bol ve mebzuldür. 

Toprak Mahsulleri Ofisi bölge müdürlükleri
nin müstahsilin .cimdeki bü'.ün pirinçleri muba
yaa erencikle ithal yoluna gidilmesini önleyecek
leri aşillkârken bugüne kadar otuz bin ton pirinç 
mubayaam yoluna gidilımesiyle binlerce ton mu
bayaa edilmem iş pirinci müstahsilin elinde bı-
vaikmı-i ve bunların da çürüme ve küflenmesine 
yol açmıştır. Bakanlıkça alman ithalât kararı 
da Bakanlığın memleket çeltik ve çeltikçiliği 
hakkında esaslı bir • bilgiye ve mubayaa güç. ve 
otoriıteısiaıe sahip' ve mülktedir olamadığının bir 
işaretidir. 

Türk Milletinin emeğini ve memleket malı
nın i'tilbarmı korumak, dış dünyaya her zaman 
avıtç açmamak gerekir. 1972 yılında fiyatların 
rjnırnn seviyesi % 13 ilâ 15 nispetinde bir artış 
gıöuteımiştiı\ 1970 ve 1971 yıllarındaki artışlar 
da dikkate alınırsa devalüasyondan sonraki fi
yat, artışlarının % 50 ilâ 75 nispetine yaklaştı
ğı görülür. Bu şekil ve ölçüde fiyatlarm sürat
le artıması sabit gelirli vatandaşı daha rahat bir 
deyimle bütün milleti sıkıntıya sokmakta ve 
daimî bir şikâyet konusu olmaktadır. 

Diğer taraftan, Türkiye etkıono/misindeki ge
lişme hızı % 7 a-anındadır. % 13 - 15 fiyat ar
tışları her sene % itibariyle % 6 ile 8 nispetin
de bir açık, bir karşılıksızdık getirmektedir. Plâ
nın uygulanması pahasına bu açıkla denfcleşLiri-
len bültçe tatbikatı Devlet idarecilerinin de şi
kâyetlerine ve güç duruma düşmelerine sebebol-
maktaidır. % 7 nispetindeki gelişme hızı sabit 
gelirli vatandaşa hiejbir şey getirmemektedir. 
İşçi ücretlerindeki artış ye maaş zamları fiyat 
artışlarına asla yetişemediği için vatandaş ve 
bilhassa emekliler büyük sıkıntılara, güçlüklere 
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ve sosyal bunalımlara düşmektedir. 1973 yılın
da fiyatların umumî seviyesinin artıma temayü
lü devam edecektir. Hükümet tedbir almadığı 
takdirde bu artma devam edecek ve tediye mu
vazenemiz mutlaka bozulacaktır. Böylece millî 
ekonominin son devalüasyon öncesi şartlarına 
yeniden dönmüş olacaktır. Devletin özel ve ka
mu Giektıörlerine yaptığı yatırımların normal 
şartlarda gerçekleşemeyeceği kanaatindeyiz. 
Devlet işletmeciliğinin devamlı zarar halinde 
olduğu bu görüşümüzü de doğrulamaktadır. O 
vakit Devlet plân hedeflerindeki yatıranları 
I>VÎ çeklcştirebilmek için yeni kaynaklar ara
mak, yeni yeni vergiler ihdas etmek mevcut ver
gilerin nispetini artırmak veya emisyona git
mek mecburiyetıinde kalacaktır. 

Yatırımda plân hedeflerine ulaşsa bile üre
timde c/c 7 hedefine ulaşamayacağı içlin Devlet ya-
tııumları esaslı bir fayda temin edemeyecektir. 
Bu duran, ise ekonoımimize yeni sıkıntılar, 'bü
yük açıklar getirecektir. Bütün bu durumları 
nazarı itibara alarak halkm başlıca gıdaların
dan biri olan pirincin mubayaa şartlarını yeni
den ele almakta büyük faydalar olacaktır. Bu 
balkımdan Bakanlığın çeltik ithaliyle ilgili kara
rı ve of'lslerce çeltik mubayaasının memleket ve 
millet ihtiyaçlarına göre süratle yapılmadığı 
gerçeği karşısında : 

1. — Memlekette yetişen ve ihtiyaca yeter 
derecede okluğuna inandığımız çeltik milktarı-
ııı-îi tespiti, 

2. — Çoğu zaman çeltik mahsulünün müstah
silin elinde kalması sdbeibiyle Toprak Mahsul
leri çeltik ofislerinin mubayaada takip ve ter
cih cMiği memleket gerçeklerine aykırı yol, tu-
tv.;/.:ı ve davranışların tespit ve, 

3. — Alınacak tedbirlere çare ve ışık olmak 
ürere Anayasanın 88 nei maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Ankara Milletvekili Ssinop Milletvekili 
Suna Tu rai Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — Sayın Tural ve Sayın İşgüzar 
tarafından verilmiş olan araştırma önergesi Ge
nel Kurulun bilgilerine sunulmuştur. Gründeim-
ddki yerini alacak, sırası geldiğinde görüşüle
cektir. 
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6. — İçel Milletvekili Celâl Rargılı'nm, An
kara ilinin kirli havadan kurtarılması ile Anka
ra, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su 
ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması 
için gerekli tedbirleri tespit etmek amacvjle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel Gö
rüşme anılmasına dair önergesi. (8/54) 

'BAlŞKAN — Saym ıCelâl Kargılı tarafından 
vc-L'ilmiş bir araştırana önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dünyada en çok kirli havaya sahip bir şe

hir olduğu ileri sürülen Başkent Ankara'da ha
va 'kirliliği tüm canlıların sıhhatini tehdit eder 
duruma gelmiş ve bu yüzden Ankara yaşanıl
maz şehir durumuna düşmüştür. Hava kirlili
ğinin çok sayıda hastalığa sebebolduğu söylen
mekte ve bu yüzden uğranılan maddî zararın 
25 - 30 milyon lirayı bulduğu iddia edilmekte
dir. 

Bu durum karşısında, Ankara'da oturan tüm 
vatandaşlar son derece huzursuz ve tedirgin 
hale gelmiş ve Ankara dışında yerleşme sahala
rı aranmaya başlanmıştır. Bu gelişme sayısız 
sosyal ve ekonomik dengesizliklere yol açacak 
niteliktedir, 

Öte yandan, başta İstanbul olmak üzere An
kara ve İzmir'de başgösteren susuzluk ve hava
gazı sıkıntısı bu şehirlerde yaşamayı son dere
ce zorlaştırmıştır. 

Yine başta İstanbul olmak üzere Ankara ve 
İzmir'de taşıt imkânsızlığı ve şehir içi trafik 
aksaklıkları dolayısıyla vatandaşlar son derece 

perişan olmakta ve zamanlarının büyük bir 
'kısmını duraklarda ve yollarda geçirmektedir
ler. 

Ankara'da ise durafklarda taşıt bekleyen va
tandaşlar sadece bu yüzden günde saatlerce 
kirli hava yutmaktadırlar. 

Bugün Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplam 
5 milyonu aşkın insan yaşamaktadır. Bu, Tür
kiye nüfusunun yedide biri demektir. 5 milyo
nu aşkın bir nüfusu hayatî derecede ilgilendi
ren bu sorunlara, bu şehirlerin belediye imkân-
larıyle çözüm yolu bulunmasını beklemek bü
yük hatadır. Bu sorunlara çözüm yolu bulma
yı geciktirmek ise, ileride telâfisi mümkün ol
mayan güçlüklerle karşılaşmaya sebebolacalk 
bir davranıştır. 

Bu sebepten Yüce Meclisin bu sorunlar üze
rine hassasiyetle eğilmesi ve bu sorunlara en 
kısa zamanda çözüm yolu bulmaya çalışması 
şarttır. 

Yukarıdaki nedenlerle, Ankara'nın kirli ha
vadan kurtarılması, İstanbul, Ankara ve lz-
ımiHdeki trafik, taşıt su ve havagazı sorunla
rına çözüm yolu bulunması i'çin gerekli tedbir 
ve çareleri tespit etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
'açılmasını öneririm. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Sayın Kargılı tarafından ve
rilmiş bulunan araştırma önergesi Genel Kuru
lun bilgilerine arz olunmuştur. Gündemdelki 
yerini alacak, sırası geldiğinde görüşülecektir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Millet
vekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (S. Sayısı: 763) 

BAŞKAN — İçtüzük teklifi üzerinde müza
kereler devam ederken bâzı maddeler komisyon 
tarafından geri alınmış, henüz Başkanlığa inti
kal etmemiş bulunmaktadır. 

3. — Madencilik Reformu kanun tasarısı ile 
C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 
36 arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sayılı 
Maden Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair, C. Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya Termen 
ve 22 arkadaşının, Madencilik Reformu kanun 
teklifleri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlarından seçilen 8''er üyeden kurulu 83 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 
2/640, 2/657) (S. Sayısı : 773) 
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BAŞKAN — Bu tasarının da üzerinde mü
zakereler devam ederken bâzı maddeler komisyon 
tarafından geri alınmış, henüz Başkanlığa inti
kal etmemiş bulunmaktadır. 

4. — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldönü
münün kutlanması hakkında kanun tasarısı ve 
içişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/658) (S. Saıjısı: 761 ve 761'e 1 nci 
ek) 

BAŞKAN — Bu tasarının da üzerinde mü
zakereler devam ederken bâzı maddeler komisyon 
tarafından geri alınmış, henüz Başkanlığa inti
kal etmemiş bulunmalktadır. 

5. — Eski Eserler kanunu tasarısı İle Bur
dur Milletvekili Mehmet özhey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara hir seneden 
heş seneye kadar haspis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı: 672) 

BAŞKAN — Bu tasarının da üzerinde mü
zakereler devam ederken bâzı maddeler komisyon 
tarafından geri alınmış, henüz Başkanlığa inti
kal etmemiş bulunmalktadır. 

6. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa hâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve hu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen ll'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, 506 sayılı Kanunla ilgili dosya Baş
kanlığa intikal etmiştir. 

BAŞKAN — Bilmiyorum, bize gelmemiş 
efendim, komisyonunuzla meşgul olunuz. 

7. — 6831 sayılı Orman Kanununun hâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanmıa hir 
ek madde eklenmesine dair kanmı tasarısı ve 
Antalya Miletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici' hir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum

huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun hâzı maddelerinin değiştirilmesine ve hir 
ek madde ile hir geçici madde ilâvesine 5237, 
5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu 
gelirlerin kaynak olacağı Orman Köylerini Kal
kındırma Fonu teşkili ile Orman Köyleri Kal
kındırma kooperatifleri kurulması hakkında ka
nun teklifi Anayasa, Adalet, Orman ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye seçilerek kurulan 73 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/583, 2/572, 
2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1 nci ek) 
(1) 

BAŞKAN — Orman Kanununun müzakere
sine devam edeceğiz. 

Ancak, bu gün görüşeceğimiz, 
İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp ma

lûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi. 

7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı, 

Atatürk Akademisi kanunu tasarısı, 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür

riyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı, 

Memur Yardımlaşma Kurumu kanun tasarı
sı, 

Sırası geldiğinde ve imkân tahassül ettiğinde 
görüşüleceğini ilgili komisyonların, gruplar söz
cülerinin, söz almış sayın milletvekillerinin bil
gi sahibi olmaları bakımından arz ederim-. 

Saym Orman Bakanı buradalar. Sayın ko
misyon, buradalar. Orman Kanunu üzerindeki 
müzakereye devam ediyoruz. 

11 nci maddeden itibaren müzakereler de
vam edecektir. Madde 11'i okutuyorum. 

Madde 11. — Orman kadastro ekiplerince 
düzenlenen tutanakların ve Orman Kadastro 
Komisyonunca verilen kararların askı suretiyle 
ilânı ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmünde
dir. 

Komisyon Başkanlığına itirazda bulunma
yanlar ilk askı tarihinden, itirazda bulunanlar 

(1) 584, 584 ve 965'e 1 nci ek S. Sayılı bas^ 
mayazı 10 nen Birleşim tutanağına eklidir. 
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ise ikinci askı târihinden itibaren bir yıl içinde 
görevli ve yetkili-mahkemelere müracaatla iti
raz 'edebilirler. 

Bu itirazlar her türlü harç ve resimden mu
aftır. 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait 
ormanlar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve 
resim alınmaksızın Hazine adına tescil olunur. 

Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve diğer 
işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur 
ve gereken sahalar dikenli tel içine alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde daha evvel söz 
almış Sayın Ilyas Kılıç? Yok. 

Sayın Reşit Ülker? Yok. 
Sayın Talât Köseoğlu? Buyurun. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; bundan önceki 
birleşimde bir soru üzenine sayın Komisyon 
(Başkanı bir mâruzâtta bulunmuş ve bu mâru
zâtı zabıtlara geçmiş dlıma/saydı şu anda bu ko
nuda söz almayacaktım. 

Arkadaşlardan bir tanesi sayın Komisyon 
Başkanına (bir soru sordu; dedi ki ; orman ka
dastro ekipleri komisyonunun kararları idarî 
kararlar mıdır, hukukî kararlar mıdır? Bunun, 
ıbiraz sonra bahsedeceğim mevzu bakımından 
ehemmiyeti meydanda. «İdarî kararlar ise bu
nun sonuçları başka türlüdür, hukukî kararlar 
yani hukukî tasarrufllar lise bunun sonuçları 
başkadır» şeklinde 'Sayın Mehmet Ataıgün ar
kadaşımız, hatırladığıma göre, sayın Komisyon 
Başkanına sordular Komisyon Başkanı bura
ya gelerek, bu tasarrufların idarî tasarruflar 
olduğunu beyan etti, zabıtlara geçti. Eğer za
bıtlara geçmemiş olsaydı bu konuyu burada ta-
zelemezdim. 

/Şimdi önümüze 'gelen .madde metninm 2 ned 
fıkrası bu gibi tasarrufların idarî . birer ta
sarruf olmadığını, hukukî bir tasarruf olduğu
nu açıkça meydana koyuyor. Ne diyor? Komis
yon başkanlığına itirazda bulunmayanliar ilk 
askı tarihinden itibaren, itirazda bulunanlar ise 
2 nci askı tarihinden itibaren 1 yıl içinde gö
revli ve yetkili mahkemelere müracaatla itiraz 
edebilirler. Görevli ve yetkili mahkeme hukuk 
mahkemeleridir. 

Diğer başka maddelerde de bu konuda sara
hat vardır. Hukuk mahkemelerine gitmeyi ön
gören bir tasarrufun hukukî olması zo

runludur. Eğer bu. tasarruf, idarî bir .tasarruf 
olsaydı o zaman: hukuk mahkemesine gitme ye
rine idarî mahkemelere gitmeye mecbur kalı
nırdı. Yani, vatandaş Danıştaya müracaat et
meye mecbur ikalırdı, 'eğer komisyon başkanının 
dediği gibi olmuş olsa idi. 

Şunu arz ediyorum, komisyon başkanının 
dediği gibi değildir, bu tasarruf hukukî bir ta
sarruftur, idarî tasarrufun şartlarını hâiz de
ğildir. Bu bakımdan vatandaş herhangi bir 
haksızlığa uğradığına kaani olduğu zaman 
idarî mahkemelere, yani Danıştaya gitmeye
cek, doğrudan doğruya kendine aidolan mah
kemeye müracaat edecektir. Bunun tashihinde 
bir zaruret vardır. 

Eğer sayın Komisyon Başkanı, eski görü
şünde ısrar ederse o zaman şu eclMşkiye düşeriz; 
kanun aidolduğu mahkemeyi tespit etmiştir, Ko
misyon Baişkanmın görüşüne göre idarî tasar
ruftur, o zaman vatandaş hem idarî mahkeme-
ye, Danıştaya (gitmeye ve hem de hukuk mah
kemesine 'gitmeye mecbur kalır,, veyaıhutt.a en 
azından iki şıktan birini tercih eder. Bu su
retle acayip bir durulma düşeriz ki, böyle bir 
halin olması doğru değildir. 

Bu kanunun iyi düzenlenmesini hepimiz arzu 
ettiğimiz içindir ki, bu ciheti zabıtlara geçir
mek ve tasarrufun, komisyonların tasarrufla
rının idarî bir tasarruf değil, hukukî bir tasar
ruf olduğunu tescil etmek gayesiyle söz aldım, 
hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş, buyurun 
efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Bayın Başkan. 
değerli milletvekilleri; 

Biraz geç olmakla beraber, maddenin ilgisi 
yönünden zabıtlara geçilmesi için bâzı mâru
zâtta bulunmak üzere söz almış bulunmaktayım. 

Değerli milletvekilleri; büiyorsunuz' ki, or
manın yanı sıra büyük ölçüde Meclislerimizden 
bütçeleriyle ödenek alan bir Toprak - Su ve bir 
Devlet Su İşleri müesseseleri vardır. Bunların 
çabası, gayreti büyük ölçüde arazi sınırlandırıl
ması, arazi değerlendirilmesi veya suların en iyi 
şekilde değerlendirilmesi, su rejiminin tanzimi 
olup 'bütçelerinizden hiç de küçümsenmeyecek 
miktarlarda ödenek alarak çahşmailarnıa yön 
vermektedirler. 
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Bu .arada 'Toprak. - Su'nün bir 'özelliği de 
arazi sınıflandırılmasının, haritalarının tanzimi
nin kendilerine kanunen vazife olarak veril
mesidir. Nedir bu arazi sınıflandırılması? Bü
yük ölçüde arazimin ekonomik olarak değerlen
dirilmesine ait toprak haritaları meydana geti
riyor ve aşağı - yukarı (büyük ölçüde bu çalış
maları da bitirmek üzeredir. 

Şimdi, 'bu tahditle ilgili 'maddeyi (buraya 
'koyduğumuz zaman .acaba Ibu tahdit, Kadastro 
komisyonlarının veya Orman Tahdit komisyon
larının .'Toprak - iSu çalışmaları ile, Devlet iSu İş
leri çalışmalarıyle hangi ölçüde bağdaşıp bağ
daşmadığını muhakkak bir ilişkiyle tespit et
mek mecburiyeti vardır. Toprak - iSu; yaptığı 
ekonomik bir haritada bir yerin mutlaik orman 
olmasını, - ekonomik değerlendirilin esinde - id
dia ediyor, tahdit komisyonları veyahut Ka
dastro komisyonları ise o yerin orman olmadı
ğını iddia ediyor, o zaman da kanun tatbikatın
da büyük ölçüde çelişkiler meydana gelecektir. 
O halde tahditlerin ka t i ' neticeye bağlanması 
gene ibir resmî kuruluş olan ve büyük ölçüde il
mî bir çailışma içerisine giren ve arazi değerlen
dirilmesinde, arazinin hangi maksatla en ekono
mik şekilde değerlendirileceğine dair haritaları 
yapma 'görevini de 'Toprak - Su'ya vermişizdir. 

ıŞimdi, bu haritaların dikkate alınmadan ve 
bu haritalarla Kadastro veya Orman Tahdit 
komisyonlarının müşterek bir görüşe varmadığı 
anlarda büyük ölçüde ütopik bir tutumun - bi
raz mübalâğalı 'söyledim - fevkalâde rutin bir 
çalışmanın içine gireriz ki, bu da ormanların 
sınırının tespitinde büyük anlaşmazlıklara yol 
açacaktır ve ibir ölçüde de iddia etseler haklı
dırlar. 

Kadastro haritalarının yanında toprak sınır
landırma haritalarının, su rejiminin tanzimin
de Devlet Su İşlerinin çalışmalarına ışık tut
ması Devlet İSu İşlerinin yatırımları değerlen
dirilmesi ve ömrünü uzatması yönünden arazi 
üzerindeki maihsul paterinlerinin yerleştirilme
sinde bu sınırlandırma işlemi, bu üç müessese 
ile hemâlhenk gitmesi zarureti olduğuna işa
ret eder, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym Bahattin Uzunoğlu, bu
yurun efendim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ba
yın Başkan, sayın ımilletveikilieri; 
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Tasarının 11 nci maddesi 'hakkında fikirleri--
mi 'Söylemek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum. 

Tasarının 11 nci maddesi, «Orman Kadastro 
ekiplerince düzenilenen tutanakların ve Orman 
Kadastro komıisyonlarmca verilen kararların 
askı suretiyle ilânı ilgililere şahsen yapılan 
tebliğ hükmündedir» demektedir. 

Muhterem arkadaşlarını, 9 ncu maddede ilân 
.keyfiyetine radyo ile ilânı da teikliıf edilmiş ve 
Heyeti Umumiyece kabul edilmiş bulunmakta
dır. Bendeniz, bundan evvelki tatbikatta vâki 
aksaklıklara bizzat şahıidalan bir arkadaşımız ola
rak, bu hükmün değiştirilmesi hususunda bir 
'önerge takdim etmiş bulunuyorum. Şöyle 'ki; 
Orman Kadastro ekiplerince düzenlenen tuta
nakların ve Orman Kadastro komisyonlarınca 
verilen kararların ilgililere şahsen tebliği, şa
yet bulunmadıkları takdirde yapılan ilânların 
şahıslarına tebliğ hükmünde olması yerinde 
olacaktır. Çünkü; bundan evvelki Orman Tah
dit komisyonlarınca yapılan ilânların mahallin
de aşılmadığı, asılmış gibi zabıtlar tanzim edil
diği bir vakıadır, ondan sonra da vaktini geçi
ren, bundan haberdar olmayan ilgililerin iti
razları kabul edilmemiş ve bu ilânlar kesinlik 
kazanmıştır. 

Bu bakımdan, bu heyetlerce allınan kararlar 
ilgililere şahsen tebliğ edilmelidir. Şayet bu
lunmayan ilgililer olursa, bu kabîl ilânlar şa
hıslarına yapılmış tebliğ hükmünde 'olmalıdır, 
bu husustaki 'önergeme de iltifat buyurmanızı 
istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka görüşmek isteyen ? 
Sayın Özdenoğlu, buyurun. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
arkadaşlarım, 

Orman Kadastro komisyonlarının vermiş ol
duğu kararlara karşı nereye başvurulmak lâ-
zımgeıldiği konusunda 'bir münakaşa açılmış bu
lunuyor. Aynı konuda geçen oturumda da fik
rimizi arz etmeye çalışmış ve 'zabıtlara tescili 
yönünden bunda fayda görmüştük. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi; hedef orman 
köylüsünün mümkün olduğu kadar az zahmet
le hakkını aramasını 'sağlamaktır. Pek tabiî bu
nun yolu, komisyonların en verimli, en iyi şe
kilde çalışması ve mümkün olduğu kadar az 
hata yapmasıdır. Komisyonlar bunu sağlayacak 
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şekilde küralmuş mudur f Şüphe ile karşılıyo- I 
ııım, koni'i&yanilarm ea Mi l şekilde, eh ab'jek-
tiirf şekilde 'karar .alabilmeleri için ne şeikilde ku
rulmaları gerektiği konusunda fikirlerimizi arz 
etmiştik. Örneğin; il genel meclüs üyelerinden 
birisi tou komisyonda görıevilıendiirilyor ama o 
il genel meclis üyesi 'bir siyasî partinin görüşü
ne katılan bir göreıvıM olduğu için bu uygula
mada büyük sakıncalar olacağını da burada arz 
etmiştik. Bir öneri ile çıkmıştık Yüce Meclistin 
huzuruna, ne demiştik? 11 genel meclis üyesi ka
tılsın ama ıseciildiği bölgenin dışındaki bir böl
gede çalışacak olan Orman Kadastro Komisyo
nunda görev alsın. 

ıSaym arkadaşlarım (bunun sakıncalarını gör- I 
dük, 'daha da göreceğiz. Bu ve bunun gilbi iti
raz ettiğimiz ıbâzı konulara rağmen o madde 
böyle ıgeçti ve inanıyoruz ki, .bu kadastro ko
misyonları tarafsız, isabetli karar almakta güç
lük çekeceklerdir,... inancımız budur. Şimdi ılış 
bu hale geldikten sonra mahkeme konusunda 
da meseleyi açıklığa kavuşturmakta yarar var. 
Önce şu noktayı saptamalıyız: Orman Kadastro 
komisyonları, niteliği itibariyle idarî kararlar 
mı, yoksa kazaî nitelikte karar mı alırlar? Bu- I 
nun sayın Komisyon Başkanı tarafından iburada 
•açıklanması gerekir, tutanaklara 'geıçıiırılılmesi 
gerekir. 

ıSayın arkadaşlarım, kuruluşu itibariyle ko
misyon idarî Ibir kademedir, bir idarî mercidir. 
Ama daha, öncede, arz etmiştim, gördüğü vazife 
itibariyle bir dereceye kadar da kazaî nitelikte 
karar alan bir organdır. Neden? Çünkü taraf
lar ellerindeki tekmil senetleri, bölgeleri, vesi
kaları ıbu komisyona ibraz edecektir. Komisyon 
kendisine sunulmuş olan: 'belgelerin hukukî de
ğerini inceleyecek ve bir neticeye varacaktır. 
Tapu senedi, hüccet, ilâm her türlü belgeyi de
ğerlendirecektir. Bir dereceye kadar komis
yonun ,aynî hakkın niteliğini tespite yönelmiş 
•bir faaliyeti olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, komisyon elbette bir 
'mahkeme değildir ama, burada bir dereceye ka
dar kazaî nitelikte bir görev ifa edecektir. Şüp
hesiz kazaî nitelikte bir görev de ifa eden ko
misyon kararına karşı adalet mahkemesine mü
racaat (hnlkulkun amrefctiği yoldur. Daha pratik
tir, şüphesiz vatandaş için kolaylıktır, daha az 
masrafla daha çok işini görecektir. Yetkili malı- | 
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keme nihayet kendisine en yakın olah-hı-ah/keme-
dır, kenıdi ilçesinde ya da; kendisine en yakın 
nıahıkeımeye müracaat edecektir. Vatandaş, ihti
laflı gayrimenkulunun değerine göre davasını 
açacaktır. İdare de üzerinde hak iddia etmiş ol
duğu gayrimenkulunun değerine göre dava
sını açacaktır. Burada vatandaşın işini daha da 
kolaylaştırmak aımaeıylc görevi tespit edilmiş 
olan mahkemenin bir telk mahkeme olarak dü
şünülmesi .ibütün bu davaların tamamının bir teik 
mahkemeye, sulh mahkemesine açılması caizdir 
diye özel hüküm getir'ileibiMrdi, vatandaşa aza
mî kolaylık temin edilmesi bakımımdan. Ama 
umumî bir prensip konulmuştur, adliye mahke
mesi görevli kılınmıştır, değere göre, kıymete 
göre dava açılacaktır. Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunu değişikliği geçerse 5 000 liraya ka
dar; fakat halen 1 000 liraya kadar olanlar 
sulh mıalhlkemesdne, 1 000 liradan yukarı olanlar 
asliye mahkemesine .gideceklerdir. Esas budur. 
Bunun böylece tespitinde fayda mülâhaza etti
ğimizi bir kez daha belirtirken, komisyonun ka
rarlarına ka, şı açılacak davaların Danıştaya de
ğil fakat adliye mahkemelerine açılması zorun-
luğuna katıldıği'mızı arz eder, Komisyonun da 
ayrıntıları ile ifade etmeye çalıştığımız bu görü
şe kaıtılıp katılmadığım burada açıklamalarını 
rica ederim. Saygılarımla. 

'BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu buyurun. 

•11/SAN TOSYALI- (Kastamonu) — Söz is 
tiyi ./imin Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yazdım Sayın Tosyalı. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri ar-
kadaşlarıan, üzerinde görüştüğümüz madde 6831 
-.sayılı Kanunun 11 nci (maddesinde değişiklik 
yapılmasına mütedair olan maddedir. Yi'kîok 
malûmları olduğu üzere tahdit işlemleri, yurdu-
r.-ıııcda 1937 yılından beri tatbik edilmekte ve 
bu tebligatlar, bilhassa töbliğ hükümleri yüzün
den ihtilâflar o zamandan beri halledilin*mi; 
bulunmaktadır. 30 sene evvel orman sınırkvi 
tahdidi yapılmış olup da hâlâ halledilmeyen ih
tilâfların, itiraz davalarının bulunduğunu söy
lersem şa ı̂'mayiKiız. 

Muhterem arkadaşlarımı, yine bir vakıadır 
ki, 1940'larda yapılan tahditlerde ilân suretiyle 
tebligatlar yapılmış, vatandaş işin mahiyetini 
bilmediği için zamanında yapılan ilânların ma-
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lılyeıtini anlamamış • ve .bunun • neticesinde hakli 
olduğu konula ııdtt dahi itiraz müddetini geçir
miş,. hattâ tahdide itiraz davası açma müddeti
ni gcçiıcni'; ve hakkı zayi olmuştur. İdarece İm 
!n hilirdlği için bugün tahdit içerisinde bulu
nan birçok köyler ve araziler tahdit içinde ol
masına rağmen vatandaşın tapusu da bulundu
ğu, cbn aneed tasarrufunda olduğu için vicdan
lı ormancılar tarafından arazisinden çrkarıla-
m-amaıkl'.ıdır. Binaenaleyh; tebligat hükümlerin
de basiretli hareket etmemiz gerekeceği inan
cındayım. 
- Bu madde tanzim şekli itibariyle bundan ev

vel mevcut 11 nci maddeden dahi daha gayriâdil 
hükümleri taşımaktadır. Dikkat buyurursanız 
eski 11 nci madde, aynen şöyle diyor: 

«Komisyonların tahdit zabıt hülâsalarının 
hududu gösteren, kroM de dahil okluğu hakle, 
birer sureti alâkalı şehir, kasaba ve köylerin 
münanip yerlerinde asılır. Asılma tarihi belde
lerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar 
meclislerinin tasdük edecekleri mazbata ile tev
sik olunur. IVu vesika komisyon dosyasında mu
hafaza edilir. Bu askı şahsen tebliğ hükmün
dedir.» 

'Ş'oııdi yeni madde; «orm'an (kadastro ekiple
rince düzenlenen tutanakların ve orman ka-
d:asti\i İv mı! sy onunca verilen kararların askı su
retiyle ilânı ilgililere şahsen yapılan tebliğ hük
mündedir.» diyor. Yani, burada belki işe sürat 
Ikaaımdıımaik için bâzı şeyleri kısıtlamışlardır. 
Meselâ, eski hükümde; şehirlerde belediye en-
cümerılerinin, köylerde ihtiyar heyetlerinin tas
diki ile mazibata ile tevc'iki hükmü vanken, bu-
günlkü igatirilen mo'iinde böyle bir tevsik dahi 
aı-anımamaiktaclır. Sayın Uzunoğlu arkadaşımız 
da ifade ettiler, şayet bu ilânlar yapılmaz da 
«yapıldı» şeklinde zabıtlar tutulursa, vatanda
şın müracaat tarihi ne zaman başlayacaktır'? 
Onu tespit etim ek mümıkün değil. Biz buna çok 
şahklokluik; bu ilânların dosyalarda kaldığını 
ve aşılmadığını çok gördük. Binaenaleyh, bu 
maddeye bir sarahat verikneısii gerekir. 

"Muhterem arkadaşlarım, bunun için yine es
kisinde okluğu 'g'ıbi, köylerde köy ihtiyar heyet
lerince, belediye sınırları içerisinde belediye 
eıncümenlcrinec tasdik edilecek mazbata ile 'bu 
isin tevsik edilmesi gereikeceği gibi, askının da 
bilhassa itirazlı konularda, komisyonlara, elkip-
ler tarafından yapılan işlemlere itiraz vuku

unda, vatandaşlar tarafından itiraz yapıldığın-. 
da verilen kararlarda bilhassa, bu kararların 
ilgililere şahsen tebliğ edilmesi zarureti olduğu 
kanısındayım. Bu şekilde verilmiş önergelerin 
d'Ükate alınması gerekir. Düşünceıerüım bundan 
i'ıarettir. 

'Saygılar sunarım muhterem arkadaşlarım 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; Orman Ka
nununun 11 nci maddesindeki ilân suretiyle, askı 
suretiyle tebligat yapılır ibaresi fevkalâde zarar
lı 'bir hükümdür. Çünkü, arman bölgesindeki ça
lışabilir köy nüfusunun hemen tamamı köyün
de 'bulunmamaktadır. Orman köylerine yol ya
pılmadığından, okul olmadığından, hiejbir iş sa
hası olmadığından orman köylüsünü iş bulmak 
için, karnını doyurmak için köyünü terk etmek
tedir. 

Bir yerin oranlan olup almadığı hulsaıltıumdla(kii or
man komisyon kararı cami kapılarına kâğıtlar 
asmak suretiyle ilân edilirse, köyde bu yerin or
man mı, değil mi olduğu hususunda, mal sahibi 
şahıs, köylü köyde olmadığından bir bilgisi ol-
ımaıyiacaik, bunu göreımeyecfc't!İr. Mân müddeti so
na evdi diye buradan ilân kaldırılacaktır, dola
yısıyla de adamcağızın hiç haberi olmayacaktır. 
Böyle Yüce Meclisçe kanun yapıyoruz diye mal 
müIk gasbedemeyiz. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Yapana 
Tosyalı, etime Tosyalı... 

HASAN TOSYALI ('Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, misal mi; yine bendi bölgemden 
vereceğimi. Kastamonu'nun 6 sahil ilçesinde bu 
usul ile (bundan evvel orman sınırları, tahdit ya
pılmış askı suretiyle ilân yapılmış ve fakat Kasta
monu'nun sahilindeki 6 ilçenin çalışabilir insan
ları o anda köyde olmadıkları için hu ilânlara ba
kıp itiraz yapamamışlar ve bu yüzden de ta.pülu, 
zilyedli tarlası, bahçesi ve hattâ evleri orman sa
yılarak ellerinden alınmıştır. Bu benim seçim 
bölgemde en az 10 binleri bulan ihtilâf konusu 
halinde kanayan yara halindıe devam etmıektedir. 
Aynı şekilde 11 nci maddedeki askı suretiyle teb
ligat yapılması, hem hukuka, hem mülkiyet hak
kına taban tabana zıttır. Bir yerin orman olup 
olmadığına dair yapılan tebligatın orman kadast
ro komisyonu kararının tebligatı, ilgiliye imzası 
mukabilinde, şahsen tebliğ edilmesi lâzımıdır. An-
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eak, bu türlü tebligatın bir hukukî değeri olaibi-
Mr. Bu şekilde eline aldığı bir karara, ilgili itiraz
da bulunabilir mahkemeye, Aksi takdirde yan
gından mal kaçınyormuş gibi orman bölgelerin
deki fakir fukaranın bağını, bahçesini, 'elindeki 
tarlasını, ha;beri olmadan, hiçbir itiraz hakkı ol-
.maıdan elinden almaya ne Yüce Meclisin, ne de in
saniyetin hakkı olabilir arkadaşlar. 

Bu sebeple bunu önlemek için bir önerge ver
miş bulunuyorum; tebligatlarım şahsen, imza ımu-
kabili yapılmasını kaibul buyuraılım. Bunda çok 
ıbüyük fayda olacaktır. Aksi takdirde ellerimizle 
mülkiyet hakkını yıkıyoruz arkadaşlar. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın övet, buyurunuz. 

TEVFİİK FİKRET ÖVET (ıSinop) — Yüce 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Yüce Meclis 10 
ıgünden beri Orman Yasasında yapıdan değişiklik 
üzerinde büyük bir hassasiyetle, çalışmaktadır. 
Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisteki bütün mil
letvekili arkadaşla mm, orman içinde çile çeken, 
ıstırap çeken köylünün derdine deva bulabilmek 
için ,'burada bütün meseleleri açık açıık dile getir
mişlerdir. Ne ormancının, ne Yüce Meclisteki 
milletvekili arkadaşlarımızın hiç birinin hatırın
dan orman içinde yaşayan ve her türlü ıstırabı 
çeken köylünün malına, mülküne el koymak geç
mez. 

Yasa gayet güzel bir esas getirmiş. İlân sure
tini ne yapacağız? Köylerde köy meydanlarına, 
Ş^h'rlorde de belediye ilân tahtalarına bu onman 
talhdit komisyonlarının verdikleri kararın asıl-
'Uiasmdan iyi bir şey yoktur arkadaşlarım'. Ben 
de orman 'bölgesinin» temsilcisiyim; hem ben or
man içinde doğmuş bir insanım, orman köyünde 
doğmuş bir insanım ben. Hangi orman köyünde 
insan yok? Bilâkis bizim sahil bölgelerinde, or
man köylüsünün, haricindeki köylüler gurbete 
çalışmaya gider. Son senelerde orman köylüsü, en 
güzel çalışıp, para kazanan köylü haline gelmeye 
.'başladı. 

Değerli arkadaşlarım, tahdit komisyonlarının 
kararları, yalnız asıldı diye zabıt tutulmasın. 
Köy mulhtarı ve köy ihtiyar heyetinden 2 kişinin 
nezareti altında köy odalarına, cami duvarlarına 
asılsın ve bu ihtilaflı mevzu da onman köylüsüne 
duyurulsun. 

İkinci önerim:, kasabalarda ihtilaflı mevzu var
sa, kasabalarda ihtilaflı arazi varsa, bu da bele

diye ilân tahtalarına asılsın ve belediye neşret-
mek suretiyle bunu bütün halka duyursun, 

Benim maruzatım budur, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. ? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; bundan 'evvel konuşan ar
kadaşlarım bu tebliğ hükmüne itiraz ettiler. Ben 
de kendilerine katılma durumundayım. Kendi 
bölgem, Türkiye'nin % 50'si orman olan 2i6 böl
gesinden birisidir; İstanbul. Gezdiğimiz yerlerde 
bu tebligattan dolayı muazzam hak zayi olduğu
nu gördük ve çok şikâyet vardır. 

Şimdi denilebilir ki, bu şahsen tebliğ hük
mündedir, bu işler kolaylaşır, çalbuk bu işi çıkarı
rız. 

Değerli arkadaşlarım, demokraside vatanda
şın hakkı, kanunlarla verilen hakkı sonuna kadar 
kullanmasından tabiî bir şey yoktur. Hukuk dev
leti de buna diyoruz, Hukuka müracaat yollarını 
açık tutarız; gider 6 ay sürer, 1 sene sürer, 2 se
ne sürer; sonunda ya. kazanır, ya kaybeder. Fa
kat vatandaş da bir vicdan huzuru olur, ben git
tim, müracaat ettim, demekki haksızmışım ki, 
ka'ybettim. 

Şimdi, bu müddeti geçirdi mi vatandaş, daima 
kendini haklı sayıyor, ölünceye kadar haklı sa
yıyor ve Devleti de böyle müracaatın geçmesin
den dolayı, yaptığımız karışık bir kanundan» do
layı geçmişe hepimizi ve Devleti kusurlu buluyor 
'bundan dolayı. Onun için müracaat hakkını va
tandaş rahat rahat kullanmalıdır. Nitekim, 1960' 
de vergi reformu yapılırken vergi tebligatları 
şahsen yapıldığı gibi, varakanın arkasında da na
sıl itiraz edileceği yazılıdır. Eğer Anayasamız 
ıhukuk devletini kaibul ediyorsa ve savunuyorsa, 
bendeniz hem şalhsen tebligat yapılmasını istir
ham ediyorum, hem de yapılan telbliğ varakasın
da, nereye nasıl müracaat edileceğinin gösteriıl-
mesinıi istiyorum. Ondan sonra vatandaşın söyle
yeceği hiç bir şey kalmaz. 

Ben bir hukukçuyum, birçok meslekldaşım 
da var; biliyorum. GKin gelmiştir, bir tebligat ya
pılmıştır, 2 - 3 gün nereye, hangi mercie müra
caat .edeceğimizi, '(elimizin altında kanun, kitap, 
içtihat ve saire olduğu halde), araştırmak mec
buriyetinde kalmışızdır. Vatandaşa bir tebligat 
yapılmış, nereye müracaat edecek?.. 

Şimdi bu kanunun 11 nci maddesinin gerekçe
sini okuduğumuz zaman buradaki «il semenlik 
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müddetin hak düşürücü müddet olduğunu ifade 
«düıyor, Yani 1 seneyi geçirdimi bitti; kendisine 
bir hak tanımıyor. 

Bir önerge veriyorum, şahsen tebligat yapıl
ması sağlanmalıdır. Buıgün hele köy olan yerlerde 
orman köylerinden Avrupa'ya yurt dışına ele
man, vatandaş gönderdiğimize göre, bilhassa da
ha lüzumlu bir hale gelmiştir. Yurt dışındaki va
tandaş 700 - 800 bine çıkacaktır, bunların binç'o-
ğn. orman köylerinden ayrılmış gitmiştir. Bizde 
orman köylülerinin haklarını saıvunduğumuzu 
bütün partiler olarak iddia ediyoruz; öyleyse dı
şarıya giden bu kimselerin de burada geride ka
lan ailelerinin köydeki durumu, onların yaşantı
larını, sıkıntılarını, parasızlıklarını, bilgisizlikle
rini de hesaba katarsak, bu tebligatı şahsen yap
malıyız ve tebliğ varakasının üzerine de nereye, 
nasıl, .hangi müddette itiraz 'edileceğini (icra dai
relerinde ve vergi işlerinde kullanılan varakalar
da olduğu gibi) açıkça yazmalıyız. Böyle bir 
önteıigeye iltifat ederseniz her halde müştereken 
iyi. bir iş yapmış olacağız. 

'S'ayigılarumı sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel

mişti ı\ 
Buyuran Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET

TİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, değer
li milltvekilleri; 

11 nci madde üzerinde yapılan tenkitler şun
lardır ': 

Birincisi; kadastro komisyonlarının verdiği 
kararlara itirazda görevli yetkili m>aihkemelierin 
neresi olduğu? 

İkincisi; bir senelik müddetle askı mı yoksa 
şahsî tebligat mı yapılsın meselesidir. 

Kadastro ekiplerince düzenlemen belgeler ka-
da«tio komisyonuna verilir. Kadastro komisyonla
rı aldığı belgeler üzerinde bir karar verir, kararın 
neticesine itiraz eden vatandaşlar adliye mahfke-
meleâne giderler. Yani buradaki görevli ve yetki
li mahkeme adliye maihkemesidir. Adliye malhfee-
iimssi dendiğine göre, burada komisyonun almış 
olduğu kararlar elbette ki, hukukî neticeler do
ğuran kararlardır. Bunu bu şekilde tasrih ederiz. 

Diğer hususa gelince: Arkadaşlarımız bir se
nelik müddetin üzerinde durdular. Evet .köylerde 
•maalesef bazen muhtar odalarına, cami duvarla
rına veya kahvehanelere asılıyor. Bu, toprak tev
zi komisyonlarında da bu şekildedir. 

Görüyoruz ki, bütün grup mensubu arkadaş
larımız haklı olarak bu noktaya itiraz ettiler; fa
kat burada idare uzun bir müddet koymuş, bir 
senelik müddet. Bir senelik müddet koyduğuna gö
ne, elbette ki yine idare olsun, vatandaş olsun, 
ıhaksızlığa uğramasını arzu etmez. Arkadaşları. 
.iniz bu hususta önergeler vermiştir, önergeler 
üzerinde Yüce Meclisin tasarruf yetkisi vardır, 
geldiği zaman onlar üzerinde de düşüncemizi ay
rıca bildireceğiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ekşi, buyurun. 
ZEKÎ ÇELİKER (Siirt) — -'Sayın- Başkan, 

söz istemiştim1?.. 
BAŞKAN —Son söz milletvekilinin efendüm. 

O sebeple sıradadır, verdim. 
ZEKİ ÇELİKER ('Siirt) — Grup adına söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Grup yetkilileri tarafından Baş

kanlığa bildirilsin efendim. 
ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Ben griıp yönetim 

kuruıln. üyesiyim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekşi. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Üzerinde konuşulmakta olan 11 nci madde, be
nim igörüşüme göre bu kanunun en can alıcı nok
talarından birisidir. Çünlkü vatandaşın mülkiyet 
hakkı ile ilgili bir konuyu konuşuyoruz. 

Anayasamız 10 ncu maddesinde temel hakla
rın niteliği ve korunması hususunu hükme .bağ
lamış, bu arada insanın maddî ve manevî varlığı
nın gelişmesi için gerekli şartlan hazırlama gö
revini de Devlete vermiş bulunmaktadır. Biz mül
kiyet hakkı konusunda - ki, kadastro komisyon
ları onman mülkiyetiyle ilıgilemee ektir ve do'layı-
sıyle vatandaşın mülkiyetini de bu konu içine al
maktadır - kanaatimce tebligatın muhakkak su
rette vatandaşa yapılması ve kadastro komisyon
larının yapmış olduğu muameleden vatandaşın 
haberdar edilmesi gerektir. 

Değerli arkadaşlarımdan birçoklarının ifade 
buyurdukları gibi, orman köylerinde köylülerin 
birçoğu gurbette çalışarak maişetini kazanmak
ta ve memleketine göndermektedirler. Hal böyle 
olunca köylerinde uzun müddet bulunmamakta 
ve dolayısıyle yapılacak olan askıdan birçok va
tandaşlarımız haberdar olamayacaklardır. Şaıbsen 
'benim kendi kazam Ordu'nun Mesudiye kazası-
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dır, 19ı68 yılında nüfusum yarısından fazlası gur-
Ibetıte idi, yani 712 bin nüfusun 30' bin kişisi gur
bette buTunımaktadır. Hal böyle olunca, vatanda
şın hemen hemen yarıdan fazlası bu askıdan ha
berdar olamayacak demektir. 

Bendeniz bir önerge- ile Hukuk Usuılü Muha
kemeleri Kanunu uyarınca vatandaşa teıbliıgaıt ya
pılması lüzumunu maddeye getirmek istedftm. 
Lütfeder oylarınızı bu yönde kullanırsanız ilgili 
bütün vatandaşlarımız bu konudan haiberdar ola
cak ve haklarını koruma olanağını kendilerine 
vermiş olacağız. 

Teşekkür ederini, 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önengesi gel

miştir okutuyorum. 

'Sayın Başkanlığa 
Kifayetli müzakereyi arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Naci Gaciroğlu 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, okutuyo
rum. 

.Sayın Başkanlığa 
Kifayeti müzakere takririnin aleyhimde ko

nuşmak istiyorum. 
Saygılarımla. 

Bimgöl 
iSıddık Aydar 

BAŞKAN — Sayın Çeliker, grup adına ki
fayet aleyhinde konuşacak mısınız? 

ZEKÎ ÇELİKER (Siirt) — Konuşacağım 
efendimi, 

BAŞKAN — Genel Kurulda bulunan bâzı 
arkadaşlarımız «Grup adına» diye ifade ediyor
lar; fakat bunu terviç etmek bâzı ahvalde müm
kün olmuyor, mazur görmelerini rica ederim. 
Çünkü, bir gruba mensup 3 - 4 arkadaş bulun
dukları yerlerden «Grup adına» demek sure
tiyle Başkanlıktan söz istiyorlar; fakat Baş
kanlık grup adına olup olmadığı hakkında mü
tereddit bulunduğu cihetle uygulamaya geçe
miyor. 

Arz ederim. 
Buyurun sayın Çeliker. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 

ZEKİ ÇELİKER ('Siirt) — 'Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Günlerden beri görüştüğümüz, memleketimiz 
için hayati ehemmiyeti haiz olan bu kanunun 
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can damarı noktalarından birisini, teşkil eden 
bu maddenin yapilan öneriler muvacehesinde 
kifayetini mümkün görmüyorum; 

Bir taraftan diyoruz ki, uzun yıllardan beri 
bu davalarıyla ilgili olarak ihmale uğramış ve 
bu problemlerime <en kısa zaman zarfında çözüm 
yolu getirilmesi icap eden orman köylüsünün 
haklarını bir an evvel neticeye vardıralım, bir 
taraftan da, işi sürüncemede bırakmak için bâ
zı önerilerde bulunuyoruz. 

• Orman kadastro komisyonlarının faaliyeti
nin 10 yıldan 5 yıla indirilmek suretiyle bu faa
liyetlerinin tamamlanmasını öneriyoruz, öte ta
raftan işi sürüncemede bırakmak için gerekli 
önerilerde bulunuyoruz ve diyoruz ki, efendim, 
askı suretiyile tebligat 'değil de, 'direkt olarak il
gili vatandaşa şahsen te'bligat yapmak suretiy
le bu işi 'bitirmeye çalışalım. 

Burada vatandaşın lehine açık tutulan bir 
nokta var. İtiraz süresi 1 yıl olarak kalbul edil
mektedir. 

Bu itibarla, bâzı arkadaşlarımın önerdiği 
gibi, orman köylüsü hakikaten kendi mıntıka
sında işyeri bulamadığı için bir çok ahvalde 
kadastro komisyonlarının faaliyet icra ettikle
ri süre zarfında büyük merkezlerde iş aramak 
için kendi memleketlerini terketmektedirler. Bu 
bir vakıa, bir hakikattir. Ama, 1 yıl gibi uzun 
bir süre içerisinde memleketine dönmemesi 
ımümkün görülmeyeceğinden, biz bu önerilere 
iştirak etmiyoruz. Diyoruz ki, madde bu sek
iliyle iyi bir tarzdadır, ancak, Reşit Ülker arka
daşımızın önerisine de katılıyoruz. Bir taraftan 
şahsen tebligat hükmü taşımak suretiyle, bir 
de şahıslara ayrıca tebligat yapılmasını öneri
yoruz. 

Yücıe Meclisli saygı ile selâmıhyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, 
okutuyorum : 

Saym Başjkanlığa 
Madde 11. — 1 ve 2 nci fıkranın aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini öneririm. 
Saygılarımla. 
Orman kadastro ekiplerince düzenlenen tu

tanakların ve orman kadastro komisyonunca 
verilen kararların Hukuk Usulü Muhakemele-
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ri Kanununun ilgili hükümleri gereğince teb
ligat yapılır. 

Komisyon başkanlığına itirazda bulunma
yanlar ilk tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl için
de görevli ve yetkili mahkemelere müracaatla 
itiraz edebilirler. 

Ordu 
Memıduh Ekşi 

Yüksek Başkanlığa, 
11 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmıesiini arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu' 
Sabri Keskin 

Madde 11. — Orman kadastro ekiplerince 
düzenlenen tutanaklar ve orman kadastro ko
misyonunca verilen kararlar Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununda belirtilen esaslar dahi
linde ilgililere tebliğ olunur. İlgililer tebliğ ta
rihinden 1 yıl içinde görevli ve yetkili adliye 
•mahkemelerine müracaatla itiraz edebilirler. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Orman Kanununun 11 nci maddesinin 1 nci 

fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Orman kadastro ekiplerince düzenlenen tu
tanakların ve orman kadastro komisyonunca 
verilen kararlar ilgililere şahsen tebliğ edilir. 
Tebliğ varakasında bu kararlara karşı ne su
retle itirazda bulunulacağı yeya dava açılacağı 
açıkça gösterilir. 

Kayın Başkanlığa 
6831 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 1 nci 

satırından 4 ncü satırı sonuna kadar olan kıs
mının aşağıdaki şekilde kabulünü arz ederim. 

Saygılarımda. 
Samsun 

Bahattin Uzunoğlu 

Madde 11. — Orman kadastro ekiplerince 
düzenlenen tutanakların orman ve kadastro ko
misyonlarınca verilen kararlar ilgililere tebliğ 
edilir. Bulunmayan ilgililer için yapılan ilânlar 
tebliğ hükmündedir. 

ilgililer, tebliğ veya ilân tarihinden itiba
ren 1 yıl içinde görevli ve yetkili ımahkemelere 
müracaatla itiraz edebilirler, 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
11 nci madde, 1 nci fıkranın aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 
11 nci madde, 1 nci fıkra; orman kadastro 

ekiplerince düzenlenen tutanaklar ve orman ko
misyonunca verilen kararlar ilgililere şahsî im
zaları mukabili tebliğ olunur. 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesiyle değiştirilen 6831 sayılı Kanunun 11 
nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkraların ek
lenmesini arz ve rica ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

Ek fıkra : 
Her ne suretle olursa olsun, orman tahdit 

ve kadastrosu yapılmış yerlerde, orman sınır
ları dışında kaldığı anlaşılan ormıanlar, sınırla
ması yapılmamış ormanlar olarak kabul edilir, 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre tek
rar okutup oylarınıza arz edeceğim. Yalnız, 1 ve 
2 nci fıkraların değiştirilmesini talebeden Sa
yın Memduh Ekşi ile 'Sayın Sabri Keskin'in is
tek ve talepleri birbirine muvazi haldedir, yal
nız redakte şeklinde... 

!SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, bir hususu arz edeceğim. 

Benim takririmde meseleye açıklık getiren 
bir husus daha var. İdarî hamkemeler mesele
si gibi bir husus vardır. Adliye mahkeemleriııe 
müracaat zikredilmiştir. Ayrı görüşleri berta
raf etmek için, idarî tasarruf mudur,-bir kazaî 
tasarruf mudur, bu kazaî tasarruf aleyhine ka
dastro Komisyonunun kararı lehine hangi mah
kemeye müracaat edeceği meselesi - gerçi ko
misyon Başkanı ifade etti amıa - metinde yok
tur. 

Ben önergemde bu hususu «arahata kavuş
turuyorum. 

BAŞKAN — «Görevli ve yetkili adliye mah
kemeleri» diyorsunuz, Sayın Ekşi, «görevli ve 
yetkili mahkemelere» diyor. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Komisyon Baş
kanı bu konuyu zaten açıkladı. 

BAŞKAN — Mealen aynıdır. O bakımdan 
taşıdığı imâna bir, ayrı ayrı da oya koyabiliriz. 

Sayın Memduh Ekşi'nm önergesini tekrar 
okutuyorum ; 
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(Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin öner-
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Efendim, bir 
hususu açıklamak istiyorum : Buradaki tebligat 
için bir kısım arkadaşlarımız Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununa göre demiş, bunu müm-
künm'üdür acaba «Tebligat Kanunu»1 desek, 
acaba hangisi daha sarahat getirir? 

Bunda anlaşabilirlerse, o şekilde tashih eder
lerse daha iyi olur. 

BAŞKAN — Efendim, iki nokta var. Sayın 
Memduh Ekşi'n'in takririnde, «görevli ve yet
kili mahkemeler» deyimi var. Sayın Sabri Kes
kin'in önergesinde ise, «görevli ve yetkili adli
ye mahkemeleri» tabiri var. 

Her ikiside, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa göre tebligat hükmiünü muhtevi. Me
sele nüans, yalnız tebligat konusunda değil, gö
revli ve yetkili mahkemeler deyiminde de var; 
adliye mahkemeleri ve genel idarî tasarruflar 
bakımından. Mahkeme deyince, görevli ve yet
kili idarî mahkemeler de... 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Komisyon Baş
kanının bu meseleyi zaten bu şekilde... 

BAŞKAN — Ben Komisyon Başkanı ile gö
rüşüyorum efendim. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
buradaki Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, 
Tebligat Kanunu olması lâzım. 

BAŞKAN — Ben, Komisyon Başkanı ile ko
nuşuyorum, müsaade buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
buradaki itirazlar adliye mahkemelerine yapıl
maktadır. Kadastro komisyonları kararlarına 
itirazlar adliye mahkemelerine yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, kabul ediyor musu
nuz, etmiyor musunuz? Onu beyan ediniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — İkisi tevhit 
ediliyorsa katılıyoruz, 

BAŞKAN — Şartlı olur mn efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyorum. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

ben Sayın Keskin'in önergesine 'katılıyorum ve 
«Tebligat Kanunu» olarak önergemi değiştiri
yorum, 

BAŞKAN — Peki efendim. 'Sayın Keskin, 
Saym Memduh Ekşi sizin önergenize katılmak
tadır. Yani, adliye mahkemeleri sarahatma ka
tılmaktadır. Komisyon Başkanı Sayın Başer der 
ki, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre 
değil, .j 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, hukuk usulüne göre yapılacak tebligat 
aslında geniş mâna ihtiva eder. Tebligat Kanu
nu, benim naçiz kanaatime göre, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun derpiş etiği tebliga
tın bir parçası şeklinde. Benimki daha şâmil bir 
tâbir olduğu için, Tebliğ Kanununu da kapsa
maktadır. Yalnız Tebligat Kanununu esas alır
sak, hedefe, arkadaşla mı demin ifade ettikleri 
hedefe varamayız.: 

BAŞKAN — Sayın Ekşi, Sayın Keskiıı'in 
önergesine katılmaktadır. (Sayın Keskiıı'in öner
gesini tekrar okutuyorum. 

(Kastamonu Milletvekili 'Sabri Keskiıı'in 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Keskin. 
SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayır 

Başkan, yürürlükteki Tebligat Kanunu hüküm. 
lerine göre, tarzında... 

BAŞKAN — Yarın kaldırılırsa ne olur? Yü
rürlükteki, diyorsunuz da... Efendim, ifadeniz 
takrirde şu şekilde yer alıyor : Tebligat Kanu
nunda belirtilen esaslar dâhilinde... İlâveniz bu; 
«verilen kararlar, Tebligat Kanununda belirti
len esaslar dâhilinde ilgililere tebliğ olunur» 
şeklinde. 

Önergeyi bu haliyle tekrar okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Sabri Keskiıı'in 

önergesi, değişik şekliyle tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Saym Başkan, 
önerge sarahata kavuşmuştur. Yralnız buradaki 
madde... 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz, katılmıyor 
musunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyorlar mı? 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAU 

-— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet 

katılmıyor. Takriri oylarınıza arz (ediyorum : 
Kabul edenler.., Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

364 — 



M. Meclisi B : 32 3 . 1 . 1973 0 : 1 

Bayın Reşit Ülker'e ait takriri okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge

si tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GECÎCt KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Hayır. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başka

nım, birinci paragraf oylandı, diğeriyle aynı 
mealde idi, bunu çıkarıyorum. Yalnız son pa
ragrafı oy] ayınız. 

BAŞKAN — Yani ikinci fıkranın sonuna, 
sizin metninizde sarahatin yazılmasına mütedair 
olan kısım, itiraz edilecek... Evet, ikinci fıkrayı 
yeniden okutuyorum, ? 

«Tebliğ varakasında bu kararlara karşı ne 
suretle itirazda bulunacağı veya dava açılacağı 
açıkça gösterilir.»' 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan 
az evvel kabul ettiğimiz önergede adliye mah
kemeleri sarahati vardı. O bakımdan tekrara 
lüzum yok. 

BAŞKAN — Efendim', 'Sayın Ülker'in tak
ririni Başkanlık şöyle anlamaktadır : O varaka
nın arkasında tebligat yapılan vatandaşımızın 
nereye, ne şekilde, ne zaman müracaat edeceği
nin de matbu bir yazıyle bildirilmesi hususu 
isteniyor. Nasıl ki vergi beyannamelerinde, teb
liğimin elerinde «30 gün içinde» v.s. diyorsa, bu
nun da bu sarahati taşıması anlamındadır; de
ğil mi Sayın Ülker ? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efen
dimi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Bu kısmına 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTÎN İNAL — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor. Sayın Reşit Ülker'in önergesini oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'Sayın Uzunoğlu, birinci ve ikinci fıkralar 
artık Genel Kurulun oylarıyla redakte edilmiş 
bulunmaktadır. Zatıâlinizin de 1 nci madde ile 
ilgili bir önergeniz vardı. Acaba bu takririniz 
hakkında bir beyanınız olur mu? «Israr ediyo

rum» derseniz, önergenizi okurum ve Komisyon
dan sorarım, size imkân veririm. Ama, geriye 
alıyorum, derseniz... 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — 
Efendim, bendenizin Önergemde, bir ilâm, bu
lunmayan şahıslar için, tebliğ edilemeyen şahıs
lar için yapılan bir ilâmın da o şahıslara tebliğ 
hükmünü taşıyacağı hususu var. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, tahmin ede
rim Tebligat Kanununda o hüküm de vardır. 
Tebligat yapılamadığı takdirde ne gibi hüküm
ler uygulanacağına dair. Yani müşkül olan nok
tanızı hallettik; Tebligat Kanununda tebligat 
yapılamayacak hallerde uygulama şekli vardır. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — 
önergemi geri alıyorum efendim.. 

BAŞKAN —- Sayın Uzunoğlu önergesini ge
ri almışlardır. 

Sayın Hasan Tosyalı da önergesini geri al
mıştır efendim. 

Sayın Ömer Buyrukçu'nun fıkralara değil 
tüm maddeye eklenmesine mütedair önergesini 
tekrar okutuyorum. 

(Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılmamaktadırlar. 

Önergenizi izah etmek üzere 'Sayın Buyruk
çu buyurunuz efendim. 

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

Önergemi hangi zaruretle vermiş olduğumu 
burada sizlere izah etmek isterim; halen Orman 
Teşkilâtının tatbikatta zorluk çektiği ve vatan
daşla büyük niza halinde olduğu bâzı hususlar 
(mevcuttur. Bundan 20 veya 25 sene önce birçok 
yerlerde orman kadastrosu yapılmış, fakat ka
dastro yapıldığı sırada büyük orman parçaları 
bu kadastronun her ne sebeple dışında bırakıl
mıştır. Zaman geçmiş bu yerlere sahipler çıkmış 
veya Hazine burayı orman hudutları dışında 
tutarak bâzı tasarruflara giriştiği sırada Or
man İdaresi derhal itiraz etmiş; «Burası 6831 
sayılı Orman Kanununun 1 nci maddesine gö
re (tarif maddesine göre) orman niteliği taşı
yan bir yerdir kadastro yapılmasa dahi orman
dır» demek suretiyle itirazda bulunmuştur. 

Bu yerlerin mülk sahipleri veya Hazine ve
yahut da kıen'disine ^herhangi 'bir şefeildie Sım'tilyaz 
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verilen şahıslar; «Bu mıntıkadan tahdit komis-
'yanları daha evvel geçmiştir, bu gibi sahalar 
orman hudutları dışında bırakıldığına göre ni
teliği ne olursa olsun, yani Orman Kanununun 
1 nci maddesine göre orman sayıdan yerlerden 
olsa dahi tahdit hudutları dışında bırakıldığı 
ie.in ormıan sayılmamalıdır» gibi itirazlarda bu
lunmak suretiyle mahkemelere müracaat etmiş
lerdir ve halen bu şekilde devanı eden dâvaların 
yekûnu hayli kabarıktır. 

Yalnız şu hususu burada belirtmek isterim; 
hakikaten bizler de bu sahaları gördüğümüzde; 
daha önceki tahdit komisyonları tarafından or
man hudutları dışında bırakılmasına rağmen 
buraların orman okluğu, orman olarak tapuya 
tescil edilen yerlerden daha- muntazam orman
lar olduğu ve milletin malı olduğu aşikâr ola
rak görülmekteydi. Mahkemeler ise; «tahdit 
geçmiştir, burası orman sayılmaması lâzım ge
lir»' diye karar vermiş olsa hakikaten orman
lar şahısların .eline geçeceği bir hakikat oldu
ğundan Ormanı idaresi buralara itiraz etmedi
ğinde de vazifesini yapmamış olacaktır. Zira 
Orman Kanununun 1 nci maddesi neresinin or
man, neresinin orman olmadığını tarif etmiştir 
ve orman olduğuna dair tarif de tıpatıp bura
ya uymaktadır, bu niza da halen memleketimiz
de devam etmektedir. 

Ben bu nizayı önlemek için bu gibi sahalar 
var ise tahdit komisyonları burayı yeniden göz
den geçirip «ormandır, değildir» diye karar 
vermek suretiyle nizanın ortadan kalkması 
ümidiyle bu önergeyi vermiş bulunuyorum. İl
tifat buyuruGduğu takdirde birçok niza!arın 
kendiliğinden hallolacağını arz eder, Yüce Mec
lisi saygı'ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Buyrukçu önerge
sini izah ettiler. 'Sayın Komisyon ve Hükümet 
bu önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Tadil şekliyle maddeyi okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Madde 11. — Orman Kadastro ekiplerince 
düzenlenen tutanaklar ve Orman Kadastro Ko
misyonunca verilen kararlar Tebligat Kanunun
da belirtilen esaslar dâhilinde ilgililere tebliğ 
olunur. İlgililer tebliğ tarihinden 1 yıl içinde 

görevli ve yetkili adliye mahkemelerine müra
caatla itiraz edebilirler. 

Tebliğ varakasında bu kararlara karşı ne 
suretle itirazda bulunulacağı veya dâva açıla
cağı açıkça gösterilir. 

Bu itirazlar her türlü harç ve resimden .mu
aftır. 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait 
ormanlar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi 
ve resim alınmaksızın Hazine adına tescil olu
nur, 

Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve di
ğer işaretleri Orman Genel Müdürlüğünce ko
runur ve gereken sahalar dikenli tel içine ah
in r. 

BAŞKAN — Genel Kurula tâdil şekliyle arz 
edilen maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 1.2. — Orman Kadastro Komisyonu 

ve kadastro ekiplerinde bilfiil çalışan Başkan, 
üye ve teknik elemanlarına verilecek yan öde
melerde bütçe kanunları ile tespit edilen mik
tarların azamîsi üzerinden ödeme yapılır. 

Orman Kadastro Komisyonları için lüzumlu 
taşıt araçları ve görevlilerin kanunî yollukları 
ile her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğün
ce temin edilir. 

Orman Kadastro işlerinin uygulanmasına 
ilişkin iş ve işlemler Orman Bakanlığınca Ka
nunun yayımından itibaren G ay içinde hazırla
nıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir yö
netmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Sayın Şener O. II. P. Grubu 
adına, Sayın Çeliker D. P. Grubu adına Sayın 
Atagün, Sayın Ülker, Sayın Kılıç, da 12 nci 
madde üzerinde şahısları adına söz almış bulu
nuyorlar. 

C. H. P. Grubu adına 'Sayın Şener, buyuru
nuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem .arkadaş
larım ; 

Görüşülmekte olan 6831 .sayılı Kanununun 
12 nci maddesinde, madde 12: «Orman Ka
dastro Komisyonu ve kadastro ekiplerini bilfiil 
çallışan başkan üye ve teknik elem anlar m a veri
lecek yan ödiemelerde Bütçe Kanunlarıyle tes
pit edilen miktarların âzamisi üzerinden ödeıme 
yapılır.» 
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Bu 1 ııcıi fıkrada tabiatıyle Orman Genel Mü
dürlüğü katma bütçeli 'bir genel müdürlük, 
'bütçesi döner sermaye kısmı ve burada bütçe
leri dönüyor ve Personel Kanununun bugün tat
bik .edilen personel rejiminin elbetteki burada 
çalışacak olanlar teknik elemanları olduğu 
gibi hukukçu elemanları da vardır \«âzami hat
tını» tâbirini koydunuz mu ve bütçelerinde bu 
.konduğu zaman evet burada vazife ^görecek ar
kadaşların ben çok yüklü, çetin, coğrafî bakım
dan, iklim (bakımdan yorucu 'bir vazife (görecek
lerine eminim. Yalnız.. 

BAHATİN U Z U N O Ğ L U (Samsun) — Yazın 
oralar tertemiz ojur çalışmak da zevklidir. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Yazın da ol
sa hemşehrim temiz değil, onu bilesiniz. Onun 
o 'kayalıklarda bunu tespit etmek öyle karşıdan 
manzarayı seyretmeye (benzemez. Herkes 'bu
lunuyor, burada sayın arkadaşım ıburada her
kes her vazifenin içinde bulunduğunu görüyo
ruz ama tatbikata gelince öyle değildir. 

Şimdi burada Orman Genel Müdürlüğü var, 
Orman (Bakanlığı var. Önemli bir konu bu. Sa
yın ilgililerle beraber de görüştüm Türkiye Bü
yük Millet Meclisine karşı sorumlu Orman Ba
kanlığıdır. Orman Bakanlığı elbetteki buraya 
konduğu zaman Hazine avukatları taraf olarak 
bu işe müdâhale edeceklerdir. Ama Orman Ge
nel Müdürlüğünü söylediniz mi, özel bütçele
riyle yeni bir personel rejimi ve yan ödeme re
jimi, ondan sonra da bundan ileride çıkacak 
iiihtilâflar, buraya verilecek olan malzeme, mas
raf, araba v.s. Bir Bakanlık dururken doğru
dan doğruya Orman Genel Müdürlüğüne bunu 
bağlamak. Bunu biz C. H. P. Grubu -olarak uy
gun görmüyoruz. 

Sebebine gelince: Muhatap olan Orman Ba
kanlığıdır. Eğer siz Orman Bakanlığını bir ta
rafa iter ve bu gibi görevleri Orman Genel 
Müdürlüğüne verirseniz, yarın öbürgün aksa
yan bu tarafları bir umum müdürlüğün imkân
ları içerisinde .arayacaksınız. Ama bu kanun 
doğrudan 'doğruya Orman Bakanlığını mesul 
tutarsa denetimi daha kolay yapılabilir. Doğ
rusu da budur. Bir bakanlık (dururken bu gö
revi bir umum müdürlüğe vermek bizim kanı
mızca uygun değildir. 

Orman Genel Müdürlüğü belki bu vazifeyi 
özel bütçesiyle daha ince (detaylarına inmek su

retiyle sağlayaihilir. Ama esas olan 'Orman Ba
kanlığıdır. Bu işle doğrudan (doğruya Orman 
Bakanlığı vazifelendiıümelidir. 

«Efendim buna hazinenin avukatları karı
şacak,» denebilir. E, Devletin avukatı o.. El
bette .ki, kanunla kurulmuş olan bütün bakan
lıklarda mevzuat budur. Bir hususiyet varsa ve 
sayın Komisyon Başkanı derse ki, bu özelliğin
den mütevellit biz bunu Orman Genel Müdür
lüğüne (bağladık, o zaman tekrar bu konuda so
rulacak sualler vardır. 

Biz Devlet olarak bu sorumluluğa Orman 
Bakanlığının muhatabolması gerektiğini ve 
sorumluluğun ona mütedair hükümler içinde 
mütalaa edilerek yürütülmesinin daha doğru 
alacağı kanısındayız. 

Burada «azamî» deniyor. Bu âzamiyi hudut-
landıran nedir; Miktar nedir? Neden yan öde
menin azamisi deniyor? (Burada çalışacaklara 
azamî miktar verilmeli a;ma, bunu bu kanunun 
müstenidatında toplamak doğru değil, 657 sayılı 
ve 1327 sayılı kanunlarda buna mütedair hü
kümler vardır. Bu hükümleri bir tarafa iterek 
biz burada yeni bir madde ihdas ©deimeyk. /El
bette ki bundan sonra benzer kanunlar geldi
ğinde misal olarak bunlar verilecektir ve dola-
yısıyle biz Personel Kanununun nizamını boz-
muz olacağız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na iSaym Çeliker, buyurun. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
ZEKİ ÇELİKER (Sürt) — İSaym Başkan, de
ğerli 'milletvekilleri, görüşülmekte olan 12 nci 
madde üzerinde Demokratik Parti Grubunun 
(görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızı işgali 
etmiş bulunuyorum. 

Maddeye konu olan ve komisyonlar hallinde 
çalışacak olan şahısların gerek arazi çalışma
ları ve Igerekse büro çalışmaları itibariyle; riskli 
çalışmalar içinde bulunacaklarını nazarı itibara 
alarak ı«Orman kadastro 'komisyonu ve kadastro 
ekiplerinde bilfiil çalışan, Başkan, üye ve tek^ 
nik elemanlarına verilecek yan ödemelerde büt
çe kanunlarıyle tespit edilen miktarların âza
misi üzerinden ödeme yapılır» demiştir. Biz 
bunu gayet haklı görüyoruz. Yalnız «yan öde
me» tâbirinin, «yan ödemelerde bütçe kanun
ları ile tespit edilen miktarlların âzamisi üzerin-
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den ödeme yapılır» tarzımda değiştirilmesini uy
gun görüyoıruz. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan 
İSıayın Aıhımıet § ener lin dokundukları hususu haklı 
(buluyorum ve diyorum ki, Meclise bu konuda ve 
(her konuda ımuhaıfcabolan Onman Bakanlığı olduğu
na göre, burada ı«o,rman kadastro komisyonları 
için lüzumdu olan araç ve görevlilerin kanunî 
yolluklarıyle her türlü gider Orman Genel Mü-
dürfliüğünden temin edilir» tâbirinin «Orman 
Bakanlığından temin edilir», tarzında değiştiril
mesinde büyük isabet vardır. Çünkü düşüne
cek olursak bir yerde taraf Orman Genel Mü-, 
dürlüğü olacaktır bir tarafta köylü vatandaş 
olacaktır. Bu itibarla bir tarafı diğer tarafın 
inhisarında bırakmamak içıin Orman Bakanlı
ğı taşıtların temininde, yollukların temininde 
kendi kuruluşları içerisinde dalha iyi yolda ola
cağı ve daha isabetli karar alabileceği için bu 
hususun bu tarzda değiştirilmesi daha uygun 
olur. ıÇünkü Orman Bakanlığının bünyesi içeri
sinde Orman Genel Müdürlüğünden başka üç 
genel müdürlük daha vardır. Burilarm taşıt ve 
diğer . hususlar itibariyle imkânları vardır. Bu 
imkânları bu kofmisyonların .ayağına götürmek 
bizatihi Orman Bakanlığının izin ve müsaade
sine [bağlıdır. O bakımdan bu âjbarenin bu 
tarzda değiştirilmesi hususunu uygun (gördüğü
müzü arz eder, Yüce Heyetinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN —- Sayın Mehmet Atagün. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Pek 
muhterem Başkan, sayın mili emeklileri, üzüle
rek şunu ifade edeyim ki, bâzı meseleler tedvin 
edilen kanunun maksadına uygun olmak üze
re ve komisyonun Ibu hususta kısır malûmat 
vermesi neticesinde yürüyüp (gitmektedir. 

Biraz önce 11 nci madde burada uzun boy
lu münakaşaya tabii tutuldu. Neticede, sanki 
Türkiye'de başka mahkemeler varmış, bugüne 
kadar işler başka türlü oluyormuş gibi, adliye 
mahkemeleri tâbirini koymak, bir de Tebligat 
Kanununa tabi tutmak suretiyle meselenin halli 
cihetine gidildi. 

Muhterem arkadaşlarım, Iburada mesele, 
orman kadastro ekiplerinin ormanı tespit et
mesidir. Yarın öyle meşalelerle karşı karşıya ge
leceğiz ki, kadastro meseleyi inceleyecek, ilân 
tedecek, ondan sonra şahıs kendi arazisi var mı 

yok mu diye itiraz ettiğinde mesele ortaya çı
kacak. Bunun -bünyesi itibariyle şahsa tebligat 
yapılmasını çok arzu etmemle beraber, şahsa 
tebligat yapmak suretiyle meseleyi halletmek 
mümkün değildir. Kadastronun kesinleşmesi 
mümkün değildir. (Fakat meseleler böyle cere
yan ediyor. 

Bunu, zabta tescil ettirmek maksadına ma
tuf olmak üzere ifade ediyorum. Şimdi de 12 nci 
maddeye geliyorum. 

Arkadaşlar, 6831 sayılı Kanun mevcuttur. 
6831 sayıilı Kanunda Orman Genel Müdürlüğü
ne bâzı yetkiler verilmiştir. Muhterem arka
daşlarımı çok iyi dinledim. Derler ki, «burada, 
Orman Genel Müdürlüğü değil de, Orman Ba
kanlığı densin.» 

'Pek muhterem arkadaşılarım, Orman Bakan
lığı ımuvazenei umumiyenin dışına çıkarılamaz. 
Orman Genel Müdürlüğünün Bütçesi ayrıdır, 
katma bütçelidir. Bünyesi itibariyle bunlara 
müsait değildir. İstirham ediyorum, böyle bir 
meselede muvazeneli umumayeye dahil olmak 
üzere bir işletmeyi verecek olursak, devletin, 
İktisadî Devlet Teşekkülü ve diğer kuruluşları
na aidoılan meselelerde yeni usuller ihdas etmiş 
oluruz ki, Yüksek Meclisin böyle 'bir düşünceye 
sahibolduğu inancı içinde değilim. 

Bu ibakıimdan, Iben, gerek Halk Partisi Gru
bu adına, gerekse Demokratik Parti Grubu adı
na konuşan arkadaşlarımın burada Orman Ge
neli Müdürlüğü tâbiri üzerinde durmalarını, bu
nun hukukî •maksadının Bakanlık çerçevesinin 
dışında işletmecilik meselelerini kolay (hallet
meye matuf olmak üzere konan usuldür. Biz bir 
taraftan, köylünün meselelerini süratle hallede
lim, orman tahdit komisyonları, meseleleri sü
ratle halletsinler diyoruz. Diğer taraftan da, 
tam manasıyle bir devlet çarkının içerisine bu 
meseleyi de sokmak suretiyle Maıliye ile cebel
leşme gibi bir durumla karşı karşıya getirmek 
istiyoruz ki, -bunun sureti katiyede doğru olma
dığı kanaati içindeyim. 

İkinci husus t a şudur; bilıilyorsunuz, bir de
ğişiklik önergesi verdim,, buna bir arkadaşım da 
değindiler. Bugünkü Personel Kanununa göre, 
yan ödeme meseleleri bâzı kıstaslları derpiş et
miştir. Bunlardan, personel teminindeki güçlük
lere aidolan hususlar ayrıdır, işgüçlüğüne aido-
ian hususlar ayrıdır, iş riski için konacak yan 
ödemeler ayrıdır. 
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Bu, her ne kadar bütçesi ayrı olsa dahi, yi
ne bunlara aidolan harcırah meseleleri Bütçe 
Kanununda çıkan formüle göre ödendiği için, 
yarın öyle olur ki, Bütçe Kanununda bu işle 
iştigal eden kişilerin, yani Komisyon Başkan 
ve üyelerinin hem personel teminindeki güçlük, 
hem de işgüçlüğü gibi iki tane güçlüğü omuzla
rında taşıdıklarından iki ödeneği birden vermek 
isteyebilir. Halbuki kanun böyle, «azamî» ke
limesini kullanmıştır, çoğul değil de tek olarak 
ifade edilirse, yarın Maliye Vekâleti ile, ödeme 
yönünden aksaklıklar husule getirebilir. İleri de, 
bu nevi aksaklıkların doğmaması için Kanunun 
12 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 2 nci satırın
da, azamileri üzerinden ödenek verilir, yan öde
me üzerinden ödeme yapılır şeklinde düzeltilme
sinde, yarın ki doğacak, bütçede çıkacak olan, 
bu yan ödemelere dair formülle doğacak olan 
ihtilâfları halletmek maksadına bir sürtüşme 
olmaması için böyle bir teklifte bulunmuş bulu
nuyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

Benden evvel konuşan arkadaşımız, Devlet 
çarkına bu işi çarptırmak veya içine sokmak 
tabirini kullandı. Sayın arkadaşımız bilir ki, 
şimdiye kadar Orman Genel Müdürlüğü Tarım 
Bakanlığına bağlı bir umum müdürlük idi. Yeni 
bir Orman Bakanlığı doğmuş ve bu Orman Ba
kanlığının 6831 sayılı Kanunu, bu kanun Orman 
Genel Müdürlüğüne yetkileri vermiş idi. Ben 
şimdi bunu söylerken, Orman Genel Müdürlüğü 
neden bunları yapmadı? Yapmayan hükümet
ler tabiatıyle Türk Hükümetleri, gelmiş geçmişi 
bu konuda 6831 sayılı Kanunun 13 neü madde
sinde derpiş edilen hususların 6831 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesine, hükmüne aidolan 
hükümlerin tatbik edilmediği gibi, 19, 34 ve 
40 nci maddeleri de tatbik edemediler. Bun
lar hepsi Orman Genel Müdürlüğünün emrin-
deydi. 

Şimdi, neden tatbik edemedi? Döner serma
yesi vardı, katma bütçeli idi; doğru. Avukatı 
vardı, doğru; hukukçuları vardı; doğru. Ama 
neden orman içinde bulunan vatandaşlarımızın 
hali böyle perişan? O halde, biz yeni, bir hata 
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yapıyoruz. Bir Orman Genel Müdürlüğü, yetki 
veriyorsunuz, Adalet Bakanlığına bir yazı yaz
mak icabederse yazamaz, Devlet hiyeraşisine gö
re, (bugünkü usulüne göre) Tarım Bakanı mu
habere usulüne göre, Tarım Bakanlığına bir 
eleman istemekte yazı yazamaz ve o bakanlıkta 
veremez. Yetki kimin? Yetki veriyorsunuz.. 
Vermiyorsunuz, Orman Bakanlığı yürütmüyor, 
bütçeyi, parayı ben vereceğim diyor. 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Protokol 
meselesi. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Kö-
seoğlu, diyor ki, zatıâliniz Adalet Bakanı olsa 
ve başka birisi Orman Bakanı olsa yazamassınız. 
Siz vermezsiniz. Biz bunları çok gördük memu
riyetten geldiğimizde. Bakan, kim yazdı bu ya
zıyı diye mesul arıyor. Müsteşar. Hadi diyor. 
Biz bunları, bu protokolleri eoik gördük. Arka
daşım söylüyor, çünkü hâkimlik yapmış, cüib-
ıbeyi giydi mi ve yerine oturdu mu herkes el-
pençe divan duruyor, doğru. Ama böyle değil
dir. Memuriyette 'bu böyle yürümez. Siz bunu 
vereceksiniz. Orman Balkanına yetkiyi verecek
siniz, Orman Bakanının emrinde bulunan bir, 
iki, üç, dört ve yarın löbürgün belki birkaç daha 
genel müdürlük ihdas edilebilir ye o zaman da 
siz bunu istediğiniz soruyu, istediğiniz muraka
beyi kendisine yaptırmak imkânına sahipsiniz. 

Ben o batkınından söyledim ve bu doğrudur. 
Arkadaşım diyor İM, döner sermayedir, katma 
'bütçelidir. Doğru. Her halde bunu hepimiz, he
piniz bilirsiniz. Ama siz buradaki bulunan bir 
onman mühendisini, orman /teknikerini oradaki 
çalışan başkan, hukukçuya verilecek olan per
sonel teminindeki güçlük, iş riski, işgüçlüğü zam
larının azamıiısiniln biri dediğiniz zaımaaı, memu
riyetten gelen bir arkadaşınız olarak ve perso
nele de vazife vermiş olan bir arkadaşınız ola
rak Muhasdbei Umumiye Kanununa göre de da
hi bu işlere azamî dediniz mi, üçlünü, toplar ve
ririm. Hiöbir şey yapamazsınız. Neden, Personel 
bulamadım. Güç buldum, güç yerde, güç iş yerin
de çalışıyor derim, kayalıkta, taşlıkta, bataklık
ta, kışta çalışır derim, ben bunu veririm. 

Diyorum ki, eğer verecekseniz burada açık 
ve seçik, biz bu orman kadastrosunda çalışan 
kişilere biz Türkiye Büyük Millet Meclisi ola
rak sarahat vermek suretiyle diğer bunun em
sali bulunan müesseseleri karşı olsa dahi, biz 
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'bunu yerine getirtmek için Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak biz bunlara azamî zammı ve
receğiz, bunu tahakkuk ettireeeğiz diyelim. Ve 
yetkiyi S'ayın Balkana verelim. Sayın Bakan gel
diği zaman, arkadaşlarımız rahatlıkla çıksın, 
niçin yapmadınız:? Efendim Orman Umum Mü
dürü yapmadı. Tayin edildi üç ay, altı ay tayin 
•etmedi. Kadastrolar yürümüyor. Müsteşar bu
na karışmadı, yazışmalar devam ediyor. Kime 
soru soracağım? Ben veya sen Bakana gensoru 
vereceksiniz, onun hakkında. Gensoruyu sora
caksınız, araştırmayı, sözlü soruyu onun hak
kında vereceksiniz, lütfedin de bu, yetkiyi ken
disine verin. 

(Benim kanaatim odur ve bu konuşmayı onun 
için yaptım. Arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar. 
muM İŞGÜZAR (Sinop) — Sayım Başkan; 

değerli arkadaşlarımı, görüşülmekte olan kanun 
tasarısının 12 nci maddesi üzerinde şahsî görüş
lerimi ben de kısaca arz etmek işitiyorum. 

Kanun tasarısının 12 nci maddesi, Orman 
'Kadastro komisyonlarında vazife alan başkan 
ve üyelerin, işleri iyi şekilde yürütmelerini te
min bakımından esaslar getirmektedir. Bilhas
sa yaşanılan tatbikattan alınan dersler de dik
kate alınmak suretiyle bu madde tedvin edilmiş
tir. Bu mıaddenin ilk fıkrasında, bilhıassa yan 
ödemelerin bir esasa, bir şökle bağlandığını gö
rüyoruz. Yalnız hepinizin de takdir edeceği üze
re, Personel Kanunu buradan geçerken, yan öde
melerin içerisine iş riski zammı da alınmıştı. 
Bilhassa meslek icabı, temininde güçlük çekilen 
bâzı elemanlara ayrıca bâzı zamların verilmesi 
kabul edilmişti. İşte, Personel Kanununun da 
ışığı altında tedvin edilen bu madde benim 
şahsî görüşıüme göre, yerinde hazırlanmıştır. 
Ancak «Ibu miktarların azamîsi» yerine, «aza
mîleri» şeklinde düzeltilmesi gerekir. Yani ce-
mileştirmelk suretiyle hem iş riski zammını, hem 
de eleman teminindeki güçlük zammını da içe
risine almış olacaktır. Bu itibarla, bu iş riski 
zamımı ile teminindeki (güçlük zammının en yük
seği ne ise bunların tatbikata konulması müm
kün bale getirilmiş olacaktır. Nitekim, bu hu
susta bir arkadaşımızın verdiği önerge kabul 
edilirse, Yüce Meclisin kararıyle daha iyi bir 
şekle varmış olacaktır. 

Bunun dışında, Orman Kadastro Komisyonu 
için lüzumlu taşıt ve 'görevlilerin kanunî yol

lukları ile her türlü giderlerinin Onman Genel 
Müdürlüğünce temin edilmesi hususu ise, bâzı 
arkadaşlarımız tarafımdan eleştirilmiştir. Bu gö
rüşlerin hepsine biz saygı beslemekteyiz. De
ğerli arkadaşlarımızın da malûmları olduğu üze
re, Orman Genel Müdürlüğü tamamen hükmî 
şahsiyeti haiz, mülhak bütçe ile idare edilen bir 
kuruluştur. Bilhassa ormancılık mesleğinin icap
larına uygun olarak bir kanunla tedvin edilmiş
tir. Ormancılığın- hususiyetleri, kendi teşkilât 
kanununda o tarihte sarahate kavuşturulmuş
tur. Orman teşkilâtı, ormancılık hizmetinin icap
larını malımüdıürlüklerinin, umumî muvazenenin 
çeşitli formalitelerinin dışına çıkarmak suretiyle 
kesin bir hedefe varmalk istemiştir. Bu teşkilât 
ıbu maksat için tedvin edilmiştir. Bu bakımdan, 
bendeniz, belk'i de siyasî yönden esasında Orman 
Genel Müdürlüğü değil, Orman Bakanlığına bağ
lı bütün müesseselerin her kademesindeki fiil ve 
'hareketlerden, tasarruflardan Hükümetin içeri
sinde- yer alan ve politikasını yürütmekle gö
revli Orman Bakanlığının elbette ki, Yüce Mec
lise karşı sorumlu görmekteyim. Bu yönüyle de 
burada değerli arkadaşlarımın ifadelerine katı
lıyorum. Ancak, umumî muvazenenin ve malmü-
dürlüğünün, ödenek ve yollukları ne şekilde ver
diklerini, formalitelerin Maliye Vekâleti tarafın
dan nasıl ağırlattırılarak yürütüldüğünü de yi
ne hepiniz takdir edersiniz. Bu bakımdan ben, 
Onman Genel Müdürlüğünün Orman Bakanlı
ğına bağlı olmasını arzu etmekteyim. Onların 
bütün tasarruflarından da Orman Bakanlığının 
Meclise karşı sorumlu olmasını normal bulmak
tayım ve bunun yerinde olacağı kanaatini taşı
yorum. Yani Onman Bakanlığı bu masrafları 

seri olarak yapacaktır. Eğer Orman Genel Mü
dürlüğü bu vazifesini yerine getirmede, vazife
lerini savsatıyorsa, o meseleye gerekli önemi 
vermiyorsa mesuldür. Bakanlık bu işe daima 
ımüdahale etme hakkına haizdir. Esasında or
man politikasının yürütülmesi Oırnıan Bakanının 
görevidir. Bunun için icabında Orman Genel 
Müdürü ve diğer Genel müdürlerin bakanın ta-
sarruflarıyle yerlerinin değiştirilmesi mümkün
dür. Bu konuda, esasında benim de şahsen ar
zum, mesuliyeti taşıyan, sorumlu olan bakanla
rın bu işi bizatihi yürütımesidir. Ama bunun hal 
şekli, Bakanlığın bu işi yürütebilmesi, umumî 
muvazeneden paranın çıkarılması, emrine veril
mesi, malımıüdürlülklerine gönderilmesi ve mal-
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müdürlükleri kanalıyle bunların sarfiyatının 
Ikoımisıyomlara verilmesidir. Bu işi, tatbikattan 
gelen arkadaşlarımın gayet iyi bildikleri gibi, 
(birçok mahzurları ve sakıncaları vardır. Bir ta
raftan biz, halk - orman münasebetlerinde görev 
verdiğimiz 'komisyonların işlerini biran önce 
yapmalarını istiyoruz, diğer taraftan da o ko
misyonlarda görev alan şahıslara hizmetleri yü
rütecek her türlü vasıta ve imkânları veriyo
ruz. Yani malmüdürlüklerine ve ıımuımî muva
zene şartlarına bağlamak gibi bir yola gitmek 
doğru olmaz. Olsa da bu iş yürümez. 

Bu bakımdan sadece ve sadece bu meseleyi 
yürütmekle sorumlu olan Orman Bakanlığının, 
bizzat Orman Bakanının, esasında vazifesini 
müdrik olan genel müdürlerin bu meselenin üze
rinde durması tabiîdir. Çünkü bizden ziyade Or
man Genel 'Müdürlüğü ve mensupları orman -
halik münasebetlerinin ilişkilerini tazmin eder
ler. Bu vazifeleri yaparken doğan huzursuzluk
ların içinde ve onlarla başbaşa kalmaktadırlar. 
Onların ıstırabını bizatihi kendileri duyacak
lardır. Bunun için, böyle bir maddenin tatbikin
de bizlerden daha çok hassasiyetle üzerinde du
racakları kanaatini taşıyo,rum. Onun için söz al
dım, teşekkür ederim. 

BAŞKAlN — Sayın Orman Bakanı İnal, bu
yurun. 

ORMAN BAKANI SELÂBATTİN İNAL 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; memle
ketimizde ormanların sınırlandırılması, sahiple
rinin kesin olarak belirtilmesi işi, ne yazık ki, 
bugüne kadar gecikmiştir. 

iSmırlama işlerimizin biran önce bitmesini 
arzu ediyoruz. Çünkü bu hizmetlerin tamamlan-
ımamış olması, birçok ihtilâfların ortaya çıkma
sına yol acıyor. Bu ihtilâflar, vatandaşı, mah
kemelerimizi büyük ölçüde yoruyor. Aynı za
manda Devlet idaresi de bu işler dışında kalan 
diğer hizmetleri görmede zaman kaybından do
layı geride kalmış oluyor. 

Bu tasarı hazırlanırken, tasarıyı hazırlayan
lar, bu »kadar yıldır gecikmiş olan tahdit işleri
mizin biran önce, yani süratle ama sıhhatle, ay
nı zamanda da ucuz bir şekilde yapılmasını ana-
ilike olarak kabul etmişler ve bunu tedvin etmiş
lerdir. Bu önümüzdeki tasarı, bütün bakanlık
lardan, takdir buyuracağınız gibi, geçmiştir, 
meslek teşekküllerinin görüşü alınmıştır ve ni

hayet geçici komisyonda da müzakere edildik
ten sonra huzsurunuza gelmiştir. Binaenaleyh, 
burada aşağı yukarı birçok konular üzerinde 
uzun uzun tartışmalar, göriişmeler olmuştur. 
Simidi tasarının anaesprisi, gecikmiş olan bu hiz
meti biran önce bitirmektir. Binaenaleyh, bu iş
lemin yapılışı sırasında gaye mevcut formalite
leri asgariye indirmek olduğuna göre, bütün 
maddelerin müzakeresinde de bu görüşle hare
ket edilmek ve en pratik yolun seçilmiş olması 
gerekmektedir. 

Biraz önce Yüce Meclis, ilgililere haberin ve 
komisyon kararlarının duyurulması işini, şahıs
larına tebligat yapılması suretiyle kabul buyur
du. Ama kanımız, bu alınmış olan karar, işleri 
bir ölçüde geciktirecektir. Çünkü, tahdit yapı
lan alanlarda mülk sahiplerinin kimler olduğu
nu bilmek ve bu kimselerin ne kadar mülke sa-
hibolduğunu yine belgelerle, süratle adreslerini 
bulmak suretiyle ortaya koymak, maalesef ka
bil değildir. Bütün bu şahısları, ilgilileri arayıp 
bulmak, bunlara şahsen tebligat yapmak, ben 
korkuyorum ki, tahdit işlerimizi yine büyük öl
çüde aksatacaktır, geciktirecektir. 

Kaldı ki, getirilen ilân müessesesi, bir ay 
önce Bakanlık kanalıyle, Resmî Gazete ile ve di
ğer vasıtalarla ilân suretiyle; ayrıca kadastro 
komisyonu tarafından yine bir ay önce mahal
linde ilgililere haber salmakla zaten ilgilileri ha
berdar etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, o madde mü
zakere edildi efendim, 12 nci maddeyi müzakere 
ediyoruz, lütfen 12 nci maddeye intikal buyu
run. Kabul edilmiş bir madde üzerinde görüş
mek mümkün değil. 

ORMAN BAKANI SELÂBATTİN İNAL 
(Devamla) — Geliyorum Sayın Başkan. 

Ayrıca, ilgililere bir yıl süre ile de bir iti
raz süresi tanınmış bulunmaktadır. 

Şimdi, müzakeresini yapmakta bulunduğu-
unuz 12 nci madde üzerinde de çeşitli masrafla
rın, yollukların, araçların tomini görevi Bakan
lığa verilmek isteniliyor. Bu ilk bakışta doğru-' 
dur. Bakanlığa aldolan bir işin bu nevi yapıcısı 
da Bakanlık olsun. Ama, bugün Orman Bakanlı
ğı bünyesi içinde dört genel müdürlük var. Her 
genel müdürlüğün ayrı ayrı hizmetleri vardır; 
tıpkı bu tahdit paralelinde, buna benzer hizmet
leri vardır. Bütün bu hizmetlerle ilgili ödeme-
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ler hep bakanlıktan yapılsın, bunları Orman I 
Bakanlığı kendisi genel müdürlükler dışında 
yürütsün düşüncesiyle hareket edecek olur isek, 
o zaman Bakanlık bu dört genel müdürlüğün 
ıbütün işlerini yapamaz ve işleyemez bir hale ge
lir. Bu, elde mevcut olan tasarı hükmüyle, bu 
im ettin ile işlerde, biraz önce üzerinde durduğuma, I 
özellikle sürat ve pratik yollardan gitme sure- I 
tiyle neticeye ulaşıma arzusu hâkini olmuştur. 
Onun içindir ki, zaten vazifesi bulunan Orman 
Genel Müdürlüğüne bunlarla ilgili ödemeler, 
araçların, gereçlerin temini vazifesi de tevdi 
edilmiştir. Bu, bulgüne kadar Orman Genel Mü
dürlüğü eliyle Orman Bakanlığı içerisinde pü
rüzsüz bir şekilde yürütülegelmektedir; bunun I 
aksayan bir yönü yoktur. Olsaydı zaten tasarı
da böyle bir değişikliğe de 'gidilıne ihtiyacı du
yulur ve ona göre de metin hazırlanır idi. I 

Bu kısa mâruzâtımla şunu arz etmek işitiyo
rum ki, 12 nci maddenin tedvin şekli bugünkü 
uygulamaya ve süratle neticeye ulaşma bakı
mından isabetlidir. Eğer, bu hükme itibar ede
rek oylarınızı bu istikamette kullanırsanız, kanı
mızca isaıbetlİ bir hareket yapılmış olur. 

Saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Sayın Balkan, kürsüyü terk et

meyiniz, soru var efendim. I 
Sayın Oop, buyurun sorunuzu. 

HAUİL İBRAHİM OOP (Bolu) — Sayın 
Başkan, Orman teşkilâtında amenajman, ağaç
landırma, erozyon ve işletme hizmetlerinde çalı
şan görevlilerin görevleri kadastro işlerinde I 
çalışanlardan daha mı az önemlidir? Sorumun I 
biri bu. 

İkinci sorum : Amenajman işlerinde çalışan- I 
ların çalışıma şartları, kadastro heyetlerinin ça-. 
ılışma şartlarından daha mı iyidir? Kanaatimce, | 
amenajıman işlerinde çalışanların da çalışıma 
şartları kadastro heyetlerinin çalışıma şartların- I 
ilan daha iyi değildir. Sorumun ikincisi bu. I 

Üçüncüsü : Görüşülmekte olan 12 nci mad
denin birinci fıkrası, kadastro işlerinde çalışa
cak elemanlara bütçe kanunlarında tespit edile- I 
cdk yan ödemelerin en âzamisi verilmesine dair 
'bir hüküm getiriLmektedir. Yukarda arz ettiğim, 
ilki sual muvacehesinde Sayın Bakan, teşkilâtın
da çalışan eeşiitld hizan elti erdeki elemanlar ara- I 
sında bir tefrik yapılacağını düşünür mü? Bıil- I 
hassa çalışma şartları daha kötü olan vazifeliler- J 
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de bu tefrikin giderilmesi için ne düşünmekte
dir? 

Sorulanım bumdan ibarettir. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — -Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAHANI SELÂHATTİN İNAL 

('Devamla) — Efendim, kısa kısa arz edeyim. 
Amenajman, ağaçlandırma, erozyon, «kadast

ro hizmetleri arazi üzerinde yapılan hizmetler
dir. Biri)irinden de farklı olmamak g'erekir. 
Filvaki nitelikleri itibariyle ayrıdır; ama gerek 
.erozyon., gerelk ağaçlandırma, gerekse amenaj
man işleri gerçekten arazi üzerinde yapılan hiz
metlerdir, ve birbirine bir ölçüde müşabihtirler. 
Sorunun fcevabı budur. 

İkincisi; aıraenaJMian heyetlerinin çalışma 
şartları tahdit heyetlerinin .şartlarından daha 
mı iyidir şekliyle tevcih edildi. Bu şartlar da 
hiçbirine benzer. Onlar da arazi üzerinde ölçer
ler, kroki yaparlar, bunları bilâhara harita ha
line getirirler ve raporlar tanzim ederler. 

Yan ödemelerin tahditte çalışanlara âzamisi 
yerilmek istenmektedir deniliyor. Doğrudur. Bi
zim ilik getirmiş okluğumuz tasarıda böyle bir 
hüküm mevcut değildi. Bu hüküm, bilâhara ko
misyonda görüşülür iken komisyon üyeleri tara
fımdan kabul edilmiş oldu. Biz de, kadastro iş
lerinde çalışan elemanlarımızı terfih ettirmek 
-istediğimiz hakle buna imkân bulamadığımız 
için böyle bir öneriye kaltılmışızdır. Çünkü, tah
dit komisyonlarında çalışan arkadaşlarımız da
ha önce - sayın meslektaşımı hatırlarlar - 636 
sayılı Kanun hükümleri gereğince diğer benze
ri, müşabih hizmetlerde çalışanlardan ayrı ola
rak 700 lira ayda bir ödenek alırlardı. Ama 
Devlet Memurları Kanunu, bu ayrıca ödeme ya
pılmasını sağlayıcı kanunu hükümsüz hale ge
tirdi. Hükümsüz hale geitirdiği içindir ki, biz 
tahdit komisyonlarına hem kendi meslektaşla
rımızdan, hem de bu komisyonlar a diğer mes
lek mensubu olarak katılan üyelerden yeteri 
kadarmca eleman temin edemez hale geldik. En 
başta hukukçu üyelerimiz komisyonlardan ay
rıldılar. Günkü onlar .vaktiyle aldıkları mutat 
ödenekler .dışında bir de bu 636 sayılı Kanun 
gereğince ayda 7O0 lira ödenek alıyorlardı. Ama 
Komisyonda yapılan öneri ve kaıbııl edilmiş olan 
şekil ile (ki, tahdit işleri ağır bir hizmettir.) bu 
.hizmeti görenlere böyle bir imkân sağlanınca, 
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biz de tahdit işlerimizin kısa bir sürede yapıla
bilmesi için, gerekli elemanları yeterince bula
bilmemiz düşüncesiyle buna da katıldık. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, bir soru dana oldu, 

«Bir geçimsizlik veyahut da bir ayrılık tah'ad-
düs edecek midir, bunun için bir düşünceniz var 
mıdır1?» şeklinde idi. 

tKALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Benzer 
hizmetlerde tefriki gidermek için ne gibi bir ted
bir düşünüyorsunuz1? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
('Devamla) — Yan ödemelerin tevzii ile veya 
daha sonraki tarihlerde önümüze çıkacak ve çı
karacağımız imkânlardan faydalanmak suretiy
le bunlar arasında bir eşitlik sağlamaya da ça
lışacağız. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
iM'adıde üzerinde başkaca görüşmek isteyen 

sayın milletvekili ? Yoik. Önergeler vardır, oku
tuyor uım. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
6831 ısayılı Orman Kanununun bâzı maddele

rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının 12 nci 
maddesinin 1 nci fılkrasmın 2 nci satırmıdaiki 
«azamisi» kelimesinin «azamileri» olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

iSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 12 nci maddenin «Or

man Genel Müdürlüğü deyimi yerine «Orman 
Bakanlığı» tabirinin konulmasını arz ve teklif 
ederim. Saygıl arımla. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
'Onman Kanununun 12 nci maddesindeki 6 

ayın 3 ay olarak değiştirilmesini öneririm. 
İstanbul 

Reşit Ülker 
BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre tek

rar okutup oylarınıza arz edeceğim. 
İSaym Şener'in takriri en aykırı bulunmak

tadır, okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner

gesi tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katili* 
yor mu efendim ? 

GEÇİCİ KOMİlSYON BAŞKANI HÜSA* 
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Bayın Ülker'in takririni-tekrar okutuyorum. 
ı(İstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu efendim ? 
GEÇİCİ KOMliSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Azamî haddir, 
bu balkımdan biz katılmıyoruz. Çünkü en sürat
li zamanda çıkarılacaktır. 

ORMAN BAHANI SELÂHATTİN İNAL — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Reşit Ülker'in takririne katılmıyor. Saym Ko
misyon Başkanı, «azamî bir süredir 6 ay» şek
linde ifadelerini de beyan etmiş bulunuyorlar. 

'Talimimi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyon filıhal katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılıyoruz. 

BAıŞKAN — Komisyon filhal önergeye katı
lıyor. Önergeyi tekrar oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

iSaym Atagüıvün takririni tekrar okutuyo
rum. 

(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

'GEÇİCİ KOıMMYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılıyoruz. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
'edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Genel Kurulun Ikabul ettiği iki tadil öner
gesi sonucu 12 nci maddeyi tadil şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hususunda Sayın Şener ve Sayın 
Reşit Ülker'in birer önergesi vardır; Sayın Af
yon Karahisar Millet velkili Süleyman Mutlu' 
nun da, her ne kadar «13 ncü madde olarak» 
diyorsa da 13 ncü /maddeye bir fıkra eklenme
sine mütedair bir önergesi mevcuttur. Sayın 
Mutlu- «Hayvancılığın üretiknesıi bakımından 
gerekli iznin de verilmesi» fıkrasının eklenme
sini öngörmektedir. 

Bu üç önergeyi olkutuyorum. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş

kan, söz rica edeceğim. 
BAŞKAN — Evvelâ okutalım. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bu madde ra

porda vardı, fakat komisyonda reddedilmiştir. 
Bu bakımdan 13 ncü madde hakkında müzake
re açılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Bir okutayım efendim, 13 ncü 
maddenin müzakeresi hakkında eğer usulî bir 
müzakere açılırsa lehte aleyhte iki kişiye söz 
verir oya arz ederim. Usulî bir konu olur. Eğer 
usul müzakeresi açılmazsa Genel Kurul müza
kereye vazederse müzaikeresini yaparız ve oy
larız, normal prosedürde gideriz. Bir usul me
selesidir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Elbette Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, tabiî usulî bir itiraz vâ
ki olursa gereğimi yaparız ama, siz usulî bir 
itirazda bulunmuyorsunuz. Ben takririnizi oku
tuyorum zaten. Usul bakımından bir itiraz seb-
fcederse, lehte ve aleyhte ilki sayın milletveki
line söz veririz, usulü oylarız. 

Buyurun okuyunuz. 
iSaym Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 6831 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini ve bu kanuna ilâvesini arz ve teklif ede
rin. 

Saygılarımla. 
Gerekçesi sözlü olarak arz edilecektir. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

«Madde 13. — Devlet ormanları içinde ve 
bitişiğinde bulunan köylerin, tarımsal, ekono

mik ve sosyal gelişmelerini sağlaımak amacıyle 
Orman Bakanlığı ve Köy İşleri Bakanlığının 
teklifi ve Balkanlar Kurulu onayı ile «Orman 
köyleri kalkınma bölgeleri» tespit olunur. 

Orman köyleri kalkınma bölgelerinin belir
tilmesinde; toprak ve su kaynakları, altyapı 
hizmetleri, orman varlığı ve ormancılık hizmet
leri ile işgücü durumu gözönünde tutulur. 

Bu köylerin kalkındırılmasında, Orman Ba
kanlığı ve Köy İşleri Bakanlığı, onman köyleri 
kalkındırma kooperatifleri ve birlikleriyle ge
rekli işbirliğini sağlar. 

1. Münhasıran bu maddede belirtilen kal
kınma ve kalkındırmada yapılacak sarfiyatı 
karşılamak üzere, aşağıdaki kaynaklardan mey
dana gelen bir «Orman köylerini kalkındırma 
fonu» tespit olunur. Bu fona; 

a) Her yıl genel bütçeden konulacak as
garî 50 milyon lira ödenek, 

b) Devlet orman işletmeleri ve kereste 
fabrikalarının, safi kârının % 25'i, 

c) 756 sayılı Kanunla değişen 6802 sayılı 
Kanuna konu orman emvali satışlardan alman 
İstihsal Vergisi, 

d) Devlet orman işletmeleri ve kereste 
fabrikalarınca ödenen Kurumlar Vergisi, 

e) Orman emvali satışlarından 7336 sayılı 
Kanunla özel idarelere ödenen hissenin tama
mı, 

f) 5237 sayılı Kanuna/göre, orman emvali 
satışlardan belediyelere ödenen resmin yarısı, 

g) 6964 sayılı Kanuna göre, Orman Teş
kilâtınca Türkiye Ziraat Odalarına ödenen 
aidatların yarısı, 

h) 6831 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi 
gereğince ve izne tabi olan yakacak odunun 
siterinden 12 lira ve yakacak odunun m3'ünden 
alınan 10 liralık rüsum, 

i) Pazarlıkla verilen kullanılacak odunun 
siterinden 2 lira ve yapacak odundan m3 başı
na alınacak 10 lira, 

j ) 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci 
ımaddesi gereğince, her yıl ayrılacak 2 milyon 
liradan ğı olmayacaJk fonun tamamı, 

Ik) Orman içinde maden işletmeleriden is
tihsal edilen «Kömür hariç» her tondan alına
cak 10 lira, 

1. Bu fona borçlananlardan tahsil oluna
cak taksitler ve faizler. 
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•m) Fondaki paranın faizleri, 
n) Mülga 13 ncü madde ile konulmuş tah

sisatta halen mevcut para ile evvelce bu mad
deye göre verilmiş kredilerin taksit ve faizle
ri, 

o) Orman Kanunu ile yasak edilen fiiller
den dolayı mahkeme kararlarıyle tahsil olunan 
para cezalarının yarısı, 

2. Bu fon, Orman Bakanlığı emrinde Koo
peratifler Bankası kuruluncaya kadar Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılacak bir 
hesapta toplanır. Fondan yapılacaik her türlü 
harcamalar, Genel Muhasebe, Artırma - Eksilt
me ve İhale Kanununa tabi olmayıp; sarf usu
lü ve şekil yönetmelikle belli edilir. Borçlandır
malarda alınacak faiz bedeli % 3'ü geçemez. 

3. Kalkınma bölgesindeki köylerin; 
a) Kalkındırılmasıyle ilgili olarak, toprak 

ve su kaynakları, altyapı hizmetleri, yerleşim 
düzenieınıesi, insangücü ile birlikte ekonomik, 
kültürel ve sosyal sorunları etüıdedilerek tüm 
hizmetleri kapsayan plân ve projeler Orman 
Baikanlığı sorumluluğunda Köy İşleri Bakan
lığı ve diğer kuruluşlarla birlikte hazırlanır. 

b) Bu plân ve projelere göre alınacak her 
türlü tedbirlerle bulundukları yerlerde kalkın
dırılmasına imkân olmayacağı tespit edilen 
köylerin veya bir kısım ailelerinin daha müstahsil 
hale getirilmeleri gayesiyle ve rızaları alına
rak, Orman ve Köy İşleri bakanlıklarının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca başka yerlere 
kaldırılmalarına karar verilir. 

Köy ve dağınık olan mahalle halikının top
tan nakledilmesi halinde bunların bıraktıkları 
taşınmaz mallar «orman» mefhumuna girer. 

Başka yerlere nakledilenler ailelerin bırak
tığı taşımmaz malların takdir edilen bedelleri
ne karşılık mal sahiplerine kıymet belgesi veri
lir. 

Bu bedeller, Devletçe yapılan masraflardan 
düşürülür. 

Nakil ve yerleştirmeler, 1301 sayılı Kanun 
esaslarına göre Devletçe yapılır. 

4. Orman köyleri kalkınma bölgeleri için 
»düzenlenecek plân ve proje ile orman köylerini 
kalkındırma kooperatifleri ve birilikleri statü
leri Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca 
incelenerek, Bakanlar Kurulunun tasvibine su
nulur. 

5. Plân ve projelerin hazırlanmasında ve 
uygulanmasında, o mahallin vali, kaymakamla
rı, orman köylerinin kalkındırma kooperatifleri 
temsilcileriyle mahallî teşkilât, mevcut imkân-
larıyle çalışan gruplara yardımcı olurlar. İlgi
li 'kuruluşlar, projede gösterilen uygulamaların 
kendilerine ait hususlarını süresinde yerine ge
tirirler. 

6. Orman köylerini (kalkındırma fonundan, 
projesine göre; 

a) Toprak ve su kaymalarını geliştirme, 
b) Tarımsal gelir ve yan gelir sağlayıcı 

tedbirler, 
c) Köy kalkınması için altyapı ve sair 

harcamalar yapılır. 
7. Kalkınma ve kalkındırmanın şekli ve 

esaslarıyle kooperatiflerin anastatüsü ve diğer 
sair hususlar Orman Bakanlığınca hazırlanacak 
yönetmelikle belli edilir. 

8. Yukarıdaki uygulamalar dolayısıyle ta
şınmaz malların alım, satım tapu ve kadastro 
işlemi, bu kanundan faydalanacakların vere
cekleri beyanname, taahhütname ve yapacak
ları sözleşmeler, her türlü harç, vergi ve resim
den muaftır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

6831 sayılı Orman kanunu tasarısının 1 nci 
maddesinde yer alan 12 nci maddeden sonra, 
Salih Tanyeri arkadaşımızla birlikte verdiği
miz Onman Kanunu teklifimizin 1 nci çerçeve 
maddesinde yer alan ve başlığı, «2. Orman 
köylerinin kalkındırılması» olan, 13 ncü mad
de metninin konmasını önerinim. 

İstanbul 
Kesit Ülker 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısına 

13 ncü madde olarak aşağıdaki hususun eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
iSüleyman Mutlu 

«Madde 13. — Ormanlara; biyolojik ve tek
nik yönden zararlı olmayan hayvanları üret
mek ve otlatmak yönünden müsaade edilir.» 

BAŞKAN — Evvelâ Sayın Süleyman Mutlu 
tarafından verilen önergenin işleme konabilme
si için, 13 ncü maddenin müzakereye vazedil-
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mesi, aslın vaz'ı ve ondan sonra muameleye gi
rilmesi gerekiyor. 

Komisyondan bu tadilin kanun kapsamı 
içinde olup olmadığını soracağız. Metninizde... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Müsaade 
•eder misiniz efendim, yerimden. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efen-
ıliım. 

Komisyon raporunda zaten yer almış bulu
nuyor ve orada diyor ki ; «13 ncü madde ile 
getirilmek istenilen hususla ayrı bir fon, ka
nun teklifi halinde Plân Komisyonunda görü
şülmekte okluğundan, kabul edilmemiş» deni
yor. Ne buyuruyorsunuz komisyon? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bir hususu 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Evvelâ sorayım da komisyon
dan, eğer mutabıksak; komisyon muvafakat 
ediyorsa müzakereye koyacağım, müzakere baş
layacak. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Komisyonun 
muvafakatiyle mi konacak Sayın Başkan, o 
suali sorayım? 

BAŞKAN — Evet, 
AHMET ŞENER (Trabzon) — O halde, ko

misyonun muvafakatiyle değil, sayın Meclis 
bu iki kanunun tevhiden görüşülmesini emret
miş ; yukarda bu müzakere yapılmış, benim.. 

BAŞKAN — Sayın Şener, söz vermediğim 
halde konuşuyorsunuz ve konuşmak istediğini
zi de beyan ediyorsunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, müsaadeyi sizden aldım. 

BAŞKAN — Vermedim, vermedim ki, efen
dim. Bir kere sorayım, dedim. Siz ondan soru-
yormuşsunuz, kendinize cevap verir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) —. Ama benim. 
önergem? 

BAŞKAN — Bir sorayım efendim Başkan 
olarak, bir teklif var. Sorulmaz mı koımisyon-
idan efendim. Takrir sahibinden mıi sorulur? 
Evvelâ komisyondan... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben takrir 
sahibiyim, hak sahibi benim. 

BAŞKAN — Takrir sahibinden sorulmaz 
beyefendi. Komisyondan; Başkanlığın karşısın
da komisyon var. evvelâ. Ne diyor baka]um ko
misyonumuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben de bu 
tüzüğün bana verdiği haklara göre konuşuyo
rum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Şener, peki. Evve
lâ komisyonumuz ne diyor? Bir onu öğrenelim 
efendim. 

Sayın komisyon, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

6831 sayılı Kanun için evvelâ Hükümet ta
sarısı, bilâhâra teklifler gelmiştir. Komisyonu
muz, tasarı ve teklifleri incelemiş; tasarıda it
tifak kılınmıştır. 13 ncü maddenin benimsen-
m©meşinin sebebini izah etmek istiyorum : 

Bir kere, Pon kanunu teklifi bulunmakta
dır. İki milletvekili arkadaşımız orman köyleri
nin kalkındırılması için teklif yenmiştir; bu 
telklif Bütçe ve Plân Komisyonunda gündeme 
alınmış vaziyettedir. 

2 ncisi, Orman Bakanlığı tarafından yine 
orman köylerinin kalkındırılması için bir fon 
kanunu tasarısı çalışmaları yapılmakta ve ta
sarı için Plânlamada mutabalkta varılmıştır. 

Saniyen 13 ncü maddenin uygulaması 19G4 
yılında Köy İşleri Bakanlığınca oraya verilmiş
tir. Halen onların fonunda da 20 milyon lira 
vardır. Bu balkımdan getirilmiş olan teklif or
man köylerini kalkındıracak: nitelikte değil
dir. Gerek milletvekili arkadaşlarımızın vermiş 
olduğu teklif, gerekse Hükümetin tasarısı ga
yet geniş imkânlar getirmektedir. Biz bu ba
kımdan 13 ncü maddeye iltifat etmedik. Veri
len önergeye de katılmıyoruz, reddini isteriz. 
Saygılarımla. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Grup adına 
ISaym Başkan. 

BAŞKAN — ' Efendim, şimdi müzakereye 
geçmedik. Usulî bir müzakere cereyan etmekte
dir. Sayın Şener'e söz vereceğim. 

Sayın Ülker, siz müzakereye vaz'ı hakkında 
söz istiyorsunuz. Sayın Şener de müzakereye 
vaz'mı savunacaklar, kendi takrirleridir. Sizin 
de talkririniz var, aynı mahiyette 

Buyurun Sayın Şener. 

C. H. P. GRUBU ADİNA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş-
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larım; bu konuda 6 . 6 . 1972 tarihinde C. H. P. 
Grubuna mensup 74 üyenin imzasını taşıyan 
6831 sayılı Kanunun 2, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 34 ve 
40 ııcı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
bir kanun teklifimizi Millet Meclisi Başkanlığına 
vermiştik. Fakat teklifimiz Komisyonda uzun 
bir zaman kaldığı için bendeniz Sayın Millet 
Meclisi Başkanlığına verdiğim bir önerge ile 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre teklifimizin 
gündeme alınmasını istedim. Meclis, yüksek oy
ları ile Geçici Komisyonda görüşülmekte olan 
6831 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki tasarı ile teklifimizin tevhit 
edilerek görüşülmesini, bize niyabeten vazife gö
ren komisyona emretmişti. Bizim teklifimiz, on
dan sonra Hükümetin tasarısı ve Sayın Ata-
öv'ün iki arkadaşı ile yaptıkları teklif tabedil
miş ve komisyonda görüşülmeye başlanmıştı. Bu 
kanunun ilk görüşülmesinde söyledim, İçtüzü
ğün 34 ncü maddesine aykırı hareket edildi. 
Kanun teklifçileri olarak bizlerden hiçbirisi ko
misyona çağrılmadı. Gümrükten mal kaçırır 
gibi görüşüldü. Komisyon raporunda deniyor 
ki, «34 ve 40 ncı maddelerle getirilmek istenilen 
hükümlerin ise 6831 sayılı Kanundaki ifadeleri
nin ihtiyaca daha iyi cevap verdiği mülâhazası 
ile mezkûr maddelerin dolayısıyle teklifin red
dine...» 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; teklifi bu 
komisyon reddetmek hakkını haiz değil, tevhi
dini emrettiniz, reddedemez. Bir defa İçtüzüğe 
aykırıdır. Sayın Başkanlıktan, hattâ Kanunlar 
Müdürlüğünden yaptığım temasa göre bunun 
tashih edilmesi gerekir. Çünkü bir milletveki
linin yahut milletvekillerinin veya bir Hükü
metin teklif veya tasarısının reddine dair yet
kisi yoktur. Ret buranındır. O reddedebilir, 
biz görüşebiliriz! Arkadaşım reddetti, ziyanı 
yok, politik bir kelime kullandı, ona da bir şey 
diyeceğim yok. Ama lütfediniz İçtüzüğün 116 ncı 
maddesine göre hakkımı istiyorum. Teklif et
miş olduğumuz 13, 19, 34 ve 40 ncı maddeleri, 
aynı kanundan, önerge haline getirdim, bu ka
nuna ilâvesini teklif ediyorum. 

Sayın Başkan diyor ki, müzakere edemeyiz. 
Nasıl edemezsiniz Sayın Başkan? Ben kanun 
teklif çişi olarak, bıraktım bu kanunu, kendim 
düşündüm bu 13 ncü maddenin burada ilâvesini 
önerge ile teklif ediyorum. Müzakere acarsınız; 

arkadaşlar fikirlerini söylerler, belki beni çok 
tenkit ederler, hiç fikirlerimi beğenmeyecekler 
ve oyları ile reddedecekler; doğrudur, gön
lümle katılırım. Ama siz, bana İçtüzüğün ver
miş olduğu hakkı nasıll vermezsiniz ? Bana ve
ya başka bir arkadaşa bu hakkı naşı vermez
siniz ? 

Orman içindeki, orman yakınındaki köyle
rin, orman niteliğini kaybetmiş yerlerin or
man rejimi dışına çıkarılması v. s. filân bunlar 
bir mühendis işidir, bir teknik işidir. Elbet-
teki biz şimdiye kadar nutuk atıyoruz, bunun 
için mi atıyoruz? Birası gelmişken istirham edi
yorum Sayın Başkanlıktan. İçtüzük budur; 
eğer bu tüzüğe aykırılığı varsa lütfediniz bana 
söyleyiniz. Bana 116 ncı madde bu yetkiyi 
veriyor. 107 nci madde diyor ki «İkinci mü
zakerede lâyiha ve teklifin heyeti unramiyesi 
hakkında müzakere cereyan etmez. 

Bu müzakerede ancak tadil teklifleri üze
rinde müzakere cereyan «der.» Buna lüzum 
yok. 116 ncı madde, «Taddlnameıler» başlığını 
taşıyor. «Bir encümene muhavvel kanun lâ-
yilha veya teklifi hakkında bir veya birkaç me
bus tadilât teklif etmek isterlerse bir tadilna-
me tanzim ederek Reise takdim ederiler. «Tak
dim ettik. Tadilnameler kanunun hangi mad
desine veyahut bütçenin hangi faslına olursa 
olsun verilebidir. Bu, 6831 sayılı Kanunun 13 
neü maddesi, 19 ncu maddesi, 34 ncü maddesi 
ve 40 ncı maddesi olabilir. Arkadaşlarım, siz 
buradan emrettiniz, bu kanunu alınız beraber
ce görüşünüz dediniz. 

Başka arkadaşlarım, başka grupların da 
buna ait önergeleri vardır ve olabilir. Ben de
miyorum ki, mutlaka siz benim teklif ettiğim 
kanunu kalbul etmeye mecbursunuz. Hayır. 
Fikirlerini arkadaşlarımız söylesin. 6831 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesi bir fon teşkiline dair
dir. Burada fon teşkil edilirken hatalarım 
olabilir. Bu hatalarımı sîz tashih edersiniz, 
Mecilis t ıshih eder, encümen tashih eder. Yan
lış olursa, evet 'biz görüşmeye mecburuz. Hat
tâ toprak reformu öntedbirler kanunu yapılır
ken Sayın Başkan, biz 667 sayılı Tapulama 
Kanununun maddesini, o kanunda değiştirdik. 
Ben ona muarızdı/m ama Başkanlık ve Sayın 
Meclis uygun gördü, başka bir kanunun için
de, başka bir kanunu tadil ettik. 6831 sayılı 
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Kanun hakkında tüzüğe uygun olarak ben 
teJklifimi yaparsam bu nasıl olabilir? Sayın 
Başkan istirham ederim, yerindedir, doğru
dur, bu müzakerenin açıllması. Saygılarımla. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Aynı 
mevzuda grup adına ben de söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi 'efen
dini? 

İSABRİ KEİSKİN (Kastamonu) — Lehte 
efendim. 

BAŞKAN — Lehte, buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Peşinen te

şekkür ederim, size. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa

yın Sabri Keskin, buyurun efendim. 
A. P. GRUBU ADİNA SABRİ KESKİN 

(Kastamonu) -r- Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Münhasıran Komisyonda bir neticeye bağ
lanmış metinlerle Yüce Meclisi bağlamak fev
kalâde hatalıdır bu bugüne kadar cereyan eden 
tatbikata da uygun değildir. Bu itibarla; ben 
uzun konuşup zamanınızı almak istemiyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan 
Sayın Şener'in ortaya koyduğu bütün mütalâa
lara aynen katılmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim de verdiğimiz 
önergeler vardır. 6831 sayılı Kanun tatil edi
lirken, bugüne kadar çekilen ıstırapları ortadan 
kaldırmaya matuf ve getirilmesi düşünülen bü
tün meseleler enine boyuna bu Mecliste müza
kere edilip bir neticeye bağlanacaktır. Meselâ, 
6831 sayılı Kanunun muvakkat birinci maddesi
nin tadiline dair bir önergemiz var. E, biz bu 
önergenin burada görüşülmesini arzu etmekte
yiz... 

BAŞKAN — Saym Keskin, bir dakikanızı 
rica edebilir miyim? Muvakkat ve geçici mad
deler hakkında Meclisimizin . birçok tatbikatı 
vardır. Anamaddeler üzerindeki .meseleleri 
konuşuyoruz.. 

SABRİ KESKİN (Devamla) — Saym Baş
kanım ikazınıza teşekkür ederim. Biz anamad-
delerde de demin ifade ettiğimiz görüşü savunu
yoruz. Meselâ bugün, ormanları muhafaza 
bakımından 6831 sayılı Kanunda (hatırımda 
doğru olarak kaldıysa 34 ncü madde olacak her 
halde) kavaklık yapmak isteyen bugün çiftçiye 
kredi verilmesi öngörülmektedir. Ve bu kredi 

halen bugün bitmiştir ve şimdi biz şu kanun ta
sarısını müzakere ederken memlekete büyük 
ölçüde 'katkısı bulunan orman sanayiinin ham
maddesini teşkil eden, dolayısıyle köylüyü kal
kındıran ve binnetice ormanın muhafazasına ya
rayan bu krediyi şu kanun tasarısının müzake
resi sırasında ilâve edemeyecek miyiz? 

Bir başka derde temas etmek istiyorum. Or
man mıntıkasından gelen arkadaşlarım yakinen 
bilirler, orman istihsalinde çalışan köylüyü istih
salde çalışmaya teşvik etmek üzere 10 metrekü
pü geçmemek ve ormandan kesip anadepoya 
nakliyesini yaptığı bir emvalin % 25'ini geçme
mek üzere maliyet bedeli üzerinden köylüye ve
rilmektedir. Bu emvali, bedelini ödeyip iktisa-
bedeıı köylümüz piyasada satmak suretiyle ma
liyet bedeliyle piyasa fiyatı arasındaki farktan 
yıllık geçimine medar olacak 3 - 5 kuruş kazan
maktadır. Şimdi, burada Yüce Meclis huzuru
na, bunun aksayan bir iki yönü var, bunun iza
lesi için bir teklif getirmemiz mümkün olmaya
cak mıdır? 

Aksayan tarafını ben ifade edeyim; eli dar 
olan, yani geçim sıkıtısı içinde olan köylü birta
kım aracılara bunu 5 - 6 ay evvel peşin fiyatla 
satmak zorunda kaldığı için belki kazanacağı 
paranın büyük bir kısmını bu aracıya kaptırı-
yorsa, biz burada getireceğimiz bir değişiklikle, 
yani bu tomrukları Orman İdaresine aynen ve
receği ortalama satış bedeli üzerinden köylüye 
bunu prim olarak öder diye bir hüküm getirir
sek l)iı, köylünün istifadesine olmayacak mıdır? 
Biz, bunu burada konuşmayacak mıyız? 

Onun için ben diyorum ki; verilmiş olan de
ğişiklik önergeleri Yüksek Başkanlıktadır, Ko
misyon esasen Yüce Meclisin kabul ettiği birta
kım önergelere filhal katılmayarak maddelerin 
Komisyona gitmesini sağlamıştır, bu Komisyon
da enine boyuna görüşülecektir. Rica ediyo
rum, üzerinde değişiklik önergesi verilen mad
deler Komisyonda yeniden görüşülsün, bu arada 
bizim de önergelerimiz vardır, bunlar Heyeti 
TJmnmiyej^e gelsin. «Plân Komisyonunda gün
deme alındı, Devlet Plânlama Teşkilâtı ile te
mas halindeyiz» gibi meseleler Yüce Meclisin 
el koyduğu bu davayı geciktirir. Bu geciktir
meye artık ne orman köylüsünün, ne milletin ta
hammülü kalmamıştır. Benim istirhamım; bu 
önergeler hangi maddeler üzerinde verilmişse 
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olduğu gibi Komisyona verilsin, Komisyonda 
bunları enine boyuna görüşelim, Komisyon bu
raya bir görüş getirsin, kabul eder veya etmez; 
ama biz burada bunu müzakere etmeye mecbu
ruz. 

ıSaygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, bir hususu arz ede

yim ; teklifte yer almış bulunan maddeler başka, 
teklifte hiç yer almamış maddeler başka. 13 ncü 
madde teklifte yer almıştır, 34 ncü madde tek
lifte yer almıştır, keza 40 ncı madde de teklifte 
yer almıştır. Anamaddeler bunlar. Yürürlük 
maddeleri, yürütücü maddeleri değildir. Eğer 
bir kanunun müzakeresinde kanunda yer alma
mış, Komisyondan geçmemiş 70 nei maddeyi 
müzakere ederken 71 nci madde olarak «ben 
bunu teklif ediyorum, müzakere ediniz..» der
seniz bu mümkün değil. 

Zaten Başkanlık olarak; eğer Komisyon ra
porunda 13 ncü madde falan gerekçe ile redde
dilmiştir, 34 ncü 40 ncı madde falan gerekçe 
ile reddedilmiştir demeseydi, bu tartışmayı 
da mücerret olarak, hiçbir surette açmazdım. 
Bu hususu şimdiye kadar uygulanan sistem ola
rak kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, Sayın Keskin buyuruyorlar ki, 
'«Komisyon alsın» Neyi alsın? Yok, takrir yok 
M... Takrir haikkında beyanı fikir etmiş. 

13 ncü madde diyor ki; «Bir fon tesisidir.» 
bunun tartışması Bütçe Plân Komisyonunda 
yapılmaktadır. 34 ve 40 ncı madde esas me
tinde bütün meseleleri halledici mealdedir, di
yor. O sebeple bu teklifleri de almadım diyor. 
Şimdi, Genel Kurul hâkemdir. Komisyon, 
G-ene! Kurula niyabeten hizmet ettiğine, rapor 
da elinde bulunduğuna göre 13 ncü maddeyi 
Komisyon reddetmiş, gerekçesini müzakere 
»etmiyorum. 

Ben şimdi oya arz edeceğim, iki lehte bir 
aleyhte görüşme oldu.. Eğer Yüksek Heyeti 
niz 13 ncü. maddenin müzakereye vaz'ını oylar-
sa o takdirde meseleyi müzakere ederi'z, mad
de üzerinde söz veririm, çünkü izah edilir. 
Yeni bir madde tedvini şekliyle müzakere edil
mektedir, o takdirde mesele oylanmak sure
tiyle yürütülür. Düğer maddeler geldiği, za
man, bu maddeler hakkında da 13 ncü madde 
hakkında olmakla beraber 34 ncü madde hak
kında Genel Kurulun fikri başka olabilir, 40 

ncı madde hakkındaki fikri başka olabilir. O 
bakımdan bunu bu şekliyle uygulamak zarure
tindedir Başkanlık. Çünkü, Komisyon met
nine dâhil etmemiştik. Ancak, geîrekçesinde 
beyan etmiş ve ret söbelbini de izah 'etmiştir. 
Sayın takrir sahipleri bu redde kani bulunma
makta ve meselenin Genel Kurula arz edilmesi
ni peşin olarak istemektedirler. 

Şimdi, 13 ncü maddeyi okunan teklifler 
gereğince oya vaz'edeceğim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir hususu ifade etmek .istiyorum; 13 ncü 
madde teklifin içinde olduğuna ve tevhit edil
diğine göre, Komisyonca da reddedildiğine gö
re burada konuşulması lâzım. Oyla halledile
cek bir mesete olduğu kanısında değilim. 

BAŞKAN — Teklifin içinde efendim. Bir 
teamül açacağız, mecburuz bunu oylamaya, 
Komisyon almamış efendim. Komisyona rağ
men Genel Kurul bu işi halledecek. Komisyo
nun kabul etmediği ve burada kabul etmeme 
gerekçesini de beyan ettiği halde Başkanlık 
bunu otomatikman nasıH müzafkereye arz eder? 

REŞİT ÜLKER (Istanlbul) — Komisyon ka
bul eder, reddeder, burada hepsi müzakere 
oluyor. İster kabul olsun, ister reddolsun, 
burada müzakere edilmesi gerekir... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, siz pekâlâ bi
lirsiniz, metinden çıkmış. Şimdi -metin yok, 
orta yerde bir takrir var. Takririn müzakere
ye vaz'edilmesinin gerekçesi teklifte yer alma
sıdır. Yer almasaydı bunu da yapmıyacaiktık.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, bir soru soranak istiyorum. 

BAŞKAN — Başkandan üye soru soramaz, 
bir hususu konuşalım, buyurun. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Şimdi, meselâ bir Hükümet tasarısı da ge
liyor, bâzı maddeleri komisyonda çıkartılı
yor, değiştiriliyor. Meselâ İçtüzük teklifi gel
di, bir ksıım maddeleri Komisyonda değişti, 
ama Meclise gelince bunlar müzakere edilmeye
cek mi?.. Komisyondan çıkan maddeler de 
tekrar müzakere edilir... 

BAŞKAN — Komisyondan çıkan madde 
tabiî müzakere edilir.' 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
Şimdi bir Hükümet teMifi geliyor, bâzı mad
deleri çıkarılıyor, komisyonda değiştiriliyor. 
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Meselâ İçtüzük teklifi geldi bir kısım maddele
ri komisyonda çıkarılmıştı. Ama Meclise ge
lince bunlar müzakere edilmeyecek mi? Ko
misyondan çıkan maddelerdir. Usul bu. 

BAŞKAN — Komisyondan çıkan madde 
tabedilip aşağı Grene! Kurula gelmez ki efen
dim? 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
—• Bir teklifle geliyor. 

BAŞKAN — O bizim müzakereye vaz'ettiği-
miz husus önünüzdedir beyefendiler. Rakamı 
şu: 554 ve 695'e 1 nci ek. 584, 695 değil, 1 nci 
ekidir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Var efen
dim. 

BAŞKAN — Onu müzakere ediyoruz. Yok 
mu metinde bu ? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan var. 584'e 69,5... 

BAŞKAN — Biz Komisyonun metnini mü
zakere ediyoruz. Yar mı 13 neü madde burada ? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Kendisi koy
mamış, siz emrettiniz, Meclis emretti, ken
disi koymamış. 

BAŞKAN — Gerekçesini izah etmiş efen
dim, koymama sebebini. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Komisyon 
hepsini çıkarırsa? 

BAŞKAN — Usule devam ediyorum efen
dim. Müzakereye vaz'ını oylarınıza arz ediyo
rum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

REŞİT ÜLKER (Istanbuil) — Usulsüz. 
BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
(Tralbızon Milletvekili Ahmet Şener'in önerge

si tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in de önerge

si aynı mealdedir. Bu madde müzakeresi sonuç
landığı takdirde, kabulü şeklî olduğu takdirde 
Genel Kurulca, ondan sonra Sayın Süleyman 
Mut'lu'nun önergesini bu maddeye ek olarak 
muameleye koyacağım. 

Buyurun Sayın Reşit Ülker, 13 neü madde 
üz'erinde. 

REŞİT ÜLKER (Istanibııl) — Değerli arka
daşlarını, bu madde aslında orman köylüsünü il
gilendiren ve temelde reform yapacak niteliktie 
olan bir maddedir. Çünkü bugüne kadar orman 
köylüsü ve orman içi ve yakınındaki köylünün 

nıesSalesi ele alındığı zaman genel olarak orman 
köylüsüne verilen cezaların affı, ücreti vekâlet
lerim azaltılması veyahut orman kanununda 
köylüye bâzı haklar sağla'yaibileeek kanunlar 
şeklinde olmuştur. Fakat bunların hiç birisi uzun 
yıllardan beri yapılan uygulamada orman köylü
süne refah ve mutluluk getirmemiştir. Af kanun
ları çıkmış, affın hemen ertesinde gene yoksulluk 
içinde olan orman köylüsü, çaresizlik içerisinde 
olan orman köylüsü yeniden yaşamak için birta
kım suçları istemiye istemiye işlemek durumunda 
kaknıştır. 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 .neü maddesi 
bir taraftan ormanları koruyucu tedbirleri geti
rirken, öbür taraftan da orman köylerinin kal
kındırılmasına önem vermiştir. 13 neü miadde ay-
ınen şöyledir : 

Başlığı «Orman köylülerinin kalkındırılması. 
Madde 13. —* 

«Devlet ormanları içinde veya kenarında bu
lunup da civarındaki ormanlardan geçimlerinin 
sağlanmasına imkân olmayan köylerde ve dağı
nık evlerde oturanların bulunduklari yerlerde 
muhitin icaplarına göre ve muhtelif suretlerle 
kalkmdırılmaları mümkün görülenlere, Ziraat 
Vekâletinin izni ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasından kalkınma kredisli açılır. Kalkınma 
kredisi için 20 yıl müddetle Ziraat Vekâleti büt
çesine, semelik miktarı 50 milyon liradan aşağı 
olmamak sartıyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası sermayesine mahsuben ayrıca tahsisat 
konulur. Kalkınıma kredisinin miktarı, faiz nis
peti, müddeti ve diğer şartları Ziraat İktisat ve 
Ticaret Vekaletleriyle Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası tarafından müştereken tayin edi
lir.» 

Gördüğünüz gibi, 6831 sayılı Ornian Kanunu 
ki, 1956'da çıkmıştır, orman köylerinin kalkındı
rılmasını ciddî olarak ve prensibolıarak alıp ka
nuna koymuştur. Fakat, maalesef, biraz evvel 
okuduğum maddede en az her yıl bütçeden 50 
milyonluk bâr para ayrılmak suretiyle orman köy-
lierinin çeşitli alanlarda; arıcılık, uygun yerlerde 
hayvancılık el sanatları, çeşitli işleri yapmaları 
için bir sermaye imkânı verilmediği için bütçe
lerle, maalesef orman köyleri kalkınmamış du
rumdadır ve bugün Türkiye'nin en büyük köylü 

j sorunu olarak ortada durmaktadır. 
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«Bugün 10 milyondan fazla vatandaş bu köy
lerde yaşamaktadır. Bu 1 600 000 aileyi ihtiva 
etmektedir. Yapılan etütlere göre orman köyle
rinde yaşayan nüfusun % 9<6'sı tarım ile geçin
mektedir. Tarım ile meşgul olan orman köylüsü 
>gemel işgücünün ancak % 35 - 40'ını mahallinde 
değerlendirebilmektedir. Orman köylerinin ge
lirleri de çok düşüktür. Aile başına düşen yıllık 
Igel'ir ortalaması 3 057 lira olup, fert başına yıl
lık gelir ise 580 liradır.» 

Bu rakamlar plânlardan alınmıştır, yani res
mî beyanlardır bunlar ve orman köylüsünün na
sıl acıklı bir durum içinde bulunduğunu ortaya 
koymaktadır. Bunun yanında 1961 Anayasası 131 
ned maddesinde, burada Orman Kanununda bir 
hüküm olarak görülen hususu, «Ormanların ve 
orman köylüsünün korunması, ormanların geliş
tirilmesi» başlığı altında (ki, biz bu başlığı de
ğiştirdik, yeni başlıktır okuduğum) «Ormanlar 
içinde veya hemen yakınında oturan halkın kal
kındırılması ve ormanı koruma bakımından, or
manın gözetilmesinde ve işletilmesinde Devletle 
bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler 
ve gereken hallerde başka yere yerleştirme ka
nunla düzenlenir.» denilmektedir. 

Şu okuduğum metin son yaptığımız Anayasa 
değişikliğinden "sonraki metindir, burada, da gör-
ğünlüz gıilbi «ormıamlaır iğimde veya hemen yakı
nında oturan halkın kalkındırılması ve orman
ların korunması bakımından ormanın gözetilme
sinde ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbir
liği yapması esastır. 

Şimldü, Devlıeitüıe halkın işbliırlğji yapmalsı 
yeni getirilen bir hükümdür. Ondan evvel de 
orman köylüsünün kalkındırılması Anaya
sada yer almış bir hükümdür. Gerçek de 
bu değerli arkadaşlarım; ormanların korunması, 
muhafazası, orman köylüsünün kalkındırılmasıy-
:1e ilgilidir. Anayasa bunu her zaman üzerinde ko
nuşulan bir mevzu olmaktan, bir tartışma konu
su olmaktan çıkarmış ve bize ilke olarak sunmuş
tur. Ormanların korunması, aneak orman köyle
rinin kalkınmasıyle mümkündür. Onun için, bu 
Anayasa değişikliği Anayasa Komisyonunda ko
nuşulurken, biz orada şu tezi savunduk; önce 
ekmek, önce iş, sonra ormanın korunması. Evve
lâ ekmek vereceksiniz, evvelâ iş vereceksiniz, 
ondan sonra o köylüyü cebredeceksiniz, ceza 
vereceksiniz; ekmeği varsa, işi varsa, Ekmeği [ 
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ve işi olmayan köylüyü cebirle, yasa zoruyle ni
zama sokmak mümkün değildir; çünkü, tabiat 
kanunlanna aykırıdır. Aç insanlar hiç bir kanu
nu dinlemezler, yalnız onların kafasında ve gö
zünde tabiatın kanunu, açlığın kanunu vardır ve 
bugüne kadarki tatbikat da böyle olmuştur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 50 milyon lirayı 
bütçelerde koydurmak için çeşitli kanatlara 
mensup arkadaşlar olarak... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — !50 çok 
az. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — En az 50 mil
yon zaten kanunda.. 

Koydurmak için mücadele verdik. Her kanat
tan arkadaşlar; fakat, maalesef bunun miktarı 2 
milyon oldu, 4 milyon oldu, belki biraz ondan da
ha fazlaya kadar çıktı, 6 milyon oklu; fakat 
hiç bir zaman 50 milyonluk bir rakamı vere
medik. Hattâ İkinci Beş Yıllık Plânın müzake
resinde Plânın sözcüsü arkadaşımız verdiğimiz 
önergeye karşı, «Bugün 'konulmuş olan tahsi-
sati harcayamıyoruz.» diye önergenin reddini 
istediği zamatn, sorduk ilgili Bakanlığa, «Ne 
münasebet.» dediler. «Verin 20 milyon, 30 mil
yon, 40 milyon, 70 milyon; orman köylüsü is
tiyor, biz de dağıtıyoruz. O konuştuğumuz gün 
•de kasamızda bir kuruş köylüye verecek para 
kalmadı, hepsini verdik ve büyük neticeler alı
yoruz. Arıcılık yapıyorlar, hayvancılık yapıyor
lar, el sanatları yapıyorlar dediler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bugün getirilen 
13 ncü madde yalnız bu 50 milyonu koymuyor; 
bunun yanında pek çok diğer kaynakları ko
yuyor ve şunu da ifade edeyim, o zaman önce 
ekmek, önce iş sonra ormanın korunması dedi
ğimiz zaman, bize o zamanki Bakan «Biz mut
laka bunu yapacağız; lütfediniz, itimat ediniz; 
biz mutlaka 300 milyona yakın, senede 250 ilâ 
300 milyon liralık bir fonu orman köylüsünün 
emrine vereceğiz.» dediler. Yoksa Anayasa de
ğişikliklerinin dahi geçmesi mümkün- değildi. 
Çünkü, Anayasada şeklî bir değişiklik yapmış 
olacaktık, yalnız kuıru bir af getirmiş olacak
tık. 

îşjtıe bugün önümüzde olan madde bu mad
dedir; orman köylüsüne gerçekten can vere
cektir, kalkınmasını sağlıyacaktır. Yüce Meclis 
bu konu üzerinde tasarrufunu tam olarak kul
lanır, ıdaha başka hususlar da ilâve edebilir; 
fakat burada şunu ifade etmek istiyorum ki, 
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yalnız 50 milyondan ibaret değildir bu, onun 
yanında bir çok kaynaklar daha getirilmiştir. 
Bu maddenin kabulü gerçekten orman haya
tında çok büyük bir reform olacaktır. Ger
çek orman reformu bu 13 ncü maddenin kabulü 
ile ortaya çıkacaktır. Onun için: bu maddenin 
kabulünü istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarımı. 
BAŞKAN — Petrol Reformu Kanun, tasarı

sı üzerinde oyunu kullanmayan sayın milletve
kili var mı efendim?.. Lütfen kullanınız. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başka
nım, kimler söz aldı? Söz -sırasını öğrenebilir 
miyim efendim? 

BAŞKAN — Efendim arz edeyim bir dakika. 
Sayın Başer, esasa mütedair mi yoksa Ko

misyona almak üzere imi görüşeceksiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Esasa müte
dair. 

BAŞKAN — Efendim, «görüşecek daha çok 
arkadaşımız var. Müsaade edin henüz bir ar-
'kafdagımız görüştü. Müsaade buyuran, bilâha-
ra söz verelim. İçtüzüğe1 göne her zaman söz is
tersiniz, hakkınız tabiî. Diğerlerinin de fikrini 
öğrenip öyle görüşürsünüz. 

Şimdi söz aimış bulunan sayın milletvekil
lerini arz ediyorum: 

Sayın Reşit Ülker konuştular, sayın Ömer 
Buyrukçu, sayın Şiımasi özdenoğlu, sayın Hasan 
Tosyalı, sayın Seydibeyoğlu, sayın Fikret övet, 
sayın Mevlüt Yılmaz, sayın/ Ahmet Şener, sayın 
Kadri Eroğan. 

Sayın Ahmet Şener Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına söz istemişlerdir. Buyurun sa
yın Şener. 

CHP GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın arkadaş! arımı, 

Ben çok kısa olarak konuşacağım. Önergede
ki 50 milyon lira üzerinde durdular. Bu konu
yu açıklamak bakımından söz istedim. Yoksa 
söz sırası sizin hakkınızdır; doğrudur. 

Saym Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu 
önergede izhar edilen sayın milletvekili erinin 
oylarına Cumhuriyeit Ha'lk Partisi Grubu adına 
teşıekkür ederim. 

Verilen bu önergede yalnız 50 (milyon lira 
üzerinde durdu arkadaşlarım. Bu 50 milyon 
lira yalnız Maliyeden verilecek ve doğrudan! 
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f doğruya bütçeye konulacaktır. Aslında orman 
köylülerinin kalkındırılması fonunu teşkil eden 
bu fona her yıl genel bütçeden 50 milyon lira 
konduğu gibi, Devlet orman işletmeleri keres
te fabrikalarının safî kârından '% 25, 756 sa
yılı Kanunla değişen 6802 sayılı Kanunun, or
man emvali satışlarından alınan, istihsal vergi
si, Devlet orman işletmeleri ve kereste fabri-
kalarınca ödemem kurumlar vergisi, orman lem-
vali satış'larmdam, 7336 sayılı Kanunun özel (ida
relere ödemen hissenin tamamı, (Neden tama
mı? Zaten özel idareler fakir köylere yardımı 
ediyor, onun için) 5237 sayılı Kanuna göre 
orman emvali satışlarından belediyelere öde
nen nasımin yarısı, 6964 sayılı. Kanuna göre or
man teşkilâtınca Türkiye Ziraat Odalarına öde
men1 aidatların yarısı, (Orman işletimden Zira
at Odalarına aidat ödüyor. Onlarım da ne şe
kilde çalıştıkları malûm, burada bulunan or-

I man köylerine esas gitmesi lâzımgelen, • fakir 
köylere gitmesi lâzımgelen bu paranın doğru
dan doğruya yarısı oraya verilsin diyoruz) 
6831 sayılı Kanunum 116 ncı maddesi gereğince 
ve .izne tâbi olan yakacak odunun sterinden 12 
lira ve yapacak odunun metreküpünden alına
cak 10 liralık rüsum, (rüsum alınıyor, bumu 
doğrudan doğruya bu fona koyumuz diyoruz) 
pazarlıkla verilen kullanılacak odunun sterin
den 2 lira ve yapacak odunun (metreküp başı
na alınacak îfr lira, 6831 sayılı Ormam Kamu
nunum 35 nci maddesi gereğince her yıl ayrıla
cak 2 milyon liradan aşağı almayacak fonu/n 
tamamı orman içindeki maden işletmelerinden' 
istihsal edilen kömür hariç, her tondan alına
cak 10 lira, (orman köyünün içinde Devletin 
bir maden, ocağı vardır, işletiyor, ister özel 
sektör işletsin, ister Devüıet işletsin, orman iş
çiliğinden de faynalanacak, hem de ayrıca bum
dan rüsum alınması, yani bu fona katkıda bu
lunması zamreti vardır) fondaki paranın faiz
leri, müilga 13 mcü madde ile konulmuş tahsi
satların halem mevcut para ile, evvelce bu mad
deye göre verilmiş kredilerin ıtaksitli faizleri, 
Orman Kanununca yasak edilen fiillerden do
layı mahkeme kararıyle tahsil okunan para ce-

I zalarmım yarısı, bu fon, Onman Bakanilığı em
rinde kooperatifler bankası kuruluncaya kadar 
T. C. Ziraat Bankasında açılacak bir hesap-

I ta toplanır. 
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Sayın aradaşlarım, birkaç cümle söyleyip 
ineceğim. 

Normal alarak Orman Bakanlığı 6 milyon 
metreküp tomruk istihsal ediyor. 18 milyon 
ster odun yapılıyor. Bütün bu istihsalden elde 
edilen para 2 007 00O 000 dur. Dikkat buyu
run... 6 milyon metreküp tomruktan 4 milyon 
metreküp mamul kereste elde lediliyor. Bu ma
mul kerestenin ortalama olarak metreküpünün 
1 500 liradan satıldığına hesap ediniz; 6 750 000 
000 lira eder. 18 bin ster odun, steri 150 lira
dan 2 700 000 000 lira eder. 6 750 000 000 lira 
ile 2 700 000 000 lirayı topladığımız zaman 
9 450 000 000 lira eder. 

Sayın arkadaşlarım, Orman Bakanlığının 
kasasına ginen 2 milyar küsur milyon liradır;1 

ama 4 bini küsur keresteci diğer parayı payla
şıyor. İstirham ediyorum, Onman Bakanlığının 
yapmış :olduğu bütün çalışmalar kimin içindir?.. 
4 bin kişi için değil. 10 milyon insan için ko
nuşuyorsunuz burada direkt olarak, en(direkt 

7. — Parti grup Başkanvekillerinin, Genel 
Ku.'dlun sabah ve öğleden sonra tespit edilen sa
atler dahilinde çalışmasının devamına ve siyasî 
partiler temsilcileriyle varılacak mutabakata göre 
diğer kanun tasarı ve tekliflerinin de reform ka
nunları arasında müzakeresine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 

Daha önce aimlan karara muvazi olarak 
Genel Kurul çalışmalarına devamla, parti tem
silcileriyle yapılan toplantıda mutabakata varı
lan kanun tasarılarının da reform kanunıları 
arasın|dja görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Adalet Partisi Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet 
Meclisi Grup Başkanvekili 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

olarak 35 milyon insan için. O dört bin tüccar 
da bunun içindedir, ona bir şey diyeceğim yok; 
ama onun alınberi varsa kazansın] yesin, ama 
burada 4 milyar lira onun. cebime, 2 milyar lira 
Hükümetin cebine!.. İstirham ederim bu he
sapları iyi yapalım. 

Bu 13 nicü maddenin kabulü zorunludur. 
Şöyle ki; Türkiye Büyük Millet Meclisi bu an
layışı gösterecektir. Yanlışlıkları varsa tashih 
ediniz. Beraber tashih edelim. Bu konuda ciddî 
olarak söylüyorum, bu satıştan Bakanlığın biz
zat kasasına 'giren 2 200 000 000 liradır. 7 200 
000 000 lirası ise 4500 kereste tüccarının çili
ne geçiyor. Temenni öderim, sayın Balkan de
sin ki 7 ımilyarı benim bütçeme geçiyor. Beni 
o zamani kendisine teşekkür edeceğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın 
milletvekili?.. Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 

Demokratik Part i Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 

Sakarya 
Mustafa Vedat önsal 

Millî Güven Partisi Millet 
Meclisi Grup Başkanvekili 

Konya 
Vefa Tanır 

Cumhuriyetçi Part i Millet 
Meclisi Grup Başkanvekili 

İstanbul 
Sezai Orkunt 

BAŞKAN — Siyası parti grup Başkanve-
killerince verilmiş bulunan müşterek önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz önerge gereğince, bun
dan evvel olduğu veçhile sabah saat 10,00 -
13,00, 15,00 - 19,30 çalışması yapılacaktır. Daha 
evvel görüşülmesi Başkanlık Divanında grup 
yetkilileriyle kararlaştırılmış olan kjanunları 
arz etmiş bulunuyorum. Reform kanunları da 
komisyonlardan geldikçe görüşülecektir. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA l^UNUŞLARI (DevaJm) 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞIJER (Bevalm) 

7. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kamuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep Üyesi 'Salih Tanyeri ve 74 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek mad
de ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 
7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelirlerin 
kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkındırma 
Fonu teşkili ile Onnan Köyleri Kalkındırma 
Kooperatifleri kurulması hakkında kanun tekli
fi Anayasa, Adalet, Orman ve Plân komisyon
larından 3'er üye seçilerek kurulan 73 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/583, 2/572, 2/515) 
(S. Sayısı : 584,584 ve 695'e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 
ıSayın Ömer Buyrukçu buyurun. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Saym 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Teklif edilen bu madde Geçici Komisyonda 

uzun uzadıya görüşüldü ve komisyonda görü
şürken, bu maddenin kanun tasarısından çı
karılmasının gereği olarak da bâzı arkadaşları
mız tarafından orman köylülerinin kalkınidırıl-
ması için bir fon kanunu teklif edildi. Bunun 
komisyonlarda görüşülmekte olduğu ve hattâ 
Orman Bakanlığının da bu konuda bir çalış
masının olduğu ve yakında bir fon kanununun 
getirileceği tezi ileri sürülmek suretiyle madde 
kanun tasarısından çıkarıldı. 

iSayın arkadaşlarım, Hükümet bugüne ka
dar orman köylerinin kalkındırılmasıyle ilgi
li bir fon kanunu teklifimi Meclise sunmuş de
ğildir. Bu konuda birkaç arkadaşımızın ver
miş olduğu kanun teklifinin de komisyonlarda 
ne hal alacağı belli değildir. 

Şimdi fırsat düşmüş iken, daha önce Mec
lisimizde görüşülmesi kabul edilmiş olup 694 
sıra sayısıyla gündeme girmiş olan, tasarıda 
olan bu maddenin burada görüşülerek kabul 
edilmesinde, orman ıköylüsünü bir an evvel 
kalkındırmada büyük faydalar olduğu muhak
kaktır. 

74 arkadaşımla birlikte vermiş olduğumuz 
bir kanun teklifinde bu husus inceden inceye 

tetkik edilmiş ve 13 ncü madde olarak da tek
lif edilmiş idi. 

Arkadaşlarım, orman köylülerinin durumu
nu bütün arkadaşlarım az çok izah ettiler, ben 
de şu hususu belirtmek isterim: 

Orman köylerimizi kısa zamanda kalkmdır-
madığıımız takdirde, ormanlarımızı kısa zaman
da yok almaya terk etmişiz demektir. Orman 
köylüsü zaruret içerisinde kaldıkça ormanları
mıza baskısı da o derece artacaktır. 

İşte orman köylüsünü kalkındırmak için ye
gâne çarelerden bir tanesi, diğer köylerden 
ayrı olarak, büyük meblâğları bulan bir fon 
tesis edilmek suretiyle kısa zamanda kredilen-
dirmek veya bu fonların bir tüzükle ne şekilde 
orman köylüsüne intikal ettirileceğini tespit 
edip, sağlamak ve orman köylüsünü bir nebze 
olsun bu yönden kalkındırmak lâzımdır. 

Yine önce yapmış olduğumuz teklifler de 
gelecektir; orman köylüsünün ormanların ge
lirinden en iyi şekilde istifade ettirmek... Bir 
de bu yönde faaliyet gösterdiğimiz ve kanun 
maddelerini buna göre tedvin ettiğimiz takdir
de hem orman köylüsünü zaruretten, yokluk
tan kurtarmış olacağız, hem de ormanlarımı
zı tükenmekten kurtarmış olacağız. 

Arkadaşlarım, bugüne kadar Orman Kanu
nunun 13 ncü maddesiyle orman köylüsüne in
tikali sağlanması istenen 50 milyon liradan or
man köylüsü istifade ettirilmemiş ve ayrıca, 
ormanlarımızdan elde edilen gelirden orman 
köylüsü yine hiç mi diyebileceğimiz nispette 
istifade ettirilmemiş ve kendi kaderleriyle baş-
başa bırakılmış iken, Anayasa bunu çok teh
likeli olarak görmüş, 1961 yılında orman köy
lerinin kalkınması mecburiyetini diğer köyler
den ayrı olarak vaz 'etmiştir. Bugüne kadar 
büz bu gereği yerine getirememişiz ve şimdi 
karşımıza bu fırsat çılkmış. Ormanların ka
dastrosu ve ormanların mülkiyeti ile ilgili me
seleleri halletmek üzere kanun teklifleri yap
mışız, maddeler getirmişiz, ama orman köy
lüsünün kalkınmasıyla ilgili maddeleri gerek 
komisyonda reddetmişiz, gerekse şimdi önü
müzde, belki de reddedebiliriz. 

Bizim bu fırsatı bir daha elde etmemiz müm
kün değildir. Bu kanunun 2 nci maddesini ve 
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tahditle ilgili maddelerini Meclisimize getirmek 
için tam 2 sene çalıştık, ancak bugün bunu sağ
layabildik. Eğer bu fırsatı da kaçırır isek, bel
ki 3 - 5 sene daha geçecektir, ama orman köy
lüsünün ve ormanlarımızın buna tahammülü 
yoktur. 

Bu bakımdan, maddenin şimdi olduğu gibi 
aynen geçmesinde hem ormanlar yönünden, 
hem de orman köylüsü yönünden büyük fay
dalar görüyorum. 

Yüce Meclisten olumlu oy kullanılmasını ri
ca eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Petrol Reform kanun tasarısı
nın açık oylama sonucunu arz ediyorum : 

Oylamaya 322 sayın milletvekili katılmış,, 194 
kabul, 114 ret, 14 çekinser oyu çıkmış olup ye
terli sayı sağlanmış ve tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

Sayın Hasan Tosyalı Millî Güven Partisi 
Grubu adına söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA

LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Türk Milletinin temelini teşkil eden, köylü
müzün 10 milyonunu ilgilendiren ve 35 bin köy 
muhtarlığı içinde 15 bin orman köyünü ilgilen
diren orman köylerini kalkındırma ile ilgili bu 
teklife Millî Güven Partisi öteden beri katıl
maktadır ve şimdi de bütün gücüyle bu madde
nin kabul edilmesi için çalışacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiyenıiz-
de en fazla fakir düşmüş, işsiz, güçsüz, çaresiz 
halde yaşayanlar 15 bin orman köyündeki on 
milyon orman köylüsüdür. Bunları kalkındır
mak, Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümünde 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin başta gelen 
vazifesidir. Bu, hem memleketimizde, Anayasa
mız çerçevesinde sosyal adaletin yerine getiril
mesi, hem de Anayasamızın bütün ilkelerine uy
gun olarak, hareket etmiş olmamızı gösterir. 

Muhterem arkadaşlarım, orman köylerimizi 
gezdiğimiz zaman kesin ve kat'i olarak görüyo
ruz ki, orman köylerinin bugün % 80 inin yolu 
yoktur, okulu yoktur, camisi haraptır, içme su
yu yoktur, çalışma sahası yoktur. Elli yıllık 
Cumhuriyet devrinde memleketimizin ancak yol 
giden yerine Devlet hizmeti götürebilmişiz, or
man ve dağ köyüne yol yapamadığımız için he

men hiç bir nevi Devlet hizmeti de götürememi-
şiz. Sanki 15 bin adet orman ve dağ köyü, san
ki on milyon orman köylüsü bu vatanın bir par
çası, bu milletin bir evladı değilmişeesine, iste
meyerek dahi olsa, orman ve dağ köylerini ih
mal etmiş bulunuyoruz. 

Artık Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünde, 
bugüne kadar istenmeyerek geri bırakılmış, ih
mal edilmiş bulunan orman ve dağ köylerimizi 
kalkındırmak Yüce Meclisimizin başta gelen va
zifesidir. Bu on milyon insan daha fazla kitle 
bekleyemez. Hiç bir sosyal güvenliği yok, dağ
dan, ormandan kasabasına hastasını getiremez, 
çocuğunu okutamaz, derdini hiç kimseye anlata
maz, ufacık bir mahkeme işi için günlerce yü
rüyerek şehir gelir, otel parası veremez; haki
katen büyük çaresizlik içerisindedir. 

Yatanımızın kurulduğu günden beri yüzyıl
lar boyunca dağ başlarını, orman içlerini kendi
ne vatan edinen bu aziz vatandaşlarımıza, artık 
hiç olmazsa bundan sonra Devletin el uzatması 
lâzım. Bunu her yılki bütçe müzakerelerinde ve 
Beş Yıllık Kalkınma Plânlarında dile getiriyo
ruz. Fakat, bunun direği olan parayı maalesef 
arzu ettiğimiz kadar tahsis edemiyoruz. Orman 
köylerimizin kalkındırılması için lüzumlu para
yı bu teklifte beyan edildiği üzere, hem Devlet 
bütçesinden, hem de orman köylüsünün yaşa
makta olduğu orman bölgesinden istihsal edilen 
ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin bir 
kısmını bu kalkınmaya ayırmak, hakikaten isa
betli olacaktır. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, Türkiyemiz-
de 60 küsur milyar liralık millî bütçesi olan 
Devletimizin bugüne kadar orman köylerini kal
kındırmak için 50 milyon dahi ayırmaması, çok 
kınanacak, çok tenkit edilecek bir husustur. Bu 
teklifte yine elli milyon lira Devlet bütçesinden 
bir temel katkı öngörülmektedir. Biz, Millî Gü
ven Partisi olarak 60 milyarlık yıllık bütçesi 
olan bir Devletin 35 bin köyünden 15 binini teş
kil eden, 35 milyon nüfusundan on milyonunu 
teşkil eden orman köylerine Devlet bütçesinden 
en az 250 milyon lira kalkınma parası olarak bu 
fona. Orman Köyleri Kalkınma Fonuna, para 
ayrılmasını uygun buluyoruz. 

Bunun üzerine, sayın arkadaşlarımızın tekli
finde olduğu gibi, şuradan, buradan toplanan 
diğer paralar ilâve edilmelidir. Aksi takdirde 
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bu kalkınma için muhtelif yerlere el atarsak ge
rekli parayı teminde güçlük çekebiliriz. Devle
tin, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünde mutlak 
surette işi ciddiye alarak, samimi olarak, haki
katen bugüne kadar ihmal edilmiş, fakir bıra
kılmış olan bu kitleyi kalkındırmadaki ciddiye
tini ve samimiyetini göstermek için en az 250 
milyon lira Devlet bütçesinden ayrılması gayet 
uygun olacaktır. 

Millî Güyen Partisinin bu tasarı hakkındaki 
düşüncelerini bu şekilde genel olarak arzettik-
ten sonra, tasarının Meclisimizce de daha iyi bir 
şekilde olgunlaştırılarak kabul edileceğinden 
emin olarak sözlerime son verir, partimiz adına 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına sa
yın Sabri Keskin, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA SABRİ KESKİN 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Müzakere mevzuu edilen 13 neti maddede, 
orman köylerinde ve orman civarındaki köyler
de yaşayan on milyonu mütecaviz vatandaşımı
zın kalkınmasıyla ilgili olarak getirilen tedbir
ler sıralanmaktadır. 

Bu köylülerin tarımsal, ekonomik ve sosyal 
gelişmelerini sağlamak acmacıyle 13 ncü madde 
bir fon kurulmasını derpiş etmekte ve bu fona 
varidat getirecek kaynakları tadat etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, orman köylüsüne 
bugüne kadar kâfi derecede el uzatılamadığınm 
ıstırabını duyan pek çok arkadaşımız meseleye 
el atmış ve bu arada, hafızamda yanlış kalma
mışsa, Adalet Partisi Samsun Milletvekili sayın 
Hüseyin Özalp da aynı (istikamette 'bir kanun 
teklifi vermiştir. 

Gene yanılmıyorsam, orman köylülerinin kal
kındırılması yla ilgili bu kanun teklifi aşağı yu
karı şimdi müzakere ettiğimiz bu 13 ncü mad
deye müşabih birtakım gelir kaynaklarını ihti
va etmektedir, bir fon kurulmasını derpiş et
mektedir; teknik bir komisyon olan Meclisimi
zin Orman Komisyonunda, Bakanlık yetkilileri
nin de hazır bulunduğu toplantılarda, müzake
re ve kabul edilerek bir neticeye bağlanmış ve 
zannediyorum. Bütçe ve Plân komisyonunda-
müzakere edilmek için sıra beklemektedir. 

Benim buradaki maruzatım şu olacaktır : Bu 
0831 sayılı Orman Kanunu ile ilgili değişiklik
leri huzurunuza getiren geçici komisyonumuz, 

şimdi müzakere ettiğimiz bu 13 ncü maddeyi 
yeniden müzakere etmek üzere geri alırsa, ben 
kendilerinden istirham ediyorum, teknik bir ko
misyon olan Orman Komisyonunda bir neticeye 
ulaştırılmış Hüseyin Özalp'a ait teklif ile Orman 
Komisyonunun görüşü bu komisyonda ele alı
nıp mezcedilerek Yüce Meclisin huzuruna geti
rilirse oradaki müzakere daha selâmetle yürür 
ve zaten Orman Komisyonunda Bakanlık ilgili
lerinin de büyük ölçüde görüşü alınarak bir is
tikamet verilmiş olan bu fonun tesisi, kaynak
larının tadadı hiçbir sakıncaya lüzum kalmadan 
kanun maddesinde yer alma imkânına kavuştu
rulur. 

Benim maruzatım bu noktaya müteveccihtir, 
getirilen bu 13 ncü madde gerçekten orman köy
lüsünün yerinde kalkındırılması için pekçok 
tedbirleri ihtiva etmektedir. Yalnız, Devletin 
umumî hayatında bu tedbirlerden hangisine da
ha çok iltifat edilmelidir, hangisinin bir ölçüde 
mahzuru vardır 1 Bunun tartışmasını Yüce Mec
lis huzurunda uzun boylu yapmamıza mâni ol
mak, selâmetle işi neticeye ulaştırmak arzetti-
ğim teklifin de nazara alınmasıyla mümkündür. 

Bu itibarla zannediyorum ki, Komisyon bu 
görüşümüze değer verecektir. Bu suretle 13 ncü 
madde hakkındaki görüşlerimizi ifade etmiş olu
yorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Üzdenoğlu, buyurunuz 
efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Arkadaşlarımız tarafından bir önerge ile 
metne alınması istenen 13 ncü maddenin Türk 
orman köylüsünün acı kaderini değiştiren ibir hü
küm olarak kajbul edilmesini gönülden temenna 
'edâyorum. Çünkü sayın 'arkadaşlarım, her büt
çede ve kanunun 'her değişikliğinde ve her ve
sile ile orman köylüsü için ağıtlar yakılmış, çok 
dokunakli sözler söylenmiş, nutuklar söylen
miştir. Bütün politikacılar, hepinijiz bazan ya
tırım amacıyle, ıbazan vatanseverlik duygularıy
la, Ibazan da hiçbir şey yapamamanın çaresizliği 
içinde bu konuyu huzurlara ıgetarir getirir ve 
sonunda tutanaklara söz 'geçirmeden de ileri 
gidemeyiz. 

Bu «gerçeğimiz, o kadar gerçeğimiz ki, 1956 
yılında çıkmış olan 6831 sayılı Kanuna göre 
her yıl Devlet Bütçesine orman köylüsünün 
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kalkındırılması için 50 milyon lira ödenek ko
nulması şart kılındığı halde, aradan geçen 16 
yıla rağmen (hatırımda yanlış kalmadıysa) 
şimdiye kadar bütçelere konan paraların topla
mı 23 milyondur. 

Bu çok acı bir sonuçtur, bu millete karşı 
taahhüde giren parlâmentolların, devletin ve 
hükümetlerin bu taahhütlerini yerine getireme-
ınıesıi demektir. Artık bu orman köylüsü dramı
na ciddî olarak el koymak lâzımdır, öylesine 
ki ; artık bu, konuşmalara, yatırımlara, nutuk
lara konu olmasın. 

Şimdi, 13 neü madde Geçici Komisyona •gel
miş, fakat çıkarılmış. Bir başka milletvekili ar
kadaşımız !bu konuyu 'ihtiva öden bir kanun 
teklifi getiriyor, o kanun teklifi beillki buraya 
kadar gelecek, (belki gelmeyecek. Ama sayın ar
kadaşlarım reform kanunları diye öncelikle 
görüşmeye başladığınız ve kararlaştırdığınız 
birtakım konular dururken, bu arada bir mil
letvekili arkadaşımızın bir teklifinin buraya, 
yakın bir zaman geleceğini ummuyorduk. Ya
ni tahminimdeki isabetsizliği mazur görün, fa
kat bir teklifin hükümet tasarıları varken tek
lif halinde buraya geleceğini çok arzu etmeme 
rağmen sanmıyordum. 

Öyle ise -gerçekçi olarak şimdi görüşmekte 
olduğumuz bu tasarıyı bir fırsat bilerek bü
tün partilere mensup değerli milletvekillerinin 
orman köylüsünün mutluluğu için, orman köy
lüsünü sefaletten kurtarabilmek için, orman 
köylüsü lehine olduğunu burada beyanlarınız
la tasdik ve tasvip etmiş olduğunuz bu 13 ncü 
maddenin Ibunaya monte edilmesinin lüzumlu 
olduğu, hattâ zorunlu olduğu ve bunun en 
isabetli noktasında olduğumuz kanısını huzuru
nuzda ifade etmek istiyorum. 

Bu, buradan -geçerse şu veya bu arkadaşı
mızın eseri değil, Yüce Mealisin eseni olarak 
geçecektir ve şeref bu Meclise aidolacaktır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bugüne kadar 
•gerçekten ciddî tedbir getirilmemiştir. Kanun 
çıkmış bütçeye para konmamıştır, orman içinde 
hayatla (boğuşan aşağı - yukarı 8 milyona yakın 

vatandaş var. Bunların 'hayatını değiştirebile
cek bir dönüm noktasında Yüce Meclisin artık 
şu veya bu düşünceyi, şu veya bu siyasî tercihi 
tamamiyle bir tarafa atmak suretiyle bu mad
deye, bu hükme sahip çıkmasının zaruri oldu
ğu 'inancını bir kere *daha huzurunuzda ifade 
etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, Orman Kanununun çık
mış olduğu 1956 senesinden bugüne kadar dört 
defa genel af gelmiştir. Aflarla orman köylüsü
nü doyurmak mümkün değildir arkadaşlarım.. 
Devletin suç işlemeye azmettirdiği orman köy
lüsü vardır; açtır, işsizdir, gerçekten mağdur
dur. Orman İdaresi kendisine 25 kilometre ile
ride yakacak için köye makta gösterirse, o köy
lü gerçekten mağdurdur. Bu aynı zamanda 
Devletin vatandaşı, orman köylüsünü suç işle
meye azmettirmesidir. Ama Devlet ormanlarını 
yakarak, kasıtla bu işin ticaretini yapanların 
da ikide bir laflardan yararlandırılmış olması 
Devletin bekası bakımından, Türkiye orman
larının bekası bakımından ciddî tehlikedir. Her 
zaman söyledik, bir genel affa karşı olduk; fa
kat özel afla meselenin en iyi şekilde çözüme 
'götürüleceği inancımızı da her zaman söyledik. 

Bir orman yağması, bir erozyon vardır. De
min de arz ettim; orman içinde Devletin suç iş
lemeye azmettirdiği fakir vatandaş da vardır. 
İşte hu 13 ncü madde arkadaşlarım bu yoksul 
ve kaderi ile haşhaşa kalmış orman köylüsü 
için, 8 milyonu aşan orman köylüsü için getiril
miştir. Lütfedip ibunu müştereken bir fırsat 
bilerek, hazır zamanı da gelmişken buraya mon
te edelim. Yalnız orman köylüsü değil Türk Mil
leti de zannediyorum ki, bu yerinde ve haklı ka
rarınızı bekliyor. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Normal çalışma süremiz bitmiş
tir. 

4 Ocak 1973 Perşembe günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,00 
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Beteol Retfiomnu Ranıunu ^asaraısıanm açıik Satmasına veırilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.; 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamoıoğlu 
Ali ihsan UlulbaJhşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Sali/h Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Fafesut 
Ferhat Nuri Yıldırım 
lerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataiöv 
öımer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 4S0 
Oy verenler : 820 

Kabul edenler : 1104 
Reddedenler : 114 

Çefeinserler : ıl4 
Oya katılmayanlar : 1H6 

Açık üyelikler : 112 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Ahım et ihsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
^arlas Küntay 
£asım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcroğlu 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Yaıkup Çağlayan 

Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçufoaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
AB. Uslu 

DİYARBAKIR 
Bdhzat Eğilli 
Necmettin Gönenıç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım; 

EDİRNE 
ilhama Erteım 
Teli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Necati Çakıroğlu 
F. Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğm. 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmem 

GAZİANTEP 
firdem Ocak 
M. Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet tpeık 
[. Kayhan Naipoğ'lu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANB 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akıgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

ıSPARTA 
AH İhsan Ballım 
lusuf Ulusoy 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Tekin Erer 
Nuri Eroğatti 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
A. Şer^f Lâç 
Osman özer 
Akgün Silivri li 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Jevket Adalan 
Mustafa Akan 

Muzaffer Fazlı Arınç 
'"jurhanıettîn Asutiay 
Münir Daldal 
Âli Naili Erdem 
Şinası Usma 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküznim 
ismail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 
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KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Tutfhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Tungut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Baha Müderrisoglu 
Talisin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

İsmail Hakkı Şengüler 
MANİSA 

Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Ay'bar 
ıSieyfi Güneştan 
Albdülkadir Kermıooğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaıoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğh 
Haydar özelp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
/aşar Bir 
tiungor Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Doğan Kitaplı ' 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Ö«zalp 
ismet Yalçıner 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SIVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koral tan 
Yusuf Ziya önde.r 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mıelhmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Balhri Karakeçili 
Vehibi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğhı 
Kevni Nedimofflu 

[Reddedenler] 
ADANA 

Ali Rıza Güllüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepuıar 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 

ANKARA 
Kemal Ataman 
OrJıan Birgit 
ibrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Oengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budat 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Kemal Erdem 
Mehmet Nurettin San-
dıkçııoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BURDUR 
^adir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
îbrhaim öktenı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Arslan. 
Hüdai Oral 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdii 

(iıyasettin Karaca 
GAZİANTEP 

Şinasi Çolakoğlu 
Ali ihsan Göğüs 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Abmumcu 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
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rendelioğlu 
ifüseyin Dolun 
Übraihiım Eimalı 
Bahir Brsoy 
Orhan Eyüfboğlu 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Reşit Ülker 
Lebi't Yurdoğlu 

İZMİR 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan 
Coşkun Kara g ö" zo ğl.u 
Talât Orhon 

Kemal Önder 
KARS 

Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mdhmiet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşangil 
Mehmet Yüceler 

AMASYA 

Kâzım Ulusıoy 

ANTALYA 

Hasan Ali Gülcatn 

BALIKESİR 

Salih Zeki Altunbas 

ADANA 
Fazıl Güleç ~ 
Ali Cavit Ora/l 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Tnirkeş 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHESAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KUUAJÜLI 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Mustafa Kutoilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Mehmet Özdal 
lıbralhim öztürlk 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ne mnin Neftçi 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

ORDU 
Memdııh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
ıSami Kumhasar 

SAKARYA 
M. Vedat Ömsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
ıVihat Kale 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Ovet 

srvAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Erogan 
Ekrem1 Kangal. 

[ÇeMnserler] 

ÇORUM 

Ali Naki Ulusoy 

ERZİNCAN 

Naci Yıldırım 

HATAY 
ıbdullah Uılii 

İZMİR 
Nihad Kürşad 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıikçı 

KONYA 

irfan Baran 
1. Etem Kılıçoğlu 

[Oya katılmayanlar] 

Kasım Küfrevi 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 
ANKARA 

Oğuz Aygün (İ.) 
Osman Bölükbaşı 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet QeMk 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

Fikreıt Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR, 
öihat Bilgehan 
Mehmet Niyazi Gürer 

M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Yılma'z Alpaslan 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Melhmct Arslantürk 
Necati ÇakıroğTu1 

Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipına r 

URFA 
Necati Aksoy 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Celâli Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

MARAŞ 
M. Neat Çuhadar 

SAMSUN 
Baihattıkı Uzunoğlıı 

TOKAT 
Yusuf Uysal 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

Osman Tan 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
BOLU 

Kemal Demir (B.) 
BURSA 

Srtuğrul Mat 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
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Arif Tosyalıoğlu 
DENIZLI 

Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 

Hasan Değer 
AMüllâtif Ensarioğb1 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgtto. 
Rasim Ginisli 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğltı 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

1 
1 
I 
] 
] 
I 

Çetin Yılmaz 
İSTANBUL 

ibrahim Abak 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
Ilhami Sanear 
ismail Haik'kı Teikinel 
A. Turgul Topaloğlu 
Necdet Uğur 
.fieh met Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Akın özdemir 
Ali Nalkıi Üner 

KARS 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
Mehmet Türkmenoğlu 

KTRKLARELÎ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

1 Sabri Yahgi 
KONYA 

Necmettin Erbakan 
Sezai Ergun 
ihsan Kabadayı 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 

MARAŞ 
1 Atillâ İmamoğlu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NÎÖDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

1 Ata Topaloğlu ' 

[Açık üyelikler] 
*.ğn 1 1 
Vydın 1 
3ursa 1 
Diyarbakır 1 
Sdirme 1 
Elâzığ 2 

Hatay 1 
Kocaeli S. 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

—. 
Yekûn 12 

Orhan Vural 
SAKARYA 

B. Turgut Boztepe 
SAMSUN 

Yaşar AKaı 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SÎVAS 
Valhit Boaatii (Bşk. V.)1 

Mustafa Timisi 
TEKİRDAĞ 

Nedim Karalhalil 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Reşit önder 

TRABZON 
Alunet ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

VAN 
Kinyas Kartal 

.ehmet Salih Yıldız 
(I. Â.) 

YOZGAT 
.ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

m*»m 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

32 NCİ BİRLEŞİM 

3 . 1 . 1973 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

5. — İçel Milletvekili Öelâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya

bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınea 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. —»İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
oknllarm kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al-

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair Öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — îçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili ilhan Açıkalm'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
taiı'ın, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanm 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekili' Gıyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mıntakasınm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»' yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 19G6 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. _ îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin doğılmasmde.ki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksac'jy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler okluğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaran
ca bir genel görüşme açılmasına dadı* önergesi 
(8/17) 

26. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorununnız 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasalın 



— 3 — 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme acı
masına dair önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatl.ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel- göıüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 ncd maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci madutsi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına <k.ir 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açıllmasma dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anıl
masına dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı taraflı
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/30) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın .88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37). 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarmca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana eıkarılmarsmı 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci madutsi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddtsi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit eto.ek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına O.oir 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak birim 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri t ts-
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılm;-' sı
na dair önergesi (10/46) 



42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu iktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazım nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 ncd maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

43. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
içdn alınması gerekil tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi u \a -
rmca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzım gel en 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıvle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mtı 3is 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatif çilliğih hu la kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin neier 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması <c;il-
masma dair önergesi. (10/50) 

46. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

47. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca l i r 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

48.— içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyan ri

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öı er* 
gesi. (10/53) 

49. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbîrleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek im re 
Anayasanın 88 ncd maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

51. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendiıilimesi Are 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/56) 

52. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
killide desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amıacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıvle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilm'esi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. —- Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından incirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi. ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasma dair önergesi. (10/62) 

58. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk»ün, 
istanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sdvas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/6-8) 

61. — Samsun Milletvekilli Kâmran Evliye-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'mn, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarım, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. — îçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
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I Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırlan içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyanınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekilli İbrahim öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç, ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasma dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or« 
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarmca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
I Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenim-



ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekilli ibrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlar-inm vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girim esi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Milletvekili Üzer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

74. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
içel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. —• Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair Önergesi. (8/37) 

77. — Gaziantep Milletvekilli Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ye sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

81. — Içei Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol aîtma alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 

-açılmasına dair-önergesi. (10/82) 
84. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 

ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, imam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — izmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — İçel Milletvekili Çetin Yılımaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'ın, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 

Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural ille 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit -etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» mn kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 



101. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amaeıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — İçe! Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amaeıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzca tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amaeıyle Anayasanın 88 nci madde uya-
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rmca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
Önergesi. (8/48) 

110. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarmca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amaeıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — İçel Miletvekili Celâl Kargılı'nm, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve 'nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amaeıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
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nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/109) 

121. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Türk sporunun sorunlarım ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşı
nın, Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında, C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan To-
paloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kal

dırılması ve mal varlığının Türk Petrolleri 
A. O. na devri ve bu ortaklıkça kurulacak da
ğıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı 
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi 
hakkında ve akaryakıt, anadepo, depolama sa
tış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepo-
ların Devletleştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Maliye, Ticaret, Adalet, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu 84 sayılı Geçici Komisyon 
raporu (1/656, 2/35, 2/631, 2/632, 2/635) (S. 
Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 22 . 12 . 1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya
pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkilen ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine a.lan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO" tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 



6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdı 
llamamcıoğlu'nnn, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — içel Milletvekili Çetin Yılmazın, içel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair içişleri 
Babanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
di'beyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
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19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
mm, Elmalı hudutları içindeki Karagül'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, H-
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay* 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
«dilenlere dair içişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusn (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
gözlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa-
so ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulai/ia projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
nından sözlü sorusu (6/120) 

•47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, 1 Ocak 19.68'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiran tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 



53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 
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63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz-
iü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakarımdan sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'ııun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Corum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
/•nkara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Vurgunun basılma olayına dair İçişleri Baka
rımdan sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
ııar'ın, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve-



rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — istanbul Milletvekili ibrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
mn, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Er verdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk ErvGr-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarım ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi

len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in. 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Üu^er'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasın daki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarımdan sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü nıejolam gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 
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95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
in, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/1S7) 

97. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmın 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (0/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çiıımento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
nıın, İmam - Hatip" okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral' 
in, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü so-rusu C6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/İ98) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

İİ2. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur' deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 



- 15 — 

116. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şalısın dö
vüldüğü iddiasına dair içişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi işler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka-
nmdan sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
lu'ııun, istanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan rapürtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilımi Işgüzar'm, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki mil î park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp j^apılmadığma dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekilli tlyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — izmir Milletvekili Münir Daldal'ın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — istanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözdü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - iş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — istanbul Milletvekili ilhan Daren-
delioğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223)~ 

131. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğiıı'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmssuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/2301 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili ismail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er-
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dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasiLyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Ormar* 
Bakanından sözlü sorusu (6/235). 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın. 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

143. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
Türk Basın Birliği Resmî İlânlar Şirketinin tas
fiye durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/237) 

144. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

145. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

146. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
İçişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkın
da C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/596; 
C. ıSenatosu: 1/74) (M. Meclisi ıS. Sayısı : 529, 
529'a 1 nci ek ve 529'a 2 nci ek; C. 'Senatosu 
S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 7 . 4 .1972, 
19 . 9 .1972 ve 1.12 . 1972) 

X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge

çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 3. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 neu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydm Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 mci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı 'Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 ta
rih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Komis
yonu raporu (2/368) (iS. Sayısı : 245 ve 245'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971, 
27 . 6 . 1972) 

5.. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim veı Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo^-
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 .1972) 

6. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Üygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se-
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çilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

X 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu 
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle 
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy 
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak 
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek kn 
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon rapon 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 v, 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4.1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 8. — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldöni' 
münün kutlanması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları (1/658) (ıS. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2.11.1972 ve 29.11.1972) 

9. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün. 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato 
şunca yapılan değişiklikler hakkında M. Meclisi 
İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/162 
2/163; C. Senatosu : 2/12) (M. Meclisi S. Sa 
yısı : 192, 192'ye 1 nci ek, 192'ye 2 nci el-
192'ye 3 ncü ek ve 192'ye 4 ncü ek C. Senatosu 
S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1970, 
15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971, 26 . 4 . 1972, 
21 .12 . 1972) 

10. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma tari
hi : 29 . 11 . 1972) 

X 11. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu 
ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sa
yılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair, C. Senatosu Çanakkale Üyesi Zi
ya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Re
formu kanun teklifleri ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonlarından seçilen 8'er 
üyeden kurulu 83 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) 
(S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi: 19 .12 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

' ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 nııma-
ıh Kararnamenin meydana getirdiği tesir-
ri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 

'npümasma dair önergesi ve Meclis Araştırma 
komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
Oağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
ıı ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek-
"rinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
ilanında alınması gerekli tedbirleri tespit et-
nek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
'^ilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos-
al durumuna yaptığı etkileri önlemek inaksa

lı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
»nergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra-
ooru (10/1, 10/6] (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
-arihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
ni arının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
espit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
••ereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo-
>n raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
arihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyaemm meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 
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X 5, — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi .-
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teşki
lâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Plan komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/65; C. Senatosu : 2/273) (M. Meclisi 
S. (Sayısı : 2, 2'ye 1 nci ıek ve 2'ye 2 nci ıek; C. 
Senatosu S. Sayısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 12 . 1969, 16 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

8. — izmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı iş ve işçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

9. —• Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'ın, içişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında ıçalışan ımemurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı ıkanuna ıgeçici hir madde 
eklenmesi hakkında kamun teklifi ve içişleri 
ve Plan (komisyonları raporları (2/269) (S. Sa

yısı : 721 ve 721'e 1 cnci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 .1972) 

10. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan istiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

11. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat Zabiti ve ihtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

12. — Anayasa Mahkemesine Yasama meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek ve 
514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

13. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 
nci maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/163; C. Senatosu: 1/98) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye 1 nci ek ve 
687'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 134) 
(Dağıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972, 14.10.1972 
ve 9 . 12 . 1972) 

14. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişlleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtıma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

15. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Saüüh Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli Idarei Uımıımiyei 
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Vilâyat Kanununun 118 ve 136 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

16. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
(Komisyomı raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

17. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

X 18. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi! ve Bütçe Karma Komisyonu r&poıruna da-
ri, C. Senatosu ve Bütçe Karma Kjomdsyonu Baş
kanlıkları tezkereleri! ( M. Meclisi : 2/758; C. 
Senatosu : 2/34) (M. Meclisi IS. Sayısı : 775; C. 
Senatosu IS. ıSayısı ••: 158) (Dağıtma tarihi : 
22 . 12 . 1972) 

X 19. — M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de 'değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2/757; C. Sena
tosu : 2/36) (M. Meclisi S. iSayısı : 776; C. Se
natosu IS. ISayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
22 . 12 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfdlkoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/96) (S. Sayısı : 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2.1. 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural üe Sinop Millet
vekili Hilmi îggüzar'rn ve Kocaeli Milletvekili 

Vehbi Engiz'ün, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

22. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 , 12 . 1972) 

23. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Bifat Öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(IS. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

24. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, fesinden beş sene ayrı kalan karı, ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı-' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tâdili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
.(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıltma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

26. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 

.Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nei ek) (Dağıt
ıma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

27."— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(IS. Sayısı : 368, 368'e 1 nei ek ve 368'e 2 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

28. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
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ile cezalandırılmıaları 'hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 3ı69'a 1 nci ek ve 3ı69'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

29. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Ârslan Bo-
ra'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S, Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında ikamın teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (iS. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 .12 . 1972 

31. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tâdiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri - 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

32. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesıine (ilişkin kanun teklifi» ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (.S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

33. — Nevşehir Milletvekilli Salâlhatitin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile içel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline söbebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun 'teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (IS. Sayısı : 683 ve 683'e .1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

35. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 

kadınların miiniı etek giymelerinin memı'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet.Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Saıdeittiin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

38. —• Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nın dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

39. — 1328 doğumlu, AıUi Kızı Zeliiha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

41. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sııltan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel. affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve. 27. 12 . 1972) . 

42. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko-' 
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci eık) (Dağıitma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

43. — 5 . 1 .. 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
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J 0 9 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair karnın tasamı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 noi ek) 
(Dağıtana tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

44. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (IS. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

45. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'ın özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 noi ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

46. —• 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlıı'nun özel affına dair 
ıkanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (İS. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

V 
iKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan 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 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.hı 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayıaı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sat ıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 7. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
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Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamaeıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, içişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret övct'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 11. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

12. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
içişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Xomisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

13. — Gümrük ve Tekel Hakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile 'bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plan 
komisyonları raporları (1/139) (»S. Sayısı /: 110, 
LlO'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

14. — 14 . 7 . 19.65 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
v e l . 1 2 . 1 9 7 2 ) 

15. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plan komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nei ek ve 362'ye 2 nci 
efe) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

16. — Arşiv kanunu tasarısı ve içişleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 oıci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — 7116 sayılı imar ve iskân Bakanlığı 
Kuruluş ve görevleri hakkımdaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve imar 
ve Isıkân ve PLan komisyonları raporları (1/543) 
OS. Sayısı 684 ve 684'e 1 nci elk) (Dağıtma ta
rihleri : 25 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri ve Plan komisyonları tnaporları 
(1/506) (S Sayısı : .670 ve <67Ü'e 1 tnci ek) (Da
ğıtana tarihleri : 12 . 15 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 
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X 19. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan Kararın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plan komis
yonları raporları (1/145) (S. Sayısı: 677, 677'ye 
1 (nci ek ve '677'ye 2 aıci >e.k) (Dağıtma tarihle
ri. : 16 . 6 . 1972, 3 . 7 . 1972 ve 1 . 12. 1972) 

X 20. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/115) (S. dayısı : 678, 678'e 1 nci ek ve 
678'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972, 
3 . 7 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

21. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve iSağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 16 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

22. — Atatürk Akademesi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporla
rı (1/540) (S. .Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972 

X 23. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrceahik ve muafiyetleri hakkında anlaş
maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka
tılmasının uygun bulunduğunla dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plan komisyonları 
raporları (1/34) (S. Sayısı : 746 ve 746'ya 1 
nci ıek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 10 . 1972 ve 
1.12 .1972) 

24. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kamınla deği
şik 137 ncd 'maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plan 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

X 25. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı: 
753 ve 753'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

26. — Kumluca'nın Sarıkavak köyü hane 
188, cüt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Eıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

27. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

28. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi 'kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(IS. Sayısı : 691 ve 691te 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

29. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/520) (S. 
Sayısı: 694 ve 694'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 
17 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

30. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (ıS. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 31. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

32. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asuıtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basm 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, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) ( 
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33. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nei maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtana ta
rikleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12;. 1972) 

34. — Mehmetoğlu Eliften doğma, 1933 do
ğumlu Boğazlıyan Kazası Deveci Pınarı Köyü 
nüfusuna kayıtlı Abdülkadilr Şener hakkında 
Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/673) ('S. Sayısı : 75:2 ve 752'ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 10 . 1972 ve 
26 . 12 . 1972) 

X 35. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26.12.1972) 

36. — İsımailoğlu 1931 doğumlu İlhan Cum
hur Türker'in Özel Affına dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/702) (S. Sa
yısı : 780) (Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1972) 

37. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e İ nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

38. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair Ikanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek; 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

39. — Edirne İli Lalapaşa İlçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
CS. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci -ek, 346'ya 2 ncü 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

40. — Kastamonu İline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 

in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

41. — 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 Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (tS. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 

42. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

43. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' d e 
nüfusa kayıtlı Hüseyimoğlu 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, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971 , 1.2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

44. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğhı, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'< 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri '. 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

45. — İstanbul illinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çartırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu "(3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15.. 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 
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46. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Cilt 20, ıSayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

47. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesiinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalîa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (ıS. Sayısı : 511 ve 511'e 1 ncii 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

48. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 

689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

49. — Nevşehir 'Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Assubay Üstça
vuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : 718 ve 718'e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 11 . 7 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

50. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (iS. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

51. — 6197" sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (iS. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

»&<i 

(Millet Meclisi 32 nci Birleşim) 




