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130 

130:131, 
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IV. — Başkanlığın 
nuşlara 

'•Genel Kurula su-
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A) Gündem dışı konuşmalar 132 
1. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Kara-

osmanoğlu'nun, çay üretiminin dunumu ve 
alınması gereken tedbirler konusunda gün-
günidem dışı demeci 11312 :fl.,34 

2. — Kahraman M araş Milletvekili Ha-
lit Evliya'nın, Kartalkaya Barajı ile ilgi
li olarak acilen alınması zorunlu tedbirler 
konusunda gündem dışı demeci. 134:1135 

3. — Siirt Milletvekili İdriıs Arıkan'ın, 
Güney - Doğu bölgesinde açılmış olan tü
tün piyasasındaki aksaklıklar ve Grümrük 
ve Tekel Bakanının tutuimu hakkındaki 
ıgündem dışı demeci ve Grümrük ve Tekel 
İBafeanı Mahmut Türkmenoğlu'nun cevabı 135:139 

Sayfa 
B) Tezkereler ve önergeler 139 
1. —• Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/186) 139 

C) Danışma Kurulunun teklifleri 
1. — Danışma Kurulunun, 6831 sayılı 

Orman Kanununun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin önce
likle ve gündemdeki bütün işlere takdimen 
görüşülmesine dair önerisi 

V. — Görüşülen işler 
1. — İsparta Milletvekili Süleyman De-

mirel ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştiri
len 34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının de-
ğiştirilmeisine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 (arkadaşının, 31 . 8 . 1956 gün 
ve 6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü 
maddesinin değiştirilmesine, Kocaeli Mil
letvekili Sedat Akay'm, 6831 sayılı Or
man Kanununun 1744 sayılı Kanunla de
ğiştirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü 
Ye 5 nci fıkralarının değiştirilmesine; Rize 

139 

139 
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Sayfa 
Milletvekili Yılmaz Karaosmaııoğiu'nun, 
31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Orman Ka
nununun 20 . 6 . 1973 gün ve 1744 sayılı 
Kanunla değiştirilen 34 neü maddesinin 2 
nei fıkrasının 'değiştirilmesine ve Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akaıy ve 3 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa 20 . 6 . 1973 
tarihli ve 1744 savdı Kanunla eklenen ek 
3 neü madde (A) fıkrası (c) bendinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Ta-

Sayfa 
rım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Komis
yonları raporları. (2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 
2/112) (S. Sayısı : 24) (139fl72 

VI. — Sorular ve cevaplar 172 

172 A) Yazılı sorular ve cevaplan 
1. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöV 

ün, Antalya televizyonuna ilişkin sorusu 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Or-'han Bir-
git'in yazılı cevabı (7/101) 172:173 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1973, Ocak, 
Şulbat 1974 aylarına ait M. Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu (5/16) (S. Sayısı : 
26) Genel Kurulun (bilgisine sunuldu. 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ebevit ve 13(4 
arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nei yılı nedeniy
le bazı suç ve cezaların affı haJkkında; İsparta 
Milletvekili Süleyman Demirci ve 14 arkadaşı
nın, af; Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 7 
arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili cezala
rın affı hakkında; Konya Milletvekili Necmet
tin Brbakan'ın, Cumhuriyetin 50 nei yılı af; 
Konya Milletvekili M. Kuıbilây İmer ve 3 arka
daşının, genel af; Ankara Milletvekili M. Ke
mal Erkovan ve 2 arkaidaşınm, bazı suç ve ce
zaların affı hakkında ve Çorum Milletvefoili 
Yasin Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cuımhuriye-
tin 50 nei yılı sebelbiyle çıkarılması düşünülen 

'bazı suç ve cezaların aiffına mütedair kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/123, 
2/12, 2/37, 2/78, 2/92, 2/107, 2/124) (S. Sayı
sı : 25 ve 25'e 1 nei ek) nun görüşülmesine de
vam olunarak 16 ncı maddesinden itibaren mad
deleri kalbul edildi ve tümü ad okunmak sure
tiyle acık oya sunuldu; oyların sayımı sonucun
da kalbul olunduğu açıklandı. 

11 Nisan 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,00'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanveküi 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
Erzurum 

Zekâi Yaylah 

Divan Üyesi 
Siirt 

tdris Ankan 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

11 . 4 . 1974 Perşembe 
Teklifler 

1. — Kize Milletvekili O. Yılmaz Karaos-
nıanoğlu ve 4 arkadaşının, Orman Yüksek Mü
hendisliği Halk ve Yetkileri Ha'kkıntla Kanun 
.Teklifi (2/152) (Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Komisyonlarına) 

2. — Samsun Milletvekili Fuat Uysal'ın, 
Sosyal Sigortalar Kanununun 78 nei Maddesi
nin Değiştirilmesine dair kanun teklifi 

(2/153) (Sağlıık ve Sosyal İşler ve Plan Komis
yonlarına) 

3. —• Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Kok
sal ve 21 Arikadaşmın, 506 (Sayılı Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun 36 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/154) 
(Sağlık ve Soisyal İşler ye Plan Komisyonları
na) 
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4. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
47 .arkadaşının, doktorların tahsilleri kadar 
ıMedburi Hizmet Yüklenmelerine ve Reçetelerin 
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmasına 
dair Kanun teklifi (2/155) (Sağlık ve Sosyal 
İşler ve plan komisyonlarına) 

5. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lu'nun, 21 Mayıs 1953 tarih ve 6085 Sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununa Ek Madde Eklen
mesine dair 13 . 5 . 1964 tarih ve 471 Sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/156) (İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

Sözlü sorular 
6. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Kon

ya'nın, Kulu İlçesi Merkez İlkokulu öğretme
nine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/100) 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, İçişleri Bakanının Bütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/101) 

8. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin' 
in, Kastamonu'da - Sosyal Sigortalar Kurumu 
şulbesinin açılmasına ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/102) 

9. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Kocaeli hudutları içinde'ki trafik kazalanna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden 
alınmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

11. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'm, Haşhaş ekicilerinin durumlarına iliş
kin Barbakandan ısözlü soru önergesi (6/105) 

Yazılı sorular 
12. — Bursa Milletvekili Mehmet Turgut' 

un, bir millî bankamızdaki suiisltimal iddiasına 
ilişkin İmar ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/114) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Devlet istikraz tahvillerine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/115) 

14. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydm'ın, Dalama Bucağındaki ortaokula iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/116) 

15. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin 
Ezman'm, 1973 - 1974 yılları Bingöl illine ayrı
lan ödeneklere ilişikin Bayındırlık ve Köy İşle
ri ve Kooperatifler bakanlarından yazılı soru 
önergesi (7/117) 

BİRİNOÎ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanveikili Rasim Haneıoğlu 

ıDİVAN ÜYELERİ : Zekâi Yaylalı (Emırum), Enver Akolva (iSivaıs) 

(BAŞKAN — Millet Meclisinin 65 nci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

©AŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere basa
cak yoklamaya katılmalarını rica ederim. 

(Yotklamia yapıldı) 
(BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş-

ımdlere başlıyoruz. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL IKURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. •— Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, çay üretiminin durumu ve alınması 
gereken tedbirler konusunda gündem din deme
ci. » 

[BAŞKAN — Gündem dışı konuşma taleple
ri vardır. Üç arkadaşa söz vereceğim. Konuş
malar 5 dakika ile sınırlı bulunmaktadır. 

Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmaıı-
oğlu, .çay konuşunda gündem dışı söz talep 
etmişlerdir. Buyurunuz Sayın Karaosmanoğlu. 

O. YILMAZ KARAOISMANOĞLU (Rize) 
— Sayın Başkan, Millet Meclisinin saygı de
ğer üyeleri; 

Ekonomik ve sosyal yönden son derece önem
li 'bir konuyu dile getireceğim. 

Hopa'dan Perşembe ilçesine kadar beş ilin 
>çok mühim bir slorunu olan çayla alâkalı ma
ruzatımı arz etmek üzere huzurlarınıza çık
mış bulunuyorum. 

ıÇay, Çin ve Hindistan'da milâttan çok ön
ce üre'tilmtesine, kullanılmasına rağmen, bizde 
1918 yılında ilk defa denenmiş olup, 1938 yı
lında 135 kilolgramlık üretimle işe başlanmış, 
196:2 yılında yurdumuz ihtiyacını karşılar se
viyeye ulaşmış, 1963 yılından sonra da ihracı
na başlanmıştır. 

iDoğu Karadeniz illerinin ve özellikle Rize 
ilinin çay ekiminden önce yetiştirildiği top
rak maJhsulleri, çay ekiminden sonra tamamen 
değişmiştir. Artık Rize, çay ekiminden önce 
yetiştirdiği toprak mahsullerinden olan pirinç, 
'fındık ve narenciyeyi değişen klimatalojik fak-
itröler sonucu yetiştirememektedir. Rizelinin 
toitemi demek olan lahana, fasulye ve mısır'ı 
artık yetişmemektedir. 

Rize çayının vasfı hakkında uzun müddet
ten beri dedikodular yapılmaktadır. 1948 -
11949 yıllarında iki yıl üst üste Londra'da R. O. 
IMiENNıELL laöoratuvarlarının çalışmaları ay
nen şöyledir : 

ıF.O.P. tipi çayımız için, «Sıkıca kıvrılmış te
miz, uzun, ince ve silap yapraklardan müteşek
kil olup, uzun zamandan beri Darpeelling ve 
ISeylan çaylarında gördüklerimizden çok daiha 
üstün vasıflıdır. Böyle (bir çay Avrupa'nın he
men .h/er memleketinde büyük bjr kolaylıkla 

satılabilir, satış piyasası bulalbilir.» denilmek
tedir. 

iP.O.'P. tipi çayımız ise muntazam, iyi biçim
li ve güzel renktedir. 

ORANJ FANİNGfS çayı ise «Parlak ve mer
gup altın başlı olup, İran ve Orta Doğu piya
saları için son derece cazip» denilmektedir Şu 
'hale göre Rize çayı için çıkartılmak islenilen 
'vasıfsızlık dedikoduları keenlemyekün, vasıf
sız bir iddiadır. 

Yurt dışından getirilen kaçak çaylar, Tür
kiye'den yurt dışına kaçırılan çaylar veya 
ucuz fiyatla satılan çaylar çeşitli sıhhî veya 
(gayri sıihllıî boyalarla boyanmış olan çaylardır. 

[Doğu Karadeniz illerinin ekonomik omur
gası çay yaprağına oturtulmuştur. Özellikle 
«Rize - çay» demektir. 

Tüm ekonomik hayatımızı etkileyen çay 
lüreitimi, teknik tarım ve modern işletmecilik 
•kurallarına uyigun yapılmaktadır. Çelikle üre
time, gübreleme, budama ve haşatın öğneltilnıc-
nıiş olması, iicsıeıl gelen eki erin devamını zorla
maktadır. 1973 Rize il yıllığında çay sorununun 
altyapısı ille alakartı şu alt sorunlar sıralanmak
tadır: 

la) Sayıları 1 034'ü bulan çay alım yerleri
ne giden yolların standart dışı oluşu taşımayı 
güçlendirirken, maliyeti yükseltmektedir. 

|b) Yöredeki çay üretimi ile imalat kapasi
tesi araismdaM aşırı dengesizlik kalite ve maliye-
ti aksi yönde ötlkilemelktediır. 

c) Mubayaa ve imalat personeli ehliyetsiz, 
Itelknik uygulamalar kifayetsizdir. 

d) Kalite ve kantıite itibariyle dünya çay 
piyasasını elinde bulunduran ülkeler lokal kü
çük aıtelyeler sistemi ile ve modern makinelerle 
çalışırken, bizde dev fabrikalarda iptidai makine
lerle imalat yapılmaktadır. ÇAY - KUR, orga
nizasyon ve metot araştırmalarına kalen başla-
yamamıştır. Devlet Planlama Teşkilâtının 1974 
yılı Programının 125 nci sayfasında 1972 yılı 
rdtdıtesinlin 217 milyon, 1973 yılı rekoltesinin 
220 milyon, 1974 yuh mahsûlünün ise 165 milyon 
(kilogram olması önerilmiştir. 

Halbuki, 1973 yılı rekoltemiz tertip olunan, 
«apitaınan 220 milyon kiloıgram değil, 24 milyon 
kilogram ndksanıiyİG 196 milyon kilogramdır. 
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Zinaiat Odaları Biriliğinin 86 numaralı yayı
nımda, Türkiye'de Toprak Mahsullerinin ekono-
fmjik analizimde şöyle ilginç bir tablo yer almak
tadır: Devlet Planlaama Teşkilâtının 1966 yılın
da İkinci Beş Yıllık Planın Özel İhtisas Komis
yonu raporunda kuru çay fiyat inin 17,5 lira 
olımiası önertilirilîen,' bunun % 72'simin müstahsi
le, % 28'iıûn ise maniplasyon ımıasrafları olarak 
ayrılması gerektiği belirtıilmiş olmasına rağ-
rnen 

1970'te yaş yaprak 16,80; kuru çay 37,83 li
ra, 

1.197(1'dje 19,62 ve paketelenmiş olmak şartı 
lile kuru çay 42 lira, 

1972 yılında 18,82 lira ve 41,94 liraya, yük-
seıltıiilmlişltiiır. Yıaımi, öneriden altı yıl sonra müs-
tahs'iıle ödemen para, % 72'den % 45'e düşmüş, 
manlipilasyon masrafları % 28'den % 56'ya yük-
söltıilınuLşıtıir. 

Bu talbl'o tüm çıplaklığı ile göstermektedir 
ki, kuru çay maliyetindeki artış müstabsile öde
nen paradan değil, işletme - idare masrafları
nın anormalliğinden il'eri gelmektedir. 

'Muhterem arkadaşlarım, çay sektörüyle 
alakalı bazı önerilerimi arz edeceğim. 

ıÇAY - KUR yasal değişikliklerle güçlü ha
le getirilmelidir. Zira, Kamu İktisadî Teşebbü
sü olmasına rağmen 440 sayılı Kanunla çelişen 
hülkümleri vardır. Yönetim Kurulu sayısında 
değişiklik gerekmektedir. Çay, yeni modern 
teknolojiyle, yeni yöntemlerle imal edilmelidir. 
:Fabırika ile atelyelerin dağılışları çeşitli siya
sî 'baskılar ve Bizans usulü entrikatif metotlar
la Doğu - Batı, Kuzey - Güney arasındaki çok 
çirkin ve isabetsiz bir dağılış göstermektedir. 
Yapılacak yeni tesisler bu haksızlıkları gideri
ci nitelikte lokal bir dağılım disiplini içinde ol
malıdır. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, vakti
niz dolmak üzeredir. 

O. YILMAZ KARAOiSMANOĞLU (Devam
la) — Daiha başlamadım efendim. 

BAŞKAN — Beş dakikayı geçiyorsunuz 
efendim. 

O. YILMAZ KARAÛSMANOĞLU (Devam
la) — Konuşamamanın ilk duvarlarını zorlu
yoruz da, geç başlıyalbiliyaruz. 

Devlet Planlama Teşkilâtının dâhi siyasî 
bakımlarla sıkıştırıldığı bir dönemde cihetteki 

bu tip durumlar olacak. Türkiye'deki çay satı
şının azlığı ve çay sektörünün paketlemesin
den müşteki çay sektörünün orijinal dertleri 
vardır. LTzıın yıllardan beri Hopa ile Ordu ara
sında yetiştirilmekte olan cayın paketlenmesi 
Ankara ve İstanbul'da yapılmaktadır. İzah et
mek ve açıklamak görekir ki, bu isabetsizdir ve 
Iböhemaihal Ankara ve İstanbul'daki tesislerin 
Ordu - Artvin arası lokal çay yerleşme merkez
lerine taşınmış olmasında elbette ki büyük fay
dalar vardır ve olacaktır. Uzun müddetten be
li kefen bezi misali, bez torbalar içerisine dol
durulan hidroıskopik madde çay, kamyonlar 
sırtında taşınmakta, ağırlaşmakta ve bazı kişi
leri zenginleştirmektedir. 

Özellikle kaçak çak tüketimi sureti 'katiye-
de «önlenmelidir. ÇAY - KUR'un 50 mei yıl neş
riyatında aynen şu ilginç rakamlar göze çarp
maktadır': 1966'da İstanbul'da 2, milyon kilo
gramlık çay tüketimi 1972 yılında 4 648 000 ki
lograma; Ankara'da 1 360 000 kilogram 
2 628 000 kiloigrama, İzmir'de 1 048 000 kilo-
ıgram 1 740 000 kilograma çıkmıştır. 

Halbuki, ibuna karşılık Doğu ve Gdiney Do
ğu ilerimizde Adana'da 580 bin kilogram altı yıl 
sonra 431 bin kilograma, Hatay'da 102 bin ki
logram, 70 bin kiloigrama, Diyarbakır'da 108 

l.lbin kilogram 89 bin kiloigrama düşmüştür. 
Kaçak çayın satılabildiği vilâyeti erde tab

lo bu derece ilginçtir ve üzüntü vericidir. Ne
rede tekel kolcusu, Türk zabıtası ve meri Cum
huriyet kanunları, bilinemez elbette. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, son 
cümlenizi rica edeoeğim. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devam
l a ) — Bitiriyorum efendim. 

Arkadaşlar, Türkiye'de çayın beğenilmeme
si, cayın kalitesinin bozuk olması veya bozuk 
yaprak toplanmasından ziyade, Gromelleırin zey
tinyağı sıkandalı misali bunun üzerinde oynan
mak istenen çirkin kumarın sonuçlarıdır. 

Yaş çay yaprağının fiyatı ne olmalıdır ? Bu
nun için birkaç söz söylemek suretiyle cümlemi 
bağlıyorum. 

Çay üreticisine yapılan haksızlıklar artık 
su yüzüne çıkmıştır. Yeşil altının kara talihini 
değiştirecek iktidar iş başındadır. Halkın veya 
temsilcilerinin söyleyebildiği bu tip ortamlarda 

) kurum olarak, fert olarak, iktidar veya muhale-
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£et olarak elbette müşterek sorumluluklarımız 
vardır; aynı gemide yolculuk halindeyiz. 

Halkın hakkını halka veren bir politika izle
mek, çaycının hakkını çaycıya vermeye yetip ar
tacaktır bile. 

Seçim bildirgelerimizde, «Taban fiyatlarının 
saptanmasının zorunlu olduğu ürünlerde küçük 
çiftçiyi koruyucu bir prim sistemi uygulanacak
tır; taban fiyatlar daha gerçekçi ve adaletli ola
caktır.» denilmektedir. 

«Tarımda üretim ve gelir düşüğü kalırsa, 
pazarlama düzeyi, üretici ve tüketiciyi sömüren 
bir düzen olursa, ekonomimizin tümünde mey
dana gelecek aksaklıklardan, dengesizliklerden 
giderek köylüler işçiler de, biz de zarar görece
ğiz,» denilmektedir. 

Kalkınmaya köyden başlamak, üreticinin 
mağduriyetini izale eylemek, üretim, tüketim 
gücünü dengede tutmak suretiyle Doğu Kara-
denizin şikâyetini, t ar] anını şikâyetini giderebil
mek üzere yeşil altına esas karşılığını verelim. 

Bunun için birer cümle ile izah edeceğim 
dört türlü esas var sayın Başkan: 

Yaş çay yaprağı fiyatı için, bu yetmiş yıllık 
nebatın ilk maliyet masrafları; dal temizliği, 
çapalanması, çırpması, kış zayiatının temizliği, 
yılda iki defa ot ve dikenlerin temizliği, hayvani 
gübre, gübrelerin taşınıp verilmesi, kimyevî 
gübre, çay toplama işçiliği ve yaprağın alım ev
lerine kadar taşınması ücreti, .dekar başına 
1974 yevmiye rayici ile, 4205 lira tutmaktadır. 

Bu hesaba göre, yaş yaprak maliyetinin, de
kara 400 kilogram hesabiyle 812,5 kuruş civa
rında olması gerekmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın özel İhtisas Ko
misyonu Raporunun 20 nci sayfasında, 1971 yı
lında 1 kilogram yaş yaprağın 392 kuruş olması 
önerilmişti. 1971 - 1973 arası % 50 pahalılıkla 
196 kuruş; 1973 - 1974 arası % 45 fiyat artışı 
264 kuruş olmak üzere toplam 852 kuruş eder. 

Gelir Vergisi Kanunun 202 sayılı,.. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, sözünü
zü kesmek mecburiyetinde kalacağım, son cüm
lenizi rica ediyorum. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
Son cümlemi söylüyorum. 

Bir başka hesap: 1948 de 150 kuruş iken bir 
dolar'm karşılığı, yaş çay yaprağının fiyatı 
180 kuruştan muamele görmekteydi. Halbuki bu 

hesapla bugün yaş yaprak fiyatına intikâl eder
sek; 17,40 lira verilmesi gerekmektedir. 

Bütün bunları bir tarafa bırakıyorum. Cum
huriyet Halk Partisi ile Millî Selâmet Partisinin 
müşterek Hükümetinin tütün müstahsiline tat
bik etmiş olduğu bir fiyat var; 1973 fiyatları
na % 70'e yaklaşan bir zamla bir hesap yapıl
mıştır. Ben de aynı hususu istirham edeceğim. 
Geçen seneki bir Kg. yaş yaprak fiyatına 
% 70 zam yapıldığı an, fiyatımız arzuladığımız 
seviyeyi bulmakta, 765 kuruşa ulaşmaktadır. 

Fert başına yıllık çay sarfiyatı 800 gr. ci
varındadır. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, çok rica 
ediyorum, müsamahamızı suiistimal etmeyiniz. 

Ö. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
— Benim istirhamım şu: son cümle ile, yalnız bi
raz uzun bir son cümle ile arz edeceğim. (Gü
lüşmeler) 

Çay fiyatı politikasında bugüne kadar takip 
edilen «düşük kalite düşük maliyet» formülün
den vazgeçilerek, yüksek kalite için yüksek ma
liyet esasına eğil inmelidir. Çay şeridi, insanının 
yan yaprağına, normal insan yaşantısına dek 
ekonomik olanaklar sağlandığı gün, behamahal 
çok daha iyi vasıflı yaprak verecektir. 

ÇAY - KUR aklığı yaş yaprağı aynı gün iş
lemeye başlayabilirse, iyi bir seleksiyonla çok 
daha kaliteli, noksansız, iç ve dış piyasada tutar
lı çay elde edilebilecek demektir. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu... 
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 

— Bağlıyorum. 
BAŞKAN — Ne zaman bağlayacaksınız? 
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 

—Ekonomik güçlülük, mutluluğun da, özgürlü
ğün de, toplum birliğinin de esasıdır, diyorum. 
Doğu Karadeniz insanının ekonomik... 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, sözünü
zü kestim efendim, lütfen buyurunuz, çok teşek
kür ederim. 

2. — {Kahraman Maras Milletvekili Halit Ev-
liya'nın, ıKartalkaya Barajı ile ilgili olarak aci
len alınması zorunlu iedb'irler konusunda gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Kahraman Maraş'm Kartalkaya 
Barajı ile ilgili acilen alınması zorunlu tedbir
ler hakkında sayın Halit Evliya, buyurun efen
dim. 
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HAIİİT EVLİYA -((FC-.ihpa.man Maraş) — Sa
yın Başkan. Yüce Mecl:sin değerli üyeleri; 

Huzurunuzda, Kahraman Maraş'm iktisadî ka
derinde olduğu kadar sosyal hayatında da fev
kalâde önemli olan bir konuyu dile getirmek ve 
bu konu ile ilgili olarak alınması z:orunlu olan 
tedbirleri ifade etmek üzere bulunuyorum. 

Nüfusunun % 70'inden fazlası zira ati e uğra
şan, dolayısıyle iktisadî hayatı tamamiyîe zira-
ate bağlı diyebileceğimiz Kahraman Maı-aş'm, 
Pazarcık ve Maraş ovalarında 31 480 hektar 
araziyi sulayacak Kartalkaya Barajı. 1971 yılın
dan itibaren kısmen köylünün ve çiftçinin hiz
metine girmiştir. Geçen -sene 20 bin hektar ara
ziyi sulayan ve bu yıl da 4 bin hektar araziyi 
sulayacak kanallarının ikmal edileceği mezkûr 
ıbaraj, % 60 sulu ziraatı sağlayacak kapasitede 
olduğu hesaplanmış, bunun için de su modülü 
olarak, saniyede 0,87 litre/saniye su modülü he-
saıbedilmişti. Ancak, Türkiye'de ziraatın geliş
mesi, ziraî gübrelerin toprağın su ihtiyacını ar
tırması nedeniyle bu su modülü 0,87 litre/sani
yenin çok üstünde, -aşağı - yukarı 1,5 litre/sa
niye olarak geçen seneki uygulamalardan anla
şılmıştır. 

20 bin hektar arazi üzerinde yapıldığı halde 
geçen ısene Kartalkaya Barajında su yeterli ola
mamış, Devlet Su İşleri fevkalâde müşkül du
rumda kalmış, köylü, çiftçi ve Devlet Su İşleri 
;karşıkarşıya gelmiştir. Hal ıböyle iken, Muhtı
ra hükümetleri zamanında Kartal kay a Barajın
dan Gaziantep içime suyu için önceleri 1 500 lit
re/saniye ve bil ahar a da 3 000 litre/saniye ol
mak üzere içine suyunun 'buradan alınması plan
lanmış ve bu sene de ihalesi yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Kahraman Maraş için 
önemini yukarıda arza çalıştığım Kartalkaya 
Barajı, Gaziantep'e kış - yaz, gece - gündüz 
3 000 Litre/saniye su verdiği takdirde artık 
Kahraman Maraş ovasını sulayacak bir baraj 
vazifesi mi, yoksa Gaziantep içme suyu için bir 
havuz vazifesini mi göreceği münakaşa konusu 
olacaktır. 

Türkiye'nin en çok nüfusu artan vilâyeti 
olan Kahraman Maraş'ta ne derece işsizliğin ol
duğunu anlamak için fazla düşünmek gerekmez. 
Programında sosyal adaleti, sosyal dengeyi ta
hakkuk ettireceğini ifade eden Hükümetten, 
yatırımlarda öncelik beklemek hakkımızdır. 

Bu sorunun halledilmesi için acilen alınması 
lâzımgelen meseleyi arz ediyorum. 

Komşumuz Gaziantep'in susuz kalmaması 
ve Maraş ovasının da sulama imkânlarının te
min edilmesi için, güzergâhı boyunca hiçbir 
faydası olmayan Ve hiçbir istimlâk sorunu ol
mayan Göksu'nun Kartalkaya derivasyonu aci
len düşünülmelidir. Sadece bir tünel ile Kartal
kaya'ya deriye imkânı olan Göksu için şimdiden 
'Hükümet projeyi hazırlamalı ve bu projeyi Ga
ziantep'e su verileceği zamana kadar tahakkuk 
ettirmelidir. Aksi halde <«Su kullananın» diyen 
Sayın Başbakanın Hükümet döneminde Kahra
man iMaraşlıların kendi topraklarından çıkan 
suyunu kullanma arzusu ve temayülü içinde 
olacaklarını arz eder saygılar sunarım. (A. P. 
sıra hırından alkış 1 ar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Halit 
Evliya. 

3. — Siirt Milletvekili İdris Artkan'ın, Gü
ney - Doğu bölgesinde açılmış olan tütün piyasa
sındaki aksaklıklar ve Gümrük ve Tekel Bakanı
nın tutumu hakkındaki [gündem dm demeci ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Mahmut Türkmenoğ
lu'nun cevabı, 

'BAŞKAN — Güneydoğu bölgesinde a.çılup 
devanı etmekte olan tütün piyasasının mevcut 
durumu ve aksaklıkları hakkında Sayın İdris 
Arıkan, buyurun. 

İ JDRIS ABTKAN (Siirt) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

'Geçen taf ta açılıp halen devam etmekte olan 
Güneydoğu tütün piyasası ile ilgili olarak lü
zumlu gördüğüm bazı 'maruzatımı, tütün piyasa
sının açılışında müşahede ettiğimiz bazı aksak
lıkları ve özellikle Sayın Tekel Bakanının par
tizan ve taraf tutucu bazı hareketlerini muhte
rem huzurunuza getirmek, ıttılaınıza arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Piyasanın kesin açılış tarihi Sayın Bakan 
tarafından bölge milletvekillerine zamanında 
haber verilmemiş, bu suretle bazı milletvekille
ri piyasanın açılışını izlemek imkânını bulama
mışlardır. Piyasanın açılışı konusunda kesin bir 
tarih verilemediğinden, bazı milletvekilleri seç
menleriyle, tütün ckieisiyle, Tekel Bakanının 
mahalline gittiği zaman da beraber olmak im
kânını bulamamışlar; bu da onları, Sayın Baka-

http://-((FC-.ihpa.man
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mü partizan 'tutumu yüzünden biraz müşkül du
ruma düşürmüştür. 

.Sayın Bakan hundan bir ay önce Vilâyet 'Te
kel Başmüdür]eriyle Ankara'da bir toplantı 
yapmış ve Tekel Başmüdür]erinden muhitin; Te
kel. hususiyetleri, tütün hususiyeti ile ilgili bazı 
bilgileri almıştır. Hatta ve hatta bu toplantıda, 
kulak gazetesinden aldığımız haberlere göre, 
ıSaym (Raıkan, «Ağaları Güney ve Güneydoğu
dan kaldıracağız, onların kökünü kazıyacağız. 
[Eğer bu, mümkün olmazsa şu gördüğünüz mili
tanlarla bu ağırlığın kökünü kazdıracağız ve 
tütün ekicisinin yüzünü güldüreceğiz» demiş. 
Bilâhara yaptığı icraatla tütün ekicisinin yüzü
nü güldürmediği gibi, ağalar hakkında, «lTüc-
ear» diye nitelendirdikleri kimseler hakkında 
da sömürü bakımından hiç bir müspet icraat 
yap am amı şiar di r. 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, Ankara'da 
bir ay evvel Tekel Baş müdür! eriyle birlikte 
toplantı yapmış ve bu a.rada seçim bölgem olan 
(Siirt Başmüdürümden Siirt'in sorumlanyle ilgili 
olarak bilgi almıştır. Akabinde Siirt'te tütün 
piyasasının açılacağından bir gün önce Siirt 
Tekel Başmüdürünün tayini yıldırım telle baş
ka bir yere yapılmış, kendisi geçici görevle baş
ka bir yere atanmıştır. Bu atama tamamen par
tizan bir zihniyetle yapılmış 'bulunmaktadır. Zi
ra, buradaki tutartsıızlık da şurada açıkça sırıt
maktadır: 'Madem ki, Başmüdürü yerinde bı-
rakm ayacaksınız ne diye adamı Ankara'ya ge
tirtirsiniz, Ankara'da ondan bilgi alırsınız ve 
Ibilâhara piyasamın açılacağı tarihten bir gün 
önce adamı yıldırım telle, sanki bütün tütün pi
yasasını mahvetmiş ıgdibi, başka bir yere geçici 
görevle atansınız? Bu tamamen partizanca bir 
tutumdur, partizanca bir tayindir. 

Seçim bölgem olan Siirt ilinin Kozluk, Sa
son, Kurtalan, Beşiri, Batman gibi kazalarında 
tütüne verilen fiyatlar ile, civar yerlerde tütüne 
verilen fiyatlar .arasımda secim •bölgemin aleyhi
ne açık ve bariz farklar vardır. Bunun sebebi, 
fbölgeye verilen Tekel eksperlerinin gerekli eh
liyete ve kalbiliyete sahiıbolmayışlarındamdır. 

BAŞKLAN — Sayın Arakam, vaktiniz dolmak 
üzeredir, lütfen son cümlenizi söyleyin. 

İDRItS A'ETKAN • (Davamla) — Meselâ, Siirt 
ilinin Kurtalan ilçesindeki tütünlere verilen or
talama fiyalt, aldığımız haberlere göre 14 lira 

civarındadır. Bu durum, emsal itibariyle bu yıl . 
ve geçen yıl verilen fiyatlara yakın olup, ekici
yi mağdur edici niteliktedir. Beyanların aksine, 
bir kısım tütün ekicisinin yüzü maalesef gülme-
ımiştir. Tütün alımı, Sayın Bakanın beyanları 
hilâfına ağır ve ekiciyi mağdur edecek bir tem
po ile yürümektedir. Bölgeye gerekli miktarda 
eksper verilmediğinden, alını bölgelerinde alım 
sadece bir tek bölgede yapılabilmekte ve zaten 
altyapı yatırımlarının çok bozuk olduğu muhi
timizde köylü köyünden kazaya kadar tütününü 
getirmek zoruyla kanşıkarşıya kalmakta, bu 
külfete katlanmak istemeyen bazı köylü ekini
ni mecburen tüccara kaptırmak durumuyla kar-
şıkarşıya bulunmaktadır. Bu durumun devamı 
halinde piyasanın iki aydan daha aşağı bir za
manda kapanacağına ihtimal verilmemektedir. 

| Böljgede tütün mahsulünün tüccarın eline g-eç-
j meşinin müsebbibi Tekeldir. Kaldı ki, bölgede, 
| Batı Anadolu'da olduğu gibi bir tüccar yoktur, 
\ resmen tüccar sıfatını haiz olan kişiler yoktur. 
; Ortada mevcut «aracı» diye nitelendirilen kişi-
• 1er, Tekelin bu yıl yaptığı kusurlar yüzünden 
i tütünü «tüccar» diye nitelendirilen kişilere sat-
İ mıak zorunda olduğu kişilerdir. 'Malûm olduğu 
i üzere, ekicinin tütün mahsulünü tüccara satma -
! sında bir mecburiyet yoktur. Tekel, beher eki-
I ciye verdiği avans miktarının tavan haddini 5 
I bin liradan daha yüksek tutsa, alını noktaları-
i nın miktarını artırsa bu durum haliyle ortadan 
ı kalkacaktır. Bazı tütün ekicisi mahsulünü daha 
j yerdeyken 'satmaktadır ve bu yıl satmıştır. Bu-
I nun sebeibi, avansın kendisine kafi gelmemesi, 
I alımın sadece bir yerde yapılmakta olmasıdır. 
i Saniyen piyasanın geç açılışı yüzünden ekici 
! son bahanda topladığı mahsulünü elinden çıkar-
! mıak zorunda kalmıştır. 

BAŞKAIN — Sayın Arıkan, bağlayınız efen
dim. 

İDKilS ARIıKAN (Devamla) — Bağlıyorum 
efendini. 

Bakan, basma intikal eden beyanlarında, 
Bakanlığın yukarıda sayılan kusurlarını, «şir
ket» diye nitelendirdiği tütün tüccarlarına yük
lemiş ve kulaktan dolma bilgilerle cenan - tüc
car ilişkilerine yanlış teşhis koymuştur. Tütün 
tüccarlarının cenanlarla ilişkileri yoktur. Ce
nan, toprak sahibi ile anlaşıp tütünü yarıyarıya 
eken topraksız köylüdür, ortakçıdır. Bunun da 
sebeibi muhitteki toprak dağılımıdır. 

— 133 — 
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Sözlerimi burada bağlarken netice olarak ! 
şunu arz etmek isterim: 

<Bu yıl Doğu ve Güneydoğuda açılan tütün 
piyasası, Sayın Tekel Bakanının partizan ve ta
raf tutucu •beyanları ve hareketlerinin nedeniy
le gayriâdil bir düzeyde cereyan etmektedir. 
Köylünün, tütün ekicisinin yüzü gülmemiştir, 
bazı yerlerde ağlamaktadır ve bunun yegâne sc-
*bdbi, Tekel Bakanının partizan ve taraf tutucu 
beyanları ve icraatlarıdır. 

'Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Arıkan. 
Cevaıp vermek üzere '.Sayın Türkmenoğlu, 

buyurunuz efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli 'milletvekilleri.; bu yıl tütün piyasalarında, 
sanıyorum ki, ilk defa bu kadar yaygın bir şe
kilde piyasa yerinde takiibedilerek ekicinin ya
rarına bir işlem, uygulama yapılması için Ba
kanlığımca olağanüstü bir gayret sarf edilmiş
tir. Tültün piyasa .bölgelerinden alınan haber
lerden, basında çıkan haberlerden bu konuda 
başarıya ulaşıldığı kanaati bizde hâkim olmuş
tur. 

Tütün piyasaları, boyunca, muhalefet millet
vekillerinden ilk defa burada bir şikâyet alıyo- -
ruz. Her hangi bir yerdeki uygulamadan dola
yı, herhangi bir şikâyet Bakanlığımıza bugüne 
kadar gelmemiştir. Halbuki bundan evvelki pi
yasalarda çok çeşitli şikâyetler olur, muhalefet 
ve iktidar milletvekilleri değişik şekilde yapılan 
uygulamalardan, üreticinin sızlanmalarını Ba
kanlığa iletirlerdi. 

Bakanlığımıza «partizanlık yapıyor, taraf 
tutuyor» diye ithamda bulundu değerli millet
vekili arkadaşımız. Partizanlık yaptığımıza bir 
örnek olarak da, Tekel Başmüdürünü yerinden 
aldığımızı gösterdiler. 

Tekel [Başmüdürünün yerinden alınmasının 
herhangi bir partiye, partizanlıkla bir ilişkisi 
olduğunu sanmıyorum. Bu tamamen Tekel Mü
dürlüğü içerisinde idarî bir tasarruftur. Türki
ye'de yeni bir politikanın uygulanmasında buna 
gerek duyulmuştur. Aynı şekilde, eksperlerden 
değişik şekilde şikâyetler okluğu için, Güneydo
ğuda birçok konularda, eksperler birçok bölge
lerde yerleri değiştirilmek suretiyle bu sene her 

hangi bir şikâyet olmamasına azamî gayret sarf 
edilmiştir. Başmüdürün de alınması böyle bir 
şikâyetin vukubulmaması için öntedbir olarak 
düşüniUmüştür, geçici olarak alınmıştır. 

Biz taraf tutuyoruz arkadaşlar, üreticiden 
yana bir taraf tutuyoruz. (C H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Üreticiyi sömüren, onun emeğini alın terini 
sömüren kişilerin tarafını tutmuyoruz, bu açık. 
(O. H. V. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Tekel kanununa göre 'Doğuda, Güneydoğu
da, bilhassa değerli milletvekili arkadaşımın 
belirttiği Siirt bölgesinde, «cenan ve şirket» 
şeklinde üreticinin emeğini sömüren bugüne ka
dar işletilmiş bir mekanizma, bir düzen vardır; 
yerinde tespit edilmiştir. 

.HAYRETTİN UYSAL (ıSakarya) — Feodal 
düzen o. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Silvan'da 3 400 
üretici var, 2 milyon 300 bin kilo tütün üret
miş. Silvan'da Pazartesi günü 1 Nisanda piya
sayı açıp bu yıl Tekelin uygulamadığı politika
yı açıkladığımız zaman, ki, o politika tamamen 
kanuna uygundur; Tekel Güneydoğuda bir üre
ticiden 2 500 kilodan fazla tütün almaz, tütün 
ekimi bir izne tabidir, kocan verilir; koçanı 
alan kimseler, bu tütünü ekebilirler. -3 400 kişi
ye koçan verilmiştir; her hangi bir tütün ekim 
ıbelgesi olmayan, tütün ekimiyle ilişkisi olmayan 
10 kişi, bu koçan verilen, adına «cenan» denilen 
kimselerin namına tütün diktirmekte, onların 
adına bir torba mühürle bugüne kadar bir torba 
ikoçan bir arada Tekele gelmekte, mühürleri bas
mak suretiyle tütün satmakta... 

İDRİlS ARIKAN (iSiirt) — Onu bilmiyor
sun, öyle değil. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Yerinde tespit 
ettik efendim. Ona da cevap vereceğim efendim, 
Bademler'de basın toplantısı yaptık açıkta. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, Sayın Arıkan, 
müdahale etmeyin. 

Devam edin Sayın .Bakan. (O. H. P. sırala
rından karşılıklı söz atmalar) 

Dinleyelim arkadaşlar, bir dakika. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Silvan'da; 
«Tütün ekim müsaadesi olan kimselerden t ütü-
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nü alacağız, koçanı olan kimse bizzat gelecek 
imza atacak; imza .bilmiyorsa parmak basacak, 
vekâlet ısuretiyle tütün almayacağız; tütünü, 
'Tekele kaydedilen üreticiden, alacağız, kocanda 
fotoğrafı olan kişiden alacağız, tütünü resmen 
•sahibi olandan alacağız» dedik. «Parayı da ona 
vereceğiz» dediğimizde, o gün aksanı basın men
suplarının, Tekel yetkililerinin, Sayın Diyarba
kır Valisinin huzurunda 10 kişi geldi Silvan' 
dan. Yalvarıyorlardı, «Sayın Bakanım kurtar 
bizi» diyorlardı. «Neden kurtaracağım sizi, siz
lerle benim bir ilişkim yok» dediğimde, bana 
söylenen şu idi: «Silvan'daki tütünlerin hepsi 
bizim; biz bunun, bir yanım yarıcı olarak yap
tırdık; yarısı bizim, yarısı cenanındır; ama onu 
da karaborsa aldık, o da bizim» diyorlar idi; 
«Siz şimdi parayı cenana verdiğiniz zaman, o 
parayı hize vermeyecek, mahvolacağız, aman 
bizi kurtar Bakanım, tövbe olsun bir daha yap
mayacağız» diyorlardı. (O. H. P. sıralarından 
.gülüşmeler) 

(Bunlar, Sayın Diyarbakır Valisinin huzu
runda söylenen lâflardır. Bu şekil bir uygulama 
Siirt'le, Sason'da, Kozluk'ta, Beşiri'de, Batman' 
•da açık amit .söylenmiş; aynı şeyler .Muş'ta da 
söylenmiştir; kürsüden söylenmiş, herkese ifade 
edilmiştir. «Yaptığımız i ş kanunîdir. Karaborsa 
işlem, satış, alım kanunen yasaktır, bizce tanın
mamaktadır; önceden işlem yapıldıysa bozul
sun ; Tekele satılsın. Biz şirket mensubu tanımı
yoruz» diye ifadede bulunduk. Bu ifademiz eğer 
taraf tutmaksa - ki, taraf tutmaktır - biz tütün 
üreticisinin tarafını tutuyoruz. .Karaborsacının, 
vurguncumun, soyguncunun tarafını tutmuyo
ruz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, şid
detli alkışlar) Bu böyledir. 

Bizim buradaki uygulamamızdan önce, bü
tün Adalet Partili ve diğer partilerin milletve
killeri Güneydoğu, Karadeniz ve Ege bölgele
rinde, bölgelerin tüm milletvekilleri, parti far
la gözetnıeden, senatör ve milletvekilleri top
lantıya çağrılmış, öntedbirler için görüşleri alın
mış, şikâyetleri dinlenmiştir. (A. P. .sıralarından 
«iNe zaman?» seksleri) Her birisine özel mekltup 
gönderilmiştir, gelen arkadaşlarım buradadır. 
Onların da önerdiği tedbirlerle piyasa günü ön
ceden belirtilmiştir. 1 Nisanda Diyarbakır Mil
letvekilleriyle ıberaber hepsine haber verilmek 
•suretiyle Diyarbakır'a gidilmiştir. Siirt'ten, is
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t edikleri halde, «Milletvekillerinin haberi yok
tur» diye geçilmemiştir. Siirt'e gittiğimiz gün 
de ayrıca belirtilmiş, Siirt'te alım yapılmıştır. 

Bizim bu uygulamamızdan gocunanlar varsa, 
olabilir; ama bizim kararımız kesindir. Biz ka
nunlara uygun olarak, üreticiden yana bir poli
tika uyguluyoruz. Bu politikada her hangi bir 
partizanlık, bir tarafgirlik yoktur. Cenanlardan 
hlalk Partilileri seçmiyoruz. Cenanlardan koca
nı olanlardan şu parti, bu parti demiyoruz. 
Ama, partizan uygulamalara son vermek için, 
yerine göre eksper değiştiriyoruz, yerine göre 
başmüdür alıyoruz, yerine göre idarecilerle ted
bir alıyoruz, yerine göre de... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yerine göre 
de genel müdür alıyorsunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) —Elbe t t e ; yerk 
ne göre genel müdür de alıyoruz. Bu şekilde bir 
uygulamaya müsaade vermiyoruz. Bu uygula
mamız, bu seneki tütün piyasalarının başarısın
da esas olmuştur. Siirt'te geçen yıl 11. lira. olan 
ortalama fiyat, bu yıl J9 - 20 lira •civarındadır. 

İDRİS ARIKAN (Siirt) — öyle değil maale
sef, öyle değil. 

GÜMRÜK VE TEKEL [BAKANİ MAHMUT 
TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Sonucuna ba
karsınız, istatistiklerin sonucuna bakarsınız. 

'Geçen yıl 18 lira olan başfiyat, bu sene 22 
lira olmuştur. 

İDRİS AR1İKAN (Siirt) — Kaç kilo aldın, 
kaç. kilo0? (O. H. P. sıralarından «Senden başka 
müdahale eden yok, sus» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan... 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (Devamla) — Geçen yıllar, 
uzun yıllar, geçmiş 10 yıl içerisinde artma Siirt 
bölgesi iran hemen hemen 2 - 8 lira civarında 
kalmış, bir yılda 9 liralık fiyat farkı yapılmış-' 
tır. Bu fiyat farkı ile alını yapılmaktadır. Alım
ların sonucunda ortalama fiyat 19 - 20 lirayı bu
lacaktır. Hiç. kimsenin bundan endişesi olmasın. 
Tütün piyasalarından dolayı arkadaşlarımız 
tenkid edecek bir husus bulamayacaklardır, 
bunun için ü/dilmektedirler. 

Saygılar sunarım, efendim. (C. H. P. sırala
rından «iBravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türk-
nienoğlu. 

Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. •— Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/186) 

(BAŞKAN — 'Gündeme geçiyoruz efendim. 
Bir Başkanlık tezkeresi vardır, okutuyorum 

efendim. 

Genel; Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri
nin, hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle 
izin istemleri Başkanlık Divanının 11 . 4 . 1974 
tarihli toplantısında uygun görülmüştü)'. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk, 20 gün, 
hastalığı nedeniyle, 5 . 4 . 1974 tarihinden iti
baren. 

ıMuğla Milletvekili Ün at Demir, 20 gün, ma
zereti nedeniyle, 11 . 4 . 1974 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — İzin taleplerini teker teker oku
tup, oylarınıza sunuyorum. 

«Mardin Milletvekili Ahmet Türk, 20 gün, 
hastalığı nedeniyle 5 . 4 . 1974 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Ahmet 
'Türk'ün hastalığı nedeniyle izin talebini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

«'Muğla Milletvekili Ünat Demir, 20 gün, 
mazereti nedeniyle, 11 . 4 . 1974 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Muğla Milletvekili Ünat De-
mir'in mazeretine binaen 20 günlük izin talebi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
ibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) DANIŞMA KURULUNUN TEKLİFLERİ 

1. — Danışma Kurulunun, 6831 sayılı Orman 
Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin öncelikle ve gündemdeki 
bütün işlere takdimen görüşülmesine dair önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir öneri
si vardır, okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 9 
6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü mad

desinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
öncelikle ve gündemdeki bütün işlere takdimen 
görüşülmesinin Genel Kurulun onayına sunul
ması önerilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanı 
K. Güve.n 

C. H. P. Grup 
Başkan vekili 

İstanbul 
N. Uğur 

M. S. P. Grubu 
Görevlisi 

Bolu 
H. Aytaç 

A. P. Grup 
Başkanvekili 

Aydın 
N. Menteşe 
D. P. Grup 

Başkanvekili 
Niğde 

M. Altınsoy 
C. G. P. Grup 

Başkanvekili 
Konya 

V. Tanır 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirci 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının, 
31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; Koca
eli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 sayılı Orman 

Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkraları
nın değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı 
Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 gün ve 1744 sa
yılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesine ve KocaeU Milletvekili 
Sedat Akay ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
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Kanunu?ıa 20 . 6 . 1973 tarihli ve 1744 sayılı Ka
nunla eklenen ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) 
bendinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri v& Plan komis
yonları raporları (2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 
2/112) (S. Sanısı : 24) (1) 

©AŞKİAN — Hükümet ve Komisyon? Bura
dalar. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

13u kanuna ait raporu okutuyorum efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Lüzum yok 

İSayın Başkan. 
BAŞKAN — tKisadır efendim. . ' 
(Plan Komisyonu raporu okundu) 
'RAıŞIKAN — Raporun tümü üzerinde, grup-

Jar adına siöz isteyen bulunmamıştır. 
ıŞaihısları adına söz isteyenleri okuyorum: 

Sayın Sedat Akay, Sayın Reşit Ülker, Sayın 
Hayrettin Uysal, Sayın Ömer Buyrukçu. 

Başka söz isteyen var mı ? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup 

adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
HÜSEYİN EiRÇELİK (ıDenizli) — Ben de 

söz istiyorum iSayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen? Yok. 
Cumlhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına, 

buyurun Sayın. Hasan Tosyalı. 
O. G. P. GRUBU ADINA HAŞAN TOSYA

LI (Kaisltamonu) —• Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

'6831 sayılı Orman Kanunu ile ilgili olarak, 
orman köylülerimiz lehine bir çok değişiklikle
ri hedef alan, beş - altı tane değişik kanun tek
lifi, Orman Komisyonunda ve Bütçe - Plan Ko
misyonunda birlikte müzakere edilmiş ve nihaî 
!bir metin halinde yeni bir 34 ncü madde Bütçe -
Plan Komisyonu tarafından Yüce Meclise sevk 
edilmiştir. 

(Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu olarak, 
"ön teklifi vermiş olan çeşitli partilere mensup 
arkadaşlarımızı candan teibrik ederiz. Zira, 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü. maddesi, 1956 
- 1958 devresi arasındaki şartlara göre, yalnız 
Orman Bakanlığı görüşü ile, orman köylüsünün 
durumu iyice tetkik ve takdir edilmeden ve bil-

(1) 24 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

hassa iki yıl evvel değiştirdiğimiz Anayasalın
ızın 131 nci maddesindeki «Devlet, ormanı ve or
man köylüsünü birlikte korur ve geliştirir» şek
lindeki değişikliğinin mana ve ruhu dikkat na
zarına alınmadan bu eski 34 ncü madde tespit 
edildiği için, işlem ve tatbikat orman köylüsü
nün tamamiyle aleyhine işlemekte idi. 

Fevkalâde haksız, fevkalâde ıstırap verici, 
yüzlerce, binlerce şikâyet konusu olan bu pü
rüzleri gidermeyi hedef alan bu maddenin ye
ni baştan tedvin edilmesi gayet yerinde olmuş
tur. Şöyle ki ; sevgili arkadaşlarım, 34 ncü mad
de neleri ihtiva ediyordu, birlikte, sırasıyle tet
kik edelim : 

Orman köylüsü, kendi hudutları içerisinde 
'bulunan ormanlardan kesip istihsal ettiği tom-
rukl.uk keresteyi ara depo veya satış depolarına 
taşıdıkları takdirde kendilerine, on metrekübü 
geçmemek üzere % 25 nispetinde bir teşvik pri
mi veriliyordu. Kanunun amacı, orman köylüsü
nü istihsal ve çekime teşvik etmekti. -Fakat tat
bikatta bu şekilde olmuyordu. Şöyle ki; Orman 
İdaresi, orman köylüsüne kestirip taşıttığı ke
restelik tomruğun bir kısmını ihale ile satmak 
için istihsal ettiriyor; bir kısmını da, Devletin 
muhtelif sektörlerinde kullanılan «tahsis malı» 
olarak vasıflandırıyordu. Kâğıt fabrikalarında, 
kömür ocaklarında, telefon direkleri için ve bir 
de son çıkan kanunlarla kereste ihracatçılarına 
talhsisen verilen kereste olmak üzere iki kısma 
ayrılıyordu. Birisi, Muhammen bedel ile, iha
leyle satılan satış kerestesi; birisi de talhsis ke
restesi. Eski maddeye g'öre; orman idaresi, yal
nız ihale malı kerestenin % 25'ini teşvik primi 
olarak orman köylüsüne veriyordu; tahsis malı 
keresteninkini vermiyordu. Kanun bunu âmir 
olduğu halde, Orman Kanununun tatbikatını 
sağlayan 180 sayılı, Orman Bakanlığı tamimi 
maalesef bunu vermiyordu. Bu, büyük haksız
lıklar ihdas ediyordu. 

Hudutlarında orman bulunan bir orman kö
yü içerisinde senede on bin metreküb kereste is
tihsal ediliyorsa, Orman İdaresi bunun sekiz bin 
metreküıbüne «'Tahsis malıdır» diyordu; iki bin 
metrekübüne de «İhale malı» diyordu. İhale ina
lını istihsal eden köylüye % 25 teşvik primini 
veriyor; geriye kalan ve istihsalin % 80'ini teş
kil 'eden sekiz bin metreküb tomruğu istihsal 
eden köylüye; «P>u, tahsis malıdır» diyerek teş-
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vik primi vermiyordu. Aynı köy içerisindeki 
başka başka şahıslara muhtelif uygulama yapı
lıyordu. 

Muhterem, arkadaşlarım, şimdi yeni tedvin 
edilen bu madde ile bu maıhzur kısmen gideril
meye çalışılıyor ve köylüye verilen % 25 nis
petindeki bu kesim ve çekim teşvik primi, 
«% 3'0 faz!asiyle verilir» deniyor. Orman köy
lüsünün derdine bir parça daha derman olması 
(bakmandan çok isabetlidir. 

Yalnız, burada yeni maddenin ikinci fıkra
sında, «kesip, istif yerlerine taşıdıkları kereste
lik tomrukların...» ibaresi konuyor ki, «Kereste
lik, tomrukların...» ibaresi eski maddede de var
dı. Şimdikinde de aynen böyle. .Eğer böyle olur
sa, köylünün bir kısmına istihsal ve çekimden 
% 25 hakkı verilecek, bir kısmına da yine ve
rilmeyecek gibi bir durum hasıl oluyor. 

Bu mahzuru önlemek İçin bir önerge hazır
ladık; bu önergede her partiye mensup çeşitli 
arkadaşlarımızın da imzaları vardır; önerimizi 
sunacağız, bunu Sayın Komisyonun ve Orman 
'Bakanlığının da dikkat nazara alacağını ümide -
diyoruz. 

Burada, yeni 34 ncü maddenin ikinci fıkra
sının birinci satırındaki «Kerestelik» kelimesin
den sonra; «Veya tahsis malı tomrukların» iba
resinin konması ve «Kerestelik veya tahsis ma
lı» haline getirilmesiyle, eski kanundaki bu bü
yük haksızlık giderilmiş olacak. 

Bu yeni, maddeye göre dikkate alınan hu
suslardan birisi de şudur : Orman köylüsü or-
iinanı temizlemek için, orman ağaçlarının keres
telik tomruk dışı dallarından odun istihsal eder. 
Hem ormanlık bölgenin temizlenmesini, hem de 
orman bölgesinin veya bölge dışının kereste ve 
odun ihtiyacını temin etmeyi hedef alan bu iş
lem neticesinde, köylüler tarafından orman iç
lerinde ve kenarlarında istif edilen odunlar; o 
odunu istihsal eden köylüye veya orman köyle
rinde kurulmuş veya kurulacak olan orman 
köyleri (kooperatiflerine verilecektir. Bu, mali
yet bedeli üzerinden cüzi bir fiyatla verilecektir 
ve bu gayet yerinde olacaktır. Böylece hem or
manı temizletmek, yangınlara mani olmak gibi 
bir fayda sağlanıyor ve hem de orman köylüsü
ne bir pazar ve satış imkânı sağlanmış oluyor. 

Yeni madde; orman köylüsünün kendisine 
ait veya orman olmayan bölgelerdeki ziraatçi-

lerimizin ziraatte kullandığı bilcümle, ağaçtan 
mamul ve adına dirgen, anadut, yaba, boyun
duruk, saban, ok, düven dedikleri alet ve ede
vatı ve civardaki meyve ve sebzeliklerde her 
nevi amjbaılaj için kullanılan kerestenin maliyet 
fiyatıyle cüzi bir fiyatla ihtiyaç sahiplerine ve
ya o bölgede kurulan veya kurulacak olan or
man kooperatiflerine verilmesini öngörmekte
dir. Maddenin getiriliş gayesi çok yerindedir; 
yalnız, bazı küçük düzeltmelere ihtiyaç vardır; 
onu da, vereceğimiz önergelerle yüksek bilgi ve 
tasviplerinize sunacağız. 

Yeni ve son getirilen husus da şudur : Or
man köylülerinin, kendi köylerinde veya bölge
lerinde kurdukları, orman ürünleri işledikleri 
orman ağaç ve el sanatları kooperatiflerinin 
veya marangoz sitelerinin ihtiyacı olan kereste 
eskiden çok güçlükle almıyordu. Şimdi, yeni 
madde; bunların, ihtiyacını mahallinden daha 
kolaylıkla, yeterince ve zamanında, kalitesine 
uygun olarak temin etmelerini öngörmektedir. 
Bu madde, yine çok iyi niyetle düşünülmüş bir 
maddedir, burada ela bazı küçük noksanlıklar 
vardır; onları önerge ile düzeltmeye çalışaca
ğız. Bu küçük noksanlıklar da, verilecek öner
gelerle düzeldiği takdirde, orman köylümüzün, 
6831 sayılı Orman Kanununun eski 34 ncü mad
desinden çektiği ıstırap büyük nispette gideril
miş olacaktır. 

Biz, Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak; her 
partiye mensup değerli arkadaşlarımızın kanun 
tekliflerinin hepsinin birleştirilmesinden .olu
şan yeni 34 ncü maddeyi; ancak, yine müşte
reken vereceğimiz bir değişiklik önergesi ile 
bazı küçük hususlar düzeltilmek şartıyle tasvi-
bediyoruz. Madde bu düzeltmelerle kabul bu-
yurulduğu takdirde, 15 bin adet orman köylü
müze ve 10 milyon orman köylüsüne çok fay
dalı olacağını düşünüyoruz. Meclisimizce de bu 
şekilde kaibul edilmesinin uygun olduğu kanaa
tindeyiz. 

Hepinize teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosya

lı-
C. II. P. Grubu adına Sayın Osman Ka.raos-

manoğlu, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUBU ADINA O. YILMAZ KA-

RAOSMANOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 
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Yıllardır tatbik edilegelen Onman Kanunu. 
sonuçlarının orman köylerinde bıraktığı izle
nimler..huzur verici olmadığı cihetle, bazı deği
şikliklerin yapılması önerilmiştir. 

6831 sayılı Kanun 1996 yılından beri meri
yette idi. Bu Kanun, 1747 sayılı Kanunla 1973 
yılının ortalarında değiştirilmek: istenmiş vfe ay
rı bir şekil 'almıştı. Özellikle, Türkiye'nin, pa
zar satışı odun dağıtımı yapan mıntıkalarında 
bunun doğurduğu anormallikler bilindiği cihet
le, bu kere çeşitli siyasî partiler çeşitli teklifle
riyle bu noksanlıkların izale edilmesi cihetlini 
düşünmüşlerdir. 

Benim arz etmek istediğim husus şu
dur : Biz C. II. P. Grubu olanak bazı yeni Ömerli
lerle, ikamın teklifinin yeni şekliyle geçmesini 
(istemekteyiiz. İddiamız, bugüne dek, 1938 yılın
dan bu yana, 3116 sayılı ilk Orman Yasasından 
bu yana, Orman İdaresinin onman köylüsüne bı
raktığı noksanlıkların izalesi bakımından bazı 
değişikliklerle huzurunuza çıkmış bulunmakta
yım. 

Mühim meseleleri asırlardır' unutulmuş veya 
'kasten unutulmuş; açlık, yoksulluk, hor görül
me 'endişesi içindeki orm'an köylüsünün yürek
ler acısı hali aşağıdaki tabloda aynen gösteril-
ımiştir. Orman içi ve kenarında 15 722 köyde 
yaklaşık olarak 8 936 000 bahtsız insan çok zor 
doğa koşulları içinde, sosyo (ekonomik sorunları 
yetersiz olanlaklarıyle başbaşa bırakılmış du
rumdadırlar. Onman köylüsü, toprağının sadece 
% 30 unda ziraat yapabilmekte, uzun ve yıpra
tıcı kış, ıslah edilmemiş. hayvan türleriyle; ge
çinememekte, bir nevi ölüm kalım savlası vter-
ımlektıedii'. 

Şehir sakinlerinin ova köylüsünü sömürdü-
ğü ölçüde, ova köylüsü de orman köylüsünü is
tismara devam etmektedir. Orman ürünlerinin 
dstihsali ile hayvanla sürütmie, taşımla gibi zor 
işleri orman 'köylüsü tarafından yapılmakta, 
•esas bol paralı olanak yapıla gelmekte olan on
man emvalinin taşınması, depolara aktarılması, 
bunların biçilmesi, doğranması ve piyasaya in
tikal ettirilmesi işlemleri ise daha çok ova köy
lüsü, şehir ve 'kasaba halkı tarafından yapıl
mak t adın. 

Çıkarları orman köylüsü ile çatışan ova [köy
lüsü, feodal dönemin kalıntısı iptidaî usullerle 
prmai). 'köylüsü üzierindeki baskısını devam tet-
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tirmektedir. Devletin 'eğitim, sağlık, yol, su, 
elektrik taşınmasında en son hatırlanan, iknedi 
dağıti'mından en az yararlanan ziraatın karasa
ban koşumlarıyle İlk devirlerin ilkel yaşantısı
na razı edilen ormıan köylüsü günümüzün tekâ
mül ve sürat 'mefhumuna ters düşen ihmal ve 
inkârın uyuşturucu kıskacına terk (edilmiştir. 

Meseleleri yeni boyutlara ulaşmak üzene olan 
bu 'kesimin yaşaım güçlükleri, ilmî gerçeklere 
dayalı ormancılık hizmet ve 'uygulamalarını 
güçleştirmekte; halk - onman ilişkilerini boz
makta, üretici - idareci, köylü - ormancı yak
laşmasını arzulanmayan istikamette geliştirmek
tedir. Mevcut yasalar; ağacı, orman toprağını 
insana tercih (ettirir niteliktedir. 

Bu geniş halk kitlelerinin ekonomik omur
gasını orman ürünleri, kerestelik emval, odun, 
kömür, necine, sığla yağı, terebentin v.s. İle on
man idaresinin işletme işlerine kanşılıik dağıttı
ğı paralar teşkil etmektedir. 

.1970 yılı dönelerine göre, orman içi köyleri
nin sayısı 8 997; nüfusu 4 833 892 dir. Orman 
kenarı köylerinin sayısı ise 6 725, nüfusu 4 103 
059 dur. Orman içi ve 'kenarı köylerini toplam 
olarak ele aliaclak olursak; orman içi ve kenar 
kesimindeki köy sayısı 15 722, köylü sayısı 
8 936 951 dir. 

Yukarıdaki rakamlar göstermektedir ki, 
Türkiye'nin köylü nüfusunun % 38,4'ü onman 
içi ve bitişiğinde yaşamaktadır. 

İmkânları, eşit faydıalanmayı prensip haline 
•getirmiş bir Devlet için; köy sorunlarının yan
sına yaklaşan kısmının, onman içi ve kenarı köy
lerinde yaşayan mıntıka insanlarına (aktarılmış 
olması gerekmektedir. 

Ormıan Genel Müdürlüğünün 1973 yılı neş
riyatına dayalı olanak size birkaç ilginç rakamı 
vermek suretiyle, niçin kooperatifleşme iddiasın
da olduğumuzu biraz daha açıklığa kavuşturmak 
arzusundayım. 

Orman Bakanlığının, orman ürünlerini işleyip, 
piyasaya intikal ettiren kolu kanadı Orman Genel 
Müdürlüğüdür. Orman Genel Müdürlüğünün orta
lama olarak yıllık tomruk istihsali 6 milyon metre
küp civarındadır. Orman Genel Müdürlüğünün 

odun is'tıihsali, orman içi ve kenarı köylüsüne dağıt
tığı yakacak odun da dahil edilmek suretiyle, 18 
milyon ster civarındadır. 6 milyon metreküp tom
ruğun imal edildiğini farzedersek; norma olarak 
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c/c 25 zayiat olduktan sonra, geriye 4,5 mıilyon 

metreküp mamul emvel kalır. 4,5 milyon metreküpü 
mamul emvalin piyasadaki en düşük fiyatla kar
şılığı, metreküpü 1 500 liradan olmak üzere, top
lam 6 .750 000 000 lira civarında olmaktadır. 18 
milyon y[:er odunun da Türkiye'deki ortalama fi
yat karşılığı, steri 150 liradan olmak üzere top
lam 2 700 000 000 lira civarında olmaktadır. Böy
lece, 6 milyon metreküp tomruk ve 18 milyon 
ster odunun toplam olarak karşılığı 9 450 000 000 
lira etmektedir. 

Halbuki, orman emvalinin, bir yılda sirkülas
yonundan doğan 9 450 000 000 liralık karşılığına 
rağmen, bu işi monopolünde bulunduran Orman 
Genel Müdürlüğünün kasay.na bir yılda intikal 
eden para miktarı 2 200 000 000 lira civarında-. 
dır. 9 450 000 000 liradan, 2 200 000 000 lirayı 
düştüğümüz an, bakiye kalan 7 250 000 000 lira-
gibi büyük bir meblağın ortadan kaybolduğu açı
ğa çıkar. 

Arz etmek istediğim husus şudur: Biz diyo
ruz ki, bundan böyle tomruğu, yakacak odunu, 
reçineyi, terebentini, sığla yağını ve tüm orma
nın ana ve tali mahsûllerini behemahal; orman 
içi ve kenarı köylerinin kendi aralarında kura
cakları kooperatiflere mal etmeli. Bunların yurt 
içi ve dışı piyasasına intikalleri, Cumhuriyet 
Halk .Partisinin 1973 seçim bildirgesinde de ilân 
olunduğu cihetle, üst örgütleri tarafından yapıl
malıdır iddiasmdayız. 

Ortadaki 7 250 000 000 lira farkı, orman içi 
ve kenarında yaşayan 8 936 951 köylüye taksim 
ettiğiniz an, fert başına 811 lira gibi büyük bir 
rakam ortaya çıkar. Orman köylüsünün çocuğu
nun çok olduğunu hesaba katarak, faraza. 6 ço
cuklu bir aile başına isabet eden meblağı bulmak 
istersek; rakam 5 bin liranın üzerine çıkar. Bu 
dahi göstermektedir ki, bizim arzu ettiğimiz or
man rejimi teessüs ettiği takdirde, bugün orman 
içi ve kenarı köylü ailesine isabet edecek meblağ 
% 350 fazlasıyla, 4 misline yaklaşır bir seviye
ye ulaşacaktır. 

Bunun için, iddialarımız şu idi: Orman içi 
ve kenarı köylüsünün, Devletin kendi olanakla
rından cömertçe yararlandırılmış güçlü koopera
tiflerde birleştirilmesini sağlamak; her türlü or
man ürünlerinin, orman köylerini kalkındırma 
kooperatiflerince kurulacak oır.ıaiı sanayii ve yan 

entegre teyiyierin de işletmesiyle, son kullanılır 
şeklini alma imkanlarını hazırlamak; her türlü 
orman ürünlerinin yurt içi ve dışı tüketim pa
zarlarına intikallerini, bu kooperatif merkezi mjı 
örgütleri tarafından sağlamak. Bu değişikliklerle 
sağlanacak büyük gelirin, tüm orman köylüsüne 
adil ölçülerle dağıtılmasını, dağıtılma bakımın
dan eksiksiz, tüm orman için ailelerini içinde 
toplayabilecek şekilde orman içi köylerinin köy -
kentlerde kuracağı kooperatiflerde toparlamak. 

Bu yeniliklerle, orman - halk ilişkilerini ar
zulanan düzeye ulaştırmak suretiyle, ülkemiz ta
biatının tahribatını önlemek ve bu millî kavgayı 
barışçı sonuca ulaştırmak gayesiyle, 6831 sayılı 
Kanunun 34 ncü maddesini değiştirmek kastıyla 
çıkarılan 1744 sayılı Yasanın 3 ncü bendi, Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun, özellikle Tarım, 
Orman, Köy İşleri Komisyonunun değiştirdiği 
şekliyle kabul edilmeyi talebiyle söz almış bulunu
yorum. 

Hepinizi suygı ile selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaos-
manoğlu. 

A. P. Grubu adına Sedat Akay, buyurun 
efendim. 

A. P. GRUBU ADINA SEDAT AKAY (Ko
caeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

6831 sayılı Orman Kanunu 1956 yılında çıka
rıldığı zaman, 34 ncü maddesi ile orman köylü
süne yeni bir imkân getirilmiştir. Bu imkân, 
baltalık ormanlar içinde ve bitişiğinde oturan 
orman köylüsünün kesip, istihsal ettiği ve istif 
yerlerine taşıdığı emvalin yüzde yüzüne kada
rını işletmeden geriye alıp, pazara götürmek su
retiyle satmak ve bütün faydalanmasının ken
disine ait olması imkânı idi. 

Geçen sene çıkartılan 1744 sayılı Kanunla bu 
imkân kısıtlanmış ve «Orman içinde ve kenarın
da oturan köylünün kesip, istif yerlerine getir
diği emvalin yüzde yüzüne kadarı değil, 
% 60'ma kadarı ancak kendisine verilebilir» 
hükmü konmuştur. 

Dünyanın her yerinde ekonomik kaidedir, 
refah sıralaması ve ekonomik sıralanma; sanayi 
merkezi, bağ bahçe ziraati, tarla ziraati, hay
vancılık yapan halka ve nihayet orman işletme
ciliği ile uğraşan en son halka diye sıralanır. 
Yani, ekonomik güç ve imkân bakımından or
man, diğerlerine nazaran en az imkân veren eko-
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nomi kaynağıdır. Hele orman nevileri içinde 
baltalık ormanlar, koru ormanlarına nazaran 
vasıfları ve imkânları bakımından daha da az 
nema vericidirler ve bu suretle de baltalık or
manlar içinde ve kenarında bulunan köylü, eko
nomik güç bakımından en geride, en zayıf du
rumda olan bir topluluk halinde bulunmaktadır. 

Şimdi biz, bu en fakir ve güç bakımından en 
geride olan kütlenin ta 1956'dan beri elinde olan 
bir imkânı da almışız, kısıtlamışız ve ondan son
ra da, bu kütlenin kalkınması için acaba ne yol
lar vardır diye başka taraflarda aramalara ko
yulmuş durumdayız. 

Evvelâ yapacağımız şey, orman içi köylüsü
nün, kaybettiğine kavuşabilmesini temindir. Ge
tirilmiş olan bu kanun teklifi ile ki, üç teklif 
esasta tamamen birleşmiş ve aynı gayeyi taşır 
mahiyettedir; maksat, köylünün daha evvel 
mevcut hakkının iadesidir. 

Şimdi, yüzde yüze kadarını köylüye verebil
mek demek; icabında yüzde onunu da, yüzde 
yirmisini de, yüzde kırkını da, yüzde altmışını 
da verebilmek demektir. Ben zaten; idare, işlet
me olarak, Devlet olarak icabettiği zaman yüz
de altmışını da tavan kabul edebileceğime göre, 
ayrı bir kanun hükmü ile bu «Yüzde yüze kada
rı» tâbirinin, «Yüzde altmışa kadar» şeklinde 
tashihi hata olmuştur. 

Diğer taraftan, getirdiğimiz teklif budur ve 
Komisyondaki görüşmeler sırasında birtakım 
ilâvelerle hazırlanmış olan metin huzurunuza 
gelmiş bulunmaktadır. 

Ancak, 6831 sayılı Kanunun bir diğer aksak
lığını daha; 1744 sayılı Kanunla meydana geti
rilen bir diğer aksaklığını daha izale için yap
tığımız bir diğer kanun teklifi, bir zühul eseri 
olarak, Tarım ve Orman Komisyonunda görü
şül meksizin bu dosyaya eklenmiş ve Plan Ko
misyonuna gitmiştir. Dolayısiyle, mevcut metin
de şimdi, başlıklarda isimlerimiz ve verdiğimiz 
tekliflerden bahsedildiği halde, raporlarda zikri 
geçmemekte, sadece tekliflerimiz yer almakta; 
ama komisyonlarca bunların kabul edilmiş olup 
olmadığı hususu belirtilmemektedir. 

Ayrıca, önergelerimiz de vardır. Ben komis
yondan ve Hükümetten istirham ediyorum; bu 
önergelerimize de iştirak imkânını buldukları 
takdirde, kanunun bir diğer aksaklığını daha 
izale etmiş olacağız. Şöyle ki : Orman köylerini 

kalkındırmak için 1744 sayılı Kanunla bir fon 
kurmuştuk. Bu fona nerelerden imkân temin 
edebiliriz? Diye de bir ek madde ile tadatta bu
lunmuştuk. Burada (c) fıkrasında diyoruz ki, 
«Orman Kanununa göre verilecek izin ve irti
fak haklarından dolayı bu hak ve izinlere ait 
projelerin toplam tutarı üzerinden % 5; fona 
katkı payı alınır.» 

Değerli milletvekilleri, köye telefon götüre
ceksiniz, köye elektrik götüreceksiniz, köye su 
götüreceksiniz, küçük baraj, sulama kanalı, gö
let yapacaksınız; bütün bunlarda, köyün be
denen veya nakden yardımlarını talep edecek
siniz; ama diğer taraftan da, projenin toplam 
bedeli üzerinden % 5'i elelrinden alıp bir fona 
katacaksınız. Bu da bir takım projelerin aksa
masına ve dolayısiyle yatırımların realize edil
mesinde güçlüğe sebep olmuş ve biz orman köy
lüsünü kalkındırma fonuna, katkı yapalım der
ken, bir takım direkt hizmetleri adeta imkânsız 
hale getirmiş bulunuyoruz. Bir diğer ıslâh tek
lifimiz de budur. 

Bütün temennimiz, bir teknik meselenin hal
lidir. Bunun politik vesair yönü yoktur. Yüce 
Parlamentonun yapacağı ıslahla, orman köylü
süne biraz daha elini uzatması ve geçen sene, 
neticeleri belki de düşünülmeden getirilmiş olan 
yeni bir kanun hükmünün tashihi suretiyle reali
teye uygun bir neticenin teminidir. 

Adalet Partisi Grubu adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akay. 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Sami 

Arslan, buyurun. 
D. P. GEUBU ADINA SAMİ ARSLAN (De

nizli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri ; 

Cumhuriyetin 50 nci yılma gelmiş olmamıza 
rağmen 16 bin orman köyünün dertlerine yıllar
dan beri gereken ilâcı verememenin ıstırabı için
de olduğumuzu peşinen belirtmek isterim. 

Yeryüzü şekilleri bakımından, sulak ve ova 
bölgeye yerleşmiş bir vatandaşın; kaldırlığı pa
muğuna, kaldırdığı buğdayına Devlet, «Ben 
kaldıracağım» demez. Yine, iklim bakımından, 
zeytinlerin dallarında bittiği ağaçların bulun
duğu dağlarda, vatandaşın tapusu olan ağaçlara, 
Devlet «Burası benim zeytinliğim» demez. Va
tandaş zeytini toplar, yağını satar ve yer. İncir 
ağacı bulunan yerlerde vatandaş incirini top-
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lar ve yer; ama incir ağacı bulunan yer yerine, 
pamuk «lacak yer yerine, zeytin olacak yer ye
rine ; yeryüzünün çam ağacı bulunan yerlerin
de yerleşmiş Türk köylüsüne 50 yıldan beri, 50 
yıllık Cumhuriyetten beri yaptıklarımızın hesa
bını önümüze koyduğumuz zaman çıkacak tab
lo şudur : 

«Ormandan dal kestin» diye hapishaneye at
tık, seçim zamanı geldi, palavra attık; oyunu 
aldık Mecliste 50 yıldır yattık. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ne mü-' 
nasebet.,. 

D. P. GRUBU ADINA SAMİ ARSLAN (De
vamla) — Hastası oldu, yol yapacak olduk; 
şehre vardığımızda, şehre yakın köylerin adam
ları, dağ köylerine bizi geçirmedi; evvelâ, köye 
yakın değil; kasabaya yakın, kazaya yakın, vi
lâyete yakın köylerin yollarını yaptık. Sonra, 
«okul» dedi dağ köylüsü; okula şehirden başla
dık. «Elektrik» dedi, şehirlerden başladık. Şu 
anda Türk köylüsünün, orman köylüsünün ne 
gidecek yolu vardır, ne içecek suyu vardır, ne 
geçecek köprüsü vardır, ne yakacak elektriği 
vardır, ne okuyacak okulu vardır. (D. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Buna mukabil de, mil
yonlarca vatandaşın adlî kayıtlarda, «orman 
suçundan sabıkalı» kaydı vardır. 

Her seçim devresinde siyasî partiler bu ko
nuyu alırlar, lorman köylüsünün seçim sonrası 
bütün dertlerine derman olacaklarını söylerler. 
Son kurulan Hükümetin de böyle vaatlerde bu
lunduğunu hâlâ unutmuş değiliz. Çok sevdi
ğim ve saydığım Saym Orman Bakanı buraya 
bir madde ile geldi. Gönlüm isterdi ki, bir 
madde ile değil, buraya topyekûn, yıllardan beri 
ormanı bekleyen Türk köylüsünün haklarını 
koruyacak bir kanunla gelmeli idi. Buraya ge
lirken bir maddelik; . elinde, komyonıı önünde 
kereste çekecek iki beygiri bulunan üç beş köy
lüyü koruyacak bir madde ile değil, evinde odun 
alacak parası bulunmayan, kereste çekecek va
sıtası olmayan fukara köylüyü düşünecek mad
delerle gelmeliydi. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Hü
kümetten değil o teklif. 

D. P. GRUBU ADINA SAMİ ARSLAN (De
vamla) — Buna rağmen bu teklifi yine olumlu 
karşılıyoruz. Çünkü, hiç yoktan bu kadarlık 
teklif yine insaf verici olmuştur, 

Sayın milletvekilleri, bir noktayı belirtmek
te fayda vardır. Her kanunu çıkarırken kimin 
sesi çok çıkıyorsa, onun lehinde çıkarırız. Ama, 
orman köylüsünün telefonu olmadığı için, tele
vizyona çıkamadığı için, radyoda konuşamadığı 
için, vali ve kaymakamlıklar önünde protesto 
yapamadığı için onların sesine kulak vermekte 
biraz gecikiriz. 

Şimdi, bugünkü sistemde köye ait bir şey 
söyleyeceğim : 

Köylü, «Ey devlet, içmesuyu lâzım» deyince, 
devlet diyor ki; «Katılım payını yatırdın mı?» 

Köylü diyor İki, «Yol istiyorum»; Devlet 
ıdiyor ki, «Katılım payını yatırdın mı?» 

Köylü diyor ki, «Okul istiyorum»; Devlet 
diyor ki, «Katilim payına yatırdın mı?» 

Köylü diyor ki, «Elektrik istiyorum.»; Dev
let diyor ki, «Katılım payım yatırdın mı?» 
«Yoolk»... Öyleyse kaide bu : Parayı veren dü
düğü çalar. Sizin paranız yak, düdük çalamaz-
sııııız.» 

Ne yapmışız? İl merkezlerinde, ilçe merkez
lerinde orman böılıge müdürlükleri kurmuş, 
buralarda satış merkezleri açmışız. Ormanın 
dibinde bir gün beklemeyen, (kışın oıımamm 
soğuğunu çekmeyeni, (karlı günlerde yas tut
mayan, «Bir dal kestin» diye mahkemelere 
hesap vermeyen şehirliye, orman kereste satı
mımdan yıllardan beri pay vermişiz. Köylüye 
geldi mi, yok... Niye? Ayağımda çarık var; 
ama sırtında cüppen yok. Yani sen torpilli 
değilsin diye geriye atmışız. 

Şimdi Sayın Orman Bakanınım (ormancıdır 
ibilirim, eskiden bu konuda çok konuşurdu) 16 
!bin köyde yaşayan 9 milyon vatandaşın yıllar-
daın beri ibekçilik yaptığı; ama bizim ormancı
lık politikası ile tahrilbıettiğimliz ormanlarımızı 
(bekleyen Türlk köylüsüne yeni bir imkânı do
ğuracağımdan ümidim vardır. Bu da şudur : 
Her »belde, kalhrını çektiği bir metanı menfaa
timi görmelidir. Dağlardan Ikesıteğimiz odunum 
kerestesinden Devlet, yılda milyonlar vuru
yor. Orman 'köylerinden milyonu alıyor, An 
kara sokaklarına asfalt döküyor. 

Biz diyoruz iki, «Ormandan sağlanan kâr, 
Türk köylüsünün yoluma, suyuna, okuluna, 
elektriğime talhsis edilsin» Böylece de adalet 
yerini boılmuş olur, 
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Bir kamyonu bulunmayan, yolu olmayan, 
zamaının nimetlerinden istifade edemeyen va
tandaşa, önüne kattığı hayvanlarını:, «ormana 
süremrezsin, dağlardan odun kesemi çizisin» de
lmişiz; şimdi de «Sen kooperatif kurmaya ımec-
bur-sun. Kooperatif ıkunmaidığm takdirde de 
alamazsın» diyoruz. Çünkü, kooperatif kur
mazsa veyahut da kereste taşıyacak, odun ta
şıyacak vasıtası olmazsa, ihtiyaç kerestesini, 
ihtiyaç odunumu almak için çekeceği silkinti 
aynen devam edecek. 

İşte, yıllardan beri, bu kürsüye çıktığında 
Türk köylüsünün 'acısını dile getiren Onman1 

Bakanından istirhamım o ki, (makamında kaç 
gün kalacağından ben şüpheliyim. Omun için, 
«gelecek yıl yaparım» diye sakin tekir 'etine. 
Oünlkü gel'ecek sene yerimle ya oturabilirsin, 
ya başkası oturabilir. O zaman da dlövünür-
ısün, üzülürsün.) ıgece uyuma, gündüz kulakla
rını başka şeylere verme; 1961 yılından beri 
parlamentoda yaptığım konuşmaları dikkate 
alarak, 9 milyon orman köylüsünün derdini 
hesaba katarak; orman köylüsünün yolunu, 
okulunu, suyunu, eldktiriğini, yakacağını sağ
layarak ihtiyacını karşıla. Ama, buna muka-
ibil zenginlerim yaktığı petrol yüzünden «Dev
let yük çekiyor» diyerek 'toplam petrol tüketi
mimin % 2 sini t'eştkil eden petrolün içinde, sü
pere % 50 küsur, normale 60 küsur zam ya
parken, orman 'köylüsünün yaktığı gazyağına 
% 78 yaptığı zam gUbi bir şey gettirmeyin. 
«Köyden yana olduğunu ispat et ve bu yolda 
•çalısımalara gayret et» diyorum. 

Grup olarak, çok hafif bir lütuf bille olsa, 
Orman Bakanlığının benimsediği bu teklifi 
olumlu karşılıyoruz. Ama kâfi ve nafi bulmu
yoruz. Binaenaleyh, kenidisinldeın; cihana gi-
ider gibi, haribe gider gibi, orman köylüsünün 
ihtiyacını karşılayaıcak şekilde enerji bekliyo
ruz. Orman teşkilâtında nakil ve tayinler ye
rme, orman teşkilâtımda yeni kooperatifler ye
rine, evvelâ gözü yaşlı, 'bağrı taşlı Türk köy
lüsünün derdinin ilâcı olmasını diliyoruz. 

Bu ümitlerle saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aans-
laıı. 

Sayın Durakoğlu, komisyon adına şimdi 
imi konuşmak istiyonsıınuız? 

I PLAN KOİSYONU BAŞKANI AHET DU
RAKOĞLU (Sivas) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 

DURAKOÖLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Sayın Sedat Akay tarafından ileri sürülen bir 
'hususu açıklamak üzere huzurunuzda 'bulunuyo
rum. 

Gerçekten, Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonundan Komisyonumuza intikal eden metin; 
raporun başlığında da açıkça belirtildiği üzere; 
İsparta Milletvekili Sayın Süleyman Demirel, İs
tanbul Milletvekili Sayın Rcşu Ülker, Rize Mil
letvekili Yılmaz •Karaosmanoğlıı ve arkadaşlarına 
ait kanun teklifleriyle birlide t e ve yine,. Kocaeli 
Milletvekili Sayın Sedat Akay ve üç arkadaşı ta
rafından verilmiş 'dört teklifi ihtiva etmektedir. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Konrisyomlarında 
bu teklifler 'birieştirilerek müzakere edilmiştir. 
Ancak, bu birleştirme sırasında bir metin ortaya 
çıkarılmış, (bu metinde Sayın Sedat Akay tara-
fnidan ikinci teklif olarak verilen, 6831 sayılı 
Orman Kaınuııııııım ek 3 ııcü maddesinin (a) fık
rasının (c) bendinin değiştirilmesine matuf olan 
teklif hususunda, hazırlanan metinde tek bir işaret 
dahi .bulunmadan tanzim edilen rapor Komisyo
numuza gelmiştir. 

Biz bunu, koalisyonda müzakeresinden önce de 
tetkik ettiğimiz zamıan faikına vardık. Ancak, da-
ha önceki, yıllarda da ıbu nevi bazı uygulamaların 
bulunmuş olması karşısında, takip ettiğimiz yol 
şu olmuştu; tekliflerin tümü birleştirilerek müza
kere edilir ve hir metin haline sokulursa; havale 
edilen komisyon, o metin üzer inde müzakereyi 
esas tutacağına göre, (birleştirdiği metinler ara
sında,, teklifler arasında, 'bulunan; fakat metinde 
yer almamış hir teklifi 'de ihtiva eden teklifler 
arasında bu teklifin zımnen reddolunmuş olaca
ğı anlamını çıkardık. Müzakerelerin sonuna ka
dar da,, müzakerelerde aydınlanacak duruma gö-
rotakİ'bcdilecekibir yol çizilmesi imkânı bulunma
sı bakımından da İbram, yani Sayın Akay'm ikin
ci teklifini :bu teki itlerden ayırarak, aidolduğu 
komisyona iade etmek gibi bir yola da, gitmedik 
ve hunu hassaten yaptık. Ama, müzakere sırasın
da da gördüğümüz durum şu oldu: Gerçekten, 
müzakere konusu çok önemli bir değişikliği ihti-

I va ediyor; fakat 'Sayın Akay'in ikinci teklif iyi e il-
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gili Ibir tdk metne, bir tek satıra dahi rastlamaya 
imkân yoktur. Haddizatında ikinci teklif, şah
san 'kanaatimi 'Söyleyeyim, birinci teklif kadar 
önemli, hattâ uygulamadaki- aksaklıkları giderme
si bakımından, orman köylerinde yaşayan halk 
için san derece önemli ve Orman İdaresinin uy
gulamalarını kolaylaştırması bakımından son de-
i*eeo suhulet sağlayıcı bir teklif. 

Şimdi, Sayın Sedat Akay'ın biraz önce öğ
rendiğime göre, bu Tarım - Orman ve Köy İşleri 
Komisyonunda nazara alınmayan, nazara alın
madan tanzim edilen raporla Plan Komisyonuna 
gelmiş olması nedeniyle de bizim tarafımızdan 
nazara alınmasına imkân olmayan (çünkü bize ge
len rapor üzerinde biz müzakereye 'esas tutacağı
mıza göre) bu teklifin burada müzakeresini ya
pıp, yapamayacağımız hususu bir • usul olarak 
karşımıza çıkıyor: Zımnen reddi kabul edilmiş 
olsa dabi, reddedilmiş olan bir metnini genel ku
rullarda görüşülmesi mümkündür. Ancak, rapor
da hiç yer almamış olması, (zımnen reddi kabul 
•etmiş olsak dahi) görüşülmemesi gibi bir duru
mu ortaya koymuş olması bakımından, zımnen 
redden dahan ağır bir duruma mahkûm olmuş 
oluyor, teklif. 

Şimdi, daha önce de bu nevi bir tatbikatın ce
reyan ettiğini biraz önce bir arkadaşımın hatır-
'îatmasıyle; şümulüyle anlayacak, hatırlayacak 
duruma geldim. Haddizatında Sayın Akay'ın 
•ikindi teklifi, bu kamun teklifi içerisinde mütalâa 
©dilebilir. Ancak, biz Komisyon olarak bu tekli
fin, önergenin ibu kanun metni içerisinde yer alıp, 
kanunlaşmasını sağlayacak şekilde görüşülmesi 
Başkanlıkça 'tensibedilir ve Genel Kurula durum 
•anlatılırsa; biz Komisyon olarak buna «evet» ve
ya «hayır» diyecek durumda değiliz: «Evet» di
yecek durumda değiliz. Niçin? Çünkü, Komisyo-
numuzda müzakere edilmemiş. ^Havır» d meme
yiz; çünkü, Komisyonumuzun hz- husufa verilmiş 
bir kararı yok. O bakımdan, poş n olarak, ile
ride müzakere sonunda çıkacak bir durumda; 
«Acaba, Komisyonun bu teklifin karşısında gö
rünmesinin sebebi nedir!» sun!i zihinlerinizde yer 
etmesin diye bu açıklamayı yapmak zaruretini 
duyuyorum. 

Biraz sonra yine; bu teklif Komisyonumuzca 
kabul edilmiş olmamasına rağmen, yani iştirak 
edemeyeceğiz; çünkü bu durumda bizim (Sayın 
Akay'ın ikinci teklifi) Komisyon olarak, «evet, ka

bul ediyoruz» şeklinde bir kararımız bulunma
ması nedeniyle bizim tarafımızdan dile getirile
meyeceği için, Genel Kurul kabulüne karar ver
miş olabilir. Ama bizim, «İştirak etmiyoruz» sö
zümüz, münhasıran müzakere yapmamış olmamız
dan ileri germektedir; bu konuda bir kararımı
zın bulunmamasından ileri gelmektedir. 

Bilhassa, bu hususu Sayın Akay'ın açıklama
ya davet etmiş olması nedeniyle huzurunuza çık
tım. Kendilerine teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Du-
rakoğlu. 

Şahısları adına söz isteyen sayın milletvekil
lerinden, 'Sayın Reşit Ülker, buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Önünüze, huzurunuza gelmiş olan kanun tek
lifimiz, yalnızca Orman Kanununun 34 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrasında bir değişiklik yapmak
tan ibarettir. 

Hepinizin bildiği gibi, geçen dönemin sonu
na doğru, 20 Haziran tarihinde, Orman Kanunu
nun birçok 'maddelerinde değişiklik yapıldı. Bu 
arada, 34 ncü maddede de bir değişildik yapıldı 
ve bu değişiklikle; ormaın içinde ve civarında ya
şayan orman köylüleri orman malından, yani or
man emvalinden yüzde yüze kadar; kanunda gös
terilen yakacak ve ufak sanayi (sepet vesaire yap
mak) için kullanılacak maddeleri almak hakkına 
sahip idiler. Yani, kendilerinin ormandan kesip, 
istif yerine getirdiklerinin % 100 ü kadarını, 
yani tamamını; yerine göre, almak hakkına sahip 
idiler. Fakat maalesef, burada o zaman yaptığı
mız uyarılara rağmen, «Yanlış yapılıyor. Orman 
köylüsü birkaç ay sonra feryadü figan edecek
tir. Uygulaması her an yapılan bir maddedir.» 
demiş olmamıza rağmen, bu madde buradan geç
ti. Orman köylüsünün '% 100 olan hakkı; % 60 a 
indirildi. Önümüzdeki konu esas itibariyle bu
dur. Geçen devrenin sonuna doğru % 100 den, 
% 60 a indirilen ve böylece, esasen nüfus çoğal
ması dolayısıyle zaten yetersiz bulunan orman 
köylüsünün geçiminin % 40 mm, tekrar kendisi
ne iadesinden ibaret bir tekliftir. 

Değerli arkadaşlarım; madde değişikliği yapı
lırken, gayet yerinde olarak, bugüne kadar şikâ
yet edilen, ormanda sömürü sürdüren aracıların 
ortadan çıkarılması bakımından, orman köyleri-
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ııi kalkındırma kooperatifleri maddede yer aldı. 
Bu 'bakımdan, îıeon •% 100 meselesindeki 'bir hak
sızlığın tamiri; hem de, bundan iböylc orman köy
lerinin ormandan alacakları mallarda kooperatif
lere öncelik tanınması bakımından, 'bu madde bir 
reformcu nitelik 'taşımaktadır. Bu hakikati bura
da tescil ve 'tespit etmek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; gerçekten, Anayasamız, 
'ekonomik ve sosyal kalkınmayı öngören ve buna 
ait ilkeleri de 'bazı maddelerinde temel taşı ola
rak tespit eden bir Anayasadır'. Bu bakımdan 
Anayasamız; 131 ııci maddesiyle yalnız ormanla
rın 'korunması (hususunu değil, onun yatumda, or
man içinde yasayan köylülerimizin de korunması
nı beraberinde '.getirmiş bulunan bir Anayasadır. 
Böylece bu madde, yani orman köylerinde, orman 
emvalinin kullanıl masında, orman sanayiinde; or
man köylerini kalkındırma kooperatiflerinin bu
raya girmesi ve % 60 lık hakkın, % 100 e çı
karılması, Anayasanın 131 ııci maddesine uygun 
ve ciddî bii' adım niteliğini taşımaktadır. 

Değe ili arkadaşla ınm, yalnız burada maddenin 
yapımı (bakımından bazı noksanlıklar olduğuım 
ifade etmek İstiyorum. Say.m komisyondan da, 
Sayın Bakandan da rica ediyorum, Bütçe Komis
yonunda ve diğer komisyonlarda bu kanunu hız
lı konuştuk arkadaşlar. Hızlı konuşmaya mec
burduk. Çünkü orman köylüsü bu % 100 lerin 
% 60 a inmesi dolayısıyle bizi protesto etti, par
lamentoyu protesto ettiler ve çok yerde ormana 
-girmediler. Fakat bir arkadaşınım söylediği gibi, 
«Onların telefonu yok ki dertlerini anlatsınlar.» 
Onların telefonu biz olduk ve d;-ha o zaman Mec
lis kürsüsünde bunları dile getirdik. Ondan son
ra da uygulama için Bakanlığa., yani seçimden 
evvel, 'önerge vertmek suretiyle, telgraf çetem ek su
retiyle o telef onluk vazifesini ifa ettik. 

Şimdi bu kanunun Nisan ayı içerisinde çık
ması için, (ki, çıkmadığı takdirde, teknik bakım
dan onmana girme müddeti sona ereceği için) 'bü
tün komisyonlarda bu iş hızlı konuşuldu; Bütçe 
Komisyonunda bunu düzeltmek imkânı var iken, 
maalesef bn. teknik düzeltmeyi tam yapamadık. 

Şimdi tdkııik hata şuradadn'; yani esasına ta-
mamen katılıyoruz, tamamen esası doğrudur, bü
tün gönlümüzle katılıyoruz; fa'ıcaıt madde içinde 
«muhammen Ibedel» tabiri getirilmiştir. «'Muham
men 'bedel» tâbiri ormancılıkta belli bir tâbirdir. 
Maliydfc bedelinin üstüne % 40 kadar ilâve «di
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lebilir; % 10 da aşağı inebilir deniyor; ama bu 
daima ilâve 'edilebilir şeklinde cereyan eder. Yani 
eskisinden, (bugünkü mevcut kanımdan geriye gö
türmüş oluyoruz. % 40 zam yapılabilir, muham-
<men bedel 'tâbirini, maliyet bedeli olarak değiş
tirmem kî lâzımdır; bir. 

'ikincisi; madde metninde %> 100 e kadar tâ
biri, bir fırkada 'geçmektedir, 6 neı fıkrada .geç
mektedir. Bu -bütün fıkralara şamil bir 'tâbir de
ğildir. Uy'gıdanı ada büyük hatalar olacaktır, bü
yük şikâyet olacaktır. Onun için bunun da değiş
tirilmesi lâzımdır. Ayrıntılarını madde üzerin
de konuşurken söyleyeceğim. Eski, yani 1744 sa
yılı Kanundaki metni 'aynen alalım; aldık. Onun 
içindeki •% 60 ı % 100 yaptık, lire başka değiş
tirme yapmadan. Bir de, iki sene müddet hük
münü bu (maddenin içine sokmak, teknik olarak 
sokmak imkânı 'olmadığından dolayı, işi karıştı
racağından -dolayı, «34 ncü maddedeki emvalin 
verilmesi, % 100 e 'kadar veril m esi; kooperatifler 
kuruluncaya kadar iki- sene müddetle uygulanır.» 
diye bir de geçici madde getirdik. 

Komisyonun ve Yüce Meçi isin iltifatına, yar
dımına arz ediyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın Bakan şimdi mi. söz istiyorsunuz efen

dim:' 
ORMAN BAKANİ A1IBET ŞENER (Trab

zon) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANİ AHMET ŞENER (Trab

zon) — Sayın Başkan, mıılıterem arkadaşlarım; 
(Bu kanun teklifli üzerinde görüşen arkadaş

lara teşekkürlerimi arz ederim. Çünkü kanunun 
tümüyle birlikte olmasa dalhi, bazı değişiklikle
ri talebeden arkadaşlar olmasına rağmen, tü
münde aynı fikre sahibolarak kanunu destek
ledikleri için teşekkür ederim. 

'Muhterem arkadaşlarım, burada sayın anka-
daşlarıma ayrı ayrı cevap vermeden evvel bir 
hususu arz edeyim. Bu kanun teklifiyle değiş
tirilmesi istenen 34 ncü madde, geçen sene ya
pılmış olan 6831 'sayılı Kanunun tadilâtı ilgili 
1744 sayılı Kanunun şümulü içine alınarak de
ğiştirilmiştir. Her -nedenisc o zaman öyle görül
müş, iyi yapacağız diye düşünülmüş; fakat hal
kın buna karşı reaksiyonu, bugün, bu kanunun 
bu maddesinin değiştirilmesini zorunlu hale ge
tirmiştir. 

148 — 



M. Meclisi B : 65 11 . 4 . 1974 O : 1 

Hükümet olarak biz de bazı önerilerimizi 
komisyonlarda arz ^ttik ve bu öneriler kabul 
edilmek suretiyle bu kanun önünüze gelmiş bu
lunmaktadır. 

1744 sayılı Kanunun 34 neü »maddesi, % 60' 
nm yakacak, % 40'ının da yapacak olarak ve
rilmesini emretmekte idıi; fakat Bakanlığımda 
vazifeyi devraldığım zaman kırkar, ellişer, yet
mişer kişilik heyetler, milletvekili arkadaişları-
mızla birlikte bana geldiler. Meselenin bana in
tikal ettirilmesi üzerine, bu maddenin değişti
rilmesinde biz de Hükümet olarak, Aratandasın 
Mikaplarını, huzursuzluklarını dikkate alarak, 
arkadaşlarımızın bu teklifine iştirak etmeyi uy
gun gördük. 

Bu, kanunun komiyonda görüşülmesi sırasın
da, Sayın Sedat Akay ve Sayın Hayrettin Uy
sal .arkadaşlarımız, vermiş oldukları bir önerge 
ile bu kanunun 3 neü maddesini değiştirmek is
tediler. 

Ormanların içindeki YSE, karayolları hiz
metleri için, (yani kamu hizmetlerine aidolan 
elektrik, PTT'nin telgraf direkleri vesaireler 
geçerken) Orman Bakanlığı olarak, bu 1744 
sayılı Kanunun ek 3 neü maddesiyle teşekkül 
etmiş olan fonlar için biz % 5 proje bedeli alı
yorduk. Bugün, gerek Köy İşleri, gerek Bayın
dırlık ve gerekse diğer (bakanlıklarımızdan, ka
mu hizmeti yaptıkları halde, o onman içi köyü
nle yol, su, eleiktrik veya telefon getirdikleri 
zaman % 5 proje payı isteniyor; o da kamu hiz
meti görüyor, benim Bakanlığım da. O halde bu
nun eski hale irca edilmesini ben uygun görü
yorum. Fakat dikkat buyurunuz, turistik tesis
ler için yapılacak olan projelerden eskisi gibi 
yine % 3 alınacaktır. Bunun böyle olması da 
lâzımıdır. 

Bu önergelere Hükümet olarak iştirak edi
yoruz. EOlbette tSaıyın Meclis, komisyon ve Sayın 
Divan bunu usulüne göre halleder. 

Bir usulî noktaya da temas edeyim; hepi
miz Türkiye Büyük Millet Meclisi adına vazife 
gördüğümüze göre, buranın verdiği kararlara 
uymaya medburuz. Halihazırda önünüze gelmiş 
•olan Plân Komisyonunun metnine bir fıkra da
ha eklenmesini biz rica ediyoruz. 

Metindeki, «İstihkak saihiplerine ödenir» tâ-
ıbirinden sonra; «Sınırları içinde Devlet orma
nı 'bulunan köyler halkının çoğunluğu tarafın

dan kurulan Orman 'Köylerinim Kalkındırma 
Kooperatiflerince kesilip satış istif yerlerine 
taşınan kerelsteMk tomrukların % 25'i kadarı, 
istedikleri takdirde bu kooperatiflere satış is
tif yerlerinden muhammen bedelle artırımisız 
olarak satılabilir.» tâbirin konulmasını rica ede
ceğiz. Bunun gerekçesini de arz edeceğim. 

ıSaym arkadaşlarım, kooperatiflerin kurul
masının bu madde içerisinde önerilmesini arzu 
•ettik; Bakanlık olarak arzu 'ettik, Hükümet 
olarak arzu ediyoruz. Bu, Hükümet Programın
da da mevcuttur. 

Biz kooperatifçiliğin, Türkiye'nin kalkınma
sındaki önemine inanan bir Hükümet olarak, 
Anayasamızın 51 nci maddesindeki temel hük
me uyaraik onman içi köylerimizin kalkınması
nı sağlamak için 'bu hükmün, bu maddeye bir 
fıkra halinde eklenmesini arzu ettik. 

Demokratik Partiye mensup Sayın Sami 
Arslan arkadaşımız, orman içi ve orman yakı
nındaki 15 722 köyde yaşayan 9 - 10 milyon 
insanın kalkındırılmasını istiyor benden. Biz bu 
kalkınmaya kooperatiflerin öncülük etmesini is
tiyoruz. Şahıslara elbette imkân verilecektir. 
Ya ben anlatmak imkânına sanibolamıyoruım, 
yaıhüt da bu konu anlaşılmak istenmiyor. Bi
zim böyle düşünmemizin sebetü şu: 

Bulgun 3202 sayılı Ziraat Bankasının kredi
ler ve teşkilât Kanunu vardır. Bulgun köylümü
zün elinde tapusu yoktur. Olsa bile, orman içi 
bir köyde 2 - 3 dönümlük tapuya sahip bir 
vatandaşa, bu kanun hükümlerine göre, top
rak diğer baremini tatbik ettiğiniz zaman, 200 
lira ile, 300 - 400 lira kredi verebileceksiniz. 
Bu para o vatandaş için bir kalkınma etkeni 
'ölaibilir mi? Mümkün değildir. Ama, o köy hal
kının % 60 - 70; kooperatife iştirak ederse, o 
köyün benden, Ziraat Bankasından ve Hükü
metten aldığı krediler toplam olarak çok olur. 
Ona besicilik için yem kredisi, ziraî mücadele 
için mücadele kredisi, donatma kredisi, yol yap
mak için, elektrifikasyon için kredi vereceksiniz. 
Bugün Bakanlığıma bağlı Or-Köy'ün kuruluşu 
bunu âmirdir. 

Bu 1744 sayılı Kanunun ek 3 neü maddesi
nin hükmüne dayanılarak teşkil edilen fonla 
ilgili bir yönetmelik hazırlıyorum. Bu akşamı 
veya yarm akşam imzalayıp Damştaya gönde
receğim. Bu yönıetmellik geldiği zaman, ki ilm-
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Ikânlarım. çoğalmıştır, .milyonlar birikmiştir; 
Ibunları, o^mam işi ıkaylerimde bulunan bu koo
peratifler vasıtasiyle vatandaşlara vermek im-
ıkâruına sabibolacağım. Eğer bu kooperatifleri 
kurmazsanız, bu imikâmı ıbize vermezseniz, ya
rın, hangi vatadaşımızla beralber gelirseniz ge
liniz, Hükümetin onlara hizmet etme imkânı 
azalır. Şahıs olarak veırıme imlkânına sahibıola-
mazsınız. 3202 sayılı Kanun hükümlerine göre 
Ziraat Banikası kaynaklarımdan nasıl bir imıkân 
tanıyamazıSanız, Orımam Baikanlığının kaynak
larından da veremezsiniz, Ziraî Donatımı Kuru
mlunun imkânlarımdan da Veremezsiniz. Ama 
eğer kooperatiflerli kurarsanız, bu kooperatif -
'lere Ziraî Donatım Kurumunun imkânları açı
lacaktır; Taran Bakanlığının, Onman Bakan
lığının Köy İşleri Bakanlığımın iimfeâınları bu 
vatandaşlara açılacaktır. Lütfediniz bunun al-
tınlda başka şeyler aramıaıyınız. 

Bazı arkadaşlarım bana Isomiisyomda sor
dular; Heyetî Umumiyenin zabıtlarına geçir
mek isterim : «Bu kooperatJifle'rin modeli ne
dir?!» -diye. Bu kooperatiflerin modeli, Türkiye 
Cumlhurliyet Anayasaisıniin 51 ncii ımaddesindefoi 
modeldir. Bu memlelkeltlkı, Türkiye Cumlhurilyeti 
Hükümetinim ve sizin ımiodelimizdir. Başka bir 
ımodel düşünımeık mümkün değildir. Onun ilcin 
lütfediniz, bu kooperatiflerim kurulmasına yar
dım ediniz; bunlara beralber yardım edelim. 

MEHMET ATAÖÜN (Kırklareli) — Ona 
hiç kimse karşı değil. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Ona eminim ve teşekkürlerimi peşi
nen arz 'ettim. 

Sayın Hasan Tosyalı arkadaşım konuşur
ken b emden, «Tahslis mallarınım kaldırılmasını» 
istedi. Muhterem arkadaşlarım, tahsis malları 
hususunu söylüyorum, arkadaşım lütfen not et
sinler. Maden direği bir tahsis mailidir, ilkokul
lara, âfetlere SEKA'ya tahsis yapıyorum. PTT' 
ye direk talbsiısi yapacağım, TKİ'ye taıhs&s ya
pacağım, yangınlara tahsis yapacağım. Köylere, 
orman içinde veya dışında, evleri yanamlara tah
sis yapacağım, camilere tahsis yapacağını. 

O halde, siz bunu böyle söylerseniz bu mümkün 
olmaz arkadaşım. Bana sorulacak; «Önergeye 
iştirak edüyor musunuz?» diye; edemeyeceğiim 
dediğim zaman üzülmeyin, bumu şimdiden, size 

peşinen ifade ediyorum; çünkü mümkün değil
dir, arz ediyorum. 

HASAN TOSYALI ((Kastamonu) — Ben de 
cevap vereceğim sayın Bakam. İşit e anlaşmazlık 
burada; onman köylüsünün sırtımdan Devlet 
.geçinilmez. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENÎER (De
vamla) — Orman köylerinim sırtından, bu mem
lekette hiç kimse geçinımıek istenmez. Burada 450 
milletvekilinden hiçbiri bunu,kabul etmez, bu
mu kabul etmiyorum. Burada herkes, sizin gibi, 
•bu orman içi köylülerimin çetktlilklerimi bilir, bu
nu bilesiniz.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym 
Bakanım tamam, bıen size karşı söylemedim. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Şimdi, ıbu memlekette, bilhassa bazı 
arkadaşlarım, bunu fırsat telâkki ederek benlim 
mahallî poltika yaptığımı söylemektedirler. 
Ben burada senelerce beralber çalıştığımız arka
daşımı takdir ederim; ama benıim mahallî po
litika yaptığımı nasıl siöyleyetbilirler? Bumun 
muayyen bir hududu vardır. Burada bir kanu
nun hükümleri tadat ve tedvin edilirken, çok 
istirham ederim böyle orman içi köylerimin is
tismarından. falan bahsedilmesin. Bakanlığım
da vazife gördüğüm müddetçe, ormanıiçi köy
lerimin sırtından geçimeeek bir vatandaşa 'mü
saade etmeyeceğim; bumu bileşimiz. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın Sami Arslan arkadaşım hem burada 
'bendenizden bahsedenken, sitaıyişkâr ifadelerde 
ibulundu, heım de politikanın, icalbı olarak, iğnıe-
lemıe yaptı; bunu yapması o politikanın ge
reğidir. ve doğrudur, bunu kabul ediyorum; 
ama ıbazı hususlarda benlim burada sesimin çok 
çıktığından da bahsettiler. Benim burada sesi
min fazla çıkmasını hangi mânada söylediler 
Mlmiıyoruım; ama omu bamgii mânada söyledile'r-
se o, politikada o mânada anlaşılır. Burada çok 
ses çıkartmak olmaz; burada konuşulur ve hak 
müdafaa edilir, vatandaşlarım haklan mîüdafaa 
edilir. O seslerin çıkarılmasının yeri burası de
ğildir, ıbu ımümikün değildir. (ıG. H. P. sıralarım
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Burada arkadaşını, benim için; «Kaç gün 
bakan olarak kalacağı (belli değil» dedlL Ben, 
Orman Bakanlığında vazife deruhte ettiğim 
andan itibarem, her gün igideceğimi bilerek ko-
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nuşuyorum. (C. H. P. sıralarından, «Bravo Ba- I 
ikan» sesleri, alkışlar) Orman Bakanlığımda 
vazife görelbildliğim, hizmet 'edelbildığiım süre
ce buna devam ederim; elbette sizler, Parla
mento müsaade ederse devaım edeceğim; ama 
ıbu Parlâmento hama bir gün; «Hayır siz vazife 
'göremiyorsunuz», dediği zaman, bunu şerefli 
ibir vazife olarak terk eder, sizin arazına gelir 
otururum; bunu arkadaşımı ıböyl'e bilsin. Benim 
hiçbir surette böyle şatafatlı .makamlara bağlı 
ıbir insan olmadığı arkadaşım lütfen bilmelidir. 

Arikadaşıım kooperatiflere değindi ve; «Koo
peratifleri bıraksın» dedi. Bugün Türkiye'de, 
•tarım kredi kooperatifleri vardır, pancar koo
peratifleri vardır, çay kooperatifleri vardır, 
fındık tarım saıtış kooperatifleri vardır, pamuk 
kooperatifleri vardır, 6831 sayılı Kanunun 40 
ncı maddesiyle kurulmuş daha birçok koope
ratif vardır. 

Sayın arkadaşlarım, bu kooperatifler, ida
re heyetleri ile, yani 7 kişilik bir kadro ile ida
re ediliyorlar. Bunlardan hinişli müdür oluyor, 
[birisi muhaselbeoi oluyor ve geride kalan ilki, üç 
arkadaş burayı idare ediyor. Böyle kooperatif-
l'ere Orman Bakanlığı olarak ben yardım ede
mem. Ben» halk kooperatifleri istiyorum. Nedir 
ıbunlar? O köyün % 60'ı, % 70'î, Ayşe'si, Fat
ma'sı, Mehmet'i, Hasan'ı rahatlıkla buraya gi
recektir. Arkadaşım bu tür kooperatifi, «Mecbu
rî kooperatif» olarak vasıflandırdı. Hayır ar
kadaşım, medburî kooperatif Türkiye Anayasa-
ısında yoktur. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Otlun 
vermiyorsunuz. 

ORMAN BAEANI AHMET ŞENER (De
vamla) Odum veriyorum; 6831 sayılı Ka
nunun 30 ncu maddesine 'göre veriyorum Sayın 
Tosyalı. Eğer o, kooperatife girmezse b'en o ka
nunun o maddeısiine göre odun vereceğim; semim 
Kastamonu'ma da odun veneceğim. Bu hüküm 
laynen kabul -edilir ve iki seme içimde kooperati
fi kurmazsanız Tosya'daki halka, vatandaşa ben 
yine bu kanunum hükümlerime göre vereceğim 
ıbumu. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu ha-
lliyel çıkarsa kamun mâni oluyor sayım Bakam. I 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Hayır, kamum mani olmuyor sayın 
arkadaşım. | 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın rica 
ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hatır
latma bu Sayım Başkam. 

'ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Siayım arkadaşlarım, böyle söz atma-
'lar bu parlâmentoda olur; ben hunun acemisi 
değilim; hiç merak etmeyin. Hafif olsa dahi, 
Ibunlar, parlâmentoda çeşni teşkil ederler, onum 
İçin söylemesinde hiçbir mahzur yok, (0. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

iSayın (Sami Arslan arkadaşım:, bir nelbze, ha
fif de olsa, hana Ibir pas verdi, Ben, bu yaptı
ğım tasarrufları bu kürsüden ifade edip zapta 
geçinmek istemezdim; ama politikada düzen 
lbudur. Sama bir laf atarllar, sen de zahı't'la tes
pit için bazı şeyleri söylemek zorunda kalır
sın, 

iS'ayım Arslan; «Tayinlerle uğraşacağına, 
uyumasın köyde bulunan vatandaşlara hizmet 
etsin.» dedi. 

İSayın arkadaşım burada yoklar; ama zabıt
ları okusunlar; ben peşin bir kararla Orman 
Bakanlığına oturmadım, hiç 'bir peşin kararım 
yoktu, Ibu (konuda hiç 'bir telkin at da allmadıımi 
ve bana boyile-bir telkinat da verilmemiştir. 
Ama, yapmış olduğum İki deneme de, bana ver
diğiniz vazifeleri tevcih ettiğim yenlerde) ara-
ıba'ma takoz koymak isteyenler oldu ise mutla
ka aralbamdan indirdim, (ö. H. P. sıralarından 
alkışlar.) Bunu böyle biliniz. O aralba Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin aralbasıdır; benim san
dalyem Türkiye Büyük Mililet 'Mecılisinin san-
dalyesidir, orası memur sandalyesi değildir, 
oranın vekili beya namzedi! başka türlü olmaz. 
'Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak onayladı
nız ve beni oraya gönderdiniz, Benim, orada 
yaptığım ve yapacağım t as a r raf 1 ardaki takip 
ettiğim gaye, mutlaka size, vatandaşa hizmet 
gayesidir. 

Bahsetmiş olduğu orman içi köylerinim şim
diye kadarki durumu şayet ıbu ise, orman köy
lüsü surtmda bir çalı ile görülmüşse, hemen der
hal ibir zaibıt tutulmuşsa; ben buna mâni olmak 
için, oranın yolunun yapılmasımı sağlamak için, 
oraya hizmet götürmek içim icraatta bulunu
yorum. Hizmeti insanlar mutlaka siyasî açıdan 
ele almazlar. Şöyle söylenebilir; «Falan parti
dendi attı, falan partidendi attı» Hayır, hiç bir 
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ınıemur, hiç bir partiden olamaz; Anayasa hük
müdür bu. O halde giden memur da bir parti
nin adamı değildir, gelen memur da bir parti
nin adamı olamaz. Gelenilerin hepsinin vazifesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisindin Hükümetine 
ve Milletine hizmet etmektir. 

Bir Hükümet Prograımi' vardır. O program 
okunmuş ve Millet Meclisince onaylanmKştır. 
Bir kısım üyeler Hükümet Programını onayla
mamı şiardır; ama Ib'ir kısım üyeler onayflamuş'H 
lardır. Millet Meclisinde ekseriyeıtle onaylanan 
programı yürütmekle yükümlü oılan Hükümetim 
Ibir üyesi olarak, yürütecek olduğum efcilbi, el-
Ibette bulacağım. Bu ekibi bullmıamdafei gaye 
size hizmet etmek içindir. Ben ayrıldıktan som-t 
ıra, hiç birisinin hakkının sakıt olacağı veya 
verilmeyeceği hususu alklınıza gelmesin. M!ai-< 
yetimdeki! erin hiç (birisine garazım yoktur. Ha
yatımda kimsenin arkasından konuşmadım ve 
konuşmuyorum. Ben yeni aldığım ve vazifesini! 
değiştirdiğim arkadaşlarım şereflerinden, na-
ımuslaırından, haysiyetlerinden hiç bir surette 
müşteki değillimı. Eski personelim Orman Ba-
kanlkığmm en iyi insanlarıdır. Yeni tayin etti
ğim arkadaşlar da, gelecekteki hizmetleriyle, 
'benim ve sizin nazarımızda en iyi arkadaşlar 
lolacaiklardır,. Ben o arkadaşları, arkadaşlarım 
(bilmelidir ki, hiç bir politik tesirde kalmadan, 
hizmet amacıyle tayin ettim. Başka türlü bir 
»düşünceyle tayin yapmış değilim. 

Bazıları ela gözüme heveslenmedi, beğenme
di ve ayrılmak istedi. Bu politikanın ne olduğu
nu bil irim de çantamda, portföyümde dilekçe
leri. ımıevcutıtur, arz edebilirim., Kimseye «Buyu
run gidin» demedim, ama bu memlekete hizmet 
edeni arayıp bulmaya meclburum. Hizmet etme
diğim zaman evvelâ ben gideceğilm. Meselle bu. 
Onun içim arkadaşllarıım.,. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, vaktiniz dolmak 
üzeredir. 

p . YIUMAZ KARAOİSMANOĞLU (Rize) — 
Bakamın konuşması sınırlı olmaz. 

BAŞKAN — 20 dakikadır efendim. 
ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De-

vamıla) — 120 dakikadır; .Sayın Başkanın söyle
diği doğrudur ve ben ona saygılı .olmaya mec
burum. Bitiriyorum iSaym Başkanımı. 

ISayın Reşit Ülker arkadaşıtaıım konuşması
na kısaca cevap vermek isterim'. 

Bütün fıkralara şâmil olmak üzere, «'% 100 
tabirini» teklif ettiler. Köylü vatandaşa verile-
eek 'Olanının % lOOlüne iştirak ediyorutm., Köylü 
vatandaşlara verilecek olanın % lOO'üne evet. 
Geriye kalan kısmı için ise, Bakanlığa gelen 
tahisis talepleri vardır, lonları karşılamak mee-
îhuriy eltin deyim. Okullar, askerî birlikler onma
nı olmayan mam t ikalar ve bir çıok yerler vardır 
İki, bunlara tahsis vermeye meclburum. Onun 
'için, iher fıkra üzerinde teklif ettiği % lOO'e de
ğil, köylüye verilecek' olanın % döO'ne iştirak 
ediyorum. Bunu arkadaşlarımın bilgilerine arz 
ederim. 

ıBü kanun teklifinin süratle çıkmasında bü
tün arkadaşların olumlu eğililmlerini gördüm, 
müteşekkirim., 

ıSiaygılar sunarım. (O. H. P. sıralrmdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim iSayım Bakan. 
Şahısları adına söz isteyen sayın üyelere söz 

vereceğim, Saym Hayrettin Uysal, buyurunuz 
efendim. 

HAYRETTİN UYfâAL (Sakarya) — ISayın 
Başkan, değerli arkadaşlarımı; 

08(311 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla 
değiştirillen 34 ncü maddesi üzerinde müzakere 
yapıyoruz. 

(Biraz önce konuşan ISayın Orman Bakanımın 
ifade ettikleri gibi, gerçekte 34 ncü madde, 68131 
sayılı Kanunun kendi bünyesi içerisinde 'köyilü-
mlüze, yurttaşa % 100 nispetinde, maliyet be
delleri esas alınmak ve pazar ihtiyacını karşıla
mak üzere bir hak veriyor idi., Daha sonra çıka
rılan 1İ744 sayılı Kanunlla değiştirilen 34 ncü 
madde ile bu nispet % 60'a indirildi, 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Türk köylüsü
ne bu madde olanak sağlıyor mu, sağlamıyor 
•mu? Bir .rakama göre 9 milyon küsur, bir raka
ma göre 10 milyonun üstünde olan, orman içim
de ve çevresinde yaşayan Türk 'köylüsünün ıs
tırapları elbetteki ibüyük. 

Şimdi, madde açık : 34 ncü maddenin 2, 3, 
ve 4 ncü fıkralarımdan sonraki kıisıım değişikli
ğe uğramış; «Devlete ait istihsal ormanı bulu
nan köy ve kazalarda kurulacak Orman Köyle
rini Kalkındırma Kooperatifleri ve birliklerine 
ait, kendi çalışma bölgelerinde kuracakları, 
millî planlarda özellikleri beılirtilmılş odun ham-
maddesi tüketen sınaî tesislere., (ki, Cumhuri-
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yetçi Güven Partisinin sözcüsü bu 34 ııcü mad
denin bu değişiklikle hiç bir şey getirmediğini 
ifade ettikleri için. onu cevaplamak ve yanıtla
nmak bakımından buna İşaret ediyorum.) «Ta
lep ettikleri takdirde ihtiyaçları muhammen 
(bedel üzerinden satış istif yerinden artırmasız 
olaralk öncelikle karşılanır.»' Bu bir. 

«Ayrıca, pazar ihtiyacı olarak istihsal olu
nan yakacak odun yine muhammen bedel üze
rinden Orman Köylerini Kalkındırma Koopera
tiflerine satış istif yerlerinden artırımasız olarak 
öncelikle verilebilir.» Bu iki. 

(«Ancak, (birinci fıkrada yazılı köy ve kasa
ba halkuniin vahidi fiyat usulü ile kesip satış1 

istif yerlerine taşıdıkları odunların, pazar ihti
yacını 'karşılamak üzere, idarece tayin edilecek 
müddet içinde, istedükleri takdirde maliyet be-< 
deUeri'yle kendilerine % lOO'üne kadarının iki 
sene müddetle verilmesi...» öngörülüyor bura
da... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sonra 
ne olaoak? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sonra
sını biraz sonra 'anlatacağım. 

Değerli arkadaşlarılm, madde gerçekten iyi 
tedvin edilmiş, ihtiyaçları Ibüyıülk ölçüde karşı
layacak: ıbir surette (değiştirilmiş, öngörülmüş. 
Aynı zamanda, üretici ve tüketici olan orman 
liçi ve orman çevresi köylülerimizle, orman -
halk İlişkilerini iyi kurmak zorundayız; sosyal 
yönden, ekonomik yönden, ımilllî gelirde Mil 
(bir dağılım ıelde «İtme bakımından da iyi kur-
mıalk zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, ıbir rakam vereyim; 
sanıyorum ki, Orman Bakanlığının raporların
da da kayıtlı; araştırmayla ıda ortaya çıklmış 
bir gerçek, Orman Baikanlığı bütçesinin müza
kereleri sırasında, Ormain Bakanlığının rapor
törlüğünü yaptığım zaman dikkatimi çektiği 
için bu rakamı ifade eJtmıek istiyorum. Millî 
igelirden orman içinde yaşayan Türk köylüsü, 
aile başına yılda 994 lira alıyor. Millî gelirden, 
9 milyonun üstündeki Türk (köylüsü 994 lira 
alıyor; bu kadar yoiksul durumda bırakılmış-
ıtır yıllardan beri. 

O halde, şimdi ne yapmak lâzım? Öncelikle, 
üretici ve tüketici olan orman içi ve orman çev
resinde yaşayan köylümüzün, ormanla ilişkile-
Tİni, orman - halk ilişkilerini iyi düzenlemek 

lâzım. Bu, onun orman emvalinden, orman 
üretiminden yararlandırılması yolu ile olur; 
yüksek nispette yararlandırılması yolu ile olur. 
Orman içinde yaşayan halkla, köylümüzün or
man idaresi arasındaki ilişiMierini sıcak, iyi dü
zenlemek gerek. Ne onmanın tahribi, ortadan 
ikaJİİkması, yolk olması; ne de orman içinde ya
şayan ^köylünün yoksulluğu; bunun itkisine de 
tahammülümüz yok. Ne o ormanın tahribi, or
tadan kalkması, ne de orman içinde veya yakı
nında bulunan Türk köylüsünün yoksulluğu; 
(bunun ikisine de Türk Devlerinin, Türk Milleti
nin tahamımiülü yolk. O bakımdan, öyle bir 
denge (kurmalıyız iki, orman sürekli olarak 
verim içerisinde olmalı ve diğer taraftan da, 
tam bir 'işletme olarak işlemeli, verimini orta-
(ya koymalı; içinde yaşayan halk, yoksul köyllü 
de insanca yıaşayaeaik bir düzene kavTişturul-
ımıalı. 

iBu Ibakumdan, '6831 sayılı Orman Kanunu
nun 1744 sayılı Kanunlla değiştirilen 34 ncü 
ımaddesi, gerçekte, yolksul orman köylüsünü, 
birazcık: dahi olsa, (başlayan kalkındırma, onu 
ıgözetme, orman köylüsünü değerlendirme, or
man köylüsünü yokısulluktan kurtarma hamle
sinin, Hükümet programında da işaret edil-
«dtiği gibi, ıbir başlangıcı olacak. Köy kalkın,-
ıma kooperatifleriyle de ilişkisi [kurularak, sı
tma! tesisler meydana getirilmıek kaydıyla, % 
lOO'ünden yararlanma yollarını açıyor, ortaya 
Ikoyuyor. 

Değerli .arkadaşlarım, maddeyi çok yerin
de gördüm, olumlu karşıladım. Bir önergemiz1 

<var; o önertge, yeri geldiği zaman maddeye 
lilâve olarak, (demin Sayın Balkanın ıburada ifa
de -ettiği gibi) altyapı hizmetlerinin köye gö-
türülmıesimde ormandan pay olarak alınan hu
suslarda, TÜrk köylüsüne altyapı hizmetleri
nin kolaylıkla götürülmiesıini sağlayacak yolda 
bir değişiklik yapıyor. O değişiklik de burada! 
yapılırsa, Türk köylüsünıe altyapı hizmetlerinin 
(sağlanmasında büyük bir adım daha atılmış ola
caktır. Teşekkür ıeder saygıllar sunarım. 

Yalnız yüksek müsaadelerinize sığınarak 
Ibir noktaya son bir cümle olarak, yarım daki
ka içinde değinmeden geçemeyeceğıim Sayın 
Başkanım. Burada bir parti ıgrubunun sözcü
sü bir söz söylediler, zabıtlara geçti. Beni ren
cide ettiği için üzerinde duruyorum; bilmiyo
rum Başkanlığın dikkatini çekti mi? 
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•«Mecliste 50 yıldır palavra lattılk» denilldi. 
Bu MeiGİiiısin zialbıtları meydanda. Bu Meelistie 
>biz, öumlrarüyet Halk Partililer olarak, kişi
ler olarak, diğer partilere mensup çok değerli 
sözcüler olarak, zalbıltlara çok bilimseli, menılle-
iket gerçeklerine uygun unısturlar, iç erliliği olan 
unsunlar, memleketin kalkınmasını öngören 
unsurlar söylemiş ve geıçimıişizdir. Palavra 
latanlar varsa, onlar ancak «plavna attık» sözü
nü söyleyenler alabilir. 

HASAN TOISYALI (Kastamonu) — Kim 
(Söylediyse (Söyleyin açıkça. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Onun 
için ıbunun zabıtlardan çıkarılmasını rica 'edi
yorum. 

BAŞKAN — Zaten öyle kıalbul etttik efen
dim, ıkeıidüeri için isöylemiş lOllabilirler, başkası 
için değil. Bu şekilde tespit ediyoruz zabıtla
ra efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Teşek
kür «derim ıSaym Başlkan. (C. H. P. 'sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerindeki gö
rüşmelerin devamı için ibür önerge veırilmiştir, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 
Orman Kanununnn tümü üzerindeki görüş

melerin devamına 'karar verilmesini öneririm. 
iDeni^li 

Hüseyin1 Erçellik 

BAŞKAN — Takriri kabul 'edenler... Etme
yenler... Kalbul edilmemiştir. 

Tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 1744 sayılı Kanunla değiştirilmiş 34 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 34. — Sınırları içinde Devlet Ormanı 
bulunan köy ve kasaba halkının vahidi fiyat 
usulü ile : 

Kesip istif yerlerine taşıdıkları kerestelik 
tomrukların 10 metreküpü geçmemek üzere 

% 25 (Yüzde yirmibeş) ine raslayan kesme ve 
taşıma istihkak tutarları % 30 (Yüzde otuz) 
fazlası ile, 

Kesip satış istif yerlerine taşıdıkları, keres
telik tomrukların 10 (On) metreküpü geçme
mek üzere % 25 (Yüzde yirmibeş) ine kadarı 
için, ilgili orman işletmesinin satış istif yerle
rinin kerestelik tomruklara ait bir yıl önceki 
genel ortalama maliyet bedeli ile yine bir yıl 
önceki artırmalı satışlar genel ortalaması ara
sındaki fark orman idaresince yılı hesabından 
nakden, 

İstihkak sahiplerine ödenir. 
Sınırları içinde Devlete ait istihsal ormanı 

bulunan köy ve kazalarda kurulacak Orman 
Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri ve birlik
lerine, ait, kendi çalışma bölgelerinde kuracak
ları, millî planlarda özellikleri belirtilmiş odun 
hammaddesi tüketen sınaî tesislere, talebettikleri 
takdirde ihtiyaçları muhammen bedel üzerin
den satış istif yerinden artırmasız olarak önce
likle karşılanır. 

Ayrıca, pazar ihtiyacı olarak istihsal olunan 
yakacak odun yine muhammen bedel üzerinden 
Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine 
satış istif yerlerinden artırmasız olarak öncelik
le verilebilir. 

Ancak, birinci fıkrada yazılı köy ve kasaba 
halkının vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif 
yerlerine taşıdıkları odunların, pazar ihtiyacı
nı karşılamak üzere, İdarece tayin edilecek müd
det içinde, istedikleri takdirde maliyet bedelle
riyle kendilerine % 100'üne kadarının iki sene 
müddetle verilmesine devam olunur. 

Tarım araç ve gereçlerinin imalinde ve çe
şitli el sanatlarında ve meyva, sebze ambalaj -
cılığında kullanılabilen sanayi odunları, istedik
leri takdirde bu kooperatiflere satış istif yer
lerinden muhammen bedelleriyle artırmasız ola
rak verilebilir. 

Bölgenin ihtiyacı bulunan tarım aletlerinin 
kooperatiflerce veya köylülerce imal edilemeye
ceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi 
aletleri taslak halinde Orman İdaresi imal ede
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde.... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Komisyon olarak bir baskı hatasını bilgile-
lerinize sunmak istiyorum. 
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Teklifin, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komis
yonunun değıiştirisinde, 1 nci maddenin ikinci 
cümlesinde; «değiştirilen» kelimesi var. O, Plan 
Komisyonunun değiştirisinde «değiştirilmiş» 
olarak basılmış. Tamamdyle bir baskı hatası; 
«Değiştirilen» olması gerekiyor, ionu bilgileri
nize sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, ımad-
dî hata düzeltilecektir. 

A. P. Grubu adına Sayın Mehmet Atagün; 
şahısları adına ise, Sayın .Sedat Akay, Sayın Re
şit Ülker, Sayın Ömer Buyrukçu, Sayın Müfit 
Bayraktar madde üzerinde söz istemişlerdir. 

A. P. Grubu adına Sayın Mehmet Atagün, 
buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Kırklareli) — iSaym Başkan, nnıhterem millet
vekilleri ; 

Geçen sene 68131 sayılı Kanunun 34 ncü mad
desi tadil edilirken, Kanunun genellik prensip
leri itibariyle bazı bölgelerde aksaklık yarata
cağı düşünülmemiş, bu suretle 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü madde, münhasıran 
'baltalık ormanlarda yaşayan köylülere % 40 
nispetinde, bir nevi vergi getirir mahiyette, 
buradan çıkmıştı. 

Biraz önce Sayın Orman Bakanı, geçen sene-
ki tatbikatın, yani anlaşmaya göre, orman ida
resi ile orman köylüleri arasındaki makta pro
tokol tespitinde, hukuk kaidelerine uyularak 
1744 sayılı Kanundan öıüce protokol yapıldığı 
için, bu seneye kadar bu madde hükmü 6831 sa
yılı Kanunun 34 ncü maddesine göre uygulan
mıştır dediler. Bundan dolayı da orm,an köylü
leri adına Orman Bakanlığına m,innet ve şük
ran borçluyuz. 

Muhterem milletvekilleri, aksaklık şuradan 
çıkmaktadır : 1744 sayılı Kanun burada müza
kere edilirken, 3 ncü fıkrası ile baltalık ormanın 
dışında bulunan koru ormanlarından çıkan tom
ruklardan orman köylülerine bir miktar hisse 
verilmesi kabul edilmiş ve bir iyilik getirilmişti. 
Fakat buna mukabil 4 ncü fıkrada, % 100'e ka
dar verilmesi imikânı sağlanmış bulunan odunlar 
da % 60'a indirilmişti. 

Şimdi ne oluyor ? Baltalık mıntıkada bulunan 
kişilerden, bir nevi % 40 vergi alınmış oluyor. 
'% 100'e kadar alan bir kimse, % 60 alacağı için, 
cebinden, eski gelirinden % 40 vermiş oluyor; 

fakat baltalık ormanın haricinde olan, koru or
manında bulunan kimselerin ise, (bu % 40'm 
yerine tomruktan bir gelir temin edeceği için) 
Ibir nevi kazancı oluyor. 

Trakya baltalık ormanlardan müteşekkil bir 
yöre olduğu için, geçen sene yapılan tatbikat
la köylülerin büyük haksızlığa uğradıkları gö
rüldü ve biz bu haksızlığı tespit ederek, (dik
kat buyurmanızı rica edeceğim muhterem, ar
kadaşlarım) Sayın Süleyman Demirel ve 3 ar
kadaşı Meclis açılır açılmaz, yalnız ve yalnız 
34 ncü maddenin 4 ncü fıkrasındaki «'% 60» ta
birini «,% 100»e çıkarmaya dair bir kanun tek
lifinde bulunduk. Çok değerli arkadaşım İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşı da, 
aynı kelimeleri kullanarak aynı maJhiyette ol
mak üzere, yine 34 ncü maddedeki «% 60»m 
«% 100»e çıkarılmasına dair bir teklif vermişti. 
Yine Kocaeli Milletvekili Sayın Sedat Akay ar
kadaşımız da aynı fıkradaki «,% 60»m «.% 100»e 
çıkarılması hakkında bir teklif vermiş ve bu 3 
teklif, Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyo
nunda görüşülürken, 3 teklif sahibi de aynı 
noktada birleşmiş, «% 100'e kadar verilebilir» 
tabiri üzerinde anlaşmıştı; fakat ikinci oturum
da Antalya Milletvekili Sayın Ömer Buyrukçu 
bir önerge vermiş, bu önerge iltifat görmüş ve 
bu önenge üzerine metin hazırlanarak Plan Ko
misyonuna gitmiş ve Plan Komisyonunda da yal
nız bir fıkrada bir kelime değiştirilmek suretiy
le teklif huzurunuza gelmiştir; «Muhammen 
bedel» ibaresi değiştirilmek suretiyle huzuru
nuza gelmiştir. 

Çok muihterem arkadaşlarım, çok açıkça ifa
de ediyoruz; burada konuşan çok değerli arka
daşlarımız, sanki, Adalet Partisinin kooperatif 
kurmanın aleyhindeymiş gibi bir tutumun için
de bulunduğunu ifade etmek istediler. 1 nci 
madde ile ilgili teklifimiz vardır; biz koopera
tiflerin kurulması karşısında değiliz. Yalnız 
metni okuyacağım, eğer şu metin Köy İşleri ve 
Plan komisyonlarından geçtiği gibi kabul edile
cek olursa, benim köylümün yine cebinden ver
gi alınmış olacaktır. Onun hesabını, .şimdi mad
denin fıkralarını okumak suretiyle ifade edece
ğim. Açık bir tabirle, Süleyman Dem,rrel ve 
arkadaşları, Adalet Partililer olarak, Halk Par
tili olarak da Reşit Ülker ve 34 arkadaşı ve Se
dat Akay arkadaşımızın verdiği teklif ile «Dim
yata pirince giderken, bulgurdan olma» gibi bir 
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hadiseyle karşı karşıya kaldığımızı, bu kanaa
timi ifade etmek isteyeceğim,. Bunun nedenleri
ni de açıkça ifade edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 34 ncü maddeyi bu
günkü haliyle ve çok dikkatli olarak okuduğu
muz zaman, 4 ncü fıkrada şu ibareyi görece
ğiz; 4 ncü fıkradaki unsurları size ifade etmek 
isterim. Tabirini açıklamak istediğimiz 4 ncü 
fıkra' diyor ki : «tstfflıkak sahiplerine ödenir» 
tabirinden sonra, «...birinci fıkrada yazılı köy ve 
kasaba halkının vahidi fiyat usulüyle kesip sa
tış istif yerlerine taşıdıkları...» Dikkat buyur
manızı rica edeceğim arkadaşlarım, unsurları 
sayıyorum : 

«II. — Odun, 
2. — Kömür ile 
3. —. Ziraat aletleri, 
4. — Araba imalinde ve çeşitli el sanatla

rında "kullanılan, 

5. — Meyva, sebze ambalajlarında kullanı
lan, 

6. — Sanayide kullanılan odunların % 100'e 
kadarı maliyet bedelleri üzerinden verilir.» ta
biri, değişiklikle «% 60'ı verilir» şeklinde ol
muştur. Yani bu saydığım unsurlara ait 6831 
sayılı Kanundaki % 100'e kadar verilir tabiri, 
aynı unsurları ihtiva ederek, 1744 sayılı Kanun
da % 60'ını öngören bir metin olarak kabul 
edilmiştir. 

Şimdi biz, aynı unsurlar içerisinde odun, kö
mür, ziraat aleti, araba imalinde ve çeşitli el 
sanatlanyle, sebze ve meyva ambalajlarda kul-
alnılanlar da «% 100'e kadar verilebilir» imkâ
nını sağlamak için bunu getirdik. Fakir orman 
köylüsünün celbinden alınmış olanı koymak için 
getirdik. Kaybetmiş olduğu merkebini bulması 
için getirdik. 

Şimdi size ifade edeceğim... 

MEHMET DEDEOĞDU (Kırklareli) — Al
lattı, Allah!.. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET ATAOÜN 
(Devamla) — «Alla'h, Allalh»ı sen Demirklöyde 
söylersin. 

Şimdi arkadaşlarım,, getirilen madde metni
ni ifade edeceğim. Muhterem arkadaşlar, bakınız 
bu fıkra kaç hale dönmüştür? Şimdi, «İstihkak 
sahiplerine ödenir» den sonra yeni metni okuyo
rum, dikkat buyurmanızı rica edeceğim; benim 
anlayışıma göre şimdi diyor ki ; «sınırları için

de Devlete ait istihsal ormanı bulunan köy ve 
kazalarda, kurulacak Orman Köylerini Kalkın
dırma Kooperatifleri ve birliklerine ait...» Bu
na hiç itirazımız yok. 

«Kendi çalışma bölgelerinde kuracakları, 
millî planlarda özellikleri belirtilmiş...» 

Hiç itirazımız yok. 

«Odun hammaddesi tüketen sınaî tesislere, 
talebettikleri takdirde...» Dikkat buyurun, «ih
tiyaçları muhammen bedel üzerinden satış istif 
yerinden artırmasız olarak öncelikle karşıla
nır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bunu yapmak müm
kün değildir. Bu, Anayasaya aykırıdır. Şu ci
hetle Anayasaya aykırıdır : Siz bilirsiniz, te
şebbüs; ya özel teşebbüs olur veyahut kamu 
teşebbüsü olur veyahut burada öngörülen bir 
teşebbüs olur. Orman bölgelerinden, muham
men bedelle, yalnız şunlara vereceğim, diğerle
rine de artırma ile vereceğim diye bir tefrik 
yapamazsınız. Bu, eşitlik ilkelerine aykırıdır. 
Ancak, yapsa yapsa öncelik meselesi olabilir. 
Binaenaleyh, biz burada Anayasaya aykırı olan 
bir hükmün düzeltilmesi tarafını güdüyoruz ve 
bunun için de önerge vermiş bulunuyoruz. 

Şimdi bundan ayrı olmak üzere bakınız 4 ncü 
fıkra nasıl parçalanmış : «Ayrıca, pazar ihtiya
cı olarak istihsal olunan (Yakacak odun tabiri 
kullanıyor beyler, dikkat buyurun.) yakacak 
odun yine muihammen bedel üzerindem Orman 
Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine satış is
tif yerlerinden artırmasız olarak öncelikle ve
rilir.» Bunun altında : 

«Ancak, birinci fıkrada yazılı köy ve kasa
ba halkının vattıidi fiyat usulü ile kesip satış 
istif yerlerine taşıdıkları odunların, (birisi ya
kacak odun, diğeri de odun) pazar ihtiyacını 
karşılamak üzere idarece tayin edilecek müddet 
içinde istedikleri takdirde maliyet bedelleriyle 
birlikte kendilerine % 100'üne» kadar verilir. 
Şimdi altındaki fıkrayı okuyalım. Ayırmış ba
kınız. 

«Tarım araç ve gereçlerinin imalinde ve çe
şitli el sanatlarında...» Şu ana kadar maliyet be
deli üzerinden köylüme bunlar veriliyordu. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, vaktiniz dol
mak üzere efendim, cümlenizi bağlayınız. 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Peki 
efendim. «,...ve meyva, sebze amjbalaj'cılığmda 
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kullanılabilen sanayi odunları... muhammen be
delleriyle artırmasız olarak verilebilir» diyor. 

Yine son fıkrada «Bölgenin ihtiyacı bulunan 
tarım aletlerinin kooperatiflerce veya köylüler-
ce imal edilemeyeceği anlaşılan yerlerde ve za
manlarda bu gibi aletleri taslak halinde Or
man İdaresi imal edebilir.» deniyor. 

Muhterem, arkadaşlarım, şunu söylemek isti
yorum, vaktimin geç kaldığını ifade ettiğine gö
re, netice olarak; yeni ve eski metin arasında 
farklar şudur : 

1. Yakacak odunun, yani orman köylülerin 
kestiği odunlardan yakacak odunun % 60'nı. 

'2. Kömür odununun % 60'nı, 
3. Ziraat alet ve araba imalinde kullanılan 

emvalin % 60'nı, 
4. Çeşitli el sanatlarında kullanılan orman 

emvalinin % (60'nı, 
5. Meyva, sebze ambalajlarında kullanılan 

meyva sanayi odununun % 60'nı verirken, bu 
defa ancak ve ancak yakacak odunun % lOO'nü 
veriyor ki, yine eskisine nazaran köylünün eli
ne daiha az para geçecektir. Bu fakir köylü bun
dan daha az faydalanacaktır. Bu bakımdan is
tirham ediyorum, madde parça parça haline ge
tirilerek köylünün zararına olmayacak bir şe
kilde tanziminde yarar vardır, kanaatindeyim. 
Zaten Sayın Orman Bakanının da benden ayrı 
düşündüğü inancı içinde değilim; fakat tatbi
katta yanlış anlamalara meydan verilmemesi 
bakımından üzerinde durulmasını rica ediyorum, 

Saygılar sunarım. Bu madde hakkında da 
bir önergemiz var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atagün. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına 

Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz. 
C. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Saym Başkanım,, muhterem ar
kadaşlarım, 

Cumjhuriyetçi Güven Partisinin görüşü, Or
man Kanununun ruhu demek olan 34 ncü mad
denin Türk köylüsünün hakikaten menfaatine 
olarak düzeltilmesidir. Bunu her partiye men
sup arkadaşlarımızın da aynı şekilde düşündü
ğünden, Orman Bakanlığımızın da aynı şekilde 
düşündüğünden asla şüphemiz yoktur. 

Bu madde hakikaten 10 milyon orman köy
lüsü için olduğu kadar, orman maihsulü kulla
nan hemen Türk milletinin tamamı için çok ha

yatî bir maddedir. Bunu şu parti bu parti, şu 
kişi bu kişi, Meclis, Orm,an Bakanlığı şeklinde 
karşılıklı iddialara girmeden elbirliğiyle samimi 
olarak şu maddenin hakikaten en iyi bir şekilde 
çıkmasına çalışıyoruz, samimi düşüncemiz budur. 

Ancak, madde o şekilde girift ve tatbikatla 
taiban talbana zıt olup imkân vermeyecek ve 
ihtiyaçları karşılamayacak şekildedir ki, bu ha
liyle çıktığı taJkdird'e - temin ederim arkadaş
lar - orman köylüsünün yarısından fazlasını ve 
orman civarında bulunan ihtiyaç sahiplerinin 
ihemen % 801rii galeyana getirecek bir tatbi
kata selbep olacaktır. Geliniz, bunu vereceğimiz 
çeşitli önergelerle hakikaten tatlı, mülayim, 
faydalı bir hale getirelim. 

ıŞimdi-, bu hususları sırasıyle arz ediyorum: 
Maddenin ikinci fıkrasında, «Kesip istif yer

lerine taşıdıkları, kerestelik,» (kerestelik) ke
limesinden sıonra, «veya tahsis malı tomrukların 
10 m3'ü .geçmemek üzere» diye devam eden ye
re, «veya talhsis malını» ibaresini koymalıyız 
mulhter'em arkadaşlarım. Orman köylüsünün 
19I5I8 den beri geçen 15 yıldır ıstırapla, figan 
ile dile getirdikleri husus işte" bu noktadır, bu 
«veya tahsis malı» kelimesidir. 

İSEKA, Türkiye Kâğıt Sanayii tahsis malı 
alır. Türkiye kereste istihsali 12 milyon m3 tür, 
ibunun 2 milyon m3'ü benim Kastamionumda is
tihsal edilmektedir. 2 milyon m3'ün yarısından 
fazlası talhsis malıdır. Aynı ilçe dahilinde bir 
köy tahsis malı yapıyor; diğer bir köy satış 
malı yapıyor. Aynı köy içerisinde 3 - 5 haneye 
taJhsis malı yaptırılıyor; diğer 5 - 6 haneye de 
satış malı yaptırılıyor. Birine % 25 kesim ve 
taşıma teşvik pirimi veriliyor, diğerlerine ve
rilmiyor. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan 
kopar. Zaten, orman köylerinin içinde bulun
duğu sıkıntı yetmiyormuş gilbi, sırf buıradaki 
«veya tahsis malı» kelimesinin o'lmamasından 
.dolayı, orman köyleri birbirlerine düşürülmüş, 
orman köylüleri Orman İdaresinin o köylerde 
fedakârlıkla çalışan bölge şeflerine, orman ba
kım memurlarına, sanki kabahatli onlarmış gilbi, 
düşman edilmiştir; orman - köy ilişkileıri fev
kalâde kötü bir duruma düşmüştür. 

iMulhterem arkadaşlarım; 5 yıldır burada
yım. SEKA fabrikası Kâğıda 4 defa zam yaıptı: 
'Şu geçirdiğimiz 6 ay içerisinde birisi Ekim ayın
da, diğeri de bir ay evvel olmak: üzere iki defa 
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zam yaptı. İnsafınıza sığınarak söylerim; yal
nız 1968'ten bugüne kadar orman köylüsüne 
kesim ve çekim için m3 başına .1,1 ilâ 15 lira ke
sim için, 15 ilâ 20 lira çekim için para vermiştir, 
Ibunun yekûnu 30 ilâ 70 lira arasında değişiyor. 
Geçen sene ıbu miktarı % 20 kadar artırdık, bu 
sene de % 25 - .30 kadar artırdık. Buna rağmen, 
köylünün eline m3 İte en fazla 50 ilâ 90 lira ara-
ısmda değişen bir miktar .geçmektedir. Hemen 
hemen 1 200 köy muhtarlığı, 4 500 köy mahal
lesi olan seçim bölgemin '% 90'mı fiilen gezmiş, 
hakikî derdi yerinde görmüş bir arkadaşınızım. 
ISizi temin ederim arkadaşlar; oradaki faciayı 
hiçlbir kitap yazamaz. Hiçjbir inisanoğluna orada
ki vahşet reva .görülmez, diyeceğim. Aç susuz 
orman köylüsünün yokluğu, fakirliği, imkânsız
lığı, derdini anlatamaiyışı, Orman İdaresince 
adetâ istismar edilerek kullanılmakta ve köylü
ye kesim - çekim ücreti olarak 'verilen ücret, 
devamlı olarak artan kereste fiyatlarının yanın
da 'bir hiç mösalb'e'sindedir. 1963'ten 180 lira, 
200 lira olan <bir metrekü'b kereste, şimdi or
man idareısinıc-e 1 200 liraya satılmakta; fa'kaJt 
•köylünün eline istihsalde metrekıüh başına ge
çen çekim ücreti muhterem arkadaşlarım hâlâ -
(Sayın Orman Bakanlığr kayıtlarına baksın -
15 seneden heri aynıdır. İstihsal ve çekim üc
reti metrekülb başına 30 ilâ 70 lira arasındadır. 
Allah'tan reva mı bu? Metrekübü 200 liradan 
1 200 liraya çıkmıştır, hâlâ köylünün eline o 
para gedmektedir. Hâlâ 15 sene evvel verilen 
% 25 hak esası defvam etmektedir. 40 metrekülb 
çektiyse, 10 me'trekülbü geçmemek üzere kesime 
'köylüyü teşıvik etmek için verilen bu miktar 
Ibin türlü, çeşitli bahaneler ihdas edilerek, Or
man İdareısinoe kaisıtlı bahaneler ihdas edile
rek - ıbunu her nevi vasıtayı kullanarak ispat 
edebileceğim - köylü istismar edilerek % 26 hak
kı ondan esirgenmiştir, verilmemiştir. 

Hal böyle olmasına rağmen, bir de Ib-üyük bir 
oyun oynanıyor muhterem arkadaşlarım. BEKA 
falbrikalanna gönderilen keresteye «tahsis ma
lıdır» diyorlar. Köylüye diyorlar ki; «ISen şu 
bölümü keseceksin, şu şu ağacı keseceksin» Hem 
holüm, hem mmtılka, hem ağaç numaralıyorlar, 
.köylü zavallı bilmiyor. Şu ağacı keserSe tahsis 
malıymış, sonradan ihdas ediliyor hu, şu ağacı 
keserse satış malıymış. Zavallı bilmiyor hunla-
rın hangisinin ne olduğunu. Kesiyor; ben kes

tim % 25 hakkımı alacağım diye bir sene sonra 
ıgidince: ;«lSenin kestiğin tahsis malıydı» diyor
lar. Yapmayın yahu? Aynı bölgede aynı mın
tıkada, ağacın .birinin numarası şu, birinin nu
marası bu; nasıl olur bu böyle ? 

Arkadaşlar, demin söyledim, Sayın Bakanım 
Ibenden çok köylüyü sever. Birbirimizle köylü
yü sevmekte, köylüyü korumakta yarış etsek 
hirflb'irimizi geçemeyiz. Hedefimiz tektir, bütün 
milletvekillerinin hedefi tektir. 

Arkadaşlar, köylüye oyun oynanmakta. Bu 
oyunu .Sayın Orman Bakanı oynuyor demiyo
rum; mevzuat oynuyor. Mevzuatı değiştirelim 
diyorum. Ne Orman Genel Müdürü oynuyor, ne 
orman 'bölge şefi, ne işletme mlüdürü, ne hakim 
memuru; fakat oyunu, mevzuatta şu «ve tahsis 
malı.», kerestelik tomruktan sonra «re tahsis 
malı» ibaresi olmadığı için mevzuat oynuyor. 

ıŞimdi burada bunu düzeltirsek muhterem 
arkadaşlarım, bu ibareyi koyarsak, «ve tahsis 
malı» kelimesini koyarsak, SEKA 193 liradan 
aldığı keresteyi müsaade etsin de 200 liradan 
alsın. Nasıl ki, son 5 - 6 sene içinde 4 defa zam 
yapmayı biliyor, zam yapıyor, ki o zammın da 
kâğıda yapılan zammın da biz Güven Partisi 
olarak karşısındayız. Bir memleketin medeni
yeti kullandığı kâğıt miktariyle ölçülür. 

[BAŞKAN — .Sayın Tosyalı, vaktiniz dolmuş
tur efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir daki
ka eifendim. 

Matbuatın kâğıdına zam yapacaksın, okul
daki ta'le'benin kâğıdına zam yapacaksın, hiç se
bep yokken zam yapacaksın; sırf kâğıt fabrikası 
kâr yapıyor desinler diye. Eğer kâğıdı ucuzlat
mak istiyorsan, «iEy kâğıt fabrikası, ey Hükü
met, ey Devlet gel Kastamonu'da beş tane daha 
İzmit'teki gilbi kâğıt fahrilkası kur. 650 kilo
metreden senede 40 000 kamyon kerefeıteyi İz
mit'e kadar götüreceğine, yolları kamyonlar es
kiteceğine, büyük, yüksek maliyetlere selbeıp ola
cağıma ,gel kâğıt hamur fabrikasını, kâğıt fab
rikasını da Kastamonu'da kur. Ormanda çürü
yen 6 000 metreküb keresteyi de yerinde değer-
le'ndir.». 

(Ben Sayın Ahmet Beye güveniyorum, Hükü
metle .güveniyorum; Ibu malî, 'bu İktisadî pren
sibi, iptidaî maddesinin olduğu yerde sanayi 
kurma işini bu Hükümetten bekliyorum. 5 yı'l-
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dır burada bunu söylüyorum. Kâğıda zam olu
yor. Arkadaşlar, bu yanlış [görüşten, bu yanlış 
iktisat düşüncesindendir, köylüyü istismar et
mektendir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı rica ederim cüm
lenizi bağlayınız. 

HAİSAN TOSYALI (Devamla) — Bitiriyo
rum Bayın (Başkan. 

Yalnız fıkranın biri üzerinde (görüşebildim. 
Çeşitli önerjgeleır verdim, Düzeltmek için çok 
samimî davranıyorum. Benim heyecanımı ba
ğışlayın, billhasısa orman köylüsünün milletve
kili olduğum için. orman köylülerinden geldiği
me, onların dertlerini terennüm etmekte oldu
ğuma inanmanızı; önergelerime bu gözle bak
manızı istirlham eder, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tosyalı. 
iŞaJhsı adına buyurun Sayın Sedat Akay, 

müddetiniz beş dakikadır. 

ISEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri;, 

Çok kısa olarak arz edeceğim bir husus var
dır. Bu 'birinci maddenin ayrıca pazar ihtiyacı 
olarak istihsal olunan yakacak odunun Orman 
Köyleri Kalkındırma Kooperatiflerine muham
men bedel üzerinden, ama kooperatifler ku
ruluncaya kadar kesip taşıyan köylülere ma
liyet bedeli üzerinden verileceği tespit edilmiş
tir. 

Biz bir taraftan kooperatifleri teşvik eder ve 
geliştirmek isterken diğer taraftan orman istih
sali emvali eğer şaihıslar keısip taşıdıklarına 
karşılık alacak olurlarsa dalha ucuza alacaklar, 
Ibir kooperatif kurar da almaya kalkarlarsa da
ha paJhalı alacaklar şeklinde bir hüküm koymuş 
oluyoruz, komisyonun son metninde. 

O itibarla burada durumun tashihi, koope
ratiflerin alacağı odunların da maliyet bedeli 
üzerinden onlara verilmesinin temini gerek
mektedir. Bu konuda bir de önergemiz vardır. 

(Diğer taraftan yine birinci maddede diyo
ruz ki; «İki sene müddetle orman köylüsünün 
kesip taşıdığı emval isterse kendisine yüzde 
yüze kadarı pazar satışı ihtiyacı için verilir.» 

Kanunlarda iki sene, bir sene gibi müddet 
koymayı malhzurlu telâkki etmekteyim. Bunun 
zaman zaman çeşitli kanunlarda mahzurlarını 
da görmekteyiz. Olabilir ki, o yerde bir koope-
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I ratif iki sene zarfında kurulamayabilir. Keza 
o yerde kooperatif kurulmuş olur da, ormian 
istihsali kooperatif için cazip olmayabilir. Çün
kü kalkındırma kooperatifi oranın tavuğu yu
murtası, sebzesi hayvancılığı ve bütün ekono
mik mevzuları ile de i'ljgiM bir kooperatif olacak
tır. Ama ona orman mevzuundaki o seneki is
tihsal konusu son derece maJhdut, az görünebilir 
ve onu kooperatif malı yapıp da depo tutmak, 
bekçi tutmak, baktırmak gibi bir külfete gir
meyi fazla masraflı telâkki edebilir. O tak
dirde de bu odunların istediği takdirde kesip 
satan köylüye verilebilmesi lâzımdır. 

Bu hususu da temin gayesi ile bir önerge
miz vardır, zamanı ,geildiğinde yüksek bilgileri
nize sunulacaktır. 

ISaym Başkan, arzım bu kadardır, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akay. 
Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, değinmek istediğim konuya bir nebze 
tümünde de değinmiştim. Şimdi esas itibariyle 
reform niteliği taşıyan bir madde bu. Gerek
çede" de yüzde 60'm, yüzde .100'e çıkarılması ka
bul edilmiştir, ama biraz evvel de arz ettim bu 
kanunun çok acele Nisan ayında çıkması ihti
yacı dolayisıyle, çıkmadığı takdirde de köylüyü 
büyük ölçüde mutazarrır edeceği için komisyon
lardan haklı olarak hızlı geçti. 

Şimdi şunları belirtmek istiyorum. Biz ne 
yapmak istiyoruz? Diyoruz ki; köylüye veri
len emvali (yanlışlıkla % 60'a indirilmişti) 
% 60'a çıkarıyoruz. Halbuki madde bunu ifade 
etmiyor. Bakınız elimizdeki metinde «Ancak» 
diye başlayan altıncı fıkrada «birinci fıkrada 
yazılı köy ve kasaba halkının..» (yani ormana 
yakın, orman içinde, devlet ormanı bulunan 
yerde) ,«.... vahidi fiyat usulüyle ke'sip satış is
tif yerlerine taşıdıkları odunların, pazar ihti
yacımı karşılamak üzere, idarece tayin edilecek 
müddet içinde ,istedikleri takdirde maliyet be
delleriyle...» (komisyon lütfetti değiştirdi, ma
liyet bedeli yaptı), «... kendilerine % 100'e ka
darının iki sene müddetle verilmesine devam 
edilir.» diyor. 

iDeğerli arkadaşlarım, zaten maddenin üç 
fıkrası eski metin, hiçbir değişiklik yok. Zaten 

I bütün teklifler 4 ncü fıkranın değiştirilmesi. 
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Şimdi 4 noü fıkradan sonraki bütün fıkralara 
bakın, hiç birisinde «% 100» tabiri yok. «İki 
sene» tabiri de yok. Öyleyse bunun neticesin
de ne olacak? Bu maddeye göre yalnızca odun
da •% 00'dan % 100'e çıkarılmış olacak. 

IMMIMET ATAGÜN (Kırklareli) — O da 
yakacak odunda. 

REŞSET ÜLKER (.Devamla) — O da yalnız-
ıca yakacak odunda. Öbür fıkraların hiç biri
sinde birşey yok. Tarım araç ve gereçlerinin 
imalinde, çeşitli el sanatlarında, bunlar tama
men hariç bırakılmış vaziyette. Ölbür tarafta, 
sınırları içinde Devlete ait istühsal ormanı bu
lunan odun hammaddesi tüketen sınai tesisler; 
onda da yok % 60, % 100 ,yani köylüye biz 
birşey tanıyacağız. 

Bu neden oldu? Aceleden oldu. Orada bir 
önerigeyle sadece maliyet bedeliyle muhammen 
'bedeli düzelttik; öbür taraflarda da muham
men bedel aynen kaldı. Onun için istirham edi
yorum; ben Başkanlığa tevdi ettiğim metinde 
ıgeçen dönem kaıbul edilen 4 ncü fıkrayı aynen 
koydum. Onda bir tek değişiklik yaptım; % 60', 
ı% 1100 dedim. Böyle deyince bütün söylemek 
istediklerimizi kapsar; yakacak odunu da, köy 
kalkınma kooperatiflerinin kullandığı madde
leri de kapsar. Yani «bugüne kadar orman köy
lülerine de % 60 kalbul etmişsek, bundan son-
ırada bugüne kadar % 60 kabul etıtiğimiz mal
larda % 100'ü kalbul etmiş oluruz. Bu bir tanesi. 

Bir de iki sene müddet meselesi var. Burada 
yalnız ,bu altıncı fıkrada Ibu iki sene müddet 
lâıfı geçiyor. Öfbür fıkralarda iki sene müddet 
lâfı .geçmediği için, öbürküler derhal yürürlü
ğe girecek. Teknik olarak başka türlü anla
şılması mümkün değil. Ne olacak? Yürürlüğe 
(girerse ne olacak buna bir misal vereyim. «Ta
rım araç ve 'gereçlerinin imalinde ve çeşitli el 
sanatlarında ve meyva selhze ambalajında kulla
nılabilen sanayi odunları, istedikleri takdirde 
Ibu kooperatiflere satış istif yerlerinde muham
men bedelleriyle artırmasız olarak verilebilir.» 
diyor yedinci fıkrada. Verilemeyecek... Çünkü 
daha evvelinde kooperatifler vasıtasıyle olma
sını kalbul ettik. O kooperatifler de kurulmadı. 
Bu fıkraya da iki sene müddet kaydını koyma
dığımıza göre, bu kanun çıktığı takdirde ka
tiyen istifade edemeyecekler. Yani daha bu 
kanun çıkar çıkmaz ölü doğacak. Ne Sayın Ba

kanın fikri bu, ne Bakanlığın fikri bu, no Or
man Komisyonunun fikri bu ne de Bütçe Ko
misyonunun fikri bu. Yani hepimizin konuştuğu 
şey bu değil. Maksadımız aynı, fakat ifade tar
zı - çok teknik bir metindir Ibu aslında, çok 
karışık bir metindir.-

IBAŞKAN — Sayın Ülker, vaktiniz dolmuş
tur. 

ıREıŞlT ÜLKER (Devamla) — Ondan do
layı, istiırlham ediyorum, bir önerge verdim; eski 
maddedeki ştekli getirdim; bugünkü maddedeki 
yürürlükteki şekli getirdim; % 60'i % 100'e 
^çıkarttım. Ve bir de geçici madde verdim, iki 
sene evvelki ile bunlar karışmasın diye. Eğer 
iSayın Bakan arkadaşım ve Sayın Komisyon 
Başkan, başkanvekilleri arkadaşlarım yardım 
.ederlerse düzigün bir metin çıkarırız. 

ISaygılar sunarım. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Madde hakkındaki konuşmalar bitmiştir, 

konuşmaların devamı için de ayrıca önerge ve
rilmediği için önergeleri okutuyorum efendim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başlkan, söz isteğimiz vardı, altı kişi de tamam
lanmadı. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 73 ncü maddesi ge
reğince iki kişi konuştuktan sonra devamlılık 
iönerlgeısi verilmemiş ise müzakereler orada bi
ter efendim. 

Önengeleri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığa 
Millet Meclisi gündeminde bulunan 6831 sa

yılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair (IS. Sayısı : 24) Kanun tekli
finin, Bütçe Plan Komisyonunca değiştirilmiş 
metninde (ayrıca) keılimıosi ile başlayan altıncı 
fıkrasındaki, (Muhammen bedel) ibaresinin 
(Maliyet bedeli) şeklinde değiştirilerek ka-

ibulünlü arz ve teklif ederim. 
(Saygılarımla. 

Kocaeli 
ıSedat Akay 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminde bulunan 6831 sa

yılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair (S. Sayısı : 24) kanun tekli
finin, Bütçe Plan Komisyonunca değiştirilmiş 
metninde (Ancak...) kelimesi ile başlayan ye-
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dinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilerek 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli 

Sedat Akay 

!«Ancak, Orman Köylerini Kalkındırma Koo
peratifi kurulmamış olan yerlerle, kurulmuş ko
operatiflerin talep etmediği yerlerde, birinci 
fıkrada yazılı köy ve kasaba halkının vahidi 
fiyat usulü ile kesif satış istif yerlerine taşıdık
ları odunların, pazar ihtiyacını karşılamak üze
re, idarece tayin edilecek müddet içinde, iste
dikleri takdirde maliyet bedelleriyle kendilerine 
% 100'üne kadarının verilmesine devam olu
nur.» 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 6831 sayılı Orman Kanu

nunun 34 neü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi 1 nci maddesinde aşağıdaki de
ğişikliklerin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Teklif edilen değişiklikler : 
1. Madde 34'te ikinci fıkra 1 nci satır, 

(Kerestelik) kelimesinden sonra, (veya tahsis 
malı) ibaresinin konmasını.» 

2. 3 neü fıkra 2 nci satırdan,. (Kerestelik) 
kelimesinden sonra (Veya tahsis malı) ibaresi
nin konmasını, 

3. 4 neü fıkra 8 nci satırdaki (Satış) keli
mesinin çıkarılması, 

4. 6 nci fıkra 2 nci satırdaki, «Satış» ke
limesinin çıkarıl ması, 

5. 6 nci fıkra 4 neü satırda, «Üzere» keli
mesinden sonra : 

(Köylünün imkân ve iş durumu nazara alı
narak) 

İbaresinin konulması. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Kanununun 34 neü maddesini değiş
tiren kanunun 4, 5, 6, 7 nci fıkraları yerine aşa
ğıdaki fıkraların konmasını ve son fıkrasının ise 
muhafazasını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

4, 5, 6, 7 nci fıkraların yerini alacak fıkra
ların metni : 

1 nci fıkrada yazılı köy ve kasaba halkı
nın vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif yerine 

taşıdıkları odun ile odun ile araba iımalinde ve 
çeşitli el sanatlarında ve meyva, sebze ambalaj-
cılığmda kullanılabilen sanayi odunlarının, ida
rece tayin edilecek müddet içinde istedikleri 
takdirde Orman Köylerini Kalkındırma Koope
ratiflerine öncelikle maliyet bedelleri ile artır-
masız olarak % 100'ünc kadar verilebilir. 

Sınırları içinde Devlete ait istihsal, ormanı 
bulunan köy ve kazalarda kurulacak Orman 
Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri ve Bir
liklerine ait kendi çalışma bölgelerinde kura
cakları millî, planda özellikleri belirtilmiş ham
madde olarak, münhasıran odun hammaddesi 
tüketen sınaî tesislere talebettikleri takdirde 
ihtiyaçları maliyet bedeli üzerinden, satış istif 
yerinden artırmasız olarak öncelikle karşılanır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 6831 sayılı Kanunun 

34 neü maddesinin (Bütçe Plan Komisyonu de
ğiştirgesi) aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Yeni değişiklikler : 
4 neü paragrafın 7 nci ve 5 nci paragrafın 

2 nci satırındaki Muhammen kelimesinden son
ra «bedelinin % 70'i» ibaresinin konmasını. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 6831 sayılı Orman Kanu

nunun 34 neü madde 6 nci paragraf 4 neü satı
rındaki «İdarece» kelimesinden sonra «ve is-. 
tihsal yapanlarca veya ihtiyaç sahiplerine bir
likte ibaresinin konmasını saygı ile arz ede
rim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 6831 sayılı Orman Kanu

nunun 34 neü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

34 neü Madde, 
4 neü paragraf 7 nci satırdaki 5 nci paragraf 

2 nci satırdaki muhammmen bedeli, ibaresinin 
«maliyet bedeli» olarak değiştirilmesini, 



M. Meclisi B : 65 11 . 4 . 1974 O : 1 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 34 ncü madde 6 ncı parag

raftaki «iki sene müddetle» ibaresinin metinden 
çıkarılmasını arz ve tekidi' ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve rica ederiz. 

Antalya Kize 
Ömer Buyrukçu Osman Karaosmanoğlu 

Kırklareli Samsun 
Mehmet Dedeoğlu llyas Kılıç 

Kıklarcli 
Tanknt Akalın 

Önerilen 34 ncü madde : 
Madde 34. — Sınırları içinde Devlet orma

nı bulunan köy ve kasaba halkının vahidi fiyat 
usulü ile, 

a) Kesip istif yerine taşıdıkları kerestelik 
• tomrukların 10 (on) metreküpü geçmemek üzere 
% 25 (yüzde yirmibeş) ine rastalayan kesme ve 
taşıma istihlâk tutar'ları % 30 (yüzde otuz) faz-
laıaiylc, 

b) Kesip satış istif yerlerine taşıdıkları ke
restelik tomrukların 10 (on) merteküpü geçme
mek üzere % 25 (yüzde yirmibeş) ine kadarı 
için ilgili orman işletmesinin satış istif ycrlcri-
nin kerestelik tomruklara ait bir yıl önceki genel 
ortalama maliyet bedeli ile yine bir yıl önceki 
arttırma!ı satışlar genel ortalaması arasındaki 
fark orman idaresince yılı hesabından nakten, 

İstihlâk sahiplerine ödenir. 
Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy

ler halkının çoğunluğu tarafından kurulan Or-
ma Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerince ke
silip satış istif yerlerine taşman kerestelik tom
rukların % 25 (yüzde yirmibeş) ine kadarı iste
dikleri takdirde bu kooperatiflere satış istif yer
lerinden muhammen bedelle arttırmasız olarak 
satılabilir. 

Sınırları içinde devlete ait istihsal ormanı 
bulunan köy veya kasabalarda kurulacak orman 
köylerini kalkındırma kooperatifleri veya birlik
lerine ait, kendi çalışma bölgelerinde kuracak
ları millî planlarda özellikleri belirtilmiş mün

hasıran odun hammaddesi tüketen sınai tesisle
rin ihtiyaçları talep halinde, bu tesislerde işlen
mek şartiyle muhammen bedelle istif yerlerinden 
artırmasız olarak öncelikle karşılanır. 

Adı geçen kooperatiflere yukardaki fıkra ge
reğince pazarlıkla satılmış kerestelik tomruk mik
tarı yapılacak tahsis tutarından düşülür. 

Ayrıca, pazar ihtiyacı olarak istihsal olunan 
yakacak odun yine muhammen bedeli üzerinden 
orman köylerini kalkındırma kooperatiflenine 
satış istif yerlerinden artırmasız olarak öncelik
le verilir. Ancak, sınırları içinde devlet ormanı 
bulunan köy ve kasaba halkına vahidi fiyat usu
lü ile kesip satış istif yeri enine taşıdıkları odun
ların pazar ihtiyaçlarını karşılamak üzere köy
lünün imkân ve iş durumu müşahede olunacak 
idarece tayin edilecek müddet içinde istedikleri 
takdirde maliyet bedeli üzeninden % 100 (yüzde 
yüz) üne kadarının 2 sene müddetle verilmesine 
devam olunur. 

Tarım araç ve gereçlerinin imalinde ve çe
şitli el sanatlarında ve meyve sebze ambalaj cılı-
ğında kullanılabilen sanayi odunları, istedikleri 
takdirde bu kooperatiflere satış istif yeri eninden 
muhammen bedelleriyle artırmasız olarak verile
bilir. .; 

Bölgenin ihtiyacı bulunan tarım aletlerinin 
kooperatiflerce veya köylülerce imal cdilemiyece-
ği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gdbi alet
leri taslak halinde orman idaresi imâl edebilir. 

Başkanlığa 
6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı 

Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin aşağıda
ki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif edeniz. 

Kırklareli Balıkesir 
Mehmet Atagüıı İbrahim Behram Eker 

Bolu Ankara 
Müfit Bayraktar Hasan Özçelik 

Eskişehir Tekirdağ 
İbrahim Eteni Güngör Nihan llgün 

Madde 34. — Sınırları içinde Devlet orma
nı bulunan köy, kasaba ve ilçe halkının veya 
orman köylerini kalkınma kooperatiflerinin vahi
di fiyat usulü ile; kesip, satış, istif, yerlerine 
taşıdıkları kerestelik tomrukların, 10 metrekübü 
geçmemek üzere '% 25 (yüzde yirmibeş) ine rast
layan kesme ve taşıma, istihlâk tutarları % 30 
(yüzde otuz) fazlasıyla,. 
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Kesip, satış, istif, yerlerime taşıdıkları keres
telik tomrukların .10 metrekübü geçmemek üzere 
% 25 (yüzde yirmibeş) ine kadarı için, ilgili 
orman işletmesinin yatışı, dstif yerlerinin keres
telik tomruklara ait bir yıl önceki genel ortala
ma maliyet bedeli ile, yine 1 yıl önceki artırmalı 
satışlar genel ortalaması arasındaki fark orman 
idaresince yılı hesabından nakden: 

İstihlâk sahiplerine ödenıir. 
Ayrıca, vahidi fiyat usulüyle kesip satış, istif, 

yerlerine taşıdıkları odun ve kömür ile, ziraat 
alet ve araba imalinde ve çeşitli el sanatlarında 
ve meyve, sebze ambalajcılığında kullanılabilen 
yanay i odunlarının % 100 (yüzde yüz) e kadarı 
idarece tayin edilecek müddet içinde istedikleri 
takdirde kendilerine maliyet bedelleriyle art.r-
masız olarak verilebilir. 

Sınırları içinde Devlete ait istihsal ormanı 
bulunan köy, kasaba ve ilçede kurulacak orman 
köylerini kalkındırma kooperatifleri ve birlikle
rine ait, kendi çalışma bölgelerinde kuracakları 
millî planlarda özellikleri belirtilmiş her türlü 
odun ham maddesi tüketen sınaî tesislere talep et
tikleri takdirde, ihtiyaçları öncelikle karşılanır. 

Bölgenin ihtiyacı bulunan tarım aletlerinin 
kooperatiflerce veya köylülerce imal cdilemiye-
ceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi 
aletleri taslak halinde orman idaresi imal ede
bilir. 

Başkanlığa 
C831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü madde

sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin: 

Madde 34. — Sınırları içinde Devlet ormanı 
bulunan köy ve kasaba halkının vahidi fiyat usu
lü ile kesip, istif yerlerine taşıdıkları kerestelik 
tomruk ile tahsis malı bilumum keresteleri şek
linde düzeltilmesini saygıyle arz ederim. 

Denizli 
Iiıza Gençoğiu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığınla 
Görüşülmekte olan kanun teklif inin 1 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
dilerim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Şener 
Orman Bakanı 

Madde 1. — 683 L sayılı Onman Kaımnuııuıi 
1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü .maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 34. — Sınırları içinde Devlet ormanı 
bulunan köy ve kasaba halkının vahidi fiyat 
usulüyle; 

A) Kesip istif yerlerine taşıdıkları, keres
telik tomrukların 10 (on) 'metre küpü 'geçme
mek üzere % 25 (yüzde yirmibeş) ime rastlayan 
kesme ve ta suma istihkak tutarları % !30 (yüz
de otuz) fazksıylc, 

B) Kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları, 
kerestelik tomrukların 10 (on) (metre küpü geç
memek üzere % 25 (yüzde, yirmibeş) ine kadarı 
için, ilgili orman işletmesinin satış istıif yerleri-
liinin kerestelik tomruklara ıait 1 yıl önceki ge
nel ortalama maliyet bedeli ile, yine 1 yıl önce
ki ar tır malı satışlar genel ortalatması arasındaki 
iark, orman idaresince yılı hesabından nakden, 

İstihkak sahiplerine ödenir. 

•Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy
ler halkının çoğunluğu tarafından kurulan, or
man köylerini kalkındırma kooperatiflerince 
'kesilip, satış istif yerlerine .taşman 'kerestelik 
tomrukların % 25 (yüzde yirmibeş) inle ikadan, 
istedikleri takdirde bu kooperatiflere, satış is
tif yerlerinden maliyet bedeliyle artırmıasız ola
rak satılabilir. 

Birinci fıkrada yazılı köy ve kasaba halkı
nın vahidi fiyat usulü ile kesip, satış istif yeri
ne taşıdıkları odun ile, araba imaılinde ve çeşitli 
el sanatlarında ve meyve sebze aımbalajcılığmda 
kullanılabilen sanayi odunlarınım İdarece tayin 
edilecek müddet içinde istedikleri takdirde or
man köylülerini kalkındırma kooperatiflerine 
öncelikle, maliyet bedelleriyle, 'artırmıasız olanak 
% 100'üne. kadarı verilebilir. 

Sınırları içinde Devlete ait istihsal ormanı 
bulunan köy ve kazalarda kurulacak orman 
köylerini kalkındırma kooperatifıleri ve birlik
lerine ıait, kendi çalışma bölgelerinde kuracak
ları millî planda özellikleri belirtilmiş, ham
madde olarak münhasıran odun hammaddesi tü
keten sınaî tesislıei'e talep ettikleri takdirde ih
tiyaçları maliyet bedeli üzerinden satış istif ye
rinden iartırmasız olarak öncelikle karşılanır. 
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Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun metnindeki : 
Kooperatif kelim'eİJerinden sonrıa «Orman 

köylüsü veya ihtiyaç sahibi» kelimelerimin kon
masını arz ve teklif «derim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Sayın Başkanlığa 
Kanun metnindeki «Vahidi fiyat» deyimle

rinim Anayasa dili olanak '«Birim fiyat» olarak 
değiştdrilniıes'irii dilemiz. 

Saygılarımızla. 
Sakarya Yozgat • 

Hayrıettin Uysal Nedim Korkmaz 
Bilecik Antalya 

Mehmet Ergül. Fahri Özeelik 
Gümüşhane - Samsun 

Erol Tuneer Fua/t Uysal 
Bolu 

Abdi Özkök 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere ediHmekte bulunan 6831 -sayılı Or

man Kanununun 34 neti maddesine 4 neü fıkra 
olarak aşağıdaki fıranm eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Fıkra : 
Sınırları içinde Devlet onmanı bulunan köy

ler halikının çoğunluğu tarafından kurulan or
man köylerini kalkındırma kooperatiflerince 
IkesiTip satış istif yerlerime taşınan kerestelik 
tomrukların % 25 (yüzde yirmin eş) i istedikle
ri takdirde bu kooperatifler birliğine «satış is
tif yerlerindeki maliyet bedelleriyle artırma
mız 'olarak verilir. 

Artvin Yozigat 
Ekrem Şadı Erdem. Nedim Korkmaz 

Muğla Antalya 
Halil Dere Failini Özçıelik 

Gümüşhane 
Erol Tuneer 

BAŞKAN — Önergelerin okunması bitmiş
tir, aykırılık sırasına göre tekrar okutuyo
rum. 

(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önengerye katıl ı-
yor mu efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Buyurun ıSaym Atagün. 
'MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Biraz önce konuşmamda köylünün 6831 sa

yılı Kanunun 34 neü maddesinin 1744 sayılı 
Kanunla değişmemden önce almış olduğu: 

1. Yakacak odunu; 
2. Kömür odunu; 
3. Ziraat aleti ve araba imalimde kullanı

lan oranan. emvalini; 
4. El sanatlarında kullanılan orman emva

lini ; 
5. Meyva, sebze ambalajında kullanılan sa

nayii odununun % tâO'ına kadar almasın], % 
100'e kadar çıkarmasınla dair teklifte bulunmuş
tuk. 

Bu teklifimizin üzerime hazırlanıp ıda huzu
runuza getirilen metnin ıbizim metinden ayrı 
tarafları sudur: Yani, bugün kabul edilen, (hu
zurunuza getirilen metinde yalnız yakacak odu
nu % 60'tan -•% 100'e çıkarılmıştır ama, geriye 
kalan kömür odunu, ziraat alet ve araba ima
linde kullanılan onman 'emvalini, el sanatların
da kullanılan orman emvalini, meyva sebze 
.ambalajında (kullanılan odunlar, artık 'eskisi 
gibi -köylüye verilmek imkânı bulunamayacak-
tır, madde kabul edildiği zaman. 

Binaenaleyh, köylüye bir nevi vergi gibi 
olacaktır. Bu, daha ziyade, baltalık orman 
(mıntıkasında yaşayan köylüler için güç durum» 
yaratacak ıbdr maddedir. 

Bu nedenle, eskiden olduğu gibi, yani 34 neü 
maddenin dördüncü fıkrası içinde bulunan bü
tün unsurları ihtiva eden, % 60'a kadar veri
len miktarın, % 100'e 'kadar verillmeşini ömgö-
T.en teklifimiz kabul edilmez, ımıetin, getiriildiiği 
şekilde kabul edilecek olursa, bu defa .köylüler
den dolaylı olarak, orman içinde, baltalık mın
tıkada yaşayan köylülerden bir nevi verıgi al
mak gibi bir durum mieydana gelecektir ki, 
zannediyorum, kanunun maksadı ila, Bakan
lığın maksadı da bu değildir. Maksadı aşan 
bir metin getirilmiştir. Takririmizde iltifat bu-
yurulmasmı rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum 
[efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
ledilm'emiştir. 
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İkinci Önergeyi okutuyorum efendim. 
'(Onman Bakanı Ahmet Şener'in önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN •— Sayın Komisyon, önergeye ka

tılıyor musunuz efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
YILMAZ ALPASLAN .(Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, Plan Komisyonunun değiştinisini muh
teva itibariyle aynen benimsediği için, ayrı
ca 'kanun tekniği yönünden daha iyi düzenlen
mesi bakımından ve bir de Plan Komisyonunun 
değiştinisinde iki yıllık süreyi .metnin içine al
mış olmamıza rağmen, geçici bir maddede 
tedvini gerekirken madde içine almış olmamı
za rağmen bu Sayın Bakanın teklifinde, madde 
dışına alınarak geçici bir madde ile tedvini ön
görüldüğü için katılıyoruz efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, benim önergem de aynı mahiyette, birleş
tirilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olmadığı için 
onu da ayrıca oylayacağız efendim. 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Sayın 
Başkan, aynı konuyla ilgili önergemiz var, 
bunun içinde mütalâa edilebilir. Bu «Koopera
tif» sözünü, «Kooperatifleri Birlikleri» olarak 
teklif -etmişizdir, birlikte mütalâa -edilmesini 
arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Komisyon, katılıyor mıı-
isunuz buna efendim? 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Bizim
ki daha aykırı, öncelikle... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkanım, her bir önerge, Komisyonumuzca 
incelenmiştir. Sayın Reşit Ülker'in önergesi, 
|Saym Bakan'm önergesinin bir bölümünü, bir 
fıkrasını .kapsamaktadır. Mahiyeti itibariyle 
taimamıyle aynı olduğu için oylamaya kanaatim
de konulmaması gerekir, bu kabul edilirse onun 
oylamaya konulmaması gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Bizim

kinde ise «Kooperatif» sözü «Kooperatif Birli
ğine» olmak suretile biraz daha şümullendiril-
ımektedir. 

BAŞKAN — Efendim, birleştirmemize im
kân yok, onları da teker teker koyduğumuz 

takdirde madde içerisinde zikredilecektir efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Önergeniz geldiği zaman iza
hat verirsiniz efendim. 

HASAN TOSYALI- (Kastamonu) — Bir 
şey soracağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sa

yın önerge sahibi Bakandan bir şey sorabilir 
miyim efendim? 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden oylama 
safhasında da sual sorulmaz. 

HASAN TOSYALLI (Kastamonu) — Zatı-
âlinize sorayım, Komisyona veya Bakana, in
tikal ettirin efendim. 

BAŞKAN —• Şimdi oylama sırasına geçil
miştir efendim. Önerge hakkı nida her hangi 
bir izahat... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu 
önerge yenidir efendim, bu önerge yeni tak
dim edildiği için Meclisin şimdi haberi olmuş
tur, önerge hakkında bilgi edinmek hakkı-
ımızdır. 

BAŞKAN — Hayır, daha evvel okuduk efen
dim, birinci defa okundu, .okuduktan sonra 
ikinci defa olarak aykırılık sırasına göre- tak
dim ettik. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Önerge 
üzerinde bilgi edinmek hakkımdır, arkadaşlar 
yeni muttali oldular. 

BAŞKAN — Önerge sahibi önerge hakkın
da her hangi bir izahatı vermeyi lüzumlu gör
medi. Binaenaleyh, açık ve sarih olduğuna 
göre, bu önergeyi ancak .oylamaktan başka 
bir muamele yapmamıza imkân yoktur efen
dim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bundan sonra verilmiş olan önergeler, bu 
'kabul edilen önergenin aşağı - yukarı hemen 
hepsini ihtiva etmesi bakımından Komisyon bir 
fazlalık görüyorsa kendilerinden soralım. Di
ğer önergelerde bir fazlalık görüyor musunuz 
efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan? 
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BAŞKAN —• Buyurun. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ 

YİLMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başlkan, iSaym Reşit Ülker'in önergesi, şimdi' 
kiraz önce Genel Kurulun kabul buyurduğu: 
önergenin tüntüyıle ikinci bölümünü kapsadığı 
için 'kanaatimizce yeniden işleme konulmaması 
'gerekir. 

ıDiğer önergeler de bölüm bölüm, cümle cüm
le kakül. ettiğimiz önemenin içinde yer almak
tadır. O itibarla, esas bakımından hiçbir fark 
olmadığı için, bazı üslup ve ifade değişiklik
lerinden başka değişiklik olmadığı için kanaati
mizce oylamaya konulmaması lâzımdır. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Bu kabul 
edilen önerge imuvaceıhesıinde biz önergemizi 
•gcrii alıyorum. 

BAŞKAN —• Tamam. Zaten ötekileri de oy
lamaya koymayacağız efendim. Usul bakımın
dan oylamamıza imkân yok. Yalnız şekil ba-
Ikımından değişiklik isteyen bir önerge var, onu 
okutuyorum. 

(Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
6 arkadaşının önergiesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVRKİLİ 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
•Başkan, bu önergeye gerçekte katıtmamıaya im
kân yolktur. Ancak, 6831 sayılı Yasa tümü ille 
«Vahidi fiyat» terimi ile doludur. 

.MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) —• Sayın 
Başkan, Komisyon toplantı halinde kile 'değil. 
Nasıl katılmazlar?.. 

BAŞKAN — Bir dakika, 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bu iti
barla Sayın Hayrettin Uysal'm önergesi kabul 
ledildiği takdirde, Kanunda aynı anlamda iki 
İbare bulunacaktır. Uygulamada çeşitli aksak
lıklar doğabilir. O itibarla dileğimiz; Sayın 
Bakanlığın getireceği tasarıda tümünün .Sayıır 
Uysal'm Önergesine uygun şekilde düzenlenme
sidir. Yoksa şu anda bu önergenin kabulü çe
şitli aksaklıklar doğuracaktır. Onnn için ka-
tılamııyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — .Sayın 

Başkan, Komisyon Sözcüsünün belirttiği gibi, 
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yeni gelecek olan yasada Anayasa dili tümü 
ile düzenleneceği içlim önergemizi geri alıyonm 

BAŞKAN •—• Teşekkür ederim efendim. 
LUraz önce kabul edilmiş bulunan önergeyi 

teklifin 1 ne i maddesi olarak oylarınıza sunu
yorum. Kaimi edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nei madde olarak yeni bir teklif vardır, 
onu 'okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminde olan sevk sayı

sı : 24 kanun teklifleri arasında bulunan 6831 
sayılı Orman Kanununa 20 . 6 . 197-1 tarih ve 
174-1 sayılı Kanunla eklenmiş ek 3 ncü madde 
(A) fıkrası (c) bendinin değiştirilmesinle dair 
kanım teklifimiz, ilgili komisyonlarda görüşül
mediği hakle zühul en bu dosyaya konmuştur. 

683.1. sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin de
ğişti', ilmeısine dair tekliflerin (S. Sayısı : 24) 
Millet M!celisinde görüşülmesi sırasında konu
nun dikkate -alınmasını ve gerçekleriyle birlik
te ilişikte sunulan maddelerin 2, 3 ve 4 ncü 
madde olarak metne ilâvesi ile, yürürlük ve yü
rütme maddelerinin 5 ve G ncı maddeler haline 
getirilmesini .ve kanun başlığının da buna gö
re, (6831 sayılı Onman Kanununun 20 . 6 . 1973 
tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 
34 ncü maddecinin aynı kanunla eklenen ek 
3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin ve (C) 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu ek maddeye 
(bir (j) fıkrası eklenımevsine dair .kanun) şeklin
de düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
'Kocaeli 

Sedat Akay 

«6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü mad
desinin değiştirilmcisine dair ıS. Sayısı : 24 ka
nun teklifine ilâvesi gereken 2, 3 ve 4 ncü mad
deler : 

Madde 2. — 6831 sayılı Onman Kanununun 
20 . 6 . 1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla ek
lenen ek. 3 ncü madde (A) fıkrası, (e) bendi 
aşağıdaiki şekilde değiştirilmiştir: 

c) 683 L sayılı Orman Kanununun 17 ve 
1.15 nei maddeleri uyarınca verilecek izin ve ir
tifak haklarına dayanılarak Devlet, il, 'beledi
ye veya. köy tüzel kişilikleriyle özel hukuk tü
zel kişiliklerince yapılacak, kâr gayesi bulun
mayan, kamu teftişleri dışındaki her türlü tesi-
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sin proje toplam .bedelinden orman sakasına isa
bet eden kısmının % 3'ü oranında alınacak his
seden.» 

'BAŞKAN' — Aynı mahiyette bir başka öner
ge daha vardır, onu da okutuyorum etendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü mad

desinin değiştirilmesine, dair kanun teklifine 
•aşağıdaki hususların ilâvesini arz ederiz. 

Sakarya Sakarya 
Hayrettin Uysal Kenan Durukan 

Muğla Bolu 
Halil Dere Abdi Özkök 

Sinop Hatay 
Yalcın Oğuz Saibri İnce 

Erzincan Eskişehir 
Nurettin Kar.su Murat Kâhyaoğlu 

Madde 2. —• 6831 sayılı Orman Kanununun 
20 . G . 1973 günlü ve 1744 sayılı Kanunla ekle
nen ek 3 ncü maddenin (A) fıkrası (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 17 ve 115 
nci maddeleri uyarınca verilecek izin ve irtifak 
haklarına dayanılarak Devlet, il, belediye veya 
köy tüzel kişilikleriyle özel hukuk tüzel kişi
liklerince yapılacak, kâr gayesi bulunmayan, 
kamu tesisleri dışındaki her türlü tesisin proje-
toplam ıbedelinden orman sahasına isabet eden 
kısmının % 3'ü oranında alınaca'k hisseden. 

BAŞKAN —• Komisyon, bu yeni 2 nci mad
de tdklilier'ine katılıyor mu efendim'? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 
DURAKOĞLU (Sivas) — Efendimi, gerekçesi
ni dalha önce izah ettiğim gibi, bu konu komis
yonumuzda müzakere edilmemiş ve bir karara 
bağlanmamıştır. Sırf bu nedenle katılmıyoruz. 

HAYRETTİN UYSAL (Saikarya) — Sayın 
Başkan, bir de Hükümete katıhp katılnıadığı 
sorulsun efendim. 

ISEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurur musunuz önergemi izah ede
yim,1? 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak, buyuru
nuz efendim. 

ıSBDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Konu, biraz evvel de arz ettiğim gibi, son 
derece halli zarurî olan bir meseledir. Gecen se

ne Orman Kanununda yapılan bir değişiklik sı
rasında ilâve edilen bir hükümle, orman mırita-
kalarmda yapılacak her türlü tesisler için ka
nunun 17 ve 115 nci maddelerine göre verile
cek izinlerde proje toplam bedelinin c/c 5'i bu 
tesisi yapacak olanlardan orman köylerini kal-
ıkmdırma fonuna almıyordu. Halbuki bu, bir
çok projeleri aksatmaktadır. Dolayısıyie proje
leri pahalılandLrmaktadır. Diğer taraftan da 
mevcut kanunda, «projenin toplam bedeli üze
rinden» tâbiri son derece mahzurlu bir ta'tîbi-
kata scbebolmaktadır. Tasavvur ediniz ki, 40 
'kilometre uzunluğunda bir elektrik hattı çe
kilecektir, ama bunun 2 kilometresi ormanlık sa
hadan geçmektedir. Kanuna göre biz, 40 kilo-
metrolik: elektrik hattını yapacak idareden toplam 
projö bedeli üzerinden, % 5 talebetme durumun
da oluyoruz. Bu, olacak iş değildir. «İzin ver
diğim saha, 2 kilometrenin devamı ettiği saiha-
dır, aıma ben toplam projenin 40 kilometresi 
üzerinden para istiyorum.» Bu, bir yanlışlık ese
ridir zannediyorum. Tashihi iealbeden bir key
fiyettir. 

Bir de % 3 şeklinde benim teklifimin aynı 
olan diğer bir teklif gördüm. Önceki teklifim-
•doki hazırladığım % 3'tü, sonra gördük ki, şim
diye kadarki tatbikatta birtakım özel kişiler
den, özel teşebbüslerden bu konuda izin verilen 
fciselerdcn hep % 5 alınmıştır, şimdi % 3'e dö
nülecek, bir istikrarsızlık olacak, garip bir du
rum olacak; bir kısmından fazla, bir kısmın
dan az alınmıştır ve bir de projenin toplam be
deli yerine orman sahası içine inhisar ettirdiği
miz için, alacağımız bedelin yine % 5 olarak mu-
ıh af azasında fayda vardır, önergeye lütfen ilti
fat etmenizi istirhamı ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akay. 
Tüzüğümüzde herhangi bir saralhat olma

makla beraber ilk tatbikatı olan bu tip önerge
yi oya koymadan evvel Hükümetin de fikrini 
almak istiyoruz efendim. Başkanlığın kanaati 
budur. 

ORMAN BAKANİ AHMET ŞENER (Trab
zon) — Sayın Başikau, 6831 sayılı Kanunun 17 
ve 115 nci maddelerine göre, Orman Bakanlığı
ma mütedair olan izinlerle, kurulacak: olan tu
ristik ve kâr getiren müesseseler için gerekli 
projelerinden bu % 3 fon tahsisatını alacağız. 
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Ancak, biz, kamu hizmetini icabettireıı yol, su, 
•elektrik, telefon gibi hizmetler orman içinden 
•geçerken, bunlar kamu hizmetine taallûk etti
ği için, bunlardan alalamayı düşünürüz ve şim
di önümüzde bu konuda 'birçok problemler ol
duğu için, Hüküm e'ti de meşgul etin ektedir. 
Lütfederse Sayın Meclis, bu konuya biz iştirak 
(ediyoruz Hükümet olarak ve ilerde bu konuya 
sda kolaylık sağlamak için imime hizmetlerinin 
ve yatırımlarının yapılışında ve köylüye de ko
laylık getireceği için buna kaitılıyorum Sayın 
İBaşkan. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ba
kan. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efen
dim, önerge sahiplerinden biri de benim. Bir 
Ihuisusu, uzatmamak için yerimden ifade etmek 
istiyorum. Söz almaya taibiî hakkımı var. 

Sayın Bakamın ifalde ettiği [hususlar açısın
dan ve Sayın Akaıy arkadaşımın önerge kapsa
mında bulunan hususlar, bizim arfcadaşlarıımız-
la beralber verdiğimiz önergeyi de kapsamakta 
olduğundan ikisinin 'birleştirilerek oya sunulma-
isunu teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, za
ten öyle yapacaktık. 

Bu önergelerin ikisi de aşağı - yukarı aynı 
mahiyette olup, aynı kelimeleri ihtiva 'etmesi 
;fo akımından ve Hükümetin de bu önergelere 
iştirak etmesi yönünden oylarınıza arz ediyo
rum. 

MUSTAFA KEMAL ALVEli (Balıkesir) 
—. Komisyon ? 

BAŞKAN — Komisyon katılmadı efendim, 
usul bakımından. Yalnız Hükümet katıldı, 
Umumî Heyetin vereceği karara göre hareket 
edilecektir. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyor um. Kabul 
e'denler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Şimdi efendim, önergeyi ikinci madde ola
rak okutup oylarınıza sunacağız. 

Efendim, çalışma süremizin uzatılması hak
kında bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Orman Kanununda değişiklik tekliflerinin 

görüşülmesi bitinceye kadar müzakerelerin de
vamını arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Tankııt Akalın 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo-
rulm. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. Bu (kanun bitinceye kadar çalışmaları
mız devam edecektir efendim. 

Biraz evvel kabul edilmiş olan önergeyi ikin
ci madde olarak okutup oyunuza sunaca
ğım. 

«Madde 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
20 . .6 . 1973 tarihli ve 1774 sayılı Kanunla ek
lenen ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir': 

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 17 ve 115 
ııci maddeleri uyarınca verilecek izin ve irtifak 
(haklarına dayanılarak Devlet, il, belediye veya 
köy tüzclkişilikleriyle özel hukuk tüzelkişi-
liklerince yapılacak, kâr gayesi bulunmayan, 
kamu tesisleri dışındaki her türlü tesisin proje 
toplam bedelinden orman sahasına isabet eden 
kısmının % 3'ü oranında alınacak hisseden." 

BAŞKAN — Okunan metni 2 nci madde ola
rak aylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı öncrfgelerle yeni 3 ncü madde teklif
leri vardır, onu okutuyorum. 

iSedat Akay'm teklifi: 
«Madde 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

20 . 6 . 1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla ek
lenen ek 3 ncü maddesi (O) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

ıC) (A) fıkrasının (ib) bendinde yazılı fon, 
bütün hak ve vecibeleriyle Orman Bakanlığına 
devredilmiştir. Bu fonda mevcut para, bu ka
nunla kurulan fon hesabına, kanunun yürürlü
ğe [girdiği tarihten itibaren en geç üç ay için
de ödenir ve verilmiş olan kredilerin taksitleri 
de sözleşmelerindeki koşullar dâhilinde Orman 
Bakanlığınca taihsil olunur.» 

BAŞKAN — İkinci önergeyi de okutuyorum. 
Hayrettin Uysal ve arkadaşlarının önergesi: 
«Madde 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun, 

20 . 6 . 1973 günlü ve 1744 sayılı Kanunla ek
lenen ek 3 ncü maddesi (O) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

>C) (A) fıkrasının (b) bendinde yazılı fon, 
bütün halk ve vecibeleriyle Orman Baikanlığına 
devredilmiştir. Bu fonda mevcut para, bu ka
nunla kurulan fon hesabına, kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde 
ödenir ve verilmiş olan kredilerin taksitleri de 
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sözleşmelerindeki koşullar dâhilinde Orman Ba-
ikanlığınca tahsil olunur.» 

[BAŞKAN — Bu 3 neü madde hakkında ko
misyonun düşüncesi nedir efendim. 

ıPLAN KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 
DÜRAKOĞLU (Sivas) — Efendim, biraz önce 
arz ettiğim ıgenekçe ile katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar 
mı ? 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab
zon) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

ıBAŞKAN —• Önergelere komisyon katılmı-
.yor, Hükümet katılıyor. Şimdi okunan önerge
leri 3 ncü madde 'Oİaralk oylarınıza sunuyorum. 
KaJtoul edenler... KaJbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Aynı önerigelerde bir 4 ncü madde vardır, 
onu da okutuyorum. 

ıSedat Akay'm önergesi. 
«Madde 4. — 6831 sayılı Onman Kanununun, 

20 . 6 . 1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla ek
lenen ek 3 ncü maddesine aşağıdaki (j) fıkra
sı eklenmiştir. 

«j) 'Orman Balkanlığı emrinde teşkil edilen 
•bu fona ilişkin dava ve icra takipleri Orman 
Genel Müdürlüğünce, 3904 sayılı Kanun hü
kümlerine göre yapılır.» 

BAŞKAN —• Diğer önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Hayrettin Uysal ve arkadaşlarının önerge
si: 

«Madde 4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
20 . 6 . 1973 günkü ve 1744 sayılı Kanunla ek
lenen ek 3 ncü maddesine aşağıdaki (j) fıkrası 
•eklenmiştir: 

«j) Orman Bakanlığı emrinde teşkil edi
len bu fona ilişkin dava ve icra takipleri Orman 
Genel Müdürlüğünce 3904 sayılı Kanun hüküm
lerine ıgöre yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın komisyon, bu önergelere 
katılıyor muştunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 
DURAKOÖLU (.Sivas) — Aynı gerekçelerle ka
tılamıyoruz iSayın Başkan. 

ıBAŞKAN —• Sayın Hükümet katılıyor mu? 
ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab

zon) — Katılıyoruz Saıyın Başkan. 
ıBAŞKAN — Önergelere komisyon katılmı

yor, Hükümet katılıyor. Bu önergeleri 4 ncü 

ımadde olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bir geçici madde eklenmesi hakkında öner
ge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Orman Kanununa aşağıdaki geçici madde

nin eklenmesini öneririm. 
iSaygılarımla. 

İstambul 
Reşit Ülker 

Geçici madde — Sınırları içinde Devlet or
manı bulunan köy ve kasaba 'halkına, Orman 
Kanıınıunun 34 ncü maddesinin 4 ve 5 nci fık
ralarında adı geçen Köy Kalkınma Kooperatif
leri kuruluncaya kadar, ilki sene süre ile bu fık
ralar gereğince artman emyali verilmeye devam 
edilir. 

BAŞKAN — Bu geçici madde teklifine ko
misyon katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOÖLU (Sivas) — Sayın Baş
kan; burada fıkraların numaraları şöyle olacak 
efendim: 5 nci fı/kra numarası 6,4 ncü fıkra da 
5 olacak. Kabul edilen metin esas tutulursa, 
1 nci madde... 

İBAŞKAN — 4 ncü fıkra 5 oluyor, 5 nci fık
ra 6 oluyor. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 
•DURAKOĞLU (Sivas) — 5 ve 6 nci fıkra ol
ması halinde katılıyoruz. Çünkü bizim 1 nci 
maddeimizde vardı, efendim. 

ıBAŞKAN —• Komisyon katıldığına göte, 
önerge üzerinde söz isteyen var mı efendim?... 

(HASAN TOSYALI (Kastamjonu) — Var 
efendim. («Komisyon katıldığına göre söz ve-
rilm!ez» sesleri.) 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz iste
yen var mı efendim? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben söz iste
miyorum. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde görüşme açı
yoruz, efendim. 

•HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben 
önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı, («Ol
maz Sayın Başkan» sesleri.) 
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MÜFİT BAYRAKTAR (ıBolu) — Usul -ba
kımından söz istiyorum Sayın Başkan... Usul
süzlük yapıyorsunuz, komisyon katılıyor, ko-
onuşamaz. («Usulsüzlük yapıyorsunuz Sayın 
Başkan» Besleri.) 

(BAŞKAN — Müsaade ederseniz izah ede
yim. Yeni bir madde olduğu, "için madde üzerin
de müzakere açılması usuldendir efendim, ko
misyon katıldığı için. 

Buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Önerge münasiptir. Koy Kalkınma Koope

ratifleri kuruluncaya kadar eski uisulde mua-
•mjele görülmesi, köylünün .hakkının verilmesi 
doğrudur; fakat «onman kooperatifleri kurulun
caya ıkadar, 2 sene claiha» ibaresi fazladır. 
Çünkü 15 000 orman köyünde 2 sene içerisin
de orman kooperatifleri kurulacağı garantisi 
elimizde yoktur; kurulamaz. İki sene içerisinde 
15 000 sorman köyünde orman köyleri kalkın
ma kooperatifinin, kuruilmasma imjkân yoktur. 
Bu kooperatifler kurulmadığı takdirde, kuru
lamadığı takdirde köylü odunsuz, köylü pazar 
satışı imkânsız, köylü zatî ihiyaçsız kalabilir ve 
(büyü/k zorluklara mâruz kalırız. 

Binaenaleylh, önergenin «orman köy koope
ratifleri kuruluncaya kadar» kısmını geçici 
madde olarak kabul edelim, «2 siene müddetle» 
ibaresini bu önergeden çıkaralım. 

Saygı ile arz ederim. 
'BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Tos

yalı. 
Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, arkadaşımızın söylediğine katılmak 
imkânını bulamıyorum. Çünkü, köy kalkınma 
(kooperatifleri kurulması kafbul edilmiştir. Nor-
ımal olarak geçici maddeye bile ihtiyaç yoktur. 
Bu kanun çıktığı zaman yürürlüğe girer. Ama 
^köylülerimiz, orman köylülerimiz sıkıntıya gir
mesin diye 2 sene zarfında bu kooperatiflerin 
kurulması esası getirilmiştir, Eğer arkadaşımı
zın dediği gibi, bu ibareyi çıkarmış olursak, bu 
kooperatiflerin kurulmasına hiçbir zaman im
kân olmaz; getirdiğimiz kooperatif maddesi de 
işlenmez. O zaman maddeden kooperatif, köy 
kalkınma kooperatifleri ibaresini çıkaralım, bir 
yenilik de yapmamış oluruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Reşit 
Ülker. 

Madde üzerinde başka görüşmek isteyen?... 
Yok. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 
DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, bir 
•hususu tavzih etmek istiyoruz. Önergedeki 4 ve 
'5 veyalhut biraz önce lâfını ettiğimiz 5 ve 6 
ibaresinin tamamıyle çıkması gerekmektedir, 
kaıbul edilen şekle göre. 

BAŞKAN —• Komisyonun katıldığı şekilde 
okutuyorum efendim. 

«Geçici madde — Sınırları içinde Devlet 
ormanı bulunan köy ve kasaba halkına, Orman 
Kanununun 34 ncü maddesinin fıkralarında adı 
geçen köy kalkınma kooperatifleri kuruluncaya 
kadar, 2 sene süre ile bu fıkralar gereğince or
man emvali verilmeye devam edilir.» 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor. Geçici mad
de ollarak oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifteki 2 nci maddeyi, araya diğer mad
deler girdiği için 5 nci madde olarak okutuyo
rum. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe (girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, geçici madde ile ilgili bir düzeltme teklifi
miz olacaktır. Kanun tekniği, üslup ve düzenle
me bakımından daha uygun olacaktır. Müzake
renin 'bitiminde oylamadan önce onu komisyon 
olarak rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, müzakerenin bi
timinde yapacağım. 

Okunan 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is
teyenlere söz vereceğim. Lehte Bolu Milletvekili 
Sayın Müfit Bayraktar söz istemiştir. Başka söz 
isteyen var mı?... 
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EKREM ŞADI ERDEM (Artvin) — Üzerin
de söz işitiyorum. 

BAŞKAN —- Lehte veya aleyhinde konuşa
bilirsiniz efendim. 

EKREM SADÎ ERDEM (Artvin) — Aleyh
te söz istiyorum. 

'BAŞKAN —• Lehte, buyuran Sayın Müfit 
BaıyraJktar. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın 
Başkan, değerli imillletvekilleri, 

Bilindiği gilbi, 1956 yılında çıkarılmış olan 
6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncıü maddesi
ne göre, onman köylüsü ormandan yapmış ol
duğu, ormanda istihsal etmiş olduğu odundan, 
yüzde yüzüne kadar yararlanaıbillmeikte idi. Bi
lâhare 1744 sayılı Kanunla 34 neü maddenin 
tadil edilmiş olması ile bu hak yüzde 60"a indi
rilmiş. idi., Bu defa çıkarmış olduğumuz bu ka
nunla orman köylüsünün kaybetmiş olduğu bir 
hakkı iade etmiş bulunuyoruz. 

Her ne kadar bu birinci maddenin içinde or
man (kooperatiflerine yer verilmiş ise de, bu 
yeni ıgeıtiriflmiş bir hüküm değildir. Orman koo
peratiflerinin hiç bir zaman karşısında olma
dık. Orman Bakanlığının bünyesinde olan OR -
KÖY Genel Müdürlüğü; 1-163 sayılı Kooperatif
ler Kanununa göre, OR - KÖY Genel Müdürlü
ğünün hazırlamış olduğu tüzüğe göre orman içi 
'köylerinin kooperatif kurımasıni! sağlamıştır. 
Bugün mevcut üç yüzü aşkın orman kooperatifi 
Vardır. 

Bu orman kooperatiflerinin tüzüğünde yine 
orman köylüsüne imkân sağlayabilecek ve or
man köylüsünün yapmış olduğu odun istlhsalle-
ırünin orman kooperatiflerine devrini öngöre
cek müeyyideler ve maddeler de mevcuttur: 

Kooperatif teriminin bu bininci maddede 
yer alımuş olmasının nedeni, Adalet Partisi tara
fından verilmiş olan ,bir önergedir. Kanun tas
lağına veyaJhut bu kanun taslağında Cumhuri
yet Halk Partisinin de tuzunun ibulunmuş olma
sı nedeni ile !bir mııadde eMenmiş ve sunulmuş
tur. 

Madde her şeye rağmen olumludur. Çıkarıl-
imış olan kanun memleketimize ve mili etlimize 
hayırlı olsun. 

Saygılar sunarım. 
HAYRETTİN UYİSAL (Sakarya) — Hükü

metlerin kabul ettiği kanunlar çıkar, çoğunlu

ğun kabul ettiği kanunlar çıkar, çoğunluk par-
•tiısinim kaibul ettiği kanunilar çıkar, öye çıktı. 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Üzerinde yok efendim,. 
EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Lehte 

konuşacağım. 

BAŞKAN — Lehte bir sayın milletvekili ko
nuştu, bir de aleyhte .konuşmak isteyene söz ve
receğim. Siöz isteyen?.. Yoktur. 

Kanunun tümünü oylamadan evvel... 
ŞENER BATTAL (Konya) — (Sataşma var 

İSayın Başkan? 
BAŞKAN — Bîr dakika efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem 

Başkan sataşma var da onun için... 

BAŞKAN — Biz iböyle bir sataşma göreme
dik efendim? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Müsaade 
ederseniz arz edeyim. Parlamentodan çıkan ka
nunlar hususunda, «Diğer partilere mal etmem» 
şeklinde Ikonuştu. Şu anda çoğunluğu dahi ol
mayan bir parti böyle bir kanuna sahip olmak 
yerine, kanunların Parlamentoya ait olduğunu, 
Parlamentonun başarısı olarak takdiminde fay
da mülahaza. edilmesi gerektiğini kabul etme
lidir. 

Parlamentoya sataşırına di muştur.. 
BAŞKAN — Efendim zaten çıkan kanunlar 

Parlâmentoya aittir. Böyle bir sataşma da mev
zubahis değil, Başkanlığımız böyle teılâfcki et-
nıelstedilr.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Takdir Baş
kanımızın. Bendeniz tashih etmiş oldum. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylamadan 
evvel, kanun tekniği 'bakımından Komisyonun 
•bir önerisi vardır, onu ıttılaınıza arz ediyorum 
efendim., 

EKREM ŞADI ERDEM (Artvin) — Sayın 
Başkan, bir hususa a cılklık getirmek için bulun
duğum yerden zabıtlara geçmesi için bir şey 
ilâve etmek istiyorum. 

iSayın Orman Bakanımız tarafından teklif 
edilen öneılgede «Tomrukların % 25'i' artırma-
sız olarak maliyet bedeli üzerinden verilecek-
'tir» denmektedir. Burada kooperatiflere verile
cektir. Bu kooperatifler sözü içerisinde koope
ratif birliği ve birlikleri ele dahildir. Her kö
yün ayrı ayrı yapılacak bir deposu olmayacağı-
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•na göre, bütün emrvalller 1 - 2 depoda birleşti
rileceğine göre; bu, yerine göre üç köydür, dört 
köydür yahut işletmeye .bağlı tüm köyleri ihti-
ya eden kooperatiflerdir. Ayrıca emvalleri nak-
'liyeciler kooperatifleri nakleder. Bu • nakliyeci
ler kooperatifinim! nakletmiş olımıaısı da bu em-
vallleri almayı engellemeyecek niteliktedir... 

BAŞKAN — Müzakereler bitmiştir, yalnız 
.teknik olarak- metin okunduktan sonra oyları
nıza arz edeceğimi efendimi. 

ORMAN BAKANI AIIMPIT ŞENER (Trab
zon) — Nakliyeciler kooperatifi yoktur beye
fendi. 

EKREM SADİ ERDEM -(Artvin) — Koope
ratif sözü içerisinde, Köy Kooperatif Birliği ve 
Birlikleri, da dahildir anlamımda, kabul <ediyo-< 
ruz. 

BAŞKAN .— Metinde mevcuttur efendim. 

ORIMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab
zon) — Nakliyeci Kooperatifleri buraya girer 
•mi iS'ay m B aşkan f.. 

BAŞKAN •— Tüzüğümüzün 86 ncı maddesi 
gereğince Komisyon tarafından düzenlenmiş 
ollan metni okutuyorum. 

iGeçiıs'i Madde : iSımıriarı içinde Devlet orma
nı ıbulunan köy ve kasaba halkına, bu Kanunun 
34 ncü maddesinin üçüncü fıkrasında adı geçen 
Köy Kalkınma Kooperatifleri kuruluncaya/ 
kadar iki yıl süre ile bu fıkra gereğince orman1 

emvali verilmeye devam edilir. 

(BAŞKAN — Bu teknik düzeltmelerden son
ra hu ıgeçieıi maddeyi1 oylarınıza sunuyorum, Ka
bul! ed emil er... Kaıbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu yeni kabul edilen maddeler mıuvacehesin-
de kanunun başlığında da bir değişiklik: yap
mak icalbediylor, 'ona ait olan metni de okutuyo
rum efend'im. j 

«GiSS'l sayılı Orman Kanununun 84 ncü ve 
Ek 3 ,acü maddesinin değiştirilmesine ve bir ge
çici mdade ekil eıiimıesine. dair kanun teoklilfi»1 

BAŞKAN — Bu teklife de Komisyon katılı
yor eefndim... 

(İLHAN ERISOY (Kütahya) — «Ye bu ka
nuna bir geçici madde eklenmesi» tâbirini kul-
'lanmak lâzımı. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 
DURAKOĞLU ((Sivas) — Lüzum yok efendim. 

BAıŞKAN — Efendim Komisyon teknik ba
lomdan lüzum görmüyor. 

Bu başlığı da aylarımıza sunuyorum. Kabul 
•edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kalbul edilmiş olan geçici madde ile beraber 
diğer muaddeler ve Kanunun tümünü oylarınıza 
arz diyorum. Kaibuıl edenler... Kaıbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Memleketimize hayırlı 'olsum. 
ıO alışım a süremiz .dolmuştur. Gündemde yer 

alan konul anı görüşmek için 16 . 4 . ıl:974 Sallı 
ıgünü saat 15,0O*te toplanıilmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapia'nîmla Sajaltü : 16,25 

A) 

VI. - İSjORULAB VE CEVAPLAR 

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Antalya Milletvekili tfhsan Ataöv'ün, 
Antalya televizyonuna ilişkin sorusu ve Turizmi 
ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit'in yazûı ceva
bı (7/101) 

• Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki slorulariimın, (Sayın Turizm ve Ta

nıtma Bakamınca yazılı olarak cevaplandırılma-
smım teminini saygı 'ille arz ederim. 

,23 . 3 . il/974. 
İhsan Ataöv 

Antalya Milletvekili [ 
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1. Antalya Televizyonunun paket yayma 
geçeceği mıüdeaddrt defalar matbuatla dile gel
miştir. Şu ana kadar bu yayım hususunda kesin 
bir s'onuç alınmamıştır. Antalya Televizyonu 
ne zaman yayına 'başlayacaktır ? 

i2. IPaket yayın çalışmaları bitse bile, sınır 
şehri olan Antalya, yabancı neşriyatı seyretmek
ten kurtulamayacaktır. Esais ve bütün çevreye 
yayım yapacak Tele vizyon ne zaman yayıma baş-
alyacafctır? - •,-* 
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3. Finike, Kaş, Fethiye ımıntikaısı ile Elma
lı, Korkuteli, Akseki ve Gündoğmuş bollgeleri 
Ibu yayından yararlanacak mıdır1? 

T. C. 
Turizm \Q Tanıtma 10 . 4 . 1974 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği : 26 . 3 . ıl974 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 7/10(1.644/0295 sayılı yazıları. 
Antalya Milletvekilli Sayın İhsan Ataöv ta

rafından Başkanlığınıza verilmiş bulunan öner
geye ilişkin cevap ekte takdim edilmektedir. 

Bilgilerine ^saygılarımla arz ederim. 
(Orhan) Bingit 

Turizm ve Tanıttma Bakanı 

1. Antalya TV. paket program stüdyosu 
mıonte edilmiştir. Ancak telesine cihazları geç 

gelmesi nedeni ile monte edilememiştir. Verici 
cihazı da gelmiş olup montesine 'başlanmıştıır. 
Antalya televizyon vericisinin Mayıs ayı içerî-
•sinde yayına geçebilmesi için çalışmalar yoğun 
Ibir şekilde sürdürülmektedir. 

2. Yüksek güçlü Antalya Televizyon verici 
istasyonunun S arıcın ar Dağına kurulması ka
rarlaştırılmıştır. Bina ve verici teç'hizatı söz
leşmeye bağlanmıştın*. ıSözleşme sürelerine göre 
'bu verici 197-5 yılı sonlarında işletmeye aeılaibi1-
fbilecektir Ancak yü'kselk dağ istasyonlarında 
iMim şartları ıiınühim rol oynadığından açılış ta
rihini kesin olarak önceden tespit etmek müm
kün üllamaim aktadır. 

Py. Kaş, Fethiye, Elmalı, Korkuteli, Akseki 
ve Gündoğmuş bölgeleri Antailya Televizyon 
vericisini iyi bir şekilde izleyemeyeceklerdir. 
Verici istasyonunun hizmete açılışından sonra, 
yapılacak ölçüler sonucu televizyon yardımcs 
vericileri ayrıca, planlanacaktır. 

..<.... ..>.., t>m<i 

- 173 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ı65 'NÖİ BİRLEŞİM 

11 . 4.. Iİ974 Perşembe 

Saait : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ-
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

JL — İzımir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 
-arkadaşının, Paris'te düşen, Türk Hava Yolları
na ait DC-10-10 tipi Ankara uçağının hangi şart
lar altında alındığının ve bu konudaki diğer bü
tün iddiaların incelenmesi için Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bîr Meclis araştırması açılmasına dair 
-önergesi (10/6) 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesiz ve 9 arkadaşının; fındık randımanının ve 
Fiskobirlik yönetiminin aksaklıklarının tespiti 
ve üretici haklarının korunması için gerekli ted
birlerin alınması amacıyle Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/7) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
11 arkadaşının; son günlerde ortaöğrenim ve 
öğretmen okullarında meydana gelen olaylar 
ve bu olaylar karşısında yetkililerin tutum ve 
davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasımıa dair 
-önergesi (8/1) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ
lu'nun Gaziantep'in su sıkıntısının giderilme
sine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*) 

2. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman Tünce!' 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba-
kanlıikça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (*) 

4. — Hakkâri Milletvekili Mikâü İlcin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

5. — Hakkâri Mületvekili Mikâil İlçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (•) 

6. — İstanbul Mületvekili Doğan öztunç* 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

7. — Urfa Mületvekili Celâl Paydaş'ın, 
Urfa - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/24). 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Büldanlı7 

nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (*) 

9. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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10. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, I 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Baikanmdan sözlü soru önergesi (6/27) 

11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi* 
ndn, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine daiir Millî Eğitim Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/28) 

12. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 19*50 yılımdan evvel emeldi olanların öz
lük halklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29) 

13. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çaneri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, I 
toprak tevzi koımisyonlıanna dair Köy İşleri v« 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zammına dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/33). 

16. — Antalya Mületvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT TeşMlâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

17. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

18. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, I 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/41) I 

19. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair ıSanayi ve Teknoloji Bakanın- I 
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

20. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes- I 
kin'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). I 

21. — İstanbul Milletvekili Gülıhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

22. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve m-ute- I 
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

23. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/50) I 

24. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
Elbistan Termik Santralına dai1' Maliye ve 1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü1 

soıru önergesi (6/51) 
25. — İstanbul Milletvekilli Mustafa Parlar 'ın> 

İşçi dövizlerine dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/52) 

26. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
Devletleştirilen özel yüksek okullara dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/53) 

27. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

28. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

29. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın,. 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

30. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

31. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın,. 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanım
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

32. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,. 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

33. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

34. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

35. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 

36. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından» 
sözlü soru önergesi (6/65) 



38. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'm, 
Turizm ve Tanıtma Baikanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

39. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

40. — İçel Milletvekili Haşini Gürsoy'un, 
içel Valisine ilişkin içişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

41. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

42. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kindi , köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin içişleri Bakannıdan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

43. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
ıkim'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbalkandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

44. — Kastamonu MillletvelMli Mehdi Kes-
fein'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabdî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

45. — Kars Milletvekili Yasin Bozfcurt'un, 
et taban fiyatına ilişkin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Balkanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

46. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

47. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Ouımhuriyetin 50 nei yılı münasebetiyle istan
bul'da diikilen heykellere ilişkin içişleri Baka
nımdan sözlü önergesi. (6/78) 

48. — istanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine iliş/kin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

49. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar' 
m, kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

50. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
iklin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

51. — Mardin MilletvekiH Nurettin Yılmaz' 
in Türk Tatandaşlannin Suriye'defki arazilerine 
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ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge^ 
si. (6/82) 

52. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

53. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

54. — Ankara Milletvekiltt Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni mü
şavir kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/86) 

56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, TET programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/87) 

57. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif is
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemeleriniddki davalara ilişkin Millî Savunma 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/88) 

58. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar 'm, 
merhum Menderes, Bolatkan ve Zorlu'nun naaş-
larınıaı nakline -ilişkini Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

59. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaka. panonun kal
dırılmasına ilişisin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlıık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91). 

61. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetin© 
ilişkin Başbakan ve İmar ve İskân bakanların
dan sözlü soru önengeısi (6/92) 

ı62. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
'gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi ('6/93) 

63. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 
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KANUN TASARISI YE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/47) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1974) 

;2. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
1744 sayılı Kanunla değiştirilen 84 neü madde
sinin 4 neü fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının, 
3 1 . 8 .1956 gün ve 0831 sayılı Orman Kanunu
nun 34 neü maddesinin değiştirilmesine; Koca
eli Milletvekili Sedat Akay'ın, 0831 sayılı Or
man Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştiril
miş olan 34 neü maddesinin 4 neü ve 5 nci fık-. 
ralarınm değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yıl
maz Karaosmanoğlu'nun, 3 1 . 8 .19'56 gün ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 .1973 gün 
ve 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 neü mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine ve Koca
eli Milletvekili Sedat Akay ve 3 arkadaşının, 
'6831 sayılı Orman Kanununa 20 . 6 .1973 tarih

li ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 neü mad
de (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifleri ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri ve Plan Komisyonları raporları. (2/55, 2/65, 
2/79, 2/111, 2/112) (S. Sayısı : 24) (Dağıtma 
tarihi : 20 .3 .1974) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/106; C. Senatosu : 2/70) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 9 ve 9'a 1 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 2 . 1974 ve 27 . 3 . 1974) 

4. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun teklifi hakkında C Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/4; C. Senatosu : 2/45) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 27; O. Senatosu S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi : 1 .4 .1974) 



Dönem : 4 A / 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 2 4 

İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı 
Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; Kocaeli Mil
letvekili Sedat Akay'ın, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fık
ralarının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanununun 
2 0 . 6 . 1 9 7 3 gün ve 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20 . 6 . 1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü madde 
(A) fıkrası (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Komisyonları raporları 

(2 /55 , 2/65, 2/79, 2/111, 2/112) 

Ispatffca aVKıB̂ fcveMli Süleyman Demirel ve 3 lajıilsadasnnın, $831 sayılı Otranan Kanununun 1744 
sıajyıh 'Kanunla ıdeğiştitrilen '34 nicü »maddesinin 4 noü Ifııkrasımn ıdeğiştMlmiesinie 'dair kanun 
teklifi (2/55) 

Millet Meclisi 'Yülkstetk Başkanlığına 

6831 sayılı Orm,an Kanununun, 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü fıkra
sının değiştirilmesine dair kamun teklifi gerekçesiyle ilişikte sunulımuvştur. 

Gerteğine müsaadelerini anz ederiz. 20 . 11 . 1973 

İsparta Kırklareli Aydın Urfa 
8. Demirci M. Atagün N. Menteşe N. Cevheri 
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GERKKOE 

6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerini tadil eden 1744 sayılı Kanun hükümleri yürür
lüğe girmezden önce - hudutları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba halkına,; kesip sataş 
istif yerinle taşıdıkları odun, kömür ve ziraat âlet ve araiba imalinde ve çeşitli el sanatlarında 
ve ımıeyva, selbze am|balajlarmda kullanılabilen o man mahsullerinin yüzde yüzü kadarı - verilebil
mekte idi. 

Sözü edilen kamumla 34 ncü maddede yapılan 'değişiklik sonucunda, bu miktar yüzde yüzden 
yüzde altmışa indirilmiştir. ı 

Tatbikatta billhasisa Trakya yöresinde, direk, tomruk ve sanayi odunu istihsali mümkün olma
yan ormanlarda; kesip satış istif yerine getiren köy ve kasaba halkına orman emvalinin yüzde 
yüzü verildiği halde, geçim sağlayamadıkları bir gerçek iken, 1744 sayılı Kanunla 34 ncü madde
de yapılan değişiklikle bu miktarın yüzde altmışa indirilmiesiniin orman köylüsünü ne hale getirdi
ğini ifadeye lüzum gör m emekteyim. 

1974 yılında yapılacak olan ilk uygulamada bu mevzuat onman içi halkını büyük huzursuzlu
ğa itecek ve bumdan büyük zararlar doğacaktır. 

Bu mahzurların giderillmeisi için, 6831 sayılı Orman Kanununun, 1744 sayılı Kanunla değişti
rilen 34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değişiklikten önceki, eski haline getirmek ve bölmeler-
deki orman emvalinin çeşitleri ile işgüçlüğünle göre halka verifec'ek orman emyalinin miktarının 
tayin ve tespit edilm'eisiini sağlamak gerekçesiyle, 'bu kanun tadil teklifli hazırlanmıştır. 

İSPARTA MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN DEMİREL VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

6831 sayılı Orman 'Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun >teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun, 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 n'cü madde
sinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir' : 

1 nci fıkrada yazılı köy ve kasaba halkının vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif yerine taşı
dıkları odun, kömür ile ziraat alet ve araib'a imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve meyva, selbze 
'amlballajcnlığunda kullanılabilen sanayi odunlarının, bölgelerdeki orman ıemvaMnin çeşitleri ve iş 
güçlüğü gözıönümde bulundurularak, yüzde yüze kadarı idareıcie tayin edilıeeelç müddet içinde iste
dikleri takdirde kendilerine maliyet bedelleri ile artırimıasız verilelbilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayıımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Millet Meclisi ('S. ISayısı : 24) 
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayıh Orman Kanunu
nun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/65) 

10 Aralık 1973 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

31 . 8 . 1956 'gün ve 6831 sayılı Orman Kanunuının 34 ncü maddesinin değiştirilmeline dair 
yasa önerimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

İstanibul Millet vekil i 
Mehmet Emin Sungur 

Balıkesir Senatörü 
Nejat Sarlıcalı 

İstanbul Milletvekili 
Kâzım Özeke 

İstanibul Milletvekili 
Doğan Öztunç 

İstaribul Milletvekili 
İlhan Özbay 

İstanbul Milletvekili 
/ / . Basri Akkiray 

Kırşehir Milletvekili 
Mustafa Altsoy 

İstanbul Senatörü 
Fevzi II. Esatoğlu 

Çanakkale Milletvekili 
Orhan Çaneri 

Bursa Milletvekili 
Hasan Esat Işık 

Yozgat Milletvekili 
Nedim Korkmaz 

İstanibul Milletvekili 
Ali Nejat Ölçen ' 

Ç or um. M il 1 et v ek ili 
Cahit Angın 

İstanibul Milletvekili 
Abdullah Bastürk 

İst anıbul Mili et vekili 
Vahit Çalın 

İstanbul Millet vekil i 
Engin Unsal 

İsta ribul Senatörü 
Mehmet Feyyat 

Adana Milletvekili 
Mehmet Can 

Kastamonu Milletvekili 
Vecdi İlhan 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 

i]rzincan Milletvekili 
Hasan Çetinkaya 

Muğla Milletvekili 
Ali Döğerli 

İstanbul Milletvekili 
Abdurrahman Köksaloğlu 

İstanbul Milletvekili 
Halûk Ülman 

İstanbul Senatörü 
Ayhan Teker 

İstanbul Senatörü 
Solmaz Belül 

Sinop Milletvekili 
Fikret Övet 

İzmir Milletvekili 
Alev Coşkun 

İstanbul Milletvekili 
Şükriye Tok 

Muş Milletvekili 
Tekin İleri Dikmen 

S aka rya Milletvekili 
Kenan Durukan 

İstanbul Senatörü 
Fikret Gündoğan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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ORMAN KANUNUNUN 34 NCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YASA ÖNERİSİ 

GEREKÇESİ 

'Sınırlan içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba 'halkının vaihidi fiyat usulü ile kesip istif 
yerine taşıdıkları odun ive kömür ile ziraat alet ve araba imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve mey
ve, sebze ambalaj cılığında kulla'nılabilecek sanayi odunlarının % lOO'üıi'e kadarı istedikleri takdirde 
maliyet bedeli üzerinden artırmasız olarak 'kendilerine verilmekte idi. 

20 . 6 . 1973 gün ve 1744 sayılı son Orman Kanunu değişikliği sırasında bizim uyarılarımıza ve 
karsı çıkmaınıza rağmen 'bu madde değiştirilerek bu hak % 100'den % 60'a indirilmiştir. 

Sınırları .içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabaların halkı (bu suretle % 40 gelirlerini kay
bederek, zaten yetersiz hale gelmiş bu kaynak daha da 'azaltılarak adeta açlığa mahkûm ediLmlşler-
diı\ 

Bu 'değişiklik açıkça orman köylüsünün aleyhindedir. Esasen devamlı nüfus artışı nedeniyle or
man geliri orman köylüsüne yetmemekteydi. 

Durum 14 Ekim. seçimlerinden önce Orman Bakanlığına yöneltilen bir soru ile Hükümete duyu
rulmuş ayrıca Başbakan Sayın Naim Talû'ya, Gaziosmanpaşa ilçesinde toplanan 'ilgili 15 muhtarın 
'isteği üzerine telgrafla basma verilmek suretiyle duyurulmaya, çalışılmıştır. 

Şu anda İstanbul'un 'birçok ilçelerinde orman köylüleri bu durumu protesto etmek için hiçbir 
orman 'emvali çıkartmamakta ve almamaktadır. 

10 milyonun üstünde olan orman köylüsünü ilgilendiren bu konu belki seçimler dolayısıyle gere
ken ilgiyi de görm'emiştıir. 

Bu 'nedenle 34 ncü maddede değişiklik yapılarak °/c 60 oranının yine 'eskisi gibi % 100 oranına çı
karılması kaçınilmaiZ hale gelmiştir. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER VE 32 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine duir yasa 
önerisi 

MADDE 1. — 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı «Orman Kanunu» ıran 20 . 6 . İ973 gün ve 1744 
sayılı Yasa, ile değişik 34 'ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«'Birindi fıkrada yazılı köy ve kasa'ba balkının vaJhidi fiyat usulü ile kesip satış istif yerine taşı
dıkları odun ve kömür ile ziraat, alet ve aıralba imalinde ve çeşitli 'el sanatlarında ve meyve, sebze anı, 
balajcılığında kullanılabilen sanayi odunlarının % 100'üne kadarı istedikleri takdirde kendilerine ma
liyet bedeli ile artırmasız olarak verilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun 20 . 6 . 1973 günündo yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kamunu Bakanlar Kurulu yürütül', 
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Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 sayılı Orman Kanununıuı 1744 sayılı Kanunla değiş

tirilmiş iolan 34 ncü ımıaddesMıı 4 noü ve 5 nci fıkralarının Jdeğiiştirilmesine daiir kanun teklifi 
(2/79) 

22 . 1 . 1974 

Millet (Meclisi Başkanlığınla 

6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 34 ncü maddesinin 
dördüncü ve beşinci fıkralarımın değiştirilmesi için hazırladığım kanun teklifi ilişikte sunul
muştur. 

TekMin kanunlaşması için gereğine müsaadeleri rica olunur. 
'Saygılarımla. 

Kocaeli Milletvekili 
S. Ak ay 

6831 sayılı Onman Kanununun .1744 sayıh Kanunla değiştirilmiş olan 34 ncü maddesinin dördüncü 
VG beşinci fıkralarının değiştirilmesine dair kanun teklifi gerekçesi. 

Dünyanın her yerinde olduğu gibi, yurdumuzda da orman köylüsü en az ekonomik güce sahip
tir. Halka önem veren, onun ekonomik gücünü arttırma çabasında olan ülkelerde, daima, orman" 
köylüsüne bazı imkânlar verilmesi ön plâna alı:ur. 

Haltta, ekonomisi gelişmiş bazı Avrupa ülkelerinde, sanayi ve tarım alanındaki halkdan daha 
güçsüz durumda olan onman köylüsünü yerinde tutabilmek için özel birtakım tedbirler alınmak
tadır. 

Yutıduınııızda, gelişme halindeki sanayimiz, henüz tarım ve orman alanındaki fazla işgücünü 
emebilecek hak gelmediği için, orman köylüsünün tamamen sanayie akması ve orman mıntıkaların
da işgücü sıkıntısına sebebolması bahis konusu değil ise de, onun refahını temin edecek bazı ted
birleri alm,aik mecburiyetindeyiz. 

Şayet onman köylüsü için rahatlatıcı tedbirler alamıyorsak, hiç. değilse mevcut imkânlarını da
raltın am'atmız gerelkir. 

ıBıı suretle artan nüfusun ormanı zorlamasına ve onun yok edilmesine sebebolmaması temin 
edilmiş olur. 

Bu itibarladır ki, 6831 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi gereğince, ormanlardan, orman köylü
lerinde yapılan kesimler neticesinde elde edilen tomrukların 10 M3'ü geçmemek üzere % 25'e ka
darı ; yakacak odun, kömür ve sanayi odunlarının % 100'e kadarı, maliyet bedeli üzeninden ay
nı köylülere verilmekte ve onların pazar yerlerine götürüp satmaları suretiyle daha fazla para 
kazanmaları sağlanmakta idi. 

Hiç şüphesiz tatlbi'kaıtta birtakım aksaklıklar olmuş ve pazar satışı dediğimiz bu sistem istenen 
neticeyi tam vermemiş, köylü adına bir kısım aracılar sisıtıemden faydalanma yollarını bulmuşlar
dır. 

•Fakat bu hal, kanunun verdiği imkânlardan tamamen orman köylüsünü faydalandıracak ça
releri arama yerine, imkânları daraltma için bir sebep teşkil edemez. 

Halbuki, 1744 sayılı Kanunla yapılan değişiklik neticesinde, orman köylüsüne odun, kömür, 
sanayi odunu ve benzerlerinde pazaır satışı için maliyet bedeli üzerinden veril ehilecck miktarın. 
tavanı % 100'den % 60'a indirilmiş bulunmakta»lir. 

Bu suretle esasen (% 100''e kadar) tabiri içinde çeşitli nispetleri ve bu arada % 60 nispetini 
de tatbik mümkün iken, katı ve yer yer mahzur ar yaratıcı bir durum yaratılmıştır. 
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İstihsal yönlerinde, orman işletmesince, lüzum görülmese dahi, em,valin % 40 mâikfta.rma mutla
ka el koyması gerekmjekte ve pazarda satması iyin köylüye veralememeıktedir. 

Kaldı ki, on güçsüz ekonomik vasatta olan orman köylüsüne 1956 yıllından beni tatbik edilmek
te olan pazar satışı siisıte'mi ile, a,z da olsa, bir güç katrlımakta ilçen, bunun yeni bir kanunla azal
tılması cihetine gidilmiş olmasını izah güçtür. 

Bu itibarla, 68.'] 1 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 34 neü mad
desi dördüncü fıkrasının tdkliif ettiğimiz şe'kilde değiştirilmesi ve eski tatbikata imkân vereoe'k 
h ah1 getiıilınesi gerekmektedir. 

-Diğer tarlaftan, dördüncü fıkra ile irtibatı bulunmayan ve tamamen ayrı bir hüküm ifade eden 
beşinci fıkranın da, baş tarafındaki (Bu suretle) kelimelerinin, kaldırılıması suretiyle ıslah edilme
si lâzımdır. 

KOCAELİ MİLLET VMKİLt 8F3DAT AKAY'LV T E K I J İ F İ 

6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 34 neü maddesinin 1 ncd ve 
5 nci fıkralarının değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman. Kanununun, 1744 sayılı Kanunla, değiştirilmiş olan, 34 neü 
nijaddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir : 

Birinci fıkrada yazılı köy ve kasaha halkının vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif yerine ta
şıdıkları odun, kömür ite ziraat alet ve araha imalinde ve çeşitli el sanatları nida ve meyva, seb
ze ,ambal;ajcılığmda' kullanılabilen sanayi odunlarının yüzde yüze kadarı idarece tayin edilecek 
müddleit içinde, istedikleri tatkdiirde, kendilerine m aidiyet bedelleri ile arıtınmasız verilebilir. 

Bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylüleree imal edilemeyeceği anlaşılan yerlerde 
ve zamanlarda bu giıbıi alotlıeri taslak halinde o rinan idaresi imal edebilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı talihinde yürürlüğe gire'r. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Rize Mületvtelkilii Oaımam Yıflimlaz Kara!asmi;anioğlu'nıım, 31 . 8 .1956 igüm ve '6831 sayılı Orman Ka

nununun (20 . 6 . 1973 Igün 've 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değişjtiT'ilimesine >daiir (kamum teklifi (2/111) 

20 . 2 . 1974 

Millet Meclisi Başlkanlıgına 

31 . 8 . 1056 gün ve 6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 gün ve 1744 sayılı Kanunla 
değiştirilen 34 neti maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerim, gerekçesiyle 
birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılaırıimla rica ederim. 
Rize Milletvekili 

O. Yılmaz Karaosmanoğlu 

ÖEREKOE 

ıMiühim meseleleri, asırlardır unutulmuş veya kasten uyutulmuş, açlık, yoiksulluk, horgöriilme 
endişesi içindeki orman köylüsünün yürekler acısı hali aynen aşağıda işaret olunduğu gibidir : 

Orman içi ve kenarı 15 722 köyde yaklaşık 8 936 952 balbtsız insan çok zor doğa koşullarında, 
Bosyo - Ekonomik sorunları tadadedilmeden yetersiz olanakları ile başibaşa terk edilmişleırdir. 

Orman köylüsü toprağının sadece % 30'unda ziraat yaıpabilmekte uzun ve yıpratıcı kış, ıslak 
edilımjemiş hayvan türleri ile geçinememekte bir nevi ölüm kalı'm savaşı vermektedir. 

'Şelhiir salkinleri ova köylüsünü sömürdüğü ölçüde ova köylüsü de onman köylüsünü istismara 
devam etmleiktadir. Orman ürünlerinin istihsali ile hayvanla sürütme - taşıma gibi zor işleri or
man köylüsü kamyon ve parası olduğu için de son depolara taşııma işini ova köylüsü ve kasa-
balı ya.palb ilmektedir. 

Çı'karları orman köylüsü İle çatışan ova' köylüsü, feodal dönemin kalıntısı iptidaî usaıllerle 
orman köylüsü üzemindeki baskısını devamı ettirmektedir. 

Devldtin, eğitim, sağlık, yol - su elektrik taşın masında en son hatırlanan kredi dağıtımından en 
az yararlıanan ziraatin karasaban koşumla.rı ile çok eski devirlerin ilkel yaşantıısına razı edilen 
orman köylüsü günümüzün tekâmül ve sürat mefhumuna ters düşen ihmal ve inkârın uyuşturucu 
kıskacına terk edilmişlerdir. 

'Meseleleri yeni boyutlara ulaşmak üzere olan bu kesimin yaşam güçlük ve yoiksu'iıluklan, ilmî 
gerçleklere dayalı ormancıılik hizmet ve uygulamalarını da güçleştirmekte halk - orman ilişkilerini 
bozmaktan üretici idareci «Köylü - Ormancı» yaklaşmasını arzulanmayan istikamette geliştirmek
tedir. 

M'eveu|t yasalar ağacı orman toprağını insana tercih ettirir niteliktedir. Bu geniş halk kitleleri
nin -ekonomik omurigalarını orman ürünleri «Kerestelik emval, odun, kömür, reçine, sığlayağı -
Terebantin v. s.» ile orman idaresinin işletime işlerine karşılık dağıttığı paralar teşkil etmektedir. 

1970 yılı dönelerine göre; 
Orman içi köyleri Köy sayısı Nüfusu 

« 997 4 833 892 
Orman kenarı köyleri Köy sayısı Nüfusu 

6 725 4 103 059 
Orman köyleri Onman içi 4 orman kenarı» Köy sayısı Nüfusu 

Topîaimı : 15 722 8 936 952 
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Yuıkarıdalki rakamlar gösteriyor ki, Türkiye köylerinin % 44'ü, Türkiye köylü nüfusunun 
% 38,4'ü orman içi ve bitişiğinde barınmaktadır. 

İmkânlıarını eşit faydalanmayı prensip haline getirmiş bir Devlet için köy sorunlarının yarısı
na yaklaşan kısmı bu bölümde yaşanılan bu mıntıka insanlarının aktarılması gerekmektedir. 

Orman G'cnel Müdürlüğü her yıl bir öncekine nispetle asgarî % 15 fazla olmak kaydıylc, 6 
milyon M3, tomrukla 18 milyon ster odun istihsal etmektedir. Bütün bu üretim 5 500 keresteci ve 
oduncuya (1) yifkla 2 milyar 200 milyon lira karşılığında satılmaktadır ki, bu meblâğ Orman De
net Müdürlüğünün döner sermayesinin yıllık gelirini teşkil etmektedir (2) 

Halbuki bir yılda üretilen bu emval keresteci ve oduncular tarafından asgarî aşağıdaki fiyat
larla 'kulllanm.a yerlerine intikal, ettiril inektedir. 

6 milyon M3 tomruk % 25 zayiatla, 
6 milyon X % 75, = 4,-5 (milyon M3 mamul kereste eder. Bir M3 kerestenin ortalama satış fiyatı 

1 500 TL. hesabiyle. 
4 500 000 X 1 500 TL. = 6 750 000 000 TL. bir ster odunun ortalama satış fiyatı 150 TL. dan 
18 000 000 ister X 150 TL. = 2 700 000 000 TL. edeL\ 
Bu iyimser hesapla altı milyon M3 tomruktan ıclde edilen 4,5 milyon M3 mamul kereste ile 18 

milyon ster odunun satışından sağlanan gelir. 

»Kereste satışından sağlanan gelir 6 750 000 000 TL. 
Odun satışından sağlanan gelir 2 700 000 000 TL. 

9 450 000 000 TL. eder. 

ıBu kısa hesapla kolayca izah olunduğu cihetle ormancılık örgütünce kesilip 2 milyar 200 mil
yon liraya satılan emval 6 - 7 ayhk müddet içinde 5 500 keresteci — oduncu 'eşliğinde 9 milyar 
450 milyon liraya ağaç piyasasına sürülmektedir. Aradaki faırk; 

9 450 000 000 TL. 
2 200 000 000 TL.' 

7 250 000 000 TL. eder. 

Bu isalbetısiz satış usullerinden ötürü Orman Genel Müdürlüğü kasasına giren esas paranın 
% 350 fazlası sistem hatası ve bozuk düzenin yüzünden çar çur edilerek aracı spekülatörlerin az
ığın taleplerine terk edilmektedir. 

Tamamen Devlet Teikelinde bulunan orman ürünlerinin piyasaya isabetsiz intikalinden do
ğan karşıliksıiz fahiş farkın yıllık tutarı «Keresteci ve oduncu kârı» 7 milyar 250 milyon TL. or
man köylüsünle intikal ettirilse ve her orman köylüsüne yılda düşecek kâr ; 

7 250 000 000 TL. 
, — - ^ — — = 811 TL. 

8 936 952 kişi 

Nüfus başına daha fazla gelir düşecektir'. Orman köylü ailesini 6 nüfuslu kabul edersek 6 kişi 
X 811 TL. = 4 866 TL. beher aile başına isabet "eden geliri arttırabileceği demektedir ki, bu ge

lir bir oılman köylü ailesinin şimdiki gelirinin dört mislinden daha fazladır. (3) 
Pelk inanılır tespitlere dayalı olmamakla beraber Türkiye'de bir onman köylü ailesinin yıllık 

safi geliril. 013 TL. sı civarındadır. Bu yeni usule tüm orman emvali orman köylerini kalkındır
ma kooperatifleri vasıtasıyle işlenip satıldığı tal dirde bir yıllık aile başına düşen gayrıisafî millî 
hâsıla halem düşmekte olanın birkaç katından daha fazla yukarıdaki gerçeklerin ve Sayın Eeeviıt 
I-Tüküımetinin programında orman köylülerinin kalkındırılması, ile ilgili hususların ışığı altında; 

1. — Orman içi ve kenaırı köylülerinim, Devletin kredi olanaklarından cömertçe yararlandırıl
mış güçlü kooperatiflerin de birleştirilmelerini sağlamak, 
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2. — Her türlü onman ürünlerinin, onman köylerini kalkındırma kooperatiflerince kurulacak 
anman sanayii ve yan. entegre tesislerinde işletmesiyle son kullanılır şeklini alması imkânlarını 
hasırlamak. 

3. — Her türlü orman ürünleri yurt içi ve dışı tüketim pazarlarına intikallerinin bu koopera
tifle ve merkezi üst örgütleri kanalı ile yapmak. 

4. — Bu değişikliklerle sağlanacak büyük gelirin tüm orman, köylüsüne adil ölçülerle dağıt
mak bakımından eksiksiz her orman ailesini bu onman kooperatifle rinde birleştirmek. 

5. — Grörünüm itibariyle çok dağlık bir manzara arz eden, orman köylerinin 5 - 6 adedini 
bir kooperatifte birleştirmek toplu kıstırılması suretiyle köy kentlerinin kurulmasını sağlamak bu 
suretle altyapı ve tüm kamu hizmeti erinin taşınmasını kolaylaştırmak, büyük şehirlerdeki mıeto-
bolite soranların önlenmeısini sağlamak. 

6. — Bu yenilikler Orman - Halk ilişkilerini arzulanan düzeye ulaştırmak suretiyle ülkemiz 
tatbikatının tahribatımı ömieimek ve bu millî kavgayı barışçı sonuca ulaştırmak gayeleri ile bu 
teklif hazırlanmıştır. 

RİZE MİLLETVEKİLİ OSMAN YILMAZ KARAOSMANOĞLU'NUN TEKÎitEt 

31 . \8 . 1956 gün \ve 6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 gün ve 1714 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE i . — 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 gün ve 1744 sa
yılı Kanunla değiştirilen 34 neti maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Değişik 2 nci fıkra : Birinci fıkrada yazılı köy ve kasaba halkının vahidi fiyat usulü ile ke
sip satış - istif yerlerine taşıdıkları odun ve 'kömür ile ziraat alet ve araha imalinde ve çeşitli 
el sanatlarında ve moyva sebze ambalajlığında kullanılabilen sanayi odunlarının % 100'üne ka
darı, istedikleri takdirde, o istihsal mıntıkası köylülerinin tümü tarafından kurulmuş «Orman köy
lerini kalkındırma kooperatiflerine veya birliklerine artırmasız, paizarlıkla, muammen bedelle ve
ri lir. 

'Orman içi ve kenarı köy grupları «Köykentler» ve kasabalar halkının aralarında birleşerek 
kurmak istedikleri bu tip kooperatiflerin asgarî iştirak payları, «Orman köylerini kalkındırma fo
nundan» 5 yıl sonunda ödenmek üzere faizsiz olarak verilir. 

Hudutları içimde tahammülü müsait Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalardaki «Onman köy
lerini kalkındırma kooperatifleri» veya birliklerince, kendi çalışma bölgelerinde, millî plân ilke
lerine uygun, e'kono'miık kapasitede kuracakları her türlü orman sanayii ile yan - entegre tesislere 
ait proje, teknoloji ve kredi yardımları Orman Bakanlığınca yapılır. Parasal ihtiyaçlar, ilk 5 yılı 
müteakip 15 yııl eşit taksitlerle ödenmek kaydıyle 20 yıl vade ve faizsiz olarak «Orman köylerini 
kalkındırma fonundan karşılanır» Bu tesislerin her türlü ana ve tali orman ürünü ihtiyaçları o 
mıntıkanın satış istif yerlerinden arttırmasız, pazarlıkla muhammen bedelle ve öncelikle karşı
lanır. 

Ortalan sınai tesislerine kavuşturulmuş mıntıkaların zati ve müşterek ihtiyaçları kooperatifler 
veya birlikl'erince; kamu kuruluşları ve kamusal sınai tesislerin ihtiyaçları ise orman idaresince 
karşılanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Orman ve Köy İsleri - Kooperatifler Ba
kanlığınca 3 ayda. hazırlanacak bir yöuetnıelikle belli edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE '3. — Bu kanunu Orman Bakanlığı yürütür. 
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Kocaeli .Milletvekilli ISedat Akay ve 3 arkadaşının, 6831 ısayıilı Oriman 'Kanununla 20 . 6 . 1973 tarih
li ve 1744 ısayillii Kanunda lelklenen ak 3 ncü îmaidde (A) fıkrası <c) (benldilnıin ^değiştirilmesine dair 

Kanun (teklifi (2/112) 
21 . 2 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

•683»1 sayılı Orman Kanununa 20 . 6 . 1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen Ek 3 ncü 
ımadde (A) fıkrası (e) bendinin değiştirilmesi için hazırladığımız -kanun teklifi ilişikte sunulmuş-
'tur. 

'Gereğine müsaadeleri arz olunur. 
kaygılarımızla. 

Kocaeli Milletvekili Muğla 'Senatörü Kocaeli Milletvekili Bolu Milletvekili 
Fcâat Akay Uy as Karaöz Fahri Yahşi Müfit J> ay r aktar 

6831 sayılı Onman Kanununa 30 . '6 . 1973 tarihli ve 1744 ısayılı Kamumla eklemen !Ek 3 ncü madde 
(A) fıkrası (c) ibenıdiniin değiştirilmesine dair kanun teklifi gerekçesi 

6834 sayılı Orman Kanununa 20 . 6 . 1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
eklenen Ek 3 nc'ü madde ile, Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan halkın kalkındırılma
sına kaitlkıda bulunmak üzere, Orman Bakanlığı emrinde bir fon teşkil edilmiş ve bu fonun hangi 
kaynaklardan gelir 'temin edeceği gösterilmiştir. 

Bu arada, maddenin (A) fıkrası (c) bendinde, (G831 sayılı Kanunun 17 ve 115 nci maddeleri 
uyarınca Verilecek izin ve irtifak haklarına dayanılarak yapılacak her türlü tesislerden, proje 
bedeli tutarının % 5 oranında alınacak hisseden;, denmek suretiyle 'tatbikatta büyük aksaklıklara 
ve amaca ters düşen neticelere sebeibolunmuştur. 

Zira, mezkûr (e) bendinde hiçbir istisna tanınmadığı için (her türlü tesis) meyanmda, orman 
köyleri halkının kalkınması maksadı ile yapılacak yol, su, elektrik, okul, baraj, PTT, toprak-su 
faaliyetleri gibi âm!me tesisleri için dahi proje bedelleri toplamının % 54 oranında fon payı alın
ması gerekmiş'tir. 

Bir taraftan köylü katkısı ile yapılan ve mümkün olduğu kadar çok köye biran evvel götürül
mesi gereken hizmetler için ayrıca orman fonuna % 5 alınması, bu projeleri sekteye uğratmakta; 
diğer taraftan yardım, edileceklerden yardım almak gibi, Ibekl enenin tamamen aklsi bir tatbikata 
sebebolmaktadır. 

Hiç şüphesiz kanunun bu bendi, köye hizmeti pahalıları di rma ve azaltma; hizmet dairelerini 
güçlüğe uğratma maksadı ile konmamıştır. 

Kaldı ki, bu fona hjer sene Devlet bütçesinden de katkıda bulunulması hükmü mevcut
tur. 

Binaenaleyh, ibalhiıs konusu (c) bendinin orman köylüsüne hizmetleri pahalandırıcı, aksatıcı 
ve köylüden ayrıca fona katkı alıcı olmaktan çıkartılması gerekmektedir. 

Bu maksatla hazırladığımız kanun teklifinde, muhtelif hizmet dairelerinin şikâyetlerine sebe-
bolan bu aksaklık giderilmekte, kamu hizmetleri fon payı dışında bırakılmaktadır. 

Diğer taraftan, teşebbüslerin kemen başlangıcında, proje tutarının % 5'irıii, fon payı olarak ta-
lebetmek, esasen imkânları mahdut ve ekseriya çeşitli kredi ve teşvik tedbirleriyle desteklenmek
te olan özel ve tüzel kişilerin atılımlarım güçleşştirici mahiyette bulunduğundan, 'bu nispetin % 3 
olarak tespiti daha uygun görülmüştür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SEDAT AKAY VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

6831 sayılı Orman JKanununa 30 . 6 . 3.973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen Ek 3 mcil madde 
(A) fıkrası (c) 'bendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununa 20 . 6 . 1973 tarihli ve 1744 ısaıyılı Kanunla ekle
nen-Ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

e) 6$31 sayılı Orman Kanununun 17 ve 115 5 nci maddeleri uyarınca verilecek izin ve irtifak 
haklarına dayanılarak Devlet, il belediye veya köy tüzel kişilik!erliyle özel hukuk tüzel kişilik
lerince yapılacak kâr .gayesi bulunmayan kamu tesisleri dışındaki her türlü tesisin proje toplam 
b e d e l i n i n ^ 3'ii oranında alınacak hisseden; 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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Tarım - Orman ve Köy işllerii Komisyonu raporu 

31 illet Meclisi 
Tarım - Orman ve Köy İşleri 22 . 2 . 1974 

Komisyonu 
Esas No. : 2/65, 2/55, 2/79, 2/111, 2/112 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul. Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının 31 . 8 .1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/65), İsparta Milletvekilli Süleyman 
Demire! ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Onman Kanununun .1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 nıcü 
maddesinin 4 ncü fıkracının değiştirilmesine dair (kanun teklifi (2/55), Kocaeli Milletvekili Sedat 
Alkay'm 6831 sayılı Orhan Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 34 ncü maddesinin 
4 ve 5 nci fıkralarının değiştirilmesine dair (2/79) teklifleri ile Rize Milletvekilli Yılmaz Karao<s-
manoğlu ve Kocaeli Milletvekilli Sedat Akay'ın. (2/111, 2/112) aynı mahiyetteki teklifleri ko-
m'isıyonumuzea Orman Bakanlığı, Ziraat Odaları ve Or.man Mühendisleri odaları temsilcilerinin 
iştiraki ile /müzakere edildi. 

•İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşları, İsparta Milletvekili iSü'leyman Demirci ve ar
kadaşları ile Kocaeli Milletvelkili Sadet Akay'm teklifleri ile Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
eu'nun vermiş olduğu önerge esas alınarak birleştirilmiş, daha sonra komisyonumuza gelmiş bulu
nan Rize Milletvekili Yılmaz Karaıosmamloğlu (2/111) ile Kocaeli .Milletvekili ıSedat Akay'ın 
(2/112) teklifleri' aynı 'mahiyette görüldüğünden -hepsinin birleştirilerek Ikomisyoınmmuzca netice
ye (bağlanmıştır. 

Gerek teklif sahipleri, gerek temsilcilerin ve kondisyonumuzun 6831 sayılı Orman Kanunu
nun değişik 34 ncü 'maddesinin ilk fıkrası dışında ikaflan hükümlerinin yeniden değiştim İm esıi ge
reği hissedilmiştir. 

Zira : Anayasanın 131 nci maddesi orman köylüsünün kalkındırılmasını Devlete görev olarak 
vermektedir. Bu ka'likındırıma, orman köyler/ini İka Ikındırma kooperatiflerini geliştimmekle ola
caktır. 

Orman ürünlerimin istihsalinden kendilerine öncelikle iş verilen kooperatif üyeleri 34 ncü mad
denin ilk fıkrasında öngörülen fazla ödemeden yine yararlanacaklar, ancak, istihsal olunan or
man ürünlerinin satışımda Orman Köylerini Kalkındırma kooperatiflerine idaıha uygun imkânlar 
ve öncelik tanınacaktır. Böylece "sınırları içinde Devlete ait istihsal 'Ormanları bulunan köy ve 
kazalarda kurulacak orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ve birliklerinin kendi çalışma 
bölgelerinde kuracakları odun hammaddesi tüketen tesislere, talebettikleri takdirde ihtiyaçları 
mııhaımimcm bedel üzerinden, satış istif yerlerinden artırmasız olarak öncelikle verilebilecektir. 

Ayrıca,, pazar ihtiyacı olarak istihsal olunan yakacak odunlar, yine mımhammen^bedel üzerin
den orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine satış istif yer'lerinden artırmaisuz olarak önce
likle verilebilçektir. Ancak orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin bu köylerde kurulup 
çalışır hale gelebilmeleri, zamana ihtiyaç gösterdiğinden pazar ihtiyacı olarak istihsal olunan 
odunların % lOO'üne kadarının istihsal yapan köylere nıuhamımen beıdel üzerimden verilebilmesi: iki 
sene gibi bir müddete bağlanmıştır. 

Tarım araç ve gereçlerinim imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, sebze ambalajcılığm-
ida kullanılabilen sanayi odunları, yine istedikleri takdirde bu kooperatiflere satış istif yerlerinden 
muhammen bedelleriyle artırmasız olarak verilebilecektir. 

(Bölgenin ihtiyacı bulunan tarım aletleriınim köylülerce ve kooperatiflerce imal edilemeyeceği 
anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletlerin taslak olarak orman idaresinin imal edebileceği 
öngörülmüştür. 

Millet Meclisi (S. «ayısı : 24) 
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»nunun arz ettiği ohenımıiyete 
dakıi temenni Yüce Mecliste g 

Başkan 
Kayseri 

M. Yüceler 

Kâtip 
İstanbul 
§. Tok 

Ankara 
Muhalifim 

\!uhalefett şerhi eklidir 
H. özçelik 

Aydın 
Muhalifim. 

B. Tozkaporan 

Elâzığ 
Ö. N. Barım 

Kastamonu 
'H. Tosyalı 

imzada bulunamadı. 

Gaziantep 
I. Hortoğlıı 

İmzada bulunamadı. 

Ordu 
İmzada bulunamadı. 

S. Yazıcı 

binaen komisyonumuzca 
'•örüşülmek üzere yüksok 

Başkan V. 
Bolu 

A. Özkök 

Amasya 
H. Bütüner 

İmzada 'bulunamadı, 

Ağrı 
M. B. Yardımcı 

Balıkesir 
Muhalifim. 

B. Eker 

Eskişehir 
/. E. Güngör 

Kırklareli 
M. Dedeoğlu 

. Giresun 
Söz hakkım mahfuz. 

M. E. Turgutalp 

Tekirdağ 
Muhalifim. 

N. İğin. 

öncelik ve ivedilikle görüşülme 
tasviplerimize arz olunur. 

Sözcü 
Antalya 

Ö. Buyrukçu 

Amasya 
/ / . Cahit Koçkar 

Artvin 
E. Ş. Erdem 

Bolu 
M. Bıayraktıar 

İmzada bulunamadı. 

K. Maraş 
A. Zülfikâroğlu 

İmzada »bulunamadı. 

Konya 
M. 0. Atalay 

İmzada bulunamadı. 

Manisa 
İmzada bulunamadı. 

V. Bakirli 

Rize 
0. Y. Karaosmaonğlu 
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MUHALEFET ŞERHİ 

0881 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 34 ncü maddesi 3 ve 5 nci 
fıikralarınm değiştirilmesine dair İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve arkadaşlarının, İstanbul 
Mllötıvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının, Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, kanım teklifleri 
üzerinde Tarım Orman Komisyonundaki müzakereleri sımışında üç teklif 'tevhit edinebildiği v<e> Ko
caeli Milletvekili Sedat Akay'm teklifinde birleşme sağlanabildiği halde, sonradan C. H. P. li bazı 
komisyon üyelerince imzalanmış olan bir önergenin kabulü ile 34 ncü madde, maksadın tama
men dıfşmda bir şekil ve mana almıştır. 

Müzakereler sırasında teklif sahiplerince ısrarla, çok açık ve çok samimî surette izah edildiği 
veçlhile: 

'Kabul edilen önerge ile tekliflerin maksadı, tamamen ihlâl edilmiştir. 

Bu önergede şimdiye kadarki kolay tatbikat kaldırılmakta, Orman Köyleri Kalkındırma Koo
peratiflerinin kurulması âdeta ıneclburî hale getirilmekte, birkaç senede bir, köyleri içindeki or
manlara kesim bölgelsi rastlayan köylerde dahi kooperatif aracılığı esas alınmakta, orman işle
rimde çalışan köylülerin istihsal ettikleri odunlardan istihsalde çalışmamış olanlara da pay veril
mesi kalbullenilımekte, çok cıüzî istihsallerde dahi odunlar kooperatifte toplanmakta, bu odunlar 
için kooperatifin depo, 'bekçi v.ts. masrafları köylüye yüklenmekte, koru ormanları için kooperatif 
şartı kon'madığı halde, baltalıklar veya odun istihsali için kooperatif kurulması istenmekte ve 
foinnetice orman köylüslüne fayda yerine, külfet Ve zarar getirici bir hüküm vazedilmiş bulun-
mak'tadır. 

Kaldı ki, Orman Kanununun pek çok maddesiyle ilgilehdlriilm'esi gereken kooperatifçilik, sa
dece odun istihsallerinde düşünülmüş ve âdeta diğer hu'sılslar kooperatifler konusu dışında bıra
kılmış olmaktadır. 

Diğer taraftan 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ncı maddeisinde zaten mevcut olan koopera
tiflerin teşviki hususu, genişletilmek istendiğinde yapılacak hareket bu maddenin genişletilmesi 
olmalı idi. Bu bakımdan da kooperatifin münhasıran 34 ncü maddenin bir fıkrasına konması isa
betli olmamaktadır. 

Kalbul edilen metinde teknik tâbir hataları bulunmaktadır ve 'bunlar tatbikatta büyük aksak
lıklara selbebolacak mahiyettedir. 

Keza odunların köylüye pazar -satışı için verilmesinde, şimdiye kadarki maliyet bedeli yerine, 
önerge ile, muhaımm,en Ibedelin kabulü, köylü aleyhine yeni ye ağır Mr hüküm getirmektedir. 

Bütün bu iseibeplerle, 34 ncü maddenin teklif edilenlerin tevhidedildiği şekilde kabulü gere
kirken, çok mahzurlu bulunan ve falkir orman köylüsüne fayda yerine z;arar getiren hükümleri havi 
önergenin kabul edilmiş olmasını, orman köylüsü aleyhinde gördüğümüzden, komisyon kararma, 
muhalif bulunmaktayız. 

'Tekirdağ Ankara Balıkesir Aydın 
N. İlgim [I. 'özgelik B. Eker B. Tozkoparan 

Millet Meclisi (:S. ISayısı : 24) 
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Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 11 .3 . 1974 

Esas No : 2/55, 65, 
79, 111, 112 
Karar No : 3 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (İsparta .Milletvekili Süleyman Demirel ve 3 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanunumun 1744 sayılı kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 neii fıkrasının 
değiştirilmesine dair teklifi; İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının1, 31.8.1956 gün ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi; Kocaeli Mil
letvekili Sedat Akay'ın, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayrlı Kamumla değiştirilmiş olan 34 
ncü maddesinin 4 ve 5 nci fıkr al arı n'ın değiştirilmesine dair kanun teJklifi; Biz'e. Milletvekili Yılmaz 
Karaosnıanoğlu'nun 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı 
Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nei fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Ko
caeli Milletvekili Sedat Akay ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 20.6.1973 tarihli ve 
1744 sayılı Kanımla eklenen ek 3 ncü madde (A'; fıkrası (e) bendinin değiştirilmesinle dair kanun 
teklifi) Orman Bakanı ve Maliye Bakanlığı tem «ilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi, gtörü-
şüldü : 

6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddede ıini değiştiren1 1744 sayılı Kanun ile, hudutları 
içinde Devlet Ormanı bulunan köy ve kasaba halkına, kesip, satış istif yerine taşıdıkları 'odunlar
la,, kömür ve ziraat alet ve araba yapımında, »eb^e ve meyva ambalajında ve ejeşitli el sanatlarında 
kullanılan Orman mahsûllerinin % 60'ı, ihtiyaç sahiplerine verilebilmektedir. 

(Sözü edileni kanun değişme den önce, bu miktar % 1.00 oranında idi. 

Dar gelirli onman köylülerine orman emvalinin % 100'ü verildiği zamanlar, asgari geçim şart
larını temin edemezlerken, bu oranın % 60'a inmesiyle büyük ölçüde mağduriyete duçar olacakları 
tabiidir. Orman içi köylülerini huzursuzluğa ive kamıma aykırı yollara iten bu durumun ortadan 
kaldırılmak, sınırlan içinde Devlete ait istihsal ormanı bulunan köy ve kasabalarda Orman Köy
lerini kalkındırmak maıksadiyle kurullan Onnan Köylerini kalkındırma kooperatif ve birliklerini, 
yakacak odun ile kendi çalıışma bölgelerinde kuracakları sınai tesislerim ihtiyaçlarının karşılanma
sına öncelik tanınması önlgiörtülerek 'Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunda, yukarıda iadı gecen 
teklifler birleştirilmiş ve yeni bir metin halinde- komisyonumuza havale olunmuştur. 

Komisyonumuz, adı geçen komisyonun yeniden düzenlemiş olduğu metni ıgöriiışmelere esas 
alarak müzakerelere başlamış 1 nci maddenin ;<Ancak»!a başlayan fıkrasında mevcut «istedikle
ri takdirde muhammen bedel üzerinden» ibaresi yerine İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 32 ar
kadaşının tekliflerinde olduğu gibi «Is'üedikleri takdirde maliyet bedelleriyle» İbaresi konulmak 
suretiyle değiştirilerek, yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 ve 3 noü maddeleri ise aynen kabul edil
miştir. 
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(.'remel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere .Yüksek Başkanılığa arz olunur. 

Başkan 
ISivas 

A. Durakoğlu 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Kılıç 

Aydın 
M. §. Koç 

Denizli 
II. Oral 

Erzurum 
K. Danışman 

İmzada buluiKaımadı 

Giresun 
0. Yılmaz 

İstanbul 
M. Tüzün 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
A. K. Önder 

İmzada ibulunamadı 

Konya 
Ö. Ölçmen 

İmzada nulunamadı 

Malaltya 
/ / . Gökçe 

Başkan vekili ve bu raporun sözcüsü 
Tekirdağ 

Y. Alpa'slan 
imzada bulunamadı 

Ağrı 
C. Erhan 

Bolu 
K. Demir 

İmzada ibulunamadı 

Eıdirne 
İ. Ertem 

İmzada bulunamadı 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

İmzada ^bulunamadı 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Y. Ergtenekon 

İmzada bulunamadı 

Kars 
K. Okyay 

Kütahya 
A. M. Ablum 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

İmzada bulunamadı 

Tokat 
II. Ahhas 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Artvin 
T. Altunfcaya 

İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
0. 0. Çan eri 

Elâzığ 
H. Buz 

İ m zada bulunamadı 

Giresun 
İ. E. Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
A. N. Ölçeri 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Kayseri 
II. Niakiboğlu 

İmzıada ibulunamadı 

Malatya 
M. Delikaya 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
B. Taranoğlu 

İmzada hulunaımaidı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 



— 17 — 

TARIM - ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS
YONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

6831 sayılı Orman [Kanununun 34 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

«MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 34. — Sınırları içinde Devlet ormanı 
•bulunan köy ve kasaba halkının vahidi fiyat 
usulü ile: 

Kesip istif yerlerine taşıdıkları kerestelik 
tomrukların 10 metreküpü geçmemek üzere 
% 25 (Yüzde yirmibeş) ine rastlayan kesme ve 
taşıma istihkak tutarları % 30 (Yüzde otuz) 
fazlası ile, 

Kesip satış istif yerlerine taşıdıkları, keres
telik tomrukların 10 (on) metreküpü geçmemek 
üzere % 25 (Yüzde yirmiibeş) kadarı için, il
gili iorman işletmesinin satış istif yerlerinin ke
restelik tomruklara ait (bir yıl önceki genel or
talama maliyet bedeli ile yine bir yıl önceki ar
tırmalı saltışlar genel ortalaması arasındaki fark 
Orman İdaresince yılı hesabından nakden: 

İstihkak sahiplerine ödenir. 
iSınırları içlinde Devlete ait istihsal ormanı 

bulunan köy ve kazalarda kurulacak Orman 
(Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri ve birlik
lerine ait, kendi çalışma bölgelerinde kuracak
ları, millî planlarda özellikleri belirtilmiş odun 
hammaddesi tüketen sınaî tesislere, talebettik-
lerd takdirde ihtiyaçları mulhaimmen bedel üze
rinden satış istif yerinden artırmasi'z olarak ön
delikle karşılanır. 

Ayrıca, pazar ihtiyacı olarak istihsal olunan 
yakacak odun yine muhammen bedel üzerin
den Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatif
lerine satış istif yerlerinden artırmasız olarak 
•öncelikle verileMlir. 

Ancak, birinci fıkrada yazılı köy ve kasa-
Iba halkının vahidi fiyat usulü ile kesip satış is
tif yerlerine taşıdıkları odunların, pazar ihti
yacını karşılamak üzere, idarece tayin edilecek 
müddet içinde, istedikleri takdirde muhammen 
(bedel üzerinden kendilerine % 100'üne kadarı
nın (iki sene müddetle verilmesine devam olu
nur. 

Tarım araç ve gereçlerinin imalinde ve çe
şitli el sanatlarında ve meyva, sebze ambalaj-
cılığında kullanılabilen sanayi odunları, iste-

Millet Meclisi 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

6831 sayılı Orman ^Kanununun 34 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 1744 sayılı Kanunla değiştirilmiş 34 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 34. — Sınırları içinde Devlet Ormanı 
bulunan köy ve kasaba halkının vahidi fiyat 
usulü ile : 

Kesip istif yerlerine taşıdıkları kerestelik 
tomrukların 10 metreküpü geçmemek üzere 
% 25 (Yüzde yirmibeş) ine raslayan kesme ve 
taşıma istihkak tutarları % 30 (Yüzde otuz) 
fazlası ile, 

Kesip satış istif yerlerine taşıdıkları, keres
telik tomrukların 10 (On) metreküpü geçme
mek üzere % 25 (Yüzde yirmibeş) ine kadarı 
için, ilgili orman işletmesinin satış istif yerle
rinin kerestelik tomruklara ait bir yıl önceki 
genel ortalama maliyet bedeli ile yine bir yıl 
önceki artırmalı satışlar genel ortalaması ara
sındaki fark orman idaresince yılı hesabından 
nakden, 

İstihkak sahiplerine ödenir. 
İSınırları içinde Devlete ait istihsal ormanı 

bulunan köy ve kazalarda kurulacak Orman 
Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri ve birlik
lerine ait, kendi çalışma bölgelerinde kuracak
ları, millî planlarda özellikleri belirtilmiş odun 
hammaddesi tüketen sınaî tesislere, talelbettikleri 
takdirde ihtiyaçları muhammen bedel üzerin
den satış istif yerinden artırmasız olarak önce
likle karşılanır. 

Ayrıca, pazar ihtiyacı olarak istihsal olunan 
yakacak odun yine muhammen bedel üzerinden 
Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine 
satış istif yerlerinden artırmasız olarak öncelik
le • verilebilir. 

Ancak, birinci fıkrada yazılı köy ve kasaba 
halkının vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif 
yerlerine taşıdıkları odunların, pazar ihtiyacı
nı karşılamak üzere, İdarece tayin edilecek müd
det içinde, istedikleri takdirde maliyet bedelle
riyle kendilerine % 100'üne kadarının iki sene 
müddetle verilmesine devam olunur. 

Tarım araç ve gereçlerinin imalinde ve çe
şitli el sanatlarında ve meyva, sebze ambalaj-
cılığında kullanilahilen sanayi odunları, istedik-

(;S, (Sayısı : 24) 
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{Bütçe Plan Komisyonunun degıştırışi Tarım, - Orman ve Köy İşleri Komisyonun 
değişltiriışi 

dikleri takdirde bu kooperatiflere saitış istif 
yerlerinden muhammen bedelleriyle artırmasız 
olarak verilelbilir. 

{Bölgenin ihtiyacı bulunan tarım aletlerinin 
kooperatiflerce veya köylülerce imal edilemeye
ceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi 
aletleri taslak halinde Orman İdaresi imal ede-
Ibilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. .— Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

ileri takdirde bu kooperatiflere satış istif yer
lerinden muhammen bedelleriyle artırmasız ola
rak verilelbilir. 

Bölgenin ihtiyacı bulunan tarım aletlerinin 
{kooperatiflerce veya köylülerce imal edilemeye
ceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi 
aletleri taslak halinde Orman İdaresi imal ede
bilir. 

MADDE 2. — Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Komisyonunun 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Komisyonunun 3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 


