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MILLET MECLISI 
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TUTANAK DERGİSİ 

26 nci Birleşim 

22 .12 .1972 Cuma 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

I. — Geçen tutanak özeti 677:678 

II. — Gelen kâğıtlar 673:679 

III. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 679,688,730 
1. — Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanı 

.Kemal Demir'in göçen Birleşimde hasta-
meler ve dclktiorlıar hakkında gündem dışı 
demeçte bulunan Afyon Karahisar Mil
letvekili Şevki Güler'e cevabı. 679:680 

2. —. Maraş Milletvekili Mehmet Öz-
dal'ın, pamuk kütlü fiyatları hakkında 
gündem dışı demeci. 680 

3. — Samsun Milletvekili Bahatltin 
Uzuoğlu'nun, soya müstahsilinin durumu 
hakkında gündem dışı demeci. 680:682 

4. — Kırklareli Milletvekili Mehmet 
Atagün'ün, orman köylülerinden alınan 
vergi hakkında gündem dışı demeci. 6S2 :684 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı Halûk Bayülken'in, dönüşüne 
kadar ; Başbakan Ferid Melen'in, vekillik 

Sayfa 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığa teakeresd. (3/983) 684 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Devlet Balkanı Zeyyat Bayfeara'nm, 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanı İlhan Öz-
trak 'm vekillik eıtmıesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/982) 684 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Temiz Hava kanunu teklifinin ha
vale olunduğu kamdsyonlrdan seçilecek 
5'er üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi. 684 

8. — İçişleri Bakanı Ferit Kuihat'm, 
'Belediye Cezaları kanunu tasarısının ha
vale olunduğu komisyonlardan seçilecek 
geçici bir komisyonda göraşülmesine dair 
tezkeresi. (1/665,3/984) 684:685 

9. — Muğla Milletveıkili Ahmet Bul-
danlı'nm, Türk sporunun sorunları ve 
içinde bulunduğu çöküntü sebeplerini tes
pit etmieık amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/107) 685:687 
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Sayfa 
10. — Üyelerden bâzılarına izan veril

mesine dair Başkanlık tezkeresi, (3/985)688:689 
11. —- Grup •Başlkanveikilieriııin, Petrol 

Reformu kanun tasarısının daha öncıe alı
nan karar gereğince Maden Kanunundan 
sonra görüşülmesinle dair önergesi. 730:731 

IV. — Görüşülen i^ler 687,690 

1. — Madencilik Reformu kanun tasa
rısı ile C. 'Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri 
hakkında ve 6309 sayılı Maden Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, aynı 
kanuna bâzı maddeler elklenmıcsine dair, . 
O. Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya Ter
im en ve 22 arkadaşının, Madencilik Refor
mu kanun teklifleri ve 83 numaralı Geçici 
Komisyon raporu. (1/6Ö5, 2/629, 2/640, 
2/657) (:S. Sayısı : 773) 687 :688,690 

:2. — Çorum Milletvekili Abrurrahman 
Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 
Muş Miillötveikili Nemin Neftçi, İstanbul 
ıMilleıtvdkili Reşit Ülker, Konya Milletve
kili M. Kubilay İmcr Ve Van Mıillctvdkili 
Salih Yıldız'm, Millet Meclisi İç/tüzük tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/703) ' 
(ıS. Sayısı : 763) 690 

3. -— Cuımhumyetin ilânının 50 nci yıl
dönümünün kutlanması hakkında kanun 
tasarısı ye İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
^komisyonları raporları (1/658) ('S. Sayısı : 
761 ve 761 VÎ 1 nci ek) 690 

4. —. Eski eserler kanunu tasarısı ile 
Bundur Milletvekili M'elhmet Özbey'in, Tür-

. 'kiye müzelerinden eşyayı dışarı çıkaran
lara bir seneden beş seneye kadar hapis 
cezası verilmeği hakkında kanun teklifi ve 
Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko-

Sayfa 
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 
17 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/85, 2/428) (8. Sayısı : 672) 690 

5. — Kayseri Millıetvelkili Enver Tur
gut ve 13 arkadaşı ile Ankara Millet vekili 
Osman SıoğuJkpmar ve 30 arkadaşının, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı 
maddeler elklenımıesinie dair kanun teklifle
ri ve Amasya Milleitvdkili Salih Aygün ile 
İzmir Milletvclkili Burhanöttin Asutay'ın, 
506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) 
bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç 
geçici .madde dklenmcsine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plân (komisyonların- . 
dan seçilen 11 'er üyeden kurulu 64 numa
ralı Geçici Komisyonu raporu (2/597, 
2/598, 2/726) (,S. Sayısı : 743) 690 

6. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir ek madde eklenmiesine. dair ka
nun tasarısı ve Antalya Milletvekili İhsan 
Ata öv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teiklifi ile, Cumhuriyet Sena
tosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ok madde ile bir geçici madde ilâvesi
ne, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
Onman Köylerini Kalkındırma Fonu teş
kili ile Orman Köyleri Kalkındırma. Koo
peratifleri kurulması haıkkında kanun teik
lifi Anayasa, Adalet, Ormanı ve Plân komis
yonlarından 3'cr üye secilerde kurulan 73 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/583, 
2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'o 
1 nci ok) . 690:730 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler, 
hastane ve (doktorlarımızın tutumları konusun
da gündem dışı demeçte bulundu. 

Urfa Milletvekili Necati Aksoy'uıı, Siverek' 
te polisler tarafından öldürülen bir vatandaş 
hakkımdaki gündem dışı demecine Devlet Ba
kanı Doğan Kitaplı ve, 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Baş er'im 
büyük şehirlerdeki hava kirlenmesi ve alınacak 
tedbirler konusundaki 'gündem dışı demecine 
Eneri ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Ko
daman oğlu cevap verdi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuınun bâzı 
maddelerinde ve kanuna bağlı 2 sayılı cetveller
de değişiklik yapılması, bir bendinin kaldırıl-
ıması ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin, bu konu ile ilgili 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair Millî Eğitim Komisyonu Başkanlı
ğı tezkeresi kabul olundu. 

1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 

teklifini (2/654) geri aldığına dair Muğla Mil
letvekili Ahmet Buldanlı'nın önergesi okundu 
ve teklifin geri verileceği bildirildi. 

Madencilik Reformu kanma tasarısıyle C. 
Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 
arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevler hakkında ve 6309 sayılı 
Maden Kanununun bâzı maddelerinin değişti-
rilımesi aynı kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair, C. Senatosu Çanakkale Üyesi Zi
ya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Re
formu kanun teklifleri (1/605, 2/629, 2/640, 
2/657; S. Sayısı : 773) nin tümü üzerindeki 
müzakereler tamamlanarak, maddeleri üzerin
de bir süre görüşüldü. 

22 Aralık 1972 Cuma günü saat 11,00'de 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,18'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
Kâtip 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. —• Afyon Karahisar Milletvekili Süley

man Mutlu'nun Gediz depreminden sonra Hi
sarcık (kasabasında yapılan meskenlerini dağıtı
mına 'dair yazılı soru önergesi, İmar ve İskân 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1421) 

2. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner' 
in, Zonguldak İlinin Ulus ilçesindeki PTT. sant
raline dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1422) 

3. —- Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner' 
in, süper benzin satışına dair yazılı soru öner
gesi, Emeri ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1423) 

4. •— Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner' 
ini, illerindeki kamu kuruluşlarına ait ilânların 
mahallî basına verilmesine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1424) 

5. —• Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı'nm, Diyarbakır'da 3 ncü Beş Yıllık Prog

ram gereğince yapılacak çalışmalara dair ya
zılı soru önergesi, Orman Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1425) 

6. —• Erzurum Milletvekili Rasim Çirişli' 
nin, Erzurum İsiâmî İlimler Fakültesine veri
len tahsisata 'dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/1426) 

7. —• İçel Milletvekili Çetin Yılımaz'ın, İçol' 
in Mut ilçesinde bir kâğıt fabrikası kurulması
na dair yazılı soru önergesi, Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1427) 

8. —• Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ünı, Zoniguldak çevresi karayollarına dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1428) 

9. —• Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Ereğli Kömür İşletmelerinde yapılması 
kararlaştırılan lavvarlara dair yazılı soru öner
gesi, Enerji vt Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1429) 

— 677 — 
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10. — Zonguldak: Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, inşası tamamlanan Zonguldak Sosyal 
Sigortalar hastanesine dair yazılı soru önergesi, 
Çalışma Bakanlığına göınderilmiştir. (7/1430) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ım, Millî Türk Talebe Birliğine dair yazılı 

2. — GELEN 

TelcUfler 
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Te

miz hava kanunu teklifi (2/787) (İçişleri, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları
na) 

2. — Bursa Milletvekilli Kasım Önadım'm, 
Esnaf vo sanat sicilleri kanun teklifi ('2/788) 
(Çalışma., Adalet ve Ticaret komisyonlarım) 

3. —• Ankara Milletvekilli Suna Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
112 nci maddesinin ilk fıkrasının tadili hakkın
da kanun teklifi. (2/789) (Millî Savunma ve 
Plân komisyonlarına) 

4. .— Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça ve 
3 arkadaşının, Spor - Toto biletlerine yardım 
pulu yapıştırılmasına dair .kanun teklifi (2/790) 
(Gençlik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonla
rına) 

• Raporlar 
5. — Maraş Milletvekili M. Zekcriya Kür-

şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztüık'ün, 
Maraş ilinin, adının Kahraman Maraş olarak de-
ğiştiıllmesin'e dair kanun teklifleri hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik]er hakkında M. Meolisi 
İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/162, 
2/1.63; C. Senatosu : 2/12) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 192, 192'ye 1 nci ek, 192'ye 2 nci ek ve 
192'ye 3 neti -ek ve 192'ye 4 mcü ek;' C. Senatosu 
S. Sayısı : 59) (Dağıtma talihleri : 15.6.1.970), 
15.3.1971, 29.12.1971, 26.4.1972, 21.12.1972) 
(GÜNDEME) 

'6. — 7128 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde e ki :e ıım'e sin e dair kanun, ile Guım-
hurbaşkanının geıü gönderme tezkeresi ve İç
işleri Komisyonu raporu (4/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 rJîi ek ve 375'e 2 nci cık) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 
(GÜNDEME) 
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soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(1/1431) 

12. — Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, 
1971 malî yılında Kocaeli vilâyetinde yapı
lan ilkokullara dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1432) 

KÂĞITLAR 

7. —• Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının dê -
ğiştirilmeşine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/30>S) 
(S. Sayısı : 442, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29:12.1971 
ve 2.1 . 12 . 1971) (GÜNDEME) 

8. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 ndi maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihileri : 8 . 2 . 1972 ve 24 . 12 ..1972) (GÜN
DEME) 

9. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 1:2 . 1972) (GÜNDEME) 

10. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 02 ve 77 nci maddelerinin 
•değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) (GÜNDEME) " 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Tüık Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri koımisyonları raporları (2/5-32) (S. Sa
yılı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihile
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 
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12. — Petrol reformu kanunu tasarısı ve İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşı 
nın, Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında, C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan To-
paloğlu Ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kal
dırılması ve mal varlığının Türk Petrolleri 
A. O. na devri ve bu ortaklıkça kurulacak da
ğıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı 
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunlarını bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi 
hakkında ve akaryakıt, anadepo, depolama sa
tış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepo-
larm Devleti estirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Maliye, Ticaret, Adalet, Enerji ve Tabiî. 
Kaynaklar ve Plân komisyon'larındain> seçilen 
3 er üyeden kurulu 84 sayılı Geçici Komisyon 
raporu (1/656, 2/35, 2/631, 2/632, 2/835) (S.. 
Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 22 . 12 . 1972) 
(GÜNDEME) 

ıı^Iı^ı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili JRütat Turîıangü 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), VeSbfoi Meışnur ((Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 26 ncı Birle
şimini açiyorum. 

Çalışma takvimi gereğince müzakerelere de
vam edeceğiz. 

Çoğunluğulmuz vardır. 

I I I - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 1SUNUŞLARI 

1. — Sağlık ve \Sosyal Yardım Bakam Kemal 
Demir'İ7i, geçen Birlerimde hastaneler ve doktor
lar hakkında ^gündem \dı§ı demeçte bulunan Af
i/on Karahisar Millet ve'lcili Şevki Güler'e cevabı 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı iSaym Kemal Demir, buyurunuz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Dün sabah oturumunda gündem dişi olarak 
Afyon Milletvekili Sayın Güler, Bakanlığımıza 
bağlı Ankara Atatürk Sanatoryumunda görevli 
bir operatör hekimin, ıhastanede tedavi edilmek 
üzere yatan bir hastadan, hastanede yapacağı 
ameliyaJta karşılık olarak muayenehanesinde 

para aldığı iddiasını, hastanın babasının ken
disine intikal ettirmiş olduğu iddiayı Yüce Par
lâmentoya sunmuştur. 

Değerli arkadaşım lütfetmiştir, ameliyat edi
len çocuğun babasının bu yazılı iddiasını daha 
önce bana da vermiştir. 

İddia Bakanlığımız müfettişlerince incelen
mektedir. Soruşturma devam etmektedir. Konu 
gerçekten önemlidir. Bakanlık görevlilerinin, 
özel muayenehanelerinde, muayene ücreti dışın
da, hastanede yapacakları tedavilerinin karşılı
ğı olarak bir ücret talebetmeleri ve almaları 
kanun dışıdır, suçtur. 

İddia derinliğine ve titizlikle incelenecektir. 
Gerçekten sabit olduğu takdirde gereğinin ya
pılacağı da şüphesizdir. Bir önemli iddiadır. 
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İddia sahibi şikâyetçi baba olayla ilgili bilgileri 
dilekçesinde belirtmiştir; müfettişlerimiz konu
yu incelemektedirler. Hukuk nizamı içinde ince
leme sonucuna. göre gereğinin yapılacağından 
değerli arkadaşlarımın <cmin olmalarını arz et-
mne'k isterim. 

•Teşekkür ederim. 

2. — \Mara§ Milletvekili Mehmet ÖzdaVın, pa
muk kütlü fiyatları hakkında gündem dışı de
meci. 

' BAŞKAN — Pamuk kütlü fiyatları üzerinde 
Sayın Maraş Milletvekili Mehmet Özdal gün
dem dışı söz istemiştir, buyurun. 

[MEHMET ÖZDAL (Maraş) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Geçtiğimiz üretim yılında pamuk üreticisi 
küçük çiftçi ve köylümüzün, Hükümetçe gere
ği gi'bi desteklenmediği, birçok değerli arka
daşlarım tarafından muhtelif tarihlerde bu kür
süden belirtilmiş bulunmaktadır. Bu kez de 
pamuk üreticisi küçük çiftçilerimiz, alım işle
riyle .görevlendirilen Sümerbank müessesesinin 
tutumu yüzünden ayrıca sıkıntı içine itilmiş bu
lunmaktadır. Başlangıçta Sümerbankça kütsüz 
pamuğun kilosu 10,50 liradan alınırken sonradan 
alım işleri her nedense durdurulmuştur: Sümer
bank geçen yıllara göre dünya pazarlarında 
3 - 5 katı iptik fiyatlarına vardığı halde alım 
işlerinin durdurulması çelişkili bir durumdadır. 
[Son günlerde öğrendiğime göre, alım işlerine 
yeniden başlanmıştır, Maraştan gelen son haber
lere göre de kütsüz pamuğa 130 ilâ 860 kuruş 
arasında fiyat saptanmıştır. Bu karar doğru 
ise dolaylı olarak küçük çiftçi ve köylümüz 
olulmsuz 'olarak etkilenecektir. Çünkü kütlü pa
muğunu köylümüz günün rayici üzerinden bir 
tür emanet işlemiyle tüccara teslim etmiş ve 
fakat kesin hesabını son rayiç değer üzerinden 
yapmak yoluyle bağlanmıştır. Özellikle Maraş'ta 
yürürlükte olan bu satmalma usulü yüzünden 
küçük çiftçimiz büyük zararlara uğrayacaktır. 
Yeniden fiyatın 10,50 lira olarak tespitini önerir 
durumu önemle Hükümetin dikkatine sunar, 
sizleri saygıyle selâmlarım. ' 

3. •—• Samsun Milletvekili Bahattin TJzun-
oğlu'nun soya müstahsilinin durumu hakkında 
gündem dışı demeci. 
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• BAŞKAN — Sayın Samsun Milletvekili Ba
hattin Uzunoğlu, soya yağı üzerinde gündem 
dışı söz istemiştir, buyurun efendim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Saimsun) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bendeniz, Çarşamba ve Terme kazalarında 
yetiştirilmekte olan soyanın ve bu mahsulü ye-

I tiştiren zürraın Ordu Soya Fabrikası Müdü
rünün keyfî hareketi neticesi soya müstahsilinin 
görmüş olduğu zararı dile getirmek için hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Ordu Soya Fabri
kası 1950 ile 1960 yılları arası temeli atılmış, 
1962 - 1963 senesinde faaliyete geçirilmiş, mil
yonlar sarf edilerek yapılmış bir fabrikadır. 
Fabrikanın kuruluş amacı şu idi; Türkiye de 
soya ziraatını teşvik etmek ve yetiştirilmekte 
olan soya mahsulünü değerlendirmek, aynı za
manda soyadan yapılan istihsalle memleketin 
yağ ihtiyacını karşılamak gayesine matuf ola
rak, bu fabrika kurulmuş ve 10 seneyi müteca
viz bir zamandan beri müstahsile tohum ver
mekte ve onun yetiştirdiği soyaları alarak yağ 
imal etmekte, hayvan besiciliğinde çok mak
bul olan ve aranan küspesini de hayvan besleyi
cilerine satmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 2 nci 
ımaddesi, «Türkiye Cumhuriyeti, insan hakları
na ve başlangıçta (belirtilen temel ilgelere da
yanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk devletidir» demektedir. 

Eğer Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sos
yal bir devlet olmamış, liberal bir devlet olmuş 
olsaydı, o zaman hükümetler çiftçinin, yetiştir
miş olduğu mahsullere taban fiyatı koymaz
lardı. 

I İşte soya fabrikası da, soya mahsulünü yetiş
tirmek için köylüye tohum vermiş, teşvik etmiş 
ve onlara, «Yetiştirdiğiniz soyaları biz alaca
ğız, bundan endişeniz olmasın» demiştir. Bu 
alım da 10 seneden beri devam ede gelmiştir, fa-

I kat bu seneye gelince, hepimizin malûmu, Tür
kiye'deki hava şartları çok yağışlı gitmiş bil
hassa Karadenizde yağış miktarı diğer bölgele
re nispetle daha fazla olmuştur. 

Bu fabrikaya yeni tâyin edilmiş olan Mü
düre ihanım, fabrikanın zarar ettiği gerekçesiy
le daha önceden köylüye haber vermeden, ken-

| dişine götürülen soyaların rutubetli olduğun-
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dan bahisle ve bunların siyah beyazla karışık 
(bulunması gerekçesiyle fiyat indiriminde bu
lunmuştur. Geçen sene 170 'kuruşa alman soya 
fasulyesi, bu sene köylünün mahsulünün az ol
ması ve fiyatın hayat pahalılığına göre artma
sı münasebetiyle soyanın 2 liraya çıkmasını 
beklerken, maalesef siyah - beyaz ayırımından 
ve rutubet dolayısıyle fiyat farkını düşüren 
Müdüre hanım, kiloda 50 kuruş bir indirim 
yapmış ve bu indirim neticesi 4 000 ton so
yada aşağı - yukarı 50 kuruştan köylüyü mu
azzam bir kayba sokmuştur. 

Muhterem arkadaşlrım, soya fasulyesi kuv
vetli toprakta değil, vaktiyle Ordu Vilâyetinin 
kazalarında mebzul miktarda yetiştirilirdi ve 
bu fabrikanın teşvikiyle ekimi daha fazla ar
tırılmış idi. Fakat, fındığın fiyatının yükselişi 
ve bunun fındığa zarar vermesi nedeniyle Ordu 
Vilâyeti hudutları içerisinde ekilmemeye baş
landı. 

Çarşamba ve Terme kazalarının başka mah
sul yetişmeyen dağ yamaçlarında ve dağlık böl
gelerindeki çok fakir halk sadece yiyecek buğ
dayını yetiştirebilen halk tarafından ekilmeye 
başlanmış ve bu suretle köylünün eline bu 
mahsulden dolayı 5 - 1 0 kuruş para geçmeye" 
başlamış idi. Fakat, bu sene Müdüre hanımın 
bu tutumu karşısında köylü sükûtu hayale uğ
ramış, bundan 1,5 ay evvel seçim bölgem >olan 
Samsun'a .gittiğimde kalk başıma üşüşmüştü. 
Bu arada Ziraat Odaları Başkanı da, Ziraat 
Odaları Genel Müdürlüğüne gelmiş ve ondan 
sonra Sayın Devlet Bakanımız Doğan Kitaplı 
Beye müracaat etmişler. Doğan Kitaplı Beye
fendi, Umum Müdür beyi davet etmiş, durumu 
sormuş ve Umum Müdür bey, «Derhal emir ve
receğim, geçen seneki gibi alıma devam edile
cektir, söz veriyorum» demiştir. 

Ben Ankara'ya döndüğümde sayın Umum 
Müdürle telefonla görüştüm, «Bu hata bizim
dir. Bu rutubeti gidermek için kurutma tesis
leri kurmamız, depo yapmamız gerekirdi. Biz 
bunları yapmadık, ama buna rağmen siyah -
beyaz ayırımı yapamayacağız. % 15 rutubete 
ıkadar bu mahsulü alacağız, köylünün mağdur 
olmasını önleyeceğiz» dedi ve Ordu Soya Fab
rikası Müdürlüğüne bu hususta talimat verdi. 

Aldığımız haberlerde, Umum Müdürün emri
nin yerine 'getirilmediğini öğrendik. Sayın Dev

let-Bakanı tekrar Umum Müdürle bir kaç defa 
temasa geçtiler ve bendeniz de 'kendileriyle te-' 
masa geçtim. Her defasında Umum Müdür bey, 
«Bu iş tamamdır» dedi. Biz de Çarşamba'ya Zi
raat Odalarına telefonla dedik ki, «Mahsulünüz 
alınacaktır, müsterih olun». . 

Sümerbank'm Sanayi Bakanlığına bağlı ol
ması sebebiyle 'Sayın Mesut Erez Beyi aradık 
ve kendilerinin seyahatte olduğunu öğrenince 
gelmelerini bekledik. Sayın Bakana burada du
rumu şifahî olarak arz ettik, «Böyle şey olmaz» 
dedi ve telefonla Umum Müdür Beye emir ver
di, «Soyayı geçen seneki fiyatla alacaksınız, 
böyle şey istemem» dedi. Umum Müdür bey te
lefonla Müdüre hanıma Sayın Bakanın emrini 
iletti. Aradan iki aya yakın bir zaman geçtik
ten sonra Müdüre 'hanımın- 3 - 4 gün evvel ver
diği cevap şudur; «Bana yazılı emir versinler,; 
almıyorum.» 

Almazsanız bu köylü bu mahsulü ekmez. «Bu 
fabrikanın ismi Soya Fabrikasıdır, soya mah
sulünü değerlendirmek için kurulmuştur,- müs
tahsilin emeğini değerlendirmek için kurulmuş 
bir fabrikadır, bu köylü başka ne ekecektir»-.' 
dendiğinde, «Bundan sonra tohumluk da vermi- ' 
yorum, ekmesin. ıBeıı ayçiçeği ile yağ çıkaraca
ğım» cevabını vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, soya fasulyesi çok 
fakir olan bölgelerde ekiliyor. Eğer soya- fa
sulyesini tek alıcı olan fabrika almazsa bu 
köylü ne ekecek, ne ile geçinecektir? 

Aziz arkadaşlarım, Soya, aşağı - yukarı 200 
bin mütecaviz madde çıkan ve sanayide kulla
nılan, köylüye getirip tohumu fabrikaca dağı
tılan, teşvik edilen bir mahsuldür. 

Şimdi, Çarşamba ve Terme köylerinin dağ
lık bölgesinde bu mahsulü eken o fukara vatan
daş bundan sonra geçimini -ne ile temin ede
cektir? 

Aziz 'arkadaşlarım, Anayasamızın 52 ncıi mad
desi şöyle demektedir; «Devlet, halkın gereği 
gibi beslenmesini, tarımsal üretimin toplumun 
yararına uygun olarak artırılmasını sağlamak, 
toprağın kaybolmasını önlemek, tarım ürünle
rini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlen
dirmek için gereken tedbirleri alır.» 

Bu Müdüre hanım, bu halkın emeğinin de
ğerlendirilmesi için bu tedbiri mi almıştır? Bı
rakın emeğinin değerlendirilmesini desteklemek^ 
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bilâkis kösteklemiştir. Fabrika zarar ediyor ise, 
soya 30 kuruş olduğu zaman da zarar .ediyor
du. Zarardan kurtulmak için personeli düzeltip 
randamanlı bir işletme kurmak yerine köylü
nün mahsulünün fiyatını düşürmek suretiyle 
rai netice alınacaktır1? Böyle şey olmaz arkadaş
lar, böyle şey olmaz!.. 

Diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir 
hukuk devletidir. Bu tutum ise ne sosyal hu
kuk devletine yaraşır, ne de sosyal adalet ile 
bağdaşır. Köylünün geçimini sağlayan bu soya 
fasulyesi konusuna bir çare bulmak lâzımıdır. 

Aziz arkadaşlarım, her halde bir iki sene 
oldu, televizyonda seyretmiştik, Almanya veya 
İtalya'da fazla sütten çıkarılan yağı hayvan 
yemine katıyorlar. Yani, müstahsilin ürünü
nün fiyatını düşürmüyor, bilâkis onu 'belirli bir 
seviyede tutuyor ve hattâ yükseltmeye çalışı
yorlar. Ayrıca, bu yağ ile karıştırılmış yem ile 
ibeslenen hayvanlar daha verimli ve daha yağlı 
süt verdiklerinden bunun da boş bir tedbir 
olmadığı orttaya çıkıyor. 

Aziz arkadaşlarım, devlet birçok mahsule 
destekleme alımı yaparken, haşhaş ekenlere 
bugün tazminat verirken, soya ekenlere de taz
minat veriyormuş gibi, «Ben bundan sonra bun
lara tohum da vermem, mahsullerini de almam.». 
demek adaletle ve sosyal Devlet anlayışıyla 
bağdaşır mı? 

Aziz arkadaşlarım, '% 15 rutubete kadar çel
tik v.s. ıgibi maihsulleri alan Devlet, fazla ru
tubetli ise ^bunlar için kurutma tesisleri de
polar yapıyor da soya için buna benzer hiç
bir itesis yapılmamaktadır. Fakat, duyduğumu
za göre, yeni bir yönetmelik hazırlayacaklar-
mış ve % 15'e kadar rutubetli olan soyayı ala
caklar, siyah - beyaz ayırımı yapmadan, bun
dan evvelki senelerde olduğu gibi alıma de
vam edeceklermiş... Zenginin gönlü oluncaya 
kadar fukaranın canı çıkar, diye bir söz vardır. 
Yine bir söz vardır: Baban evlendi, var ananın 
hayrını gör, diye. Köylünün elinden bu mah
sul çıktı, 'gitti, tüccara intikal etti. Bunu na
sıl telâfi. edecektir Ordu Soya Fabrikasının sa
yın müdiresi?. 

Bunun telâfisi ancak şu şekilde olur: Bu za
mana kadar aldığı malın fiyatını geçen seneki 
fiyata iblağ eder ve aradaki farkı müstahsile 
verir ve ancak bu şekilde sosyal adaletini ger
çekleştirmiş. olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz sözlerimi 
bitirirken ıgerek Devlet Bakanımız Saym Doğan 
Kitaplı Beyiin, -gerekse Sanayi Balkanımız Me
sut Erez beyefendinin gösterdikleri alâkadan 
çok memnunum ama, bir fabrika müdürü bir 
Bakanı, kendi Bakanını, Devlet Bakanını, umum 
müdürünü dinlemezse bu fabrika müdürü nasıl 
orada tutulur, ben buna akıl erdiremiyorum. 

Duyduğuma göre, bir torpili varmış. Ben 
adama değil, millete dayanan insana hürmet 
ederim. Adama dayanmasın, evvelâ kendisi mil
letin arzusu istikametinde hareket etsin. 

iSaygılar sunarım arkadaşlar. 

4. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, orman köylülerinden ahnan vergi hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Orman köylülerinden alman 
vergi hakkında gündem dışı Sayın Atagün söz 
istemişlerdir, buyurun. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Çok 
iSaym Başkan, muhterem milletvekili arka
daşlarım ; 

Maliye Bakanlığının, Kırklareli çevresinde 
bulunan orman köylerine kendilerine veri
len pazar satışı odunları pazarda sattıkları 
için, Gelir Yergisi Kanununun ruhuna aykırı 
olmak üzere yapmış olduğu bir tamimi ile ver
gi almasının uygun olmadığını dile getirmek 
maksadıyle söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmlarınız ol
duğu üzere, orman içi köyleri ve köylüleri bu 
toplumda yaşayan insanların en dertlisi ve en 
az gelire sahip olan kişileridir. Bu, böyle ol
makla beraber, bâzı kanunların bunların aley
hine uygulanması suretiyle ikinci kez fakir
liklerine sebep olacak derecede bir vergi mü
kellefiyeti altına sokulmakta ve bunun tahsil 
edilmemesi için, yapılan yanlışlığın düzeltil
mesi için müracaat ettiğimiz makamlar da ma1-
alesef gereken alâkayı göstermemektedirler. 

Orman köylülerinin 6831 sayılı Kanunun 
34 ncü maddesine göre, ki müsaadelerinizle 
maiddeyi aynen okuyacağım, çünkü bu ge
linlerin ziraî bir gelir olup olmadığını bu mad
de metnini okuduktan sonıra anlamak çok daha 
kolay olacaktır; 6831 sayılı Kanunun 34 ncü 
maddesindeki hüküm şöyledir: Devlet, orma
nı bulunan köy ve kasaba halikına hudutları 
içinde kesip satış istif yerine taşıdıkları tom-
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ruk ve odunlarda/n muayyen nispet dahilinde 
pazar satışı olarak maliyet bedeli üzerinden 
verilmesini âmirdir. 

Şu metne göre çevremizdeki tatbikat şöyle 
cereyan »etmektedir: Orman içi köylüsüne bir 
makta verilir, bu maktadan köylü kesimini 
yapar, tomruk ve sanayi odununu Orman Ba
kanlığına bırakır, odunun bir kısmı da kes
miş olduğu orman emvalinin karşılığı olmak 
üzere verilir. Köylü de almış olduğu bu odun
ları pazara götürür ve satar. Köylü geçimini 
bu pazar satışı odunlardan temin eder. Bura
daki eylemi bir ticarî maksat taşımamış ol
masına rağmen, Maliye Bakanlığının Gelirler 
Genel Müdürlüğünün şimdi okuyacağım tami
mi gereğince bunu bir kazanç maksadıyle yap
tığı ifade edilmek suretiyle, köylüden pazar 
sıatışı odunlardan temin etmiş olduğu üç - beş 
kuruşun vergisi alınmakta ve bu vergi beyan
namemi vermemesinden ötürü de ayrıca usul
süzlük cezasına çarptırılmaktadır. Bunun doğ
ru olmadığını gerek vilâyet çapında, gerekse 
Bakanlıkta izah etmiş olmamıza rağmen maa
lesef derde deva olunmamıştır. Tamimin ma
hiyeti şudur: 

«Devletçe, köylü pazar namı altında vahidi 
fiyatlarla verilen orman mahsullerinin istih
kak sahipleri tarafından bu haklarını başkala
rına ciro etmek suretiyle satılması ve köylü 
pazar satışı yapılması, ticarî kazançtan madut 
bulunmaktadır. Bu zümre mükelleflerinin, sö
zü geçen 47 ve 48 nei maddelerde yazılı şart
ları haiz olanların götürü usulde Gelir Vergisi
ne taibi tutulmaları, bahis mevzuu şartları ih
lâl edenlerden gerçek usulde Gelir Vergisi ile 
teklif edilmeleri lâzım gelir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu işin bir ta
rafı. 

Bundan bir hafta önce tam bugün bu mese
lenin üzerline eğilmesini, Kırklareli çevresin
de orman içi köylerimizi kapısına kadar icra 
memurlarının geldiğini dile getirmek maksa-
•diyle Maliye Bakanlığına gittim. Maliye Ba
kanım yerinde bulamadım, Sayın Müsteşarı 
yerinde buldum meseleyi anlattım bu mevzuun 
Gelinler Genel Müdürünü alâkadar etmesi ne
deniyle Sayın Genel Müdür İsmail Ertan Beye 
beni götürdüler ve bu meselenin üzerinde du
rulmasını ifade ettiler. 

I Sayın Genel Müdüre geqen hafta bugün ge
reken izahta bulundum, icra memurlarının 
kapıya kadar dayandığını meselenin önemli ol
duğunu, köylünün ancak pazar satışı ile ge
çimini zor temin ederken bunu bir kazanç kas
tıyla, alış - veriş yapan bir tezgâhtar gibi ka
bul edilerek vergi alınmasının doğru olmaya-

I cağım söyledim; «Bana Pazartesi gününe kadar 
müsaade edin ve gereken incelemeyi yaparak 
size cevap veririm» dediler. Pazartesi ve on
dan sonraki günler geçti kendilerini telefonla 
laradım, dün de sekreterine hassaten Genel Mü
düre söylediğim meseleyi not da ettirdim. Ge
nel Müdürü ne dün, ne de bu sabah bulabil
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hafta içinde 
diğer bir bakanlıkta diğer bir genel müdürle 
bir iş için konuşurken bir milletvekili telefon
la kendisini aradı, boş bulundu veya kasti ola
rak yaptı geneli müdür sekreterine milletveki
linin ismini zikrederek aynen şöyle söyledi; 
«yoktur dersin» dedi ve telefonu kapattı. 

Muhterem arkadaşlarım, işleri yakinen ta
kip eden ve Hükümetle vatandaşın şahsî değil, 
bu nevi genel meselelerinin takipçisi olan mil
letvekili arkadaşlarım bilirler, maalesef ben 
de Devlet memuriyetinden geldim ve üzülerek 
ifade etmek mecburiyetindeyim bugün Devlet 
var mı, yok mu diye insan merak ediyor ve 
mekanizma çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye 
düşünmenizi gerektirir durumlarla karşı kar
şıya kalıyoruz. 

Bu meselenin halli gerekir; bir orman köy
lüsü maişetini temin edemezken 3 - 5 kuruşa 
pazara odun götürüp satarken icra memurunun 
kapısına kadar gelip dayanması keyfiyetinde 

I Anayasa ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
sosyal bir devlettir diye burada nutuk çekme
sini gerektiren ibareleri okumakla veya Hükü
metin bunları savunmakla vazife ifa ediyor 
denmesi mümkün değildir. 

Meseleleri bu kadar hafife alıp sanki va
tandaş yok da bir bürokrasi varmış gibi bu
günlerde hâdiseler cereyan edip gitmektedir. 
Hiç kimseye tâanda bulunmuyorum ama Dev
letin çarkını bu şekilde ağır işletmek - bir mak
sada matuftur - diyemiyeeeğim ama en azından 
vazifeyi ihmal mahiyetinde olduğunu mütalâa 

1 etmek gerekir. 
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Biz meselelerin üzerinde kanunların kendi
lerine verdiği vazifeleri ihmal edenleri, hafife 
alanları kendileriyle o genel müdürlerle karşı 
karşıya geçip de münakaşa etmesinin mümkün 
olmadığını ifade ediyoruz ama, Sayın Hükü
mete sesleniyorum ve çok rica ediyorum şu dai
relerin çalışma şekilleri üzerinde de dursun
lar. Fakir, fukara millet her gün görüyorsu
nuz arkadaşlar Millet Meclisine geliyorlar, ye
mek salonunda yemek yemek için de yer bul
mak mümkün değil, bunlar buraya yemek için 
gelmiyorlar, işlerini takip etmek için geliyor
lar. Bu meselle üzerine hassasiyetle eğilmek 
gerekir. Maliye Vekâletinin bu tutumu kanu
na uygun değildir. Çok acele meselenin üze
rinde durarak bu fakir orman köylüsünün sır
tında olan vergiyi halletmesini rica ediyorum 
Sayın Başkana ve milletvekili arkadaşlarıma da 
saygılar sunarım. 

5. — Vazife ile yurt • dışına giden Dışişleri 
Bakam Halûk Bayülken'in, dönüşüne kadar; 
Başbakan Ferid 'Melen'in, vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/983) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutuyo

rum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Halûk Bayülken'in, dönüşüne kadar; Dışişler 
ri Bakanlığına Başbakan Ferid Melen'ıin vekil
lik enıtesinin uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet! Sumay 
CumhuTfbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nın, dönüşüne 
kadar; Devlet Bakanı İlhan Öztrak'ın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/982) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si daha vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı Zeyyat Baykara'nın, dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına Devlert Bakanı Profesör 

İlhan Öztrak'ın vekillik etmesinin Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sıuniay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
Temiz Hava kanunu teklifinin (2/787) hava
le olunduğu komisyonlardan seçilecek 5'er üye
den kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Re
şit Ülker tarafından verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Temiz Hava kanun teklifim İçişleri, Sağlık ve 

Adalet komisyonlarına havale edilmiş bulun
maktadır. Başta Ankara olmak üzere şehirle
rimizi hava kirliliğinden kurtarmak için yetki 
sorumluluklarını belirten bir kanunun çok ace
le çıkartılması hayatî bir zorunluktur. 

Bu nedenle kanun teklifimin havale edil
diği komisyonlardan 5 er üye alınmak sure
tiyle kurulacak geçici bir komisyonda görüşül
mesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker tarafından 
Genel- Kurula arz edilen önerge ile bir geçici 
komisyon kurulması hususu talep olunmakta
dır. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın, Beledi
ye Cezaları kanunu tasarısının havale olunduğu 
komisyonlardan seçilecek 5'er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (1/665, 3/984) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı Ferit 
Kubat tarafından verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bakanlığımızca hazırlanan ve halen İçiş

leri Komisyonunda görüşülmekte oilan Beledi
ye Cezaları Kanunu tasarısının etkili bir bele
diye idaresinin meydana gelmesi ve mevcut 
mevzuattaki boşlukların doldurulması yolunda 
önemine ve ivediliğine binaen Adalet, İçişleri 
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ve Bütçe Komisyonundan'seçilecek 5'er üyeden 
kurulacak geçici bir komisyonda görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Ferit Kubat 
İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde Sayın Köse-
oğlu, buyurunuz. 

TALÂT KÖiSEOĞLU (Hatay) — Geçici 
komisyonların teşkili konusunda yapılan teklif
lere karşı umumiyetle Meclislerimizin temayülü 
bu geçici komisyonların kurulması yönündedir. 
Fakat şunu arz etmeye kendimi mecbur gör
düm; çok kısa bir çalışma zamanımız kalmış
tır, Meclis çalışmaları bir takvime bağlanmış
tır ve çıkarılması zorunlu oilan konular tespit 
edilmiştir ve bunun üzerinde bütün milletvekil
lerinin ciddiyetle çalışması suretiyle bu takvimi 

• ancak sonuçlandırmamız imkânı görülmektedir. 
Bu vaziyetler karşısında çok zorunlu olmayan 
kanunların» mutlaka çıkmasında zaruret olma
yan kanunların ve hele bu sıkışık devrede çık
ması mümkün olmayan kanunların geçici ko
misyonlar kurmak suretiyle Meclisi fazla meş
gul etmesi doğru değildir ve meşgul etse de 
bütün kanunların görüşülmesi bir takvime bağ
landığına göre bu tip çalışmaların bir neticeye 
varamayacağı cihetle artık bundan sonra prog
rama bağlanmayan geçici komisyonların teş
kil edilmemesi Meclisin çalışması yönünden 
faydalı olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı Ferit 
Kubat tarafından verilmiş bulunan ve Genel 
Kurula arz edilen önerge ile Belediye Cezaları 
Kanun tasarısının geçici bir komisyonda mü
zakeresi hususu talep olunmaktadır. 

Bu hususu Genel Kurulun oylarına arz edi
yorum, kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk sporunun sorunları ve içinde (bulunduğu 
çöküntü sebeplerini tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapıl/masına dair önergesi (10/107) 

BAŞKAN — Muğla Milletvekili Sayın Ah
met Buldanlı tarafından verilmiş bulunan ve 
Meclis Araştırması talep edilmekte olan tezke
reyi okutuyorum. 

Millet. Meclisi Sayın Başkanlığına 
Asrımızda spor, münhasıran gençliğin be

den yapısını düzenleyen, güçlendiren veya gü
zelleştiren bir faaliyet olmaktan çıkmış, bu
nun yerine- bir milletin gücünün, maharetinin, 
hattâ sanatının beynelmilel sahada tezahürü
mü sağlayan ıbir endüstri halini almıştır. 

Spor bu suretle milletlerin günlük hayatı
na girmekle kalmamış, her milletin dünya üs
tünde tanınmasını haittâ sevilmesine yardım 
edici birinci derecede müessir faktör haline 
gelmiştir. Milletlerin dışardaki temsilini si
yasî veya iktisadî milyonları değil, fakat bey
nelmilel şöhreti haiz sporcuları yapmaktadır. 
Bir N'urmi deyince bütün /dünya Finlileri, bir 
Ovens Amerikalıları, bir Demsey Almanlara 
ayakta alkışlatır. Yani spor dünya milletleri
ni birbirlerine yaklaştıran, milletleri biıfbMe-
riyle tanıştıran en mühim vasıtalardan biri 
oOmuştur. Her dört senede bir bütün dünya 
gençliğimi yairt yana getiren olimpiyatlar bir ya
na Avrupa'nın demokratik ülkeleri ile demir
perde ardına çekilmiş Komünist ülkeler dahi 
kendi aralarında ve karşılıklı olarak büyük 
şampiyonalar düzenlemekte ve burada her mil
leti kendi gücü istikametinde temsil olunmak
tadır. Alman neticeler yalnızca bir spor mü
sabakasının sonucu olarak değil, bunun dışın
da büyük ve şümullü bir propagandaya mev
zu kıluım aktadır. 

Bu maksatladır ki komünist ülkeler, bu işi 
bir endüstri haline getirmiş olup sporculara 
büyük bir imkân ve rahatlık temin etmekte-
diller. Bi'lıhassa Rusya'da sporcular Prezidyum 
üyelerinden sonra geliri en çok olan bir sınıfı 
teşkil etmektedir. Bundan da anlaşıldığına gö
re spor yalnızca yurt içinde değil, bütün dün
yada revaç bulan bir faaliyetin merkezi ol
muştur. Bu noktanın anlaşılması iledir ki meni-
leyetimizde münhasıran gençlik ve spor işle
riyle uğraşmak üzere «Gençlik ve iSpor Bakan
lığı» isminde bir Bakanlık kurulmuştur. Yani 
gençliğin sağlam kafa sağlam vücutta bulu
nur, fetvasına uygun olarak yetiştirilmeleri
ni temin maksadına uygun olarak ilkokulla
rımızdan üniversiteye kadar her kademede spor 
ele alınmıştır. Ayrıca. Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü yurdun her tarafında spor teslis
leri (Hipodram, veledrum, stadyum, kapalı ve 
açık spor salonları ile atletizm pistleri) inşa 
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ettirmeye başlamıştır. Bu hususu temin en 
Spor Toto Teşkilâtı kurulmuş, bu müessesenin 
gelirleride tesislere tahsis olunmuştur. Halen 
hemen her ilçemize bir spor sahası ve hemen 
her ilimizde kapalı ve açık spor salonları mev
cut bulunmaktadır. Her günde bunlara yeni
leri ilâve olunmakta ve her yıl Gençlik ve Spor 
Bakanlığına 100 milyonlarca lira tahsis olun
maktadır. Fakat bütün bunlara rağmen Türk 
sporu bir türlü istenilen seviyeye gelememek-
te sporcularımız ve takımlarımız milletlerara
sı her müsabakada mağlübolmayı âdelta kaide 
halime getirmişlerdir. Bu nokta Türk millî vic
danında karamsar bir hava yaratmakta ve spo
rumuz adına acı kanlaatlere sahiboîmaktaidır. 
Bu durumun enine boyuna tetkikini önce okul
lardan başlamak lâzımgelmektedir. Tetkikimiz 
sonunda görülecektir ki spor buralarda bir sı
ğıntı muamelesi görmektedir. Spor hocası yok
tur. Olanlarda kalite ve ehliyetten mahrum
dur. Bu sebeple haftanın bir iki saatimde spor, 
çocukların kimi1 zaman dershanelerde, kimi za
man koridorlarda kol ve bacaklarının ileri ge
ri sallanmak şeklinde kabul olunmaktadır. 
iSpor anlayışı bu olan, okul sporunun ileri git
mesi 'bittabi düşünülemez. Okulların spor prog-
ramuarıda ilmî olmaktan uzak, bir nevi zaman 
geçirici oyunlar tarzında düzenlenmiş bulun
maktadır. Bu suretle okul çağı çocuğu spor
dan ve beden eğitiminden uzak yetiştirilmekte
dir. Çoğu ortaokul, lise ve hattâ bir ikisi hariç 
üniversitelerimizde spor salonu veya spor te
sisi bulunmamaktadır. Bulunduğu yerlerde ise 
kaliteli hoca olmadığından gençler hüdainabit 
bir tarzda kendi kaderlerine terk edilmiş bu
lunmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığının ilk 
eğileceği, ve üzerinde ehemmiyetle duracağı 
ocak, okullar olmak lâzımgelirken, bu Bakan
lık kolay şöhret ve ucuz kazanç getireceği 
düşüncesiyle olacak, okullar yerine profesyo
nel spor kulüplerini idare eden bir organizas
yon haline getirilmiştir. Bu sebeple Türk spo
runun halihazırda içinde bulunduğu yıkıntı 
ve çöküntüden kurtarılmasının evvel emirde 
Bakanlığın okullara el atmasıyle kabil oldu
ğunda ittifaka varması icabetmektedir. Hal
buki aynı Hükümettin Millî Eğitim ve Gençlik 
'Spor Bakanlıkları ayrı telden çalan iki enstrü
man gibi falsolu sesler çalmaktadırlar. Bu se
bepten okullarımi'zda mevcut gençlerim % 99 

spor yapmamakta, spora ayıracağı zamanı si
nema, diskotek veya anarşik hareketler içinde 
bulunarak getirmektedir. Bunun neticesi ola-
rakta adedi yüzleri aşan spor kulüpleri, mün
hasıran profesyonel futbol kulübü haline ge
tirilmiş ve buralarda topu 10 metreye vura-
mayan türedi sporculara 100 binlerce lira trans
fer ücreti ödenmektedir. 

Kulüplerimizin tetkikinde de görülecektir 
ki, amatör idareciler ve profesyonel sporcula
rın dejenere ettiği bir hiyerarşi ile, içinden çı-
kılanıaz hale gelmiştir. Binnetice Türk Sporu 
bugün hayatının en feci ve en kara devrini ya
şamaktadır. Buna rağmen ne sporcularda nle ida
recilerde ve hattâ yetkili Bakanlık erkânında 
en ufak bir kıpırdanış veya intibah görülme
mektedir. 

19'5'5'te Avrupa üçüncülüğünü averajla kay
beden basketbol takımımız bugün Balkanlar
da bile sonuncudur. Futbol takımımız tesadüfi 
de olsa Almanları, Macar'ları yenip, îtalyayla 
berabere kalırken bugün Cezayir'e, 1-0 Adana 
ilinden küçük Lükseniburıg'a 2-0 yenilmekten 
öteye gidememektedir. Atletizmde şampiyonla
rımız Avrupalı kızların derecelerine bile ula
şamamaktadır. Balkan'larda daima Yunanis
tan'ın üzerinde yer alırken bugün Yunanistan 
şampiyon biz ise sonuncu durumdayız. Yıllar
ca Olimpiyatlar, Avrupa ve dünya şampiyon
luklarında 1, 2, 3 ncülüklere amibargo koyan 
Türk güreşçileri bugün galibiyet yüzü göre
meyen bir somun pehlivanı durumuna gelmiş
lerdir. Daha bunun gibi Voleybol, yüzme, te
nis ve binicilikte de durum aynıdır. Göğüsle
rine Türk millî sembolü ayyıldızımızı taktı
ğımız bu sporcularımızı ve sporumuzu perişan 
hale getiren sebeplerin başta Millî Eğitim ve 
Gençlik, Spor Bakanlığı olmak üzere bunlara 
bağlı federasyonlar, okullar ve teşekkülleri de 
içine alan >bir Meclis araştırmasına lüzum ol
duğu kanaatindeyim. Ayrıca Türk sporunu te
reddiye, çöküntüye götüren sebep ve âmillerim 
neler olduğunu, yani sporumuzun »oranlarının 
nelerden ibaret bulunduğunun bilinmesinde za
ruret hâsıl olmuştur. 

Bunca ihtar, ikaz ve alâmete rağmen bir 
tüı'lü uyanaımayan spor ilgililerinin İstanbul'
da münteşir Milliyet Gazetesi tarafından bü
yük emek ve masraf mukabili hazırlattığı Türk 
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Sporunun sorunları adJh bir raporun Bakanlı
ğa sunulmuş 'olduğunu öğrenmiş bulunmakta
yım. Aslında Bakanlık tarafından hazırlan
ması icabeden bu raporun muhtevasının n'e 
muameleye tabi tutulduğu ayrıca soruşturma
yı icabettirir kanaatindeyim. Hulâsa olarak 
aşağıdaki hususların tespiti ile Türk Sporu
nun bugünkü halini ve zaıflarıını ortaya çı
karmak maksadiyle Anayasanın 88 nci madlde-
smie binaen Meclis Araştırması yapılmasını 
saygı ile arz ederim. 

Muğla Milletvekili 
Ahme*t Buldanlı 

jl. Okullardaki spor tesisleri, 
2. Okul spor programları, 
3. Okullardaki öğretim görevlilerinin du-

mu, 
4. Bakanlığın sporu ve gelişmesini icabet-

tircn çalışmalarının bulunup, bulunmadığı, 
'Bütçeden çıkan tahsisatın hare 

3n çalışmalarının Duiunup, Dumnm 
5. 'Bütçeden çıkan tahsisatın 

yerlerinin tetkik, 
t'cama 

6. Tesislerin durumu, 
;7. Antrenör, Monitör ve sair isimlerle hiz

met görenlerin durumu, 
8. Federasyonların icraatları, çalışmaları 

ve hesaplarının leükiki, 
9. Spor Toto Teşkilâtının Beden Terbiye

sine ve teslislere yaptığı katkının tespiti, 

10. Beden Terbiyesi, İzcilik, boş zamanla
ra değerlendirme v.s. Genel Müdürlüklerinin 
idareci âmir ve memurlarının menşeleri sporla 
olan ilişkilerinin tespiti, 

'11. Spor işlerine bakan Bakanlığın ve fe
derasyonları Türk Sporunun kalkınmasına ma
tuf ve istikbale muzaf çalışmalarının bulunup 
bulunmadığının tespiti. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı tara
fından verilmiş ulunan araştırma önergesi Ge-
nel Kurulun bilgilerine arz olunmuştur. Gün
demdeki yerini alacak ve sırası geldiğinde gö
rüşülecektir. 

rV. - GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE 

1. — Madencilik reformu kanun tasarısı ile 
C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu -ve 
36 arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
kuruluş -ve görevleri hakkında ve 6309 sayılı Ma
den Kanununun tazı maddelerinin değiştirilme
si, aynı kanuna 'bâzı maddeler eklenmesine dair, 
C. Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya Termen ve 
22 arkadaşının, Madencilik Reformu kanun tek
lifleri ve ;83 numaralı Geçici Komisyon \raporu 
(1/605, 2/629, 2/640, 2/657) (S. Sayısı : 773) 
(V 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince Maden
cilik Reformu kanunu tasarısının müzakeresi
ne geçiyoruz. 

Komisyon Başkanı, bir mâruzâtınız mı var 
ef endim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALÎ OKSAL (Trazon) — Evet efendiîm. 

iBAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
'GEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALİ OKSAL (Trazon) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Madencilik Reformu kanunu 

(1) 773 S. Sayılı oasmayazı 24. ncü Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir. 

tasarısı üzerinde, gerök tasarının tümü ve ge
rekse bâzı maddeler üzerinde sayın parti söz
cülerinin, Sayın Bakanın bu kürsüden yaptık
ları beyanlar ve temenniler muvacehesinde ve 
tbir.de tasarının 3 ncü bölümündeki ek geçici 
maddeler üzerinde verilmiş önergeleri göz 
önünde bulundurarak, Komisyonumuz tasarı
nın 3 ncü bölümünü yeniden tezekkür etmek 
üzere geri almayı münasip görmektedir. Bu 
hususta bir önergemiz vardır. Malûmat en arz 
etmiş oluyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir açıklamada 
mı bulunacaksınız? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, zannederiyorum Komisyon tasarısın
da yer alamayıp, Hükümet tasarısında mev
cut olan maddelere ilişkin birtakım önergeler 
var. Önergelerin de iadesi, çalışmamızı kolay
laştırır diye düşünüyarum. Arz ederimi. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı Meh
met Ali Oksal tarafından verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Madencilik Reform kanun tasarısının ge

rek tümü. ve gerekse bâzı maddeleri üzerinde, 
sayın parti sözcüleriyle, sayın Bakanın yaptık
ları açıklama ve temennilerim ışığı altında, ta
sarının ek geçici ve yürürlük maddelerini Ko
misyon 3 ncü bölümünü bu bölümle ilgili öner
gelerle birlikte yeniden tezekkür edilmek üze
re Komisyonumuza iade edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Başkam 
Trabzon 

Mehmet Ali Oksal 
BAŞKAN — 3 ncü bölümde ek madde 1, ek 

madde 2 ve geçici madde 1, geçici madde 2, 
geçici madde 3, geçici madde 4, geçici madde 
5, geçici madde 6 Komisyonca kaibul edilip, 
Genel Kuralda müzakeresi için m elcin Başkan
lığıma tevdi edilmiş bulunmaktadır ve sayım 
milletvekillerine de dağıtılmıştır. 

Sayın Hüseyin Baytürk'ün 3 ncü bölümle 
ilgili olmayan ve Komisyonca metinden çıka
rılmış olan '67 nei madde hakkında bir öner
gemi, 

Ek madde 1, ek madde 2, ek madde 5, ek 
madde 6, ek malide 7, ve 67 nei maddenin ek 
madde olarak metne ithalü, 

Ayrıca bir ek maddenin metne ithali, 
Ayrıca, 'bölüm 3'o bir ek maddenin ithali, 

aylıca bölüm 3'e bir ek maddenin ithali, 

Ayrıca, bölüm 3'e bir ek maddenin ithali, 
Ayrıca, 2 nei maddenin metne ithali mark

sa diyle verilmiş 12 önergesi vardır. 

Komisyon, okunan önergesiyle, 3 ncü bö
lümde bulunan, beyan ettiğim maddeleri ge
ri istemektedir. Bu hususu oylarımıza arz edi
yorum. Önergelerle beraber Komisyona veri
lecektir. 

Kk ve geçici maddelerin Komisyona iadesi 
hususunu kabul buyuranlar... Kaibul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

ıGeriye kalan 13, 23, 62, 64'ün hazırlığı ya
pılmadı, değil mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALÎ OKSAL (Trabzon) — Birlikte yapılacak 
efendim. m 

BAŞKAN — Bir anda.. Sayın Komisyon 
Başkanı, geriye almış oldukları 3 ncü bölüm
le, 13, 23, 62, 64 ncü maddelerin çalışmalarını 
da bir arada, yapacaklarını beyan ettiler. 

Bu sebeple bu maddelerin müzakere edil
memiş olması ve yürürlük maddelerine gelmiş 
olmamız hasebiyle müzakereye devam imkâ
nı kalmamıştır. 

Saat 15,'OO'te toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanıma saaltd : 11.58 

İKİNCİ OTURUM 

Acılımla friadttı : 15,00 

EAiŞKAN ı: 'BarkasmLİli Fikrtelfc Turhangül. 

KÂTİPLES : Viîiblb'i Msçünır (Amasya), ŞSIYCEEIt Boğan (Kayseri) 

BAŞKAN —• Millet Meclisinin 26 ncı Birleş/iminin 2 nei oturumunu açıyorum. 

I H — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Davam) 

10, — Üyelerden (bâzılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/985) 

BAŞKAM — Başkanlığın tezkeresini okutu
yorum. 
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Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri
nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
vâki iain talepleri Başlkanlılk Divanının 21 Ara
lık 1972 tarihli toplantısında uygun mütalâa 
edilmiştir. 

Keyfiyet Yüksek tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı Y. 
Nimettin Ok 

Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpala 39 
gün hastalığına binaen 24 . 11 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

Kütahya Milletvekili Ali Erbelk 27 gün has
talığına" binaen 15 . 11 . 1972 talihinden itiba
ren. 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca 20 gün 
hastalığına binaen 20 . 1 1 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv 15 gün 
hastalığına binaen 6 . 12 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Ankara Milletvekili Oğuz Aygün 20 gün has
talığına binaen 18 . 12 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

. Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 10 gün 
(mazeretine binaen 18 . 12 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Sinop Milletvekili Tevfilk Fikret Övct 10 gün 
mazeretine binaen 29 . 1 1 . 1972 tarihinden iti
baren. 

iSivas Milletvekili Enver Akova 20 gün ma
zeretine binaen 2 . 12 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Maraş Milletvdkili Mehmet Özdal 10 gün ma
zeretine binaen 6 , 12 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Gümüşatme Milletvekili Mustafa Karaman 15 
gün mazeretine binaen 13 . 12 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Tiöker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

«Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpala, 30 
gün hastalığına binaen, 24 . 11 . 1972 tarihinden 
itibaren»' 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

22 , 12 . 1972 0 : 2 

«Kütahya Milletvekili Ali Erbek, 27 gün 
hastalığına binaen, 15 . 11 . 1972 tarihinden iti
baren.» 

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

«Muğla Milletveikili Adnan Akarca, 20 gün 
hastalığına binaen, 20 . 1 1 . 1972 tarihinden iti
baren,» 

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

«Antalya Milletveikili İhsan Ataöv, 15 gün 
hastalığına binaen, 6 . 12 . 1972 tarihinden iti
baren,» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

«Ankara Milletvekili Oğuz Aygün, 20 gün' 
hastalığına binaen, 18 . 12 . 1972 tarihinden iti
baren,» 

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

'«Balıkesir Milletveikili İbrahim Aytaç, 10 
gün hastalığına binaen, 18 . 12 . 1972 tarihin
den itibaren,»' 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul e.tnıeye<nler... Kabul edilmiştir. 

«iSinop Milletveikili Tevfik Filkret Övet, 10 
gün mazeretine binaen, 29 . 11 . 1972 tarihinden 
itibaren,»1 • 

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

(«Sivas Milletveikili Enver Akova, 20 gün ma
zeretine binaen, 2 . 12 . 1972 tarihinden itiba
ren,» 

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

«Maraş Milletvekili Mehmet Özdal, 10 gün 
mazeretine binaen, 6 . 12 . 1972 tarihinden iti-
baren,»: 

BAŞKANT — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.!. Kabul edilmiştir. 

.«'Grümüşane Milletveikili Mustafa Karaman, 
15 gün mazeretine binaen, 13 . 12 . 1972 tarihin
den itibaren,» 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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IV — iGöKttŞÜLEN İŞLEPv (Davam) 

1. — Madencilik reformu kanun tasarısı 
ile C-. Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu 
ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdür
lüğü kuruluş >ve görevleri hakkında rve 6309 sa
yılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair, C. ^Senatosu ; Çanakkale Üyesi Zi
ya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Re
formu kanun teklifleri ve 83 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) 
(S. Sayısı : 773) 

2. — Corum Milletvekili Ab dur rahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/706) (S. Sayısı : 763) 

•BAŞKAN — Her iki kanunla ilgili olarak 
komisyonoa geri alınan maddeler tedvin edile
rek Başkanlığımıza tevdi edilmemiş bıılmınıak
tadır. 

Bu sebeple bu iki kanunun müzakeresine 
'devanı edemiyoruz. 

3. — Cumhuriyetin ilânının 50 nci yıldönü
münün kutlanması •hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 bici 
ek) 

4. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Burdur 
Milletvekili Mehmet Özbek'in, Türkiye müzele
rinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden beş 
seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3'er . üyeden ku
rulu 17 numaralı Geçici Komisyon raporu, (1/85, 
2/428) (S. Sayısı : 672) 

5. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile . Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar \ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri we [Amasya Milletvekili 
Salih •Üygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek

lifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici Ko
misyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) 

BAŞKAN — Bu üç kanun tasarısı da ko
misyonlardan Başkanlığımıza geni gelmemiş bu
lunmaktadır. Böylece bunları da geçiriyoruz. 

6. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi xve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antal
ya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 
arkadaşının, 6831 sayılı 'Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek madde ile 
bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 
ve 756 sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak 
olacağı Orman Köylerini Kalkındmna Fonu teş
kili ile Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi Anayasa, 
Adalet, Orman ve Plân komisyonlarından 3'er 
üye seçilerek kurulan 73 numaralı Geçici Komis
yon raporu (1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı :, 
584, 584 ive 695'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAiN — Evvelce müzakeresine başlan
mıştır. Simidi bunun müzakeresine devam edi
yoruz. 

Komisyon, burada. Iliîkünıet adına Sayın 
Orman Bakanı, buradalar. Lütfen yerinize bu
yuran. 

îTünıü üzerinde, Millî Güven Partisi adına 
iSaym Tosyalı, Cumhuriyet Halik Partisi adına 
Sayın Aıhmieıt Şenler, Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın İhisan Ataöv ve Saibri Keskin ve Komis
yon adına da Sayın Hüsamettin Başeır, görüşle
rini ifade etmiş bulunnıalktadırlar. 

Tümü üzerinde söz almış diğer sayın milleıt-
vdkillerini arz ediyorum. Grupları adına Sayın 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Vedat Ön-
sal, Demolkratik Parti Grubu adına yine Sayın 
Hilimi Türkmen. Kişisel görüşlerini arz etmek 

(1) 584, 581 ve '695'e 1 nci ek S. Saydı bas-
may azılar 27 . 11 . 1972 tarih ve 10 ncu Birleşim 
tutanağı sonuna eklidir. 
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üzere Sayın Turhan öagümer, Sayın Aıbidîn 
İnan Gaydalı, Sayın Memduh Elkşi, Sayın Ya
şar Akal, Sayın Ömer Buyrukçu, Sayın Zekeri-
ya Kürşad, Sayın Mehmet Seydibeyioğlu, Sayın 
'Hilmi İşgüzar, Sayın İlyaıs Kılıç söz almış bulun-
malktadırlar. 

İlik söz, Demokratik Parti G-rubu adına Sa
yın Vedat Önısal'dadır. Sayın Öns«al1 Yok. 

ıDeımıdkratik Parti Grulbu adına Sayın Hilmi 
Türkmıen? Ydk. 

'Kişisel görüşlerini arz etimelk üzere Sayın 
Özgünıeır, buyurun. 

TURHAN ÖZiGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın .milletvekilleri; 6831 sayılı Kanunun, 
2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci maddelerinin değişikli
ğini öngören bir tıelklifi müzakere ediyoruz. 

Ancak, benden evvel geçen oturumlarda ko
nuşan saym bâzı sözcüler ve kişisel görüşlerini 
•bildiren milleitvdkillerinin belirttikleri üzere, 
şüphesiz ikinci bir teiklifin değerlendirilmesi 
yapılsa ve Komisyondan geçjse idi, aynı kanu
nun 13, 19, 34 ve 40 ncı maddelerinin de burada 
münalkaşaısmı yapmak mümkün olabilecek idi. 

Arkadaşlarımı, şiımdli neden bunu söylemekle 
söze başlıyorum B>en şu kanıdayım ki, bir teklif 
aylarca evvel verildiği halde ekseriyetini Cum
huriyet Halik Partililerin teşkil ettiği, ki, için
de benim.de imzam bulunan bir teklif, bir ya
na itilmiş, ondan aylarca sonra verilen ve daha 
dar ve mahdut maddeleri içine alan ikinci tek
lif Komisyonda nazarı itibare alınmış ve birinci 
teiklifin şüphesiz daha ihatalı olduğu ve öziellıik-
le üzerinde uzunca tartışmayı gerektiren ve 
Türkiye'nin yararına en iyi biçimdıe çıkarılma
sını öngördüğümüz bir teklif - ki, bunun içinde 
13, 19, 34 ve 40 ncı maddeler var - gözönünde 
tutulmtayaraik Komisyon, şüphesiz görevinde bir 
ölçüde 'kusur ederek huzura sadece bir teklifi 
getirmiş idi. Burada, Yüce Mecliste bu husus 
şu şekilde karara bağlandı; her iki teklif tekrar 
göziönünde tutulmak üzere Komisyona iade 
edilecek. Edildi. Komisyon bunları tekrar görü-
şüıiklm bizim, benim de imzanı bulunan 
13, 19, 34 ve 40 ncı maddelerin de münakaşa
sını yapıp, gerekirse reddedebilirdi. Ancak hiç 
buna girişmeksizin ilk teklifi nazarı itibara alıp 
ikinci teklifi daha görüşmeye geçmeksizin red
detmek suretiyle Komisyon görevini taştı ve 
Yüce Meclisin verdiği kararı şüphesiz nazarı 
itibara almatmış oldu, iddiasmdayız. 

Arkadaşlarım, komisyonların görevleri ken-
c ilerine Meclisin verdiği talimat .gereğince, o 
karar paralelinde görev yapmaktır, Meclise 
ittibaen görev yapan komisyonlar Meclisin 
kararını nazarı itibara almak zorunluğundadır-
it :*' Bunu böylece belirttikten sonra şimdi hu
zurda bulunan bir teklifin münakaşasına bu 
dar çerçeve içerisinde, bu dar koridor içerisin
de girmek zorunluğunu duyarak başlıyorum. 

Arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 131 nci maddesinde geçen yıl iki değişik
lik yapıldı. Bunlardan bir tanesi, orman düze
ninde değişikliği öngören bir değişiklik, ikin
cisi orman suçlarının affedilebilir olmasını sağ
layan bir değişiklik. Şimdi, Anayasanın bu 131 
nci maddesinin son fıkrasına verdiğiniz şekil 
gözönünde tutulursa, orman suçlarına da bir 
ölçüde af getirebilmek olanağı sağlan-mış idi. 
Bu değişikliği 131 nci maddede yaparken, yap
mayı düşünürken, bunun hazırlığına girdiğimiz 
şırada gerek gruplarda, gerek Mecliste ve bir 
ölçüde de kamuoyunda şu tartışıldı: Evvelâ or
man düzeni mi değiştirilmelidir Türkiye'nin 
yararına, yoksa evvelâ af mı getirilmelidir1? 
Münakaşa, bir fasit daire içine girdi. Denilebilir
di ki, ve dedik ki, diyenlerden biri de ben ol
duğum. için burada tekrar ediyorum; «Düze
nin yarattığı suçlular, düzenden mütevellit suç
lu oldular şüphesiz evvelâ affedilmelidir. Eğer, 
bu düzen değişmesi gerekli ise, orman düzeni 
değişecekse, değişmesi gerekli ise, şüphesiz Tür
kiye'nin yararına yeni bir düzen getirirken Tür
kiye'nin yarrma olmayan, Türkiye'nin koşul
larına ters düşen bir düzenin yarattığı suçlu 
adını verdiğimiz kişilerin mağdur olmaktan 
kurtulabilmesi için orman suçlarının affını öne 
alalım.» 

Arkadaşlarım, bu bir ölçüde Yüce Meclis
lere iki teklifte öngörülerek 131 nci maddeye 
son şeklini verdi ve orman suçları da affedile
bilir diyebileceğimiz bir son fıkra değişikliği 
yapıldı. E, ne oldu? Orman suçlarından affı ne 
ölçüde tahakkuk ettirebildik bu kadar süre 
geçmiş olmasına rağmen? 

Şunu hemen belirtelim ki, orman suçlusu 
dediğimiz kişiler kimlerdir? Bunu tanımlaya
lım, evvelâ bu tarifi yapalım, ondan sonra de
vam edelim. 

Arkadaşlarım, birçok sayın 'milletvekilleri 
dile getirdiler. Benim bölgemin bir saym mib 

— 691 — 

http://benim.de


M. Meclisi B : 26 22 . 12 . .1972 O : 2 

ktvekili de dile getirdi, Sayın Antalya Millet
vekili Ataöv'de dile getirdi, ben de İçel'in bir 
durumunu arz etmekle o konuşmayı tamamla
mak isterim. 

Bizim bölgemizde sarıçam, kızılcam, eğriçam 
denilen bir orman türü var. Odunu ve kömürü 
çok yarar sağlamaz; ancak orada onu kaldırıp 
yerine bir narenciye ikame eden kişiler şimdi 
ya hapisanededir, ya 'hâkimin huzurunda hesap 
vermek zorunluğundadır. Bu, ceza mahkeme
sinde böyle devam ederken ayrıca ormanı sö
külmesi bahis mevzu olan (bu kişi hukuk mah
kemelerinde de ter dökme'ktedir. Ormanın ye
rine narenciye yapmıştır, yararlı olmuştur. Yap
rağı dökülmeyen yeni bir tü r ; ama servet ge
tiren, döviz getiren bir yeni tür ikame etmiş
t i r , ama bunu kendisi, çocukları, kendisi hap-
s<e girse cezanın inikası bahis mevzu olmaz ama 
bu kitaplarda kalır, inikas eder, içeri girenin aç 
ve sefil perişan evlâdı cezayı bir ölçüde haki
katen kabullenmiş olur. Aç ve perişan olan bu 
insanın, bu aile reisi içeri girip çıktıktan son
ra cezadan kurtulmakla kalmaz, mahkûm ol
muştur çıkmıştır, infaz yapılmıştır; ama hu
kuk mahkemesiyle karşı karşıyadır. Hukuk 
mahkemesinde gene orman idaresiyle ya da 
başkaca kamu tüzel kişiliğiyle kavgası devam 
eder. 

Arkadaşlarım, nedir bu bitmez kavga, ne 
kazandırır Türkiyeye? Ne getirmiştir bu kişi-
lvr? Bu kişiler Türkiye'ye benim bölgemde 
narenciye, 'biraz sırtlarda elma veya şeftali, baş
kaca yerlerde eğer fındıklık, kavaklı'k getir
miş ise yararlı olmuştur. Demiyoruz orman tah-
ribedilsin diye. Ama, diyoruz ya Anayasanın 
131 nci maddesinde yaptığımız değişiklikle, 
Türkiye'nin yararına olmayan bir orman düzeni 
var idi. Orman düzeni Türkiye'nin yararına ol
madığı için yeni bir düzen getirdiğimiz iddiasm-
dayız Anayasa gereğince. Fakat, o bozuk düze
nin yarattığı bir suçlu ıtipini, karşımıza ciddi
yetle suçlu olarak kabul edip de alıyor isek, 
şüphesiz düzene el dokundurmamamız ıgerekir 
idi. Düzeni değiştiren biz, düzensizliğin yarat
tığı bir suçluyu affetmeyecek isek, bu yarayı 
olduğu gibi deşmekten başka birşey ifade et
mez. Hem bu düzensizlikten mahkûm olup, içe
ri gireceksin çıkacaksın, mahkûm olacaksın, 
çocuklarına da bu ceza inikas edecek; ama kur

tulamayacaksın, ormanla kavgan hukuk mah
kemesinde de devam edecek. Cezadan sonra bel
ki de kamu tüzel 'kişiliklerinin başkaca örnek
leri olacak, onlarla da kavgan devam edecek
tir diyebileceğiz. 

Arkadaşlarım, şimdi bunun için evvelâ şüp
hesiz affı öngörmek lâzımdı. Ne yaptık affı ön
görmek ıbahis mevzuu olduğunda? Büyük bir 
çabayla arkadaşlarımın getirdiği teklifi, ev
velâ Orman Komisyonu redettiydi ama Adalet 
Komisyonundan geçirebildik. Adalet Komis
yonunun o kararma Yüce Genel Kurulunuz bü
yük iltifat gösterdi ve buradan da kanunlaş
ma yoluna girdi, geçti idi. Senatodan da geçti, 
diğer Meclisten ve 'Sayın Cumhurbaşkanlığı ma
kamınca veto edildi. 

Arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız ve
to ettikten sonra, şüphesiz son söz Yüce Mec
lisindir; buraya gelecek. E., neden gelmedi hâ
lâ? Neye gelmez? Anayasanın değişikliğiyle ön
gördüğümüz düzenin suçlu tipi olarak karşımı
za getirilen yüzbinlerce insanı, bir orman suç
ları sorunundan kurtarmak, orman suçlusu ol
maktan çıkarmak, orman kavgasını yalnız ce
zada değil, hukukta da bir ölçüde azaltmak, 
mahkemelerin yükünü hafifletmek için bu ka
nun gelmelidir ve son söz Milleti temsil eden 
Yüce Meclisin olacağına göre, şüphesiz bura
ya geldiği zaman iltifat görürse, Yüce Mec
lisin verdiği karar millettin yararına olacaktır 
ve bundan sonra şüphesiz Cumhurbaşkanının 
bir kere daha bunu reddetmek hakkı yoktur ve
ya çekilmek yolu açıktır kendisi için. 

Arkadaşlarım, o halde sormak isteriz Sayın 
Bakan burada olduğuna göre: Komisyondan ne
den hâlâ işleyip gelmez bu af, neden geçirilmez 
bu ? Duyduğumuz doğru mu acaba ? Sayın Cum
hurbaşkanına Orman Bakanı verdiği malûmat 
iile veto .ettirmiştir, dedikodusu doğru mu aca
ba? Böyle midir acaba iki, hâlâ bu Meclisin iş
lemesi lâzmıgelen prosedüründe işlemez de hâ
lâ şu Yüce Meclise getirilmez? Ne yapılmak is
tenmektedir? Mahkûm olan kişiler Türkiye'ye 
ne )kazandınr? O mahkûm kişileri karşınıza alıp, 
siz hakikaten suç işlediniz diyebiliyor musunuz 
düzenin bozuk olduğunu kabul ettiğiniz halde? 
Bu bozuktur da Anayasanın 131 nci maddesi
ni onun için değiştirdik. Bu düzen bozuk değil 
idiyse neden değiştirdik onu? Neden yeni bir 



M. Meclisi B : 26 22 12 . 1972 O : 2 

düzen getirmek istiyoruz? Yeni bir düzen ge
tirmeye Anayasayla? İmkân vardır. O halde 
şimdi elimizde müzakere etmek istediğimiz ka
nun neyin nesidir? Bu orman düzenindeki bo
zuk işleyen şekle bir düzen vermek için yap
madık mı Anayasadaki değişikliği? Peki, bu 
bozuk düzenin karşımıza getirdiği suçluya suç
lu diyebilir miyiz? Düzen bozuk ise onu cemi
yette bir ölçüde kusur vardır diyoruz. Cemi
yet olarak tut tuk mu onların elinden? Bütün 
günahı orman içinde doğmuş olmaktan ibaret 
olan bir Türk köylüsüne yeter bu diyoruz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Orman 
kaçaklarını bu kadıar da müdafaa citmeyiniz 
yahu. 

TURHAN ÖZGÜNER (DevtamOa) — Ben 
ederim, siz aksini söyleyin sayım arkadaşını. 
Ben orman bölgesinin çocuğuyulm. Ankaralı de
ğilim ben. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bu ka
darı da fazla artık. 

'TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bil
mezsiniz bu meseleyi; bilmezsiniz bu meseleyi. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sen bil
miyorsun. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ben 
onun kahrını çekenlerle beraber çektim. Bili
rim onu ben. Bilmediğiniz mesele üzerinde ko
nuşmayınız lütfen. 

'BAŞKAN — ıSaym Özdenoğlu, rica edece
ğim müdahale etmeyiniz. Devam buyurunuz 
Sayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — İçeri 
yatıp çıkan kişileri suçlu olarak karşınıza ya 
alacaksınız, ya almayacaksınız. Suçlu ise, bu 
düzene neden el attınız? Düzen bozuk değil ise 
131 nci maddede düzeni değiştirmeyi öngören 
değişikliğe neden iltifat gösterdiniz? Biz, bu 
değişikliği yaptık da biz Huzurumuza bu teklif
ler geldi, iki partinin kanadından geldi, iki 
büyük partinin kanadından geldi. Gelen bu tek
lifleri tartışıyoruz ama, evvelâ düzen mi? Ev
velâ şüphesiz düzenin suçlu yarattığı kişilere 
mi el atalım diyoruz. Bir haksızlık var ortada. 
Bu düzen bozuktur, onun için değiştirilmesini 
öngören teklifler müzakere edilir. Ama bu, bu 
düzenin suçlu yarattığı kişilere, «bele siz yatın 
çıkın» denemez, bu, hukukta olamaz arkadaşla
rım. Bu, hakkaniyete de uygun değildir. 

Kıymetli arkadaşlarım, neyin müdafaasını 
yaptığımızı bilelim. Şimdi değişikliği bahis 
mevzuu olan bu teklif gelip geçecek. Gelecek 
geçecek, kanunlaşacak inşallah, gene bir veto 
ile karşılaşmazsak. E., kanunlaştığı zaman dün 
aynı koşullar içinde bulunan bir kişi mahkûm ol
maktadır, olmuştur ve infazı yapılmıştır. Ama 
aynı koşullar içinde olan bir başka kişi, dün 
suç saydığımız fiilî işlediği halde, biz yaptığı
mız şu değişiklikle 6831 sayılı Kanunda yaptığı
mız, yapacağımız değişiklikle, kanunlaşırsa, o 
suçlu olmayacak artık, suçlu tipi olmaktan çı
kacak. Haksızlık değil mi bu arkadaşlarım? 
Hakkaniyete uygun mudur bu? Bir düzenin bo
zuk olduğundan ya bahsederiz, ya alîsini iddia 
ederiz. İkisinin ortası olmaz. Ha, düzen bozuk
tu sen mahkûm oldun, olacaktın, ben düzeni de
ğiştirdikten sonra aynı fiilî işlemiş olan senin 
gibi içeri girmeyecek, mahkûm olmayacak. Hiç
bir suretle ne ceza mahkemesinde, ne hukuk 
mahkemesinde sorumlu tutulmayacak demek, 
hukukun temel ilkelerine aykırıdır. Bunun üze
rinde ciddiyetle durmak lâzımdır. 

Arkadaşlarım, şimdi getirilen teklifi o hal
de burada müzakere ederken neden dolayı bir 
orman suçlarının affının geri kaldığının müna
kaşasını yapmakta kendimi, kişisel haklı görü
yorum ve arkadaşlarımın da bâzılarına büyük 
ölçüde hislerine tercüman olduğum kanısında
yım ve huzurda Sayın Bakan bulunurken öğ
renmek istiyorum; demin sorduğum suali tek
rar ediyorum: Bu 131 nci maddenin son fık
rasına uygun getirilmiş, Yüce Meclisten geç
miş, 'Senatodan geçmiş ama veto ile takılmış 
kanun, hâlâ şu kanuna nazaran neden geri bı
rakılır; prosedür işletilmek suretiyle neden 
Yüce Meclise ^getirilmez; neden burada müza
keresi yapılmaz? Bundan bir özel haz mı duy
maktadır, kişisel bir haz mı, Kıvanç mı duy
maktadır Sayın Bakan diye sormakta haklıyız 
arkadaşlarım. Onun cevabını istiyoruz bir mil
letvekili olarak. 

E., bu müzakere edilen kanuna gelince, özel
likle 2 nci maddesi orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş yerlerden tarım alanları, yerleşim 
sahaları orman sınırları dışına çıkarılabilir. 
Şüphesiz arkadaşlarım, demin münakaşasını yap
tığımız 131 nci maddenin d'izeni değiştirmeyi 
öngören, bozuk düzene bir son vermeyi öngö-
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ren teklifine paralel bir teklif, kanunlaşması 
Türkiye'nin yararına ve bu böylece kanunlaş
mak suretiyle şimdi hakikaten orman niteliğini 
büyük ölçüde kaybetmiş yerlerin şimdiki çoğu, 
şu anda çoğu esasen bahçe olmuştur, bağ olmuş-
ıtur, kültür arazisine dönüşmüştür; onu ceza 
mahkemelerinden kurtarmak, hukuk mahkeme
lerinden kurtanmak mümkün olacaktır ve bun
dan böyle de Türkiye'nin yararına 'işletmekte 
o'an bu bahçe, bağ gibi yerler şüphesiz Türki
ye'nin yararına işletilmeye devam edecektir. 

Bu bakımdan getirilen teklifin, özellikle 
2 nci maddesi, Türkiye'nin orman bölgelerinde 
gerçekten yararlı olacağı kanısını bir kere da
ha tekrar eder Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Bahri Dağdaş, buyurun. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRt DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Senelerden beri sürüp giden Millet - orman 
münasebetleri üzerindeki tartışmalar, bir türlü, 
nedense bir hal yoluna, bir çözüm yoluna bağ
lanmaktan çok uzak görünmektedir. Hiç şüphe 
yok ki, Millet - orman münasebetleri dünya
nın her «medenî ülkesinde olduğu gibi bizim 
memleketimizde de üzerinde hassasiyetle eğile
ceğimiz bir konudur, ıbir meseledir. Öyle zan
nediyorum ki; Yüce Parlâmentonun değerli üye
lerinin hiç birisi, bu temel fikrin karşısında 
değildir. Hele hele, ilmî müktesehatı olan, ha
kikaten Orman İşletmecilik Politikası Kürsü
sünün bir ilim adamı olan ve hâlâ bu Bakan
lığı tedvir eden değerli hocamın da, buna kar
şı hiçbir diyeceği olmaması gerekir. Zira ken
disinin 1963 yılında «Şehircilik ve yerleşim, or
manla ımünasab etler» konusunda vermiş olduğu 
konferansta, hakikaten değerli 'görüşlerini ora
da Yüce Meclise bir vesile ile de arz etmiştim. 
Fakat ne yazık k i ; önümüze getirilen değişiklik 
tasarısı, beni ilmin ve ekonominin ışığı altında, 
orman ve millet münasebetlerinin devamlılığı 
hakkındaki görüşümü fevkalâde şüpheci bir gö
rüşle müşahade etmemi zarurî kılıyor. 

ıŞimdi evvelâ bir şeyin üzerinde duralım: 
Anayasanın bir 37 nci maddesi var. Bir de 

ormanlarla ilgili 131 nci madesi var. Ormanlar
la ilgili 131 nci maddesi, ımuhakkak ki Ana
yasanın 37 nci maddesinin bir mütemmimidir, 

bir devamıdır, yoksa aslı değildir. Anayasanın 
37 nci maddesi, Devlet toprakları verimli ola
rak işletmek mecburiyetindedir; mealen böyle 
diyor. 

iŞimdi, «toprak» denince, yalnız üzerinde 
fındık, fıstık, buğday, pancar, pamuk biten de
ğil; toprak bir bütündür, kültür arazisiyle or-
manıyle entegre bir düzendir. Bu .entegre düzen 
behamahal Anayasanın emrettiği istikamette ge
liştirilmek mecburiyetindedir. Bunun yolları 
nedir ? Bunun yolları tekniktir, teknolojidir, eko-
nolmidir. Bunun dışındaki yollar polisidir, üto
piktir; şu veya hu maksat güden gayelerdir. 

O bakımdan, toprağın verimli olarak işletil
mesi ve topraktan birim alanda azamî verime 
götüren yolların - tekrar ediyorum - yolu, ilim
den, teknikten, ekonomiden geçer; taassuptan 
igeçmez. «Ben böyle düşünüyorum» demeden 
igeçmez. O bakımdan, evvelâ orman toprağını 
da yurt topraklarını bir bütün olarak ele al
dığımız takdirde, en verimli şekilde işletme ve 
geliştirme yollarının bu Meclis tarafından ilmin, 
ekonominin ve teknolojinin ışığı altında bu ka
nun münasebetiyle yeniden düzenlenmesine za
ruret olduğu; aslında kanunun madde değişik
liğinin getirilmesiyle de bu istenmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; bir kere orman 
ve orman toprağı ve bunun hudutları nedir? 
Çünkü, gelen kanunun içinde bir de sınırlama 
konusu vardır. Neyi ve nasıl sınırlayacağız? 
Kıstaslarımız nedir? 

Kanun teklifinde de, ı«ilmen ve' fennen or
man niteliğini kaybetmiş yerler, ormanın dışı
na çıkarılacak» diyor. Şimdi demek ki, eğer bir 
yer ilmen ve fennen bugün orman olarak yeni
den ihya edilımesi mümkün değilse bunu dışa
rıya çıkarıyor. Ama yine ilmen ve fennen orman 
olması icabeden yerler var. O burada yok. Yine 
ilmen ve fennen ormanın dışarısına çıkarılacak 
yerler var, o da burada yok. Neye cevap veri
yoruz? Getirdiğimiz kanunla, şu veya bu şekil
de 5 - 10 hektar zeytinlik dikilmiş ise, «Bunu il
men ve fennen ormanın dışında bırakalım» di
yoruz. Yine 5 - 10 hektar narenciye varsa, Or
man Genel Müdürlüğündeki dosyaları asgariye 
indirmek için bunu da dışarıya çıkaralım, diyo
ruz. Peki, daha narenciye olacak yerler varsa, 
zeytinlik, meyvelik, şeftalilik olacak yerler var
sa, bunlar ormanın içinde kalacak mı; bunun 
ilmî ve fenni tarafı nerede kaldı? 

— 694 — 



M. Meclisi B : 26 22 . 12 . 1972 O : 2 

" O halde durmadan bir yerde başlayacağız, 
diyeceğiz; ki ; şu tarihten itibaren ilmen ve fen-
nen orman niteliğini kaybetmişlere yeni yeni 
kanunlar getirmek suretiyle, yeni yeni çareler 
arama mecburiyetiyle karşı karşıya bırakılaca
ğız. 

Değerii milletvekilleri; arazi değerlendiril-
mlesinde, onman, çayır, miera ve kültür arazisi 
deyimleri; bundan 15O-.2O0-300 ve hattâ 50 sene 
«evvel başka başka sınırlar tespit ediyordu. 
Fakat bugün başka başka sınırları ekonomi ve. 
ilim tarif ediyor. Burada, ilk görünüşte bir çie-
lişme var gibi görünüyorsa da haddizatında öy
le değildir. 200-300 sene evvel dünya nüfusu
nun 300-500-700 milyon veya 1 milyar olduğu 
zamanlarda, orman ve çayır, miera anlamı başka 
idi. Dünya nüfusunun 2 veya 2,5 milyara doğru 
ıgidişinde, yine ilimde ve fende toprak değer
lendirilmesi, orman ve çayır, mera sınırlarının 
tespiti yine başkadır. 50 sene evvel onman, ça
yır, mera sınırları arazi değerlendirilmesinde 
yine başka kıstaslarda idi. Fakat bugün, 2 000 
yılına doğru giden ve dünya nüfusunun 7 mil
yara doğru yükselme taındansı .gösterdiği bir 
devrede de; orman, çayır, mera sınırlarının 
tespiti; ekonomik, ilmî ve gelişen teknolojinin 
ışığı altında başkadır. 

Getirilen bu tasarı, demin arz ettiğim bu şü
mul içinde, bu ekonomik ve. teknik görüş için
de, geliışien teknolojiye cevap verme hususunda; 
artan nüfusun besi emmesi, ormana ve orman 
mafhisullerine olan ihtiyaç yönünden başka tür
lü tedbirler icabettiriyor. Yani biz bunu, bir seç
me kesime dayalı, ekstansif bir amenajman sis
temiyle Türkiye'de artık ormancılık idare edi
lemez. Bu mümkün değildir. Bu, ütopik bir gö
rüştür. Aslında; ormanı ışıklandırma, orman 
içindeki vejitas'yonu hızlılandırima, güneşlenme 
imkânını artıran bir bakım sistemini, her yeri 
yeşil gösterme gayesine hiçbir ekonomik gaye 
taşımadan tatbik edilen ve bugün de üzerinde 
ısrarla durulan, ümidediyoruz ki, yakında değiş
tirilmesi düşünülen bu orman amenajman sis
teminin mutlak surette ortadan kaldırılması ge
rekiyor. 

.Ne kazandırmıştır bizıe bu taassup. Her ye
ri ormıaın görme taassuibu.. Hiçlbir şey kazandır-
nuamıştır. Aksine, orman verimliliğini sayın ho

canın deyişiyle fevkalâde gerilere götürmüştür. 
Biraz sıonra bu rakamların da üzerinde duraca
ğım: 

O broşüründe sayın hocam diyor ki ; «Bü
tün dünyada - Hocam dediğim zaman Profesör 
Selâhattin beyi kastediyorum. - Broşüründe ma
alesef kaynağı da FAO ve AID'den aldım di
yor - aldığım istatistik rakamlarına göre Türki
ye tecessüm hızı - aklımda kaldığına göre - 0,08 
civarında, henüz bir metreküb değildir. Bu, yü
rekler acısı bir vakıadır» diyor. «Ama dünya 
'vasatisi ikidir. İsveç'te 4 metreküb var. Kimdir 
İ sveç! Senenin belki iki ayı güneş gören, veji-
tasyon faktörlerinin ışık yönünden asgaride 
olan bölgesinde 3,4,6,8 tonluk tecessüm hızı var. 
«Türkiye'nin vasatisi henüz bir metreküb değil» 
diyar. Kimdir Türkiye? Türkiye de Orta Doğu
da bir ölçüde orman sınırıdır. Hangi Türkiye' 1 
Karadendziyle, Akdeniziyle, Ege deniziyle, Mar
mara deniziyle, geçit bölgeleriyle orman veji-
tasyonu yönünden - Çizmeden yukarı çıkmaya
lım ama mesleğim biraz kardeş mesleği olduğu 
için beni mazur görsünler - herhalde iklim ve 
ekolojik şartlar bakımından, tabiî kaynaklar 
ıbakımından en güzel yeri işgal ediyor, buna 
rağmen «ibir metreküp değil» diyor. 

Şimdi, artık ormanı manzara olarak kimsıe 
ıbize seyrettiremez bu mümkün değildir. Orman 
»ekonomik kaynaktır. Bu ekonomik kaynak ge
lişecektir. Geliştirmediğimiz gün Ütopik düşün
celerle hiç kimse ne milleti ne de Meclisleri iş
gal etme hakkını kendinde göremez. Kaynak <ge-
iişeee'ktir. Orman düşmanı da hiç kimse yoktur, 
ama ilmin emrettiği, tekniğin emrettiği, teknolo
jinin leımrettiği sınırlar içinde arazi değerlendir-
ımesi yönünden, araziyi kıymetlendirme yönün
den icabında hangi ölçüde hangi sınırlara gide
ceğini ilmî ve topoğrafik toprak haritalarımız, 
ekonomik toprak haritalarımızın gösterdiği isti
kamette kaynağımızı bu ölçüde geliştirip 80 mil
yonluk, 90 milyonluk Türkiye'nin ihtiyaçlarına 
mutlak mânada cevap verir bir potansiyele sa-
ıhilbolduğumuza, inanmaktayım. Ancak ki, orman 
-ihalk münasebetlerini, orman teknolojisini, or
man ekonomisini, ormanın teknik gelişmesini 
ilmî rehlber alarak yürütelim. Yoksa, ormanı bir 
hapisane, mühendisini bir gardiyan gözüyle gö
rürseniz bu mümkün değildir. Kaçakçı takiîbe-
den bir orman mühendisa mesleğine büyük ölçü-
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de zarar veriyor. Bunu asgariye düşürmenin 
yolu; değerli orman mühendisini mükteısefhatı-
na uygun olarak, ilmin, teknolojinin ve ekono
minin emrettiği istikametlerde milletliyle el 'ele, 
ıgönül gönüle orman içi köylüsüyle el ele gönül 
igönüle çalışmak suretiyle birim sahadan a-zami 
verime götüren ve orman olması icaibeden yer
leri de orman]aştırmak, milletin gücünden aza
mî surette faydalanmak ve milleti orada bir ha-
pisane mahkûmu veya yevmiye ile tutulmuş, 
yaıhut karavanaya bağlanmış kitle -olarak değil, 
ormanın gelişmesinde insangüeünü orman kadar 
ianaıfaktör olarak görmekle mümkün. Başka tür
lü mümkün değildir, olamaz bu. 

Şimdi, değerli milletvekilleri; bir Orman 
Kanunu tasarısı getirilmiş. Bu tasarı Orman Ka
nununun 2 nci maddesinin değiştirilmesini ön
görüyor. Neden eski Orman Kanununun 2 nci 
maddesinde değişikliği öngörüyoruz1? Aslında 
©skiden, bu demin arz ettiğim, bir ölçüde sızlan
malara, bir ölçüde canı yanan vatandaşlarımıza 
cevap vermek için Yüce Mecliste bir 6 nci madde 
teldıvin edilmişti; fakat Anayasa Mahkemesi bu
nu iptal etti. Bakıyorum Orman Genel Müdürlü
ğü o 6 nci madde paralelinde 2 nci maddeyi 
tebdil edip yeniden Büyük Miselisin önüne ge
tirdi. Ben, o 6 nci maddenin iptali sırasında so
rumluluk taşıyordum ve Anayasa Mehkemiesi-
nin iptal sebepleri üzerinde durdum, fiilimi ge
len bu kanun maddesi, Anayasanın 131 nci mad
desinin Büyük Meclis tarafından değiştirildik
ten sionra uygun gibi görülüyor, Anayasa ile bir 
çelişkisi olmuyor gibi görülüyor ama tatmin 
ödici değildir. Tatminden çok uzak. Biraz son
ra neden uzak olduğunu izah edeceğim. 

Değerli Bakan, elbetteki Yüce Meclisi irşa-
dedecek, biz de o zaman grubumuz adına görü
şümüzü tekrar izhar edeceğiz. 

Şimdi bu 6 nci madde nedir? Orman Genel 
Müdürlüğü diyordu k i ; «ıBu dosyaları, bu sız
lanmaları, bu sürüncemede kalan işleri bir öl
çüde çıkaralım. Bâzı fındıklıkları, çay haihçel'e-
rini, narenciye 'bahçelerini bâzı zeytinlikleri çı
karalım, o zaman bu dosyalar asgariye düşmüş 
olur.» Ama ondan sonra da yeniden, orman için
de zeytinlik ihdası, yeniden şunları bunları da 
önlemiş oluruz. 

Gayet tabiî ki, o 6 nci madde geçici bir 
madde idi ve biz o zaman yeni hükümet olmuş
tuk, kendi programımızda orman - halk müna

sebeti ve onmanın -ekonomik bir kaynak oldu
ğu düşüncesi içindeydik.. Dedik k i ; mademki 
Büyük Meclisten çıkarılmış bir kanundur, bu
na hürmetkar olalım, şimdilik tatbik edelim 
ama, temel görüşümüzü, bir orman kanunu, bir 
orman tarifi şeklinde yeniden Yüce Meclisle
re sunduğumuz takdirde büyük ölçüde orman
cılığımıza ve orman içi ve civarında yaşayan 
insanların ormanla olan münasebetlerine, or
manın teknik gücüyle olan münasebetlerine de 
hizmet etmiş oluruz, demiştik. 

Maddenin tüzüğü çıktı fakat ömrü üç gün 
bile devam etmedi Anayasa Mahkemesi tara
fından iptal edildi. 

Şimdi, muhterem ımilletvekilleri; bir kere 
şunu bilmek istiyorum; ISaym hocamdan, or
manın bir ilmî hududunu istiyoruz, bir teknik 
hududunu istiyoruz, bir ekonomik hududunu 
istiyoruz, bu gelişen teknoloji muvacehesinde 
orman değerlendirilmesinin hangi Ölçülerde ve 
hangi sınırlar içinde olacağı hususunu da gör
mek istiyoruz. Ama, bu kanunda yok bu, bu 
kanunda yok. Bu kanunun yalnız 2 nci mad
desi üzerinde duruluyor. Gene de sormak isti
yorum; kanunun 1 nci madesinde tarifte istis
nalar konmuştur; onlar yürürlükte olacak mı? 
Onlar yürürlükte olacak mı? Eğer yürürlükte 
olacaksa, bununla buna da bir sarahat vermek 
istiyoruz. 

İşaretleriyle beni biraz rahatlandırdı sayın 
Hoca. Kastum şu idi : Ormanın bir tarifi var
dı, onun altında da sazlık, step nebatıyla örtü
lü yerler diye sıralıyor böyle, çeşitli şeyler.. Bu 
1 nci maddenin olduğu gibi yürürlükte kalaca
ğını ümidediyorum, herhalde böyle olacak. O 
halde gene meseleleriımıiz değişiyor. Bunların 
yürürlüğünün sağlanması için getirilen 2 nci 
maddedeki istisnalar karşısında yukarıdaki 
maddelerin ve yukarıdaki tarifin çalışmayacağı 
şeklinde bir intiba ile karşı karşıya kalıyoruz. 
O intibaı taşıyoruz. Bize göre eğer bunlar yü
rürlükte kalacaksa, o halde değişiklik istenen 
şeyi tarif maddesinin içine getirelim ve onları 
da sıralayalım. Diyelim ki, ormanı biz ekono
mik kıstaslar, teknolojik kıstaslar, ilmî kıstas
lar önünde böyle görüyoruz, böyle yerlere or
man diyoruz; şu, şu, şu kıstaslar dışında kalan
lar da ilmen ve fennen, demin de söylediğimiz 
gibi orman sayılmaz diye tarif edersek, o za-
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man tatbikat çının 1 nci maddedeki çıkmazla-
nyle, 2 nci maddede de getirmiş olduğumuz de
ğişiklikler arasında büyük çelişmeleri de orta
dan kaldırmış olacağız. 

Kanaatimiz odur İki, 1 nci maddedeki tarifi 
2 nci maddede şimdi getirilmek istenen kıstas
larla tamamlamak suretiyle, bir tardf hususun
da takrir de vereceğiz, ancak, sayın Hocamız 
bu görüşlerimiz ışığı altında bizi tatmin eder 
ve bunu bir esasa /bağladığı takdirde belki tak
rir vermelkten dçtinabedeceğiz, belki de takriri
mizde İsrar edeceğiz; büyük ölçüde takririmiz
de İsrar edeceğiz. Madde bu şekliyle, 1 nci 
maddenin tarif şekliyle beraber mütalâa edil
diği müddetçe büyük ölçüde, hem arazinin de
ğerlendirilmesi yönünden, hem teknik ve eko
nomik bakımdan en yüksek geliri saglayacalk 
bdr bitki paterninin orman ve ormana mücavir 
sahalarda yerleştirilmesinde hem de ımevcut or
man sahalarına daha hangi ölçüde onman sa
hası ilâve edeceğimiz yönünden fevkalâde fay
dalı olacağı kanaatindeyiz. Aksi halde bu sta
tik bir ormancı görüşü oluyor, ıddnamdzmini kay
betmiş, çalışma hızını kaybetmiş bir ormancı
lık hizmetinde İsrardan başka bir şey olmu
yor. 

Grubumuzun tasarının tümü hakkındaki gö
rüşünü burada bitiriyor, Yüce Meclisi hürmet
le selâmlıyorum. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Abidin İnan Gaydalı. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye orman
cılığı en önemli konularımızdan biridir ve ih
male uğramış bir konudur. Bunun teknik yön
lerini, yetiştirilmesini, teferruatıyle 'Sayın Dağ-
daş belirtmiş bulundular. Bendeniz de, geçen 
yıldan beri, bu or.mian konusu üzerinde fikriya
tımı ara sıra açıklamış bulunuyorumi. Bugün
kü konuşmamda da geçmiş konuşmalarımı özet
lemek suretiyle Sayın Bakanımıza birtakım su
aller soracağım. 

Yüce Meclisimizin değerli üyeleri; bundan 9 
ay önce bu yılın 2 nci ayında yapmış olduğum 
kendi ilim ve kendi çevresinin problemi olan 
orman ve yakacak konulu konuşmıaımda değin
diğim, 3473 sayılı Mahrukat Kanununun espiri-
sine uygun ve Türkiye'mizin genel yakacak so
rununu çözümlemek üzere Elâzığ Orman Baş

müdürlüğünce mahrukat seminerinin düzenlen
diğini 'memnuniyetle gördüm, izledim. Hlgili 
bakanlıklar, doğu illerinin yöneticileri, üniver
sitelerin katılmasıyle başlayan bu yakıt semine
rinin ve Türkiye'miz için dirimsel bir konuya 
panm-ak bastığından başarılı olmasını, alman 
kararların uygulanmasını yürekten dilerim. 

Az bir sahaya yayılmış olan Güney - Doğu 
Anadolu'muzun ormanları tamamen baltalık 
ormanlardır. Bu ormanların ürünü yakacak 
odunu olur. Bu bakımdan iklimi soğuk olan 
Bitlis ve çevresi ile Doğu - Anadolu bölgesi 
ısıtma vasıtası olarak, bizim odunlarımızı ve te
zek kullanmaktadırlar. Bu bakımdan Bitlis or
manlarımız tahrip edilegelmiştir ve edilmekte
dir. Ormanların ilmî metotlarla ve fennî şekil
de idaresi Atatürk'ün komutlarıdır. Adı geçen 
Mahrukat Kanunu da Atatürk'ün zamanında 
çıkarılmıştır. Bugün Orman Bakanlığı yapan 
Profesör İnal ise ormancılık öğrenim kurumla
rında bir bilim adamıdır. Şimdi soruyorum; Sa
yın inal'm Bakanlığı döneminde benim ilimin 
de dahil bulunduğu Güney - Doğu Anadolu il
leri, yani Elâzığ Oranlan Başmüdürlüğü yöre
sinde bilim ve teknik yönünden ne yaptırmış
tır? Hiçbir şey yapılmasını zaman bakımından 
mümkün göremediğimizi kabul etsek dahi, 
plânsız orman kesiminin dokuncalı olduğunu 
yüzde yüz bildiğimize göre 1972 yılı kesimleri, 
1971 yılının dengi ve hattâ fazlası olarak bah
settiğimiz ormanlarımızda dokuncanın devam 
etmesine miüsaade ettiğini rahatlıkla söyleyebi
lirim. 

ikinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü şekilde 
yaz aylarında bu yıl, orman amenajman heyet
leri yöremiz ormanlarında dünya kurulduğun
dan beri ilk defa amenajman plânları tanzimi 
için çalışmışlardır. Yeni plânlar henüz ortaya 
çıkmış olmayabilir. Fakat, ölçmeler ve hesapla
rı eldedir. Şimdi yine soruyorum, bu yılda dahi 
şimdiye kadar amanejman plânlarına dayanma
dan hiçbir bilim ve tekniğe sığmaz şekilde ya
pılan geniş kesimlerle yılda elde olunan ve Bit
lis'imizin dağlarını harabedip koyaklarını den-
gesizleştiren orman emvali miktarı Sayın Baka
nın devresinde ne kadardır ve yeni ölçmelerle 
kesimine müsaade edilecek miktar nedir? Bu
nun cevabını bekliyorum. 

«Bitlis ormanları gücünün üstünde kesiliyor, 
tükeniyor, zayıflatılıyor» şeklindeki ifadelerimi 
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ilgililer anlayamamış idiler. Bu kere kendi ra-
kamlarıyİe kendileri durumu anlamış olacak
lardır. 9 ay önceki Meclis konuşmamda aynı 
konuyu anlayamadan cevaplandıran Hükümet 
sözcüsü Sayın Bakan arkadaşımızın da kimin 
çelişkiye düşmüş olduğunu anlayacağını ümit 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, ben diyorum ki, Bit
lis ili ormanları, «yakacak ihtiyacı vardır:»1 di
yerek kesilmiştir ve Erzurum, Ağrı, Van, Kars'a 
kadar sevkedilmişlerdir. Halbuki ormanlar ve
rimi nispetlerinde kesilmelidir. Çıkan miktar 
evvelâ ormanın bulunduğu mahalde, artan ise 
yakınlarında kullanılarak değerlendirilmesi lâ-
zımgelir. Sayın Bakan bu konuşmamı dinlerler
se ve Millet Meclisinin 37 nci Birleşim 9.7.1972 
Çarşamba günlü Tutanağındaki konuşmamı ve 
kendi cevaplarını okurlarsa çelişkileri ve çeliş
kilere hangimizin düşmüş olduğunu anlayacak
lardır. 

Türkiye'mizin yakacak sorunu ciddî ve bü
yük bir tehlike olarak belirdiği Yüce Meclisin 
malûmlarıdır. Bu sorun Bitlis ilimizde orman 
tahribi şekline dönüştüğü için yana yakıla ve 
ısrarla üzerinde durmaktayım. Yakut konusu 
endirekt olarak ormanlarımızın tahribine sebe-
iboknalktadır. Yakıt sorununun, Mahrukat Ka
nununun esaslarına göre ve artan nüfus karşı
sında gerekli tedbirlerle ilerisi düşünülerek hal
ledilmesini telmienni ederim. 

Görüşmesi yapılan değişikliğe tabi Orman 
Kanununun maddeleri, onman kenarı ve orman 
içi köylerimizin büyük çapta dava konusu olan 
ilişkilerini seri şekilde halleder bir durumda 
çıkarılması arzu ettiğim bir husustur. 

Hayvancılık Doğu'nun en uygun üretim şek
lidir. Mera ve orman ihtilâflarının aynı zaman
da köylerimizin kültür arazilerindeki orman ih
tilâflarının bu kanunla giderilmesi kâfi değil
dir. 1938 yılımdan beri plânlı işletilen ormanlar 
Bitlislimizde ancak 1973, yani 35 yıl sonra uy
gulanacaktır. Bu kanunun en güzel şekilde çılk-
ımıası 1 nci temennim olmakla beraber, uygulan
masının Doğu'daki zamanının geç bırakılmama
sı da 2 nci temennimdir. 

Teşekkür eder, saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Sayın Memdüh Ekşi, buyurun 

efendim. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

değerli arîkadaşlarım.; 

Yurdumruzda, birçok ülkelerde olduğu _gibi 
uzun zanuan ormanlar, su ve hava gilbi herkes 
tarafından karşılıksız olarak bir doğal varlığı 
olarak isltimal edilmiş, bu nimete uzun. zaman 
ne Devlet, ne de üerttler sahip çıkmamışlardır. 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde orman mül
kiyetine ilişkin ilk hükümleri 1274 tarihli Arazi 
Kanunnamesinde gömmekteyiz. Bu kanunda or
manın köy veya kasabada bulunuşuna göre isti
fade şekilleri hükme bağlanmıştır. Osmanlılar 
döneminde Dıevlet denetimi ilk olarak 1869 ta
rihli bir kanunla sağlanmıştır. Bu kanunla; or
manların korunması, yapılacak kesimin şekil ve 
ölçüsü düzenlenmiş, bu arada Devlete gelir te
mini konusu ile, halkın ormanlardan faydalan
ma koşulları yasaya bağlanmıştır. Bu durum 
1973 yılma kadar aynen devam eltmiş, bu tarih
te kabul edilen Onman Kanunu ile ormanlar; 
Devlet ormanları, Vakıf ormanları, köy veya 
belediye gibi tüzel kişilere ait ormanlar ve özel 
ormanlar olmak üzene 4 bölüme ayrılmıştır. Da
ha sonra 1945 yılında 4785 sayılı Kanunla bâzı 
istisnalar dışında bütün ormanlar devletleşti
rilmiştir. Bu vaziyet 1950 yılma kadar süregel
miş, 31 . 3 . 1950 tarihinde 5658 sayılı Yasa ile, 
4785 sayılı Kanunla devletleştirilen ormanlar
dan bir kısmı geri verilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, söz buraya gelmişken elimizde bulu
nan tadil teklifinde de yer almayan bir hususa 
değinmek istiyorum arkadaşlarım. 4785 sayılı 
yasa bütün ormanları hiçbir işlem ve bildirimle 
tabi tuitmaiksızm devleıtleşltirmiş ve devletleşitiri-
len ormanların karşılığı 2901 sayılı Kanun gere
ğinde belirtilmiş arazi vergisi olarak saptanmış
tır. Bu matraha esas, 1936 yılında tespit olunan 
arazi vergisidir. Bu bedeli de alabilmeleri için 
•maliklere bir yıllık süre tanınmış, bu süre içeri
sinde ilgililere müracaat etmeyenler de bu hak
larını kaybetmiş sayılmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tarihteki yayın or
ganlarının imkânlan ve köylerimizde ve kasaba
larımızda kanunların neşri ve ilânının durumu 
dikkate alınacak olursa mevcut hükümden mü
kelleflerin hangilerinin ne nispette haberdar 
olacağı elbette münakaşa konusudur. 

İzahına çalıştığım bu sert hükümler 5653 sa
yılı Kanunla hafifletilmeye çalışılmışsa bile ha
len eski durumunu muhafaza etmektedir. Eli
mizde bulunan bu tasarı ile bu haksızlığın gide-
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irilmesi bir ölçüde mümfcün olnıaiktaysa da Trab
zon Milletvekili Şaym arkadaşım Ahmet Şener'
in vediği bir önerge yüksek kabulünüze mazihar 
olursa bu konuda daha da olumlu bir adım atıl
mış olacaktır kanaatindeyim. 

'Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi, günü
müzde bile Devlet - orman - balık ilişiklileri ba
len düzeltileimamiştir. Ağacı insandan önde tut
mak prensibi terk edilmesi ve biran evvel mev
zuatımızda yapılacak değişiklikle orman köylü
sü, Anayasamızın emrettiği insanca yaşama dü
zeyine çıkarılmalıdır. 

Orman köylüsü uzun yıllardan beri kaderi 
ile başfoaşa bıraıkılmış, Devlet orman köylüsünü 
ancak ormandan kesımök mecburiyetinde kaklı
ğı bir dal odunu yakaladığında hatırlamıştır. 
Orman köylüsü fakirdir, perişandır. Onman köy
lerinin kalkınmasını sağlamalk için bütçeye her 
yıl konulması gereken 50 milyon lira hiç olmaz
sa bu sene bütçesine konulmalı ve terk edilmiş 
insanlara bir ümit ışığı gösterilmelidir. 

Orman köylüsünün başlıca dertlerinden biri
si de topraksızlıktır. Topraksız olan köylü çar
naçar ormandan, toprak ©dinme yolunu seçmek
te, böylece hem bu millî varlığımız yok olmafk-
ta ve hem de hapishanelerimiz orman suçu işle
yen vatandaşlarımızla dolup taşmaktadır. 

Bu düzensiz gidişe biran evvel son verilmesi 
için çalışmıalk hepimizin kaçınılmaz görevidir.. 
Onman köylerinin kalkundırılabilmıesi için or
man ve dağ köylerinin üretim ve pazarlama ko
operatifleri kurmaları teşvik edilmeli, yurt dı
şında çalışmada bu vatandaşlarımıza öncelik ta
nınmalı ve bu öndelik sözde kalmamalıdır. Or
man teşİMlâitı yeniden organize edilmeli, köylü
nün kaderi ehil ormancıların elinde bulundurul
malıdır. Orman köylüsünü bugünikü düşük ha
yat seviyesinden kurtararak: onu insanlık onu
runa yaraşır bir düzeye ulaştırmak zorundayız. 
Devamlı ürün alman verimli kültür arazisi ha
line gelmiş tarla, bağ, bahçe, meyvalik gilbi çe
şitli tarım alanları ile, hayvancılıkta kullanıl
masında toplum yararı bulunan otlak, kışlak 
ve yaylakları orman sınırının dışında bıralkıan 
bu tasarıyı şahsen olumlu karşıladığımı bildi
rir, saygılarımı sunarımı.. 

BAŞIKAİN — Sayın Yaşar Akal, buyurun. 

YAŞAR AKAL (fSamsun) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Genel olarak önümüze gelmiş bulunan ta
sarı hakkında değerli arkadaşlarım fikirlerini 
söylediler, önerilerini bi'MirdJiler, bütün temen
nim bu tasarının kanuml'aşmasıdır. 

Ancak, bir hususu söylemeden geçemi-
yeceğiım. Avukat olarak ve ondan sonra da 
Parlâmentoda bir ,gözlemim var. Avukat olarak 
Paıdâmen/böya gelmeden evvel genellikle düşü
nürdüm; acaba Parlâmentoda bulunan arka
daşlarımız muayyen bir. maddeyi kanumlaştı-
rırken şunları şunları düşünmediler mi, şun
ları şunları niçin böyle düşümdüler veya ne
den bunu eksik bıraktılar da, şu şöyle olmadı 
diye düşünürdüm. 

Parlâmentoya geldikten 8 sene sonra, Par
lâmentodaki usulleri göndükten sonra bizim 
herhangi bir kanunumuzun dört başı mamur 
hiçibiır şekilde çıkamayacağı - eğer bu usuller 
böyle devam ederse - kanımca, her geçen gün 
biraz daha perçinl'eniyor. 

Şimdi elimizde 683ıl sayılı Orman Kanunu
num günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekil
de düzenlediğimizi iddia ettiğimiz bir tasarı 
ile gelmiş bulunuyoruz. 

Geçici Komisyonun raporuna bakıyorum; 
2 nci sayfasında şöyle bir fı/kra var; «13 ncü 
madde ile getirilmek istenen hususlar ayn bir 
fon kanun teklifi halinde Plân Komisyonunda 
görüşülmekte olduğundan», 

34 ve 40 ncı maddelerle getirilmek isteni
len hükümlerin ise 6831 sayılı Kanundaki ifa
delerinin ihtiyaca daha iyi cevap verdiği mü-
lâhazaısiylle» bunlar çıkarılmıştır ve peşinden de, 
19 ncu madde ile ilgili değişiklik teklifimiz de 
çıkarılmıştır. 

Şimdi şu tasarı kanunlaştığı takdirde, be
nim kanımca, Orman Kanununda yapılması ge
rekli ve zaruri ıslahatın en önemli kısmn ya
pılmamış olacaktır. Bunu 74 arkadaşımla bir
likte bir kanun teklifi halinde getirdik. 13 ncü 
madde ile ilgili, günün şartlarına uygun deği-
şikliikller meler olmalıdır, 34, 40 ve 19 ncu mad
delerdeki değişiklikleri bildirdik. 

O kadar calibi dikkattir ki, bırakımız Mil
let Meclisine sunulan ve görüşülmeye arz edi
len tasarıyı alıp da görüşülmesini temin, Mil
let Meclisinde reddedilmesini temin, bu görüşül
mesi gerekli, Komisyonun tanzim ettiği mad
delere dahi alınmamış bulunmaktadır. Yarın 
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şu kanun çıktığı zaman, en önemli bir mesele 
ortada bırakılmış durumdadır. 

(Benim kanımca, bu kanun getirildiği tak- ı 
d'irde en önlemli mesele, insanla orman ilişki
sini bir ölçüde muhafaza etmektir. Cidden Tür
kiye'mizin en önemli meselelerimden biri, baş 
meselesi, Allah'ın bahşettiği en büyük varlık 
olan ormanlarımız bizim için bir saadet, bir 
zenginlik kaynağı olmaktan çıkmış, 10 milyona 
yakın insanı - kaçakçılar, kamyonlarla odun
ları kaçıranlar, bundan milyonu kaçakçılık 
suretiyle vuranlar hariç - bir öğendere kesen
den başlayarak, evine yakmak için yarım ton 
odun alan insan dâhil, milyonlarca insan için 
bir sı'kmtı, bir üzünitü ve bir saadet kaynağı 
olması gereken ormanlarımız, üzülerek arz edi
yorum ki, bir felâket kaynağı olmuştur. 

Bu konuları çok iyi bildiğine inandığım Sa
yın Bakanın, bizim dağdan, bayırdan ve halk
tan toplayarak getirdiğimiz ıstırapları ilmiin 
ışığına vurarak değerlendirip, bir sonuca ula
şacağına inanıyorum. Halkla orman ilişkisi, or
manı dalha zengin, daha iyi yapacak şekilde dü
zenlenmedikçe, halkı da ormanın içine hapis 
edilmiş, ömrü boyunca sen orman içindıe doğ^ 
duğun için ıstırap içinde, felâketler içimde sü-
rünlmeye mahkûmsun zihniyetinden kurtulma
dıkça, ne orman bir saadet kaynağı olur, ne 
de ormanda yaşayan insanlar Türkiye'de bir 
saadete ulaşabilir. 

Bunu anlatmaktaki kastim, şu kanun .ge
lirken 13 neü madde - bilhassa 1 ve 2 nci mad
deler, çerçeveler geldiği zaman neler olduğu
nu anlatacağım - ayrıca değerli arkadaşlarım
la birlikte yine bu görüşülen tasarıya ilâvesi 
(için önergeler verdik, onları da sırası geldiği 
zaman izah edeceğim. Bu tasarı geldiği za
man 19 neu, 34 ncü ve 40 ncı maddeler geti
rilseydi bizim görüşümüze göre, insanla or
man ilişkileri bu kanun çerçevesi içinde daha 
iyi ve insana da, ormana da daha yararlı bir 
şekilden düzenlenmiş olurdu. 

Şimdi bu kanun çıkacak, uygulamaya kona
cak, uygulamaya konduğu andan itibaren koope
ratiflerle ilgili hükümler hâlâ Plân Komisyonun-
da bulunmuş olacak. Bu kanun çıkacak, ormanın 
içinde yaşayan insanların kurdukları koopera
tiflerin, ormandan nasıl yardım sağlayacakları, 
nasıl faydalanacakları hakkında eskiden 68311 I 
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sayılı Kanundaki hükümler uygulanmaya başla
yacak, günün şartlarına uygun bir durum olma
yacak, çelişkiler meydana gelecek, idare ay
rı bir derdin altında olacak, vatandaş ayrı bir 
derdin içinde olacak ve çıkan kanun daha çık
tığı andan itibaren, Mecliste yayınlandığı an
dan itibaren günümüzün şartlarına uygun ol
maktan uzak, eski ile yeninin birtakım telifi 
olacaik, ondan sonra nasip olur da 1973'ten 
sonra Meclise gelirsek bizim önerdiğimiz husus
lar -geçmezse, haydi yeniden bir kanun teklifi, 
yeni gelecek bir Ibakıanm düşüneesline göre bir 
'kanun tasarısı, bilmiyorum Türkiye'de olduğu 
kadar bir konuda çeşitli kanun çıkan başka 
memleket var inidir1? 

Siigortftlıyızdır, sigortanın hangi kanunla 
tedvir edildiğini Türkiye'de bilen 4 kişli çık
maz. Orman Kanunu deriz, Orman Kanununa 
hangisi girer, Türkiye'de bilen 3 kişi çıkmaz. 
BnueMi Kanunu deriz, çıkarırız, Emekli işleri 
Genel Müdürü, neredeyse çıkardığımız Emekli 
Kanununun taıtibikini, uygulamasını kendisi bil
mez. 

Türkiye'de Parlâmento olarak bizim için, 
kanunun çıktığı günden bir gün sonra onun ta
dilini, genlişletilmesini, kısaltılmasını çıkar
mak eğer bir meziyetsie ve bunu kanun çıkarı
yoruz diye övünüyorsak, benim kanımca hiç
bir şey yapmıyoruz. İngiltere'de yazılı kanun 
metinleri yokmuş, Türkiye'de yazılı kanun me
tinleri var da onlardan daha mı ileriyiz? Hiç 
d e gülse orada esaslar vazedilmiştir, prensip
ler vazedilmiştir, esaslar konmuştur, o konu
lan esaslara göre oranlık gelişmeye göre, hu
kukun, hayatın gelişmesine göre değişiklik
ler yapılır. 

Bizde aklına esen, ya mucize diye bir kanun 
getirir, ya felâket diye bir kanun getirür, şura
da otururuz, sabahleyin çıkarırız, akşam yan
lış olur. Nıe köylü, ne orman teşkilâtı, ne de 
biz yarın vatandaşın huzuruna çıktığımız za
man bunun içinden çıkabiliriz. Özür dileyerek 
arz edeyim, en yeni kanun BıAĞ - KUR'u çıkart
tık, gidene kadar talimatlarla, tamimlerle de
ğişir. 

Şimdi ıstırabımı mazur göreceğinizi tah
min -ediyorum, 'bu kanun görüşülürken bir ta
rafta insanı tutacağız, mecburuz. Bugüne ka
dar bir ölçüde öyle görmüşüz. Orman yeşil dur-
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sun, ormanın içine bir keçi girmesin!, ama in
san onun içlinde keçiden de, ağaçların dibine 
dökülen yapraklarından da sefil yaşasın. Bir 
noktaya kadar böyle gitmişiz, böyle gelmişiz, 
değişsin diyoruz. Onun içimde yaşayan insanı 
alıp Ankara'da kapıcı yapamadığına göre, alıp 
ona bir odacılık bulamadığımıza göre, ona bir 
karış toprak bulamadığımıza göre, iş bulama
dığımıza göre, «Bırak beni Almanya'ya gide-
yiim, aç kapıları» dediği zaman, «Yok Alman
ya'ya bile gidemezsin. Sıra gelecek, 7 sieııe bek
leyeceksin» dediğimize göre, hiç değilse bıra
kalım da içinde yaşadığı ormandan kendisi is
tifade etisin. 

Bu imkânları sağlayacak bir kanun tasa
rısını bugünkü şartlar içlinde kanunlaştınma-
dığımız takdirde, ısrarla söylüyorum bir defa 
değil, bin defa af çıkarsak, suçluluk halinden, 
suçlu olma mecburiyetimden vatandaş kurtul
madıkça, bin tane af Türkiye'de hiçMr netice 
doğurmaz. 

Bütün politikacı arkadaşlarıma soruyo
rum, kendileri seçim bölgelerine gittiği zaman 
köylünün huzuruna girebiliyorlar mı? Orman 
bakım memura oranın ileri geleni ile biraz iyi 
ise, oranın ileri geleni filân adama dangımsıa, 
oturur, bir ihbar yüzünden burası köklenmiş-
tir, 'Ormandan açılmıştır, diye bir zabıt yapar, 
aksi şialbit değildir bu zabtın da, verir, mah
kemeye, su!lh ceza mahkemesinde cezayı yer, 
bir; hakkında ımemi müdahale dâvası açılır, iki. 
Peşinden elimden toprağının alındığına mı yan
sın, cezalandırıldığına mı yansın, senlelerce 
mahkemelerde süründüğüne mi yansın, Sade
ce o yanmaz; süründüğüne, Türkiye'de bugün 
adına tanık denilen bir ordu teşekkül etmliş-
tir neredeyse. Haftamın günlerinde pazar ye
rine çıktığınız zaman, «Bir davetle gelmedim, 
ihzarfla gel.» diye jandarma nezaretinde en az 
15, 20 30, 50 vatandaşın karakol kapısında, 
mahkemede sıram ne zaman gelecek, diye bek
lediği görülür. Bu dertleri hepimiz beraber gö
rüyor ve çekiyoruz. 

Bu dertlerden kurtulmak için, kıyısından 
köşesİHiJdem, ilerisinden gerisimden, bir nokta
sını ben halledeyim, öbür noktasını sen hal
let, Öbürünü şöyle halledelim diye çıkarıla
cak Mr kanun tasansınm, bir teklifin, mem-
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leketimizin bu anadâvasma kesin ölçüde ve -cid
dî olarak çare bulacağına inanmııyoruim. 

Bu sözlerimi bir ölçüde, bundan sonraki mü
zakerelerde vereceğimiz değlişiklik önergelerin
de faydası olur inancıyle arz ediyorum. Daha 
söylenecek pek çok sözler vardır, maddeler 
geldiği zaman bunları arz edeceğim. Bütün 
bunlara rağmen yine vatandaşımızı, hiç değilse 
seneler'senesi babasından, dedesinden kalma, 
doksan senledir, - yüz senedir bir avuç lokma, 
bir hırka için çırpındığı tarlasının dâhi elin
den alınması tehlikesinden kurtarma amacı
nı güden şu kanun tasarısının Yüce Meclisimiz
de kabulünden saadet duyacağım. Hepinizi say-
giyle selamlarım. 

BASKÇA'N — Buyuruinı sayın Buyrukçu. 

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

E'vvelâ bir hususa dikkatlerimizi çekmek 
isterim. Rendemiz bu komisyonun sözcüsüyüm. 
Kanun teklifini dikkatle tetkik edecek olursa
nız, «Muhalifim, söz hakkım mahfuzdur.» de
mişimdir. Yani, komisyonun sözcüsü bu ka
nuna muhalif gözükmektedir. 

Mesele şuradan doğdu, bunu önce izah et
mek mecburiyetindeytim: Aynı konuda Mecli
simizde iki tasarı mevcut idi. Bu iki tasarı da 
gündeme. alınmışken Yüce Meclis Koımisyonu-
muza bu iki tasarıyı birleştirmelk üzere gön
derdi. Komisyonumuzda gündeme girmliş bu 
iki tasarıdan birincisi aynen kabul edildi, ikin
ci tasarida.ni tek kelime dahi alınmadı. Yani, 
ikinci tasarımım diğer tasarıdan farklı olan tek 
maddesi dahi bu son tedvin ettiğimiz tasarıya 
geçmedi 

İkinci tasarı Cumhuriyet Halk Partili 74 
üye tarafından verilmişti. Hükümet tasarısı
nı tamamiyle kapsamakla beraber, ayrıca or
man köylüsüne daha geniş faydalar sağlaya
cak maddeleri havi idi. 

Arkadaşları/m, Anayasada bıir değişiklik 
yaptık. Bu değişiklik 131 nci maddede, orman
la il'gili maddede olldu ve önemli iki fıkra de
ğiştirdik. Bu fıkraları burada kısaca izah et
mek mecburiyetindeyim; esasen kamun tasarı
sının menşeinin daha iyi anlaşılması içjin. 

131 nci maddeye bir beşinci fıkra eklendi 
ve kısaca şöyle dendi: «Anayasanın yürürlüğe 
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girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımımdan 
orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan 
tarla, bağ, mevyelik, zeytinlik gibi çeşitli tanım 
alanlarında ve hayvancılıkta kullanılmasında 
yarar bulunan topraklarla, şehir, kasaba ve 
köy yapılarının toplu olarak bulundukları yer
ler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma 
yapılatmaz.» 

Önemli fıkralardan birisi bu. İkinci olarak 
4 ncü fıkra ise şudur: «Ormanlar içinde veya 
hemen yakınında oturan halkın kaldırılması 
ve ormanı koruma bakımından ormanın göze
tilmesinde ve işletilmesinde Devletle bu halkın 
işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler ve gere
ken hallerde başka yerlere yerleştirme ka
nunla düzenlenir.» 

Demek İki, bu ilki fıkradan biri, Anayasa
nın 1961'de neşri tarihinden evvel orman niteli
ğini tamatmen kaybetmiş olan yerlerin orman 
hudutları dışarısına çıkarılacağını emretmek
te, 4 ncü fıkra ise, orman teşkıılâtıyle orman 
içerisinde bulunan köylünün ormanların işle
tilmesinde işbirliğini esas almaktadır. Bundan 
gaye, ormanlarımızdan orman köylüsünün en 
iyi şekilde istifade 'etmesini sağlamak iıdi. 

Şimdi önümüze gelen tasarıda ise Anaya
sanın 131 noi maddesinin 5 nci fıkrasını kapsa
yan hükümler bulunduğu hakle, 4 ncü fıkra
sını, yani ormanla orman köylüleri arasındaki 
ımünasebetleri ayarlayan, orman köylüsünün 
ormanlardan daha çok istifadesini sağlayan 
maddeler komisyonumuzda kabul edilımeımiş ol
duğu cihetle ben de bu kanun tasarısına muha
lif kalmış bulunuyorum. Bunu burada izahta 
fayda görüyorum. 

Çok kıymetli arkadaşım Yaşar Akal Bey 
burada gayet güzel izah ettiler; biz bu fırsatı 
her zaman ele geçiremeyiz. İki sene uğraştığı
mız halde ancak bu tasarıyı ve fakat yaranı 
olarak, eksik olarak getirebildik. Eğer bu fır
satı kaçıracak olursak, orman köylülerinin or
manlardan en iyi şekilde istifade etmesin,! sağ
lama bakımından bu tasarıyı da, bu imkânı da 
kaçıracak olursak, yeniden bir kanun teklifi 
vermek suretiyle orman köylüsünü ormanlar
dan daha çok istifade 'ettirme imkânını bula
mayız. 

Bunun için ben bu kanunun görüşülmesi so
nunda bizim daha önce bahsettiğimiz önergede 

vermiş olduğum ve bu tasarıya girmemiş olan 
maddelerin önergeler halinde teklif edilmek 
suretiyle bu tasarıya yeniden ithal edilmesini 
Yüce Parlâmentodan istirham ediyorum. 

Komisyona hâkim olan kanaat şu idi arka
daşlarım: Biz eliyorduk ki, 6831 sayılı Kanun
da bir 19 ncu madde vardır; ormanlara hayvan 
sokulmaması hakkında. Kesin olarak; «Devlet 
ormanlarına hayvan sokulup otlatılması yasak
tır.» denilmekte idi. Halbuki ımıilyonlarca hay
van orman içerisinde serbest otlamaktadır. An
cak, mahkemeye verilip verilmemesi o mmtaka-
nın muhafaza memurunun insafına bırakılmış
tır, yani orman köylüsü ormanda hayvanı otla
tır orman (muhafaza memuru idilerse mahkeme
ye verir ve vatandaş cezalandırılır, dilemezse 
mahkemeye vermez, vatandaş suç işlenmesine 
rağmen ceza görmez. 

Biz bunu halledelim orman ile hayvan otlat
masını ayar edelim ve o şekilde madde geçire
lim dedik, yok dediler. 19 ncu madde «Devlet 
ormanlarına hayvan sokulması yasaktır» diyen 
ımadde aynen kalsın kâfidir denildi. 

Yine 30 ncu ve 40 ncı -maddede şöyle hüküm
ler vardı ormancılıkta çalışan işçiler o mmtaka-
nın orman köylüleri olsun, bu orman köyleri 
kooperatifleşmek suretiyle orman istihsalleri, 
orman nakliyatları, orman dikim faaliyetlerin
de çalışsın ve bir teşekkül olduğu için orman 
idaresiyle fiyat işlerini ayarlayabilsin ve daha 
çok kazanç elde etsin ve yine ormanlardan elde 
edilen mahsul içinde bulunan köy kooperatif
lerine satışı yapılmak suretiyle bugün orman 
müteahhitlerinin kazanmış olduğu milyarları 
orman köylüleri hiç olmazsa bir miktarını el
de etsin ve bunları pazarlarda satsın, orman 
müteahhitleri yerine orman köylüsü orgazine 
-edilmek, kooperatifleştiriimek suretiyle ve bun
lar Devlet tarafından da krediyle beslenmek 
suretiyle hiçbir ilgisi olmayan, ormana en ufak 
bir faydası bulunmayan, orman sevgisi olmuş, 
olmamış bugün hiçbir değeri olmayan orman 
tüccarlarının kazandığı milyarlar yerine orman 
köylüsü kooperatifleşmek suretiyle bu kazanç
ları elde etsin ve kooperatif üyesi olarak da 
bundan istifade etsin dedik ve bunlar komis
yonumuz tarafından kabul edilmedi ve esbabı 
mucibesinde ide gördüğünüz gibi; «6831 sayılı 
orman Kanunundaki 30 ncu, 19, ncu, 40 ncı 
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ımadde ihtiyaca kâfidir, ihtiyaca cevap verir 
denildi» ve bu da bizim için büyük bir eksik
lik olaralk kaldı. 

Şimdi arkadaşlarım, tümü üzerinde yaptı
ğım bu konuşmada önemli bir hususa daha de
ğinmek istiyorum: Meclisimizdeki faaliyetler
den ve burada yapılan bir gündem «dışı konuş
madan öğrendiğimize göre 6831 sayılı Orman Ka
nununun muvakkat 1 nci maddesi (kaldırılmak 
istenmektedir. Bu 6831 sayılı Orman Kanunu
nun muvakkat 1 nci maddesi şöyle diyor ar
kadaşları/m: «Ormanların tahdidi ve kadastro
sunun ikmâline kadar bu (kanunun 1 nci 
maddesi tatbikatta çılkacak ihtilâf 1 arlarda 
bir yerin orman sayılıp sayılmayacağı Ziraat 
Vekâletince belirtilir.» 

Bu 'kanunla da Orman Vekâleti belirtir ha
le ge'lecektir. Bu maddenin kaldırılmasını bâzı 
arkadaşlarımız istemekte ve çok üzülerek de burada 
beyan ediyorum ki, Adalet Partisi Grup sözcü-
süde bu maddenin kalkması .yönünde bura
da konuşma yapmıştır, bu hususta da üzün
tüm çolk büyüktür bunu izah edeceğim. Nedir 
şikâyetiniz ? Deniliyor ki ; dedesinden, atasın
dan kalmış veya çok yıllar «evvel tarla olarak 
satınaldığı veya edindiği sahalar orman ida
resi tarafından muhafazakâr bir görüşle or
mandır deniliyor ve bunun çoik tipik haklı 
misâlleri veriliyor, bu mahzuru gidermek için 
de bu maddeyi kaldıralım, mahkemeler kendi
leri diledikleri usullere göre dışarıdan temin 
ettikleri bilirlkişilerle karar versinler ve bir 
yerin orman olup olmadığı bu şekilde tâyin 
edilsin, deniliyor. Yine aynı arkadaşlar, sizin 
hâkiıme itimadınız yok mu diyorlar. Eğer bu 
maddeyi kaldıracak olursak hâkime itima
dımız olduğuna göre pekâlâ yerine bir yerin 
orman olup olmadığını hâkim takdir edebilir, 
hata işlemez deniliyor. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, bu kanun tasa
rısının anamaddesi 2 nci madde olarak belir
lenmiştir. Biraz evvel okuduğum Anayasanın 
131 nci maddesinin 5 nci fıkrasını kaplamakta
dır, yani Anayasanın neşir tarihinden evvel 
orman niteliğini kaybetmiş olan yerler orman 
hudutları dışına çıkarılır. Biz bunu sağladığı
mız takdirde yani orman idaresi bu kanunun 
neşir tarihinden önce orman niteliğini- kaybet
miş olan bütün sahaları orman dışına çıkar

dığı takdirde Onman Kanununun muvakkat 
1 nci maddesini kaldırmamıza lüzum var mı
dır, yok mudur bunu takdirlerinize bırakıyo
rum. 

Mademki atalarımızdan kalan sahaları or
man idaresi mutaassıp bir görüşle ormandır di
ye muhakemelere bildiriyoruz, o halde bu ikin
ci maddeyi niçin tedvin ediyoruz? Bu gibi sa
halar orman dışına çıkarılsın, orman idaresiyle 
vatandaşın niza sı kalmasın, diyoruz. Bundan 
evvelki mevzuata göre ormanlarda müruru za
man mevzuubahis olmadığı için 100 sene evvel 
dahi ormandan açılmış bir sahaya mutlaka or
man denilmesi mecburiyeti vardı. Biz şimdi bu 
durumu değiştiriyor ve şu görüşmekte olduğu
muz kanunun 2 nci maddesiyle orman niteliği
ni yitirmiş olan ve 1961 yılından önce orman 
niteliğini yitirmiş olan sahaları orman dışına 
çıkarılmasını sağlıyoruz ve niza tamamıyle or
tadan kalkıyor ve arkadaşlarımın da bugüne 
kadar şikâyet etmiş olduğu hususlar tamamıy
le bertaraf edilmiş oluyor. Yani şu kanunu iyi 
tetkik ettiğimiz takdirde 6831 sayılı Orman 
Kanununun muvakkat 1 nci maddesini kaldır
mamıza hiçbir gerek yoktur arkadaşlarım. Bu 
husustaki birinci izahım 'budur. 

İkinci izahıma gelince : Tasavvur edin ki, 
6831 sayılı Orman Kanunundan bu muvakkat 
1 nci madde kalktı onbinleree ıdava dağbaşla-
rmda, orman köylerinde görülmekte, gönül is-
terki iyi bir bilirkişi buranın orman olup ol
madığına karar verip mahkemeye bir rapor 
versin. Bu kadar uzakta ve bu kadar adetteki 
sahada mahkeme kaliteli bilirkişiyi nereden 
bulacaktır arkadaşlarım? Bu durumda ne ya
pacak? Lalettayin bir vatandaşı çağıracak ve 
soracaktır, o ğün açılmış yere dahi (bunları 
yaşamış insanım) «Burası kurunu vustadan 
onman değildi, 50 sene evvelden burası tarla
dır» diyecek ve bir sene evvel açılmış onman 
tamamıyle ortadan yok olacaktır arkadaşla
rım. 

Mahkemelere güvenimiz tamdır; fakat mah
kemelerin de bağlı olduğu usuller vardır. Mah
kemelerimiz için. önemli olan bir bilirkişi mües
sesesi vardır, bir şahitlik müesseses vardır. 
Bugün Türkiye bilirkişi (müessesesini İslah ede
bilmiş değildir. iSayın arkadaşlarıma şu husu
su belirtmek isterim ki; bugünkü şartlarda 
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6831 sayılı Orman Kanununun ımuvakkat 1 nci 
maddesi kaldırıldığı takdirde (sîze burada 
açıkça söylüyorum, Ibunu bir meslek taassubu 
olarak gönmey'in) 10 sene içinde Türkiye'de 
tek orman kalmayacaktır arkadaşlarım. Or
manlar tamamiyle tarla haline gelecek ve bi
lirkişiler ide; «Bu ormanlar Anayasanın neşri 
tarihinden önce açılmıştır» diyecektir. Büyük 
tehlike de buradadır, büyük infial buradadır, 
teşkilâtın tepkisi buradadır, mutaassıp bir gö
rüş bunda hâkim değildir, Türkiye ormanları
nın geleceği bu noktada yatmaktadır arkadaş
larım. Size bunun burada hatırlatıyorum ve 
teşriî vazifemi de bu şekilde yaptığıma inanı
yorum. 

Bu madde üzerinde bir de şu hususu belirt-
ımek isterim arkadaşlarım; Peki bu keşifleri 
kim yapar? Onmandan açılmış sahaları zabıt 
tutulması halinde, mahkemelere intikali halin
de Bakanlıktan sorulur. Bu keşifleri kimler ya
par? Bâzı arkadaşlarımız der ki ; «Bu keşifleri 
muhafaza memuru yapar, muhafaza memuru
nun dediği olur.» Hayır arkadaşlarım, bunun 
bir yönetmeliği varıdır, bu yönetmeliğe göre 
bir yüksek orman mühendisi veya mühendis 
muavini veyahut teknikleriyle, bir ziraat mü
hendisi veya ziraat teknik elemanlarından mü
teşekkil bir heyet, hayvan otlatmasıyle ilgili 
yerlerde de veterinerin iştirakiyle teşkil .edilen 
bir heyet yapar arkadaşlarım keşifleri; bir ye
rin orman olup olmadığına karar verir. 

Biraz evvel söylediğim gibi, bugüne kadar 
ormanda müruru zaman mevzubahis olmadığı 
için, ormandan yüz sene evvel dahi açılmış olan 
yerlere - bu noktada mutaassıp bir görüş diye
bilirsiniz - Yargıtayın içtihatları vardır, or
man demiştir. Yani Yargıtayın içtihatında de
niyor iki, «Ormanda müruru zaman yoktur, yüz 
sene evvel dahi buranın orman olduğu belirtili
yor ise - şahitle veya delillerle - pekâlâ burası 
ormandır diyebilirsiniz diyor ve buna istinaden 
buralara orman denilmiştir. İşte bunu bertaraf 
etmek için bu kanunu ortaya getirdik, bu ka
nunu görüşüyoruz ve bu kanun kabul edilmesi 
halinde de Onsa zamanda bütün bu nizaların 
ortadan kalkacağına inanıyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, kanunun kabul edilme
si halinde neler olacak, onu izah etmek isterimi. 

Kanunun kabulü halinde, Anayasanın neşri 
tarihinden evvel orman niteliğini kaybetmiş 
olan bütün sahalar orman tahdit komisyonla
rınca süratle ormanlardan çıkarılacaktır. Bu 
sürati sağlayacak Meclistir. Kanunun 7, 8, 9, 
10, 11 ve 12 nci maddeleri de bunu âmirdir. 
Orman tahdit komisyonlarının adetlerini ço
ğaltmak ve orman tahdit komisyonlarında ça
lışan ekipleri çoğaltmak suretiyle bugünkü sü
ratin beş altı misline ulaştırmak bu işlemleri 
kısa zamanda halletmeyi öngörüyor. Hattâ bu
rada «On yılda tamamlanır» denilmiş olması
na rağmen, Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız 
burada «Hayır, on yıl çoktur; beş yılda bu 
işlemler tamamlanmalıdır,» dedi. Doğrudur. 
Meclisimiz, komisyonların çoğaltılması yönün
de, maddelerde vardır veya değişiklik yapmak 
suretiyle, tahsisatı yükseltmek suretiyle, izin 
verdiği takdirde orman idaresi bu komisyoları 
çoğaltır ve yeni sisteme göre her komisyonda 
ekipleri üçten aşağı olmamak üzere vazifelen
dirmek suretiyle bu işleri kısa zamanda halle
debilir ve bütün şikâyetler de ortadan kaldırı
lır. 

Arkadaşlar, şunu da arz etmek isterim : 
Tahdit komisyonları bir orman yüksek mühen
disinin başkanlığında, bir orman mühendisi, 
bir ziraatçi, il daimî encümeninden bir üye, 
köyden ve diğer üyeler iştirak etmek suretiyle, 
bir de hukukçuyla teşkil edildiği halde; bun
lar bir yerin orman olup olmadığına Ikarar ve
rebildiğine göre, Meclisimiz bunu esas aldığı
na göre; siz tasavvur edin ki, dağ başında ke
şif yapan bir mahkeme, lalettayin bir kişiyi 
çağıracak, «Oğlum söyle bakayım, bilirkişi ola
rak seni tayin ettim, burası orman mıdır, de
ğil midir?» diyecek adam, «ormandır» veya 
«değildir» diyecek arkadaşlarım. Meclis kanu
nu çıkarırken bir çelişkinin içine düşebilir. 
Bunu da burada sizlere ayrıca hatırlatırım ar
kadaşlarım. 

Bu konuda çok önemli saydığım bir konu
ya daha değinmek isterim: Çok kısa zaman ön
ce burada ormanla ilgili Af Kanununu görüş
tük. Af kanunu tam çıkacağı sırada, bâzı ar
kadaşlarımız dediler ki, «çalılık» tâbirini kul
landılar orada, çalılıklardan açılmış olan dö
nüme kadar yerle ile ilgili suçlar affedilsin. Ve 
biz burada bunun aleyhinde bulunduk. Mah-
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zurlarını izah ettik. Ormanlar ancak ve ancak 
bu şekilde tahribedilebilir, azalabilir dedik. 
Kabul edilmedi; o fıkra maddeye girdi. İnanın 
ki, arkadaşlarım, bu kanunun veto edilmesine 
sebeboldu o ımadde oraya konulmak suretiyle. 
Gayemizi tahakkuk ettiremedik. Şimdi af tasa
rısı komisyonlarda ayrı ayrı görüşülecektir. 
öyle tahmin «derim ki, belki de, umumî affa 
kadar dahi uğraşmış olsak, o af tasarısını ye
niden Meclise getirip görüşeceğiz. 

Şimdi size buradan hatırlatıyorum: Bu mad
deyi, yani 6831 sayılı Orman Kanununun mu
vakkat 1 nci maddesini buraya (monte 'ettiğimiz 
takdirde; veyahut da o maddeyi çıkardığımız 
takdirde; bilin ki, arkadaşlarım Senatodan dö
necek, Senatodan dönmezse mutlaka veto edile
cektir. Size bunu açık olarak söylüyorum. 
Türkiye ormanlarının kısa bir zamanda tamamiyle 
yok olmasına bu memlekette kimse göz yuma
maz. Bunu size ayrıca burada izahı bir borç 
biliyorum arkadaşlarım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Reisicum
hur gibi konuşuyorsun ha... 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Bilmi
yorum işte, o zaman söyledik kabul etmedi
niz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Vetoyu s-en 
mi yapıyorsun?. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Hayır, 
niçin veto edildiğini size buradan izah ediyo
rum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Beraber mi 
konuştunuz 1 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Hayır 
Sayın Ataöv unutmayın ki, buraya niçin veto 
edildiğine dair esbabı mucibe geldi ve şimdi de 
tekrar ihtar ediyor, yani hatırlatıyorum, ih
tar etmiyorum size. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Tehdit 
et bari, ihtara lüzum yok; ihtar az gelir. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Hükümet de sen 
ol bakalım; haydi bakalım ihtar et. Zaten bi
ze ihtarlar geliyor... 

SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Bir 
parlâmanter böyle konuşmaz. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Arka
daşlarım, biz size ileride doğacak tehlikeler
den bahsediyoruz; ormanlarımız yönünden do
ğacak tehlikelerden bahsediyoruz. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Orman bakım 
memurunun üstüne yüklüyor bütün suçu, hem 
de geliyor burada tehdit ediyor. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Arka
daşlarım, belki şurada size izah edemedim. 
Orman Kanununun 19 ncu maddesi, «Orman
lara hayvan sokulması yasaktır» diyor. Ve 30 
milyon hayvan bugün ormanlarımızda otluyor. 
Diyorum ki, bunu burada bu kanunun görü
şülmesi sırasında, hayvan sahibiyle orman 
idaresi arasındaki bu nizayı burada halledelim 
diyorum. Bunun hallini muhafaza memurunun 
insafına bırakmıyalım diyorum. Hakikat bu 
merkezde. Maddeler geldiği zaman bunu ayrı
ca izah edeceğiz. 

Şimdi arkadaşlarım, sözlerimi şöyle topar
lıyorum. Biz istiyoruz ki orman köylüsünü de 
yokluktan kurtaracak, orman köylüsünü de 
bugün içinde bulunduğu durumdan kurtaracak 
maddeleri bu kanunda geçirelim. Daha önce 
Meclisimizde kabul edilen tasarımızda var
dır, komisyonca birleştirilmeden evvel Mecli
simizle gelmiştir. Bu maddeleri de bu kanun
da geçirmek suretiyle, orman köylüsünü kal
kındıracak tedbirleri almış olalım. Bunu isti
yoruz. Ayrıca, Meclisimizde beliren ve or
manlarımızı tükenmesi yönünden çok tehlikeli 
görlüğüm hususları burada arz ediyorum. 

Son olarak şunu söylüyorum: Şu günkü an
ladığım havaya göre, tasarı başka bir istika
mete sürüklenmektedir. Bir arkadaşımız da 
ayrıca 1945 yılında devletleşmiş oilan orman
ların, o zaman sahiplerimin müracaat edemedi
ğinden, bu işin farkına varamadığından yeni
den bir müracaat hakkı tanıyalım gibi bir tek
lifle de ayrıca buraya gelecektir. Onun için 
istikamet değiştirmektedir diyorum. Onun için 
de bir iki kelime söylemeyi kendime borç bili
yorum. 

1945 yılında ve 1951 yılında özel orman sa
hiplerinin orman idaresine, ormanlarını dev
letleştirmek üzere müracaat hakları tanınmıştır 
ve bunların bir kısmı o zaman ödenmiştir. 
Ödenmeyen, bugüne kadar muhakemeleri de
vam edenler de bugünkü carî usullere göre, 
mevzuatımıza göre ödenmektedir. Yeniden 
bu şekilde, memleketimiz için ormancılığımız 
için, bütçemiz için büyük tehlikeler doğura
cak bir önergeyi kabul etmek suretiyle, memle
ketin ormanlarını, yani Devletin olmuş bütün 
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•ormanları şahıslarınmış gibi gösterilmek sure
tiyle, Devleti milyarlarca lira borç içine sok
mak gibi bir duruma gitmiyelim. Bunu da bir 
tehlike olarak görüyorum. 

Görüşlerim şimdilik bunlardır. Maddeler 
üzerinde ayrı ayrı yeniden söz alıp konuşaca
ğım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 

gelmiştir. Sayın Komisyon. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Öner

genin aleyhinde... Hemıen komisyona söz ve
riyorsunuz. 

BAŞKAN — Önergeyi okutmadım efendim. 
Komisyona söz veriyorum. Sırada söz almışa 
son sözü vereceğim. Komisyondan sonna bir 
kişi daha konuşacaktır. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Bizim sıramız gelince mi böyle oluyor. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Sabri Kes
kin de söz istemiştir; kendilerine verilecek. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Anayasamızın 131 nci maddesi 17 . 4 . 1970 
tarihinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik üze
rine Hükümet Yüce Meclise bu maddeye uygun 
bir tasarı vermiş. Ayrıca iki Adalet Partili 
arkadaşımız da yine bu Anayasanın 131 nci 
maddesindeki değişikliğe uygun teklif ver
miş ; yine 74 milletvekili olan Cumhuriyet 
Halk Partisindeki arkadaşlarımız da, 131 nci 
maddeye uygun teklifler vermişlerdir. 

Komisyonumuz evvelâ Hükümet tasarısı ile, 
İhsan Ataöv arkadaşımızın teklifini birleştir
miş; fakat Hükümet tasarısı benimsenerek Yü
ce Meclise gelmiştir. Tasarı Yüce Meclise gel
dikten sonra, Cumhuriyet Halk Partisine mien-
sup 74 arkadaşımızın teklifi de Orman Komis
yonunda 45 gün içerisinde görüşülmediği için 
Yüce Meeliise geldi. Bu tasarı görüşülürken, 
Yüce Meclis, birleştirilerek görüşülmesi için 
Komisyonumuza tevdi etti. Komisyonumuz top
landı, Hükümet tasarısı ve tekliflerin birlik
te görüşülmesine karar verdi. Maddelere ge
çildiği zaman, Hükümet tasarısındaki madde
lerle, teklifteki maddelerin ayrı ayrı müzakere 
edilip, karara bağlanması istendi. Ve yaptı
ğımız müzakere neticesinde, Hükümet tasarısı 

benimsendi, diğer teklif kabul edilmedi. Hâ-
dise bu. Sayın özgüner arkadaşımız, orada, 
getirmiş olduğumuz 19, 34 ve diğer maddeler 
görüşülmedi» diyor. Halbuki orada enine bo
yuna müzakere ettik, oylamaya koyduk, oy
lamada Hükümet tasarısı kabul edildi ve Yü
ce Meclise geldi. Orada da, o reddedilen mad
delerin gerekçelerini ayrı ayrı gösterdik. 

Sayın Buyrukçu arkadaşımızın Hükümet 
tasarısına muhalefeti yok. Yalnız, 74 üyenin 
teklifi kabul edilmediği için o noktaya muha
lefeti vardır. Yoksıa, Hükümet tasarısına bi
rinci Komisyonda aynen iştirak etmiş, hattâ 
ikinci Komisyonda da kendi değiştirge önerge
leriyle iltihak etmiştir. Hâdise budur. Yani 
Komisyonumuz vazifesini bihakkın yapmıştır. 

Değerli arkadaşlarımız, ormanın bu mem
leket için servet kaynağı olduğu hususu üze
rinde ittifak etmişlerdir. Buna, Komisyon 
olarak teşekkür ederiz. Anayasanın 131 nci 
maddesinde de zaten, «ormanlar, Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. İşletilmesi de 
Devlete aittir» delmek suretiyle bunu belirt
miştir. 

Konuşan sözcülerden büyük bir kısmı, or
man bölgesindeki köylerin gerek yaşayışları, 
gerekse ormıan idaresi ile olan münasebetlerini 
dile getirmişHerdir. Yüce Mecliste, orman köy
lerinin içinde bulunduğu sıkıntıyı elbette bil
mektedir. Gönül arzu eder ki, iş sahalarını, 
kurulacak fabrikaları verimli ovalara değil, 
dağlık köylere, ormanlık köylere götürülsün, 
bu, aslında şarttır. Bir zaman, İtalya'dan mi
sal vereyim, bütün fabrikaları Po Ovasına 
topluyorlar, Kuzeyde, dağlık kısımda komü
nizm başlıyor. Bunun üzerine o zengin ova
lardan sökülen fabrikalar, dağlık bölgelere 
gitmiştir. 

Bu bakımdan, elbette ki buralarda yaşayan 
köylü vatandaşlarımızın hiç değilse baba oca
ğında, kendi iş sahasında, kendi kazancını 
temin edecek bir işe kavuşması yararlıdır. Bir 
kere, bu mesele 1937'den beri devam etmekte
dir, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
ormanlarımızın sınırı nerede başlar, nerede 
biter1? Vatandaşlarımızın tarlası, bağı, bahçe
si nerede başlar, nerede biter? İşte bugüne 
kadar bunu halledemedik. Anayasanın 131 
nci maddesinde değişiklik yaptık. 1961 Ana-
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yasasının yürürlüğe girmesinden önce, madde; 
ilmen ve fennen orman vasfını kaybetmiş olan 
bağ, bahçe, zeytinlik, tarla, şehirlerin yerle
şim yeri diye genişletilmiştir ve bu madde ka-' 
bul edildiği zaman mahkemelerdeki onbinlerce 
dâva ortadan kalkacaktır. 

Yine, 7 nci madde ile orman kadastrosunu 
getirmişiz. Oraya kimlerin gireceği, nasıl 
çalışılacağı ayriyeten 7 nci maddede tadadedil-
miştir. Bu, getirilmiş olan tasarı, 6831 sayılı 
Kanunun işlemesi için âdeta bir anahtardır. 
Biz, komisyonları süratle çalıştıracak ödeneği 
bütçelere koyup, bunların adedini çoğalttığımız 
zaman, vatandaşla idare arasındaki ihtilâf 
süratle halledilerek, hem ormanların tahribi 
önlenecek, hem de vatandaş, «benim malım 
şurasıdır diyebilecek». İşte, Kanunun getirdi
ği yenilik budur. Ve üç iş mevsimi geçmiştir. 
1970 iş mevsimi, 71, 72... İnşallah bu kanunu 
çıkarırız, 1973 Nisanından itibaren komisyon
lar vazifelerine başlar, birçok davalar, ihti
lâflar halledilir. Bir kısım arkadaşlarımız bu
rada söylediler. Bursada, yapılan binanın, 
orniıan sahası olduğu gerekçesiyle yıkılması 
isteniyor. Elbette bunlar halledilecek. Neresi 
orman sahasıdır, neresi değildir? Bu gelen 
tasan bunları halledecektir. 

Bu bakımdan, arkadaşlarımızın büyük an
layışı ile, tasarının süratle kanunlaşmasında 
büyük faydalar vardır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Sabri Keskin. 

A. P. GRUBU ADINA SABRI KESKİN 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; 

Sayın Buyrukçu konuşmasalardı, bendeniz 
tekrar huzurunuza gelmeyecektim. Daha önce 
bâzı arkadaşlarımla beraber müştereken verdi
ğimiz bir önerge vesilesiyle burada hiç zihni
mizden geçirmediğimiz, asla tasavvur etmedı-
ğmiz brtakım meseleler ortaya koymak sure
tiyle vahim bir tablo çizdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Buyrukçu, 
konuşmıaismı dikkatle dinledim, her halde ken
di grupları adına Sayın Ahmet Şener tarafın
dan yapılmış olan konuşmayı dinlememişler. 
Benim vardığım netice bu. Çünkü, hatırla
yacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına konuşan Sayın Şener, burada, mevcut 
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tatbikatı misallerle ortaya koydu ve hattâ fo-. 
toğraflarını ibraz etmek suretiyle, turistik bir 
belge almış bulunan Uludağ'daki1, milyonlar
ca liraya çıkmış bir otelin, ormıan sayılan bir 
sahaya yapıldığından bahisle yıkılmasına te
vessül edildiğini, tebligat yapıldığını burada 
ifade etti. 

Aziz arkadaşlarım, bizim verdiğimiz öner
geyi, çok değerli yine bizim partimizin dışın
da, hattâ Sayın Buyrukçu'nun partisine men
sup, Halk Partisine mensup bâzı arkadaşlarla 
beraber verdik. Bunda alınmış bir grup ka
rarı ve saire bahis mevzuu değildir. Ancak 
köylünün içinde bulunduğu sıkıntıyı, mevcut 
tatbikatı izale etmek, hakkaniyet dâhilinde 
meseleleri halletmenin yollarını aramak için bu 
önerge verilmiştir. Aradan bir müddet geçtik
ten sonra önergeyi veren arkadaşlar tarafın
dan, Anayasa Mahkememizce ittihaz buyuru-
lan karar da nazara alınıp, gözden geçirilmek 
suretiyle, biraz sonra 1 nci çerçeve maddesi 
görüşülürken okunacağını umduğumuz öner
geyi, eski önergemizi tadilen Yüce Meclis hu
zuruna sunmuş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, çekilen ıstırap nedir? Bunu 
kısıaca huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 
Şimdi, bugün tatbikatta Orman Kanunumu
zun, 6831 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci 
maddesi vardır. Muvakkat 1 nci maddede 
«Bir yerin orman sayılıp sayılmıyacağı hususu, 
Tıarım Bakanlığınca belirtilir» denmektedir. 
Bir kadastro mahkemesi, mvecut hüküm Ana
yasa ile bağdaşmadığı noktaî nazarına ulaştı
ğı için, Anayasa Mahkemesine müracıaat et
miş. Gerçekten de bir dava görülmektedir. 
Bu davada orman idaresi taraftır, davacı ve
ya davalıdır. Düşünülebilir mi, başka bir em
sal gösterilebilir mi, muhterem arkadaşlarım? 
Bu ihtilâf mevzuu yer Bakanlıktan sorulacak, 
yani davada taraf olan, davacı olan Bakanlık 
hâkim yerine kaim olmak suretiyle «burası or
mandır» veya «değildir» diyecek ye mahkeme 
Bakanlığın bu mütalâasıyle hiç bir tetkikat 
yapmak imkânına sahip olmadan, keşif yapma 
imkânına sahip olmayacaktır, hattâ serbest 
çalışan orman mühendisleri veya ziraat mühen
disleriyle mahallinde totkikat yapma imkânına 
sahip olmadan, Bakanlığın verdiği bu müta
lâaya göre hüküm tesis edecektir. Bu, aslında 
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-müstakil yargı erki ile bağdaşan bir husus de
ğildir. 

Anayasa Mahkemesi iğin ağırlığını idrak 
ederek, «gerçekte böyle Tarım Bakanlığınca 
belirtilir, denmekteyse de, Tarım Bakanlığı
nın belirtm esiyle mahkeme bağlı değildir. Mah
keme, yine tetkikatını yapabilir» demiş. Ana
yasa Mahkemesinin gerekçesinde bu var. Biz 
ne yaptık, muhterem arkadaşlarım? Verdiği-
ımi'z önerge biraz sonra okununca görülecektir. 
Aynen Anayasa Mahkemesinin gerekçesini 
esas alklık. Orman Kanununun muvakkat 1 
nci maddesinin yerine ikame etmek istediğimiz 
hükümde diyoruz ki, «Orman Bakanlığından 
bir yerin orman sayılıp sayılmıyacağı hususun
da gerekçeli mütalâa sorulsun.» Ama hâkim 
bu mütalâayı tatminkâr bulmaz ise, hâkim 
diğer emsal davalarda olduğu gibi, bilirkişi' 
marifetiyle tetkikat yapma imkânına da sa
hip dlsun ve neticede vicdanî kanaatini1, gerek 
bilirkişilerin mütalâası, gerekse Orman Ba
kanlığının gerekçeli mütalâasını nazara almak 
suretiyle tesis etsin. Bundan, herhalde Tür
kiye ormanlarının üç beş sene içinde mahvol
masını, efendim bu istikamette bir düşünce
nin varit olmasını çıkarmak öyle zannediyo
rum ki, biraz meseleyi büyütmek mânasına 
gelir. Bu da, bize asla isnat edilmesi müm
kün olmayan bir niyeti burada bize isnat et
mek mânasına gelir, muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi, madem ki Anayasa Mahkemesini 
işimize geldiği her yerde bir hukuk otoritesi 
olarak, bir temel mesele olarak zaman zaman 
ele alıyoruz, o zaman hep binlikte - aksi gö
rüşte olan arkadaşlardan da rica ediyorum -
Anayasa Mahkemesinin mütalâasını ortaya ala
lım. Bizim yaptığımız iş, bugün fiilen tatbikat
ta işlemeyen Anayasa Mahkemesinin mütalâası
nı mahkemelerde işler hale getirmeyi temine 
matuf bir gayrettir. Başka türlü maksatların 
izafe edilmesi asla doğru değildir. 

Sırf bu hususu belirtmek için huzurunuzda 
bulundum, teşekkürlerimi arz eder, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesini 
okutuyorum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
, Görüşülmekte olan Orman Kanunu hakkın

da kâfi derecede görüşme olmuş, durum ta

vazzuh etmiştir. Kifayeti müzakere arz ede
rim. 

Kars 
Musa Doğan 

[BAŞKAN — Sayın Mehmet Seydiıbeyoğlu, 
kifayet aleyhinde, buyurun. 

MEHMET SEYDİIBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, kifayet 
aleyhinde söz alışımın sebebi, meselenin. tam 
mânasıyle vuzuha kavuşmasını temin düşünce-
siyledir. 

[Bendeniz, bu geçici komisyonun üyesi bulu
nuyordum. Faikait bir yanlışlık eseri olduğunu 
görüyorum. Ben, komisyonun kararma muhalif 
kaildim. Muhalif olduğumu da belirttim. Sayın 
Balkan, bu komisyonun son müzakeresinde bu
lunmadılar. Sayın Müsteşar vardı, Sayın Orman 
Grenci Müdürü vardı. Diğer temsilciler de var
dı. Fakat dikkat buyurursanız, tasarıda nıe is
mimden bahsediliyor, ne isimim var, ne de muha
lif bulunduğum yolunda bir şerh vardır. O gün 
toplantıda bulunmayan Sayın Mehmet Türk
menoğlu'nun ismi açılmış ve kendisine imzalat
tırılmış ve bu suretle bu tasarı burada görüşü
lüyor. E, imkân verin ki, bunları açıklayayım. 
Biz de muhalif kaldığımızı anlatmak imkânını 
bulalım. 

Yine bir sayın arkadaşımız, - bendeniz de 
bir önergeye imza atmıştım - buraya geldi, dün
ya yıikıimışcaısına, yahut yıkılıyormuşeasına bu
rada beyanda bulundular. İmkân verin de bun
ları anlatalım. 

iSayın arkadaşlarım, hiçbir konu kimsenin in
hisarında değildir. Bunu iyi bilmek lâaımdır. 
Çekilmeyen ıstırapların, ormıancı zihniyetiyle 
çaresi bulunamayacağı kanısındayız. Bu itibar
la kifayet aleyhinde söz aklım. Bu imkânın ta
nınmasını arfcadaşi arımdan rica ediyorum. 

Baygılarımı sunanım. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Kifayet
le ilgili olarafk bir kişiye mi söz veriyorsunuz 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki kifayeti mü
zakere takririni oylarınızla arz ediyoırunı. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir, 
efendim. 

Maddelere gecikmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— 708 — 



M. Meclisi B : 26 

Müısıtaaeliyıdt teskeresinde, önceden alınmış 
karara rağmen, öncelikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
6831 sıaıydı 'Onmanı Kjattımnıuaıııııı fcâzı mjaldidlelieri-
ııin ıdağişıtMlm^slbita yıa boı (kaanunıa tür l:k bnaıdıle 

leMıenımısfiDrts ıdlajiir (fcaaıluaı taaarıSi 
{Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

2, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde dieğıiştirıilmiştir. 

IBAŞIKAN '— 1 nci madde, çerçeve madde 
bulunduğu cihetle... 

AHMET SENEK (Trabzon) — Grup adına, 
çerçeve madde üzerinde söz istiyoruz, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN" — Çerçeve maddesi üzerinde de 
görüşmek istiyorsunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — En sonunda 
müzakere edilip oylanaeafcsa, mesele yek. 

BAŞKAN — Çerçeve maddesi en sonunda 
müzakere edilecek ve en sonunda oylanacaktır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Şimdi 1 nci 
maddeyi oylayacak mısınız1? 

BAŞKAN — Hayır oylannayacağım tabiî. 
Oylamam mümkün mü? Orada bahis konusu 
olan maddeler kabul edilmeden 1 nci maddeyi 
nasıl oyunuza arz edebilirim? 

AHMİET ŞENER (Trabzon) — Oklu Saym 
Başkan, oldu. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Keskinin beyan 
•ettiği hususta çıerçıeve maddesinin müzakeresini 
ve oylamasını yapmayacağımız cihetle, çerçeve 
maddesinde yer almayan muvakkat madde bi
rinci madde ile ilgilidir, metinde yektur. Sonun
da, bahse konu olan önergeyi işleme koyacağım, 
Genci Kurulun ittihaz edeceği sonuca göre, ya 
çerçeve maddesini olduğu şekliyle veyahut Ge
nel Kurulun ittihaz edeceği karar veçhile oyla
rınızla arz edeceğim. 

ıMadde 2. — 15 . 10 . 1961 gününden önce bi
lim ve fen bakımından orman niteliğini tam ola
rak kaybetmiş yerlerden; 

a) iSu ve toprak rejimine zarar vermeyen, 
arman bütünlüğünü bozmayan ve imar, ıslah 
edilerek devamlı ürün alınan verimli kültür aııa-
zisi halinde gelmiş tarla, bağ, nncyvalık, zeytin
lik .gibi çeşitli tarım alanları ile hayvancılıkta 
kullanılmasında toplum yararı bulunan otlak, 
kışlak, yaylak haline gelmiş yerler, 
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ıb) Şehir, kasaba ve köy yapılarının (dağı
nık evlerde her çeşit yapı ve tesisler haricoimak 
üzere) toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalar, 

Onman sınırlan dışına çıkarılır. 
Evvelde sınırlaması yapılmış ve fakat yukar-

dafci fıkra hükümlerine uymadığı Onman Bakan
lığınca anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç. on yıl içinde orman kadastro komisyonların
ca yapılır. 

Yleniden yapılacak orman kadastrosunda da 
bu madde hükümleri uygulanır. 

'Geçici 1 nci maddeye göre yapılacak belirt
melerde, bu maddede yazılı hükümleri uygula
maya Orman Bakanlığı yetkilidir. 

Bu madde hükümleri yanan orman sahala
rında hiçbir suretle uygulanimaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şiekil ve 
'esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak tüzük
le belli edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın Üye?.. 

•Demokratik Parti Grubu adına saym Dağ-
daş, buyurunuz efendim; 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(ıKoriya),— Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri; 

Görüşülmekte olan Kanunun tümü hakkın
da görüşlerimizi arzettiğim zaman, Komisyon 
ve Hükümete tamamlayıcı bâzı sorular sormuş 
ıva tamamlayıcı bilgiler aldıktan sonra da «Gö
rüşlerimizin açıklanmasına devam edeceğiz» de
miştim. 

Evvelemirde hemen şunu söyleyeyim ki, 
Dünyanın her medenî memleketinde olduğu gibi 
bizim memleketimizde de bâzı şeyler vardır ki, 
hem medeniyetten bahsedip, hem tekâmülden 
bahsedip, hem medenî millet olduğumuzu iddia 
©dip, ondan sonra da hakikaten en geri memle
ketlerde dahi emsali görülmeyecek şekilde po
lisiye tedbirler, cezaî tedbirlerle ekonomik bir 
kaynağın geliştirilmesine çalışmak, bir nevi abes
le iştigal mânasını taşır. 

Bu münasebetle hemen şunu söyleyeyim ki, 
adam öldüren ai'f edilmiştir bu Meclislerde, şu 
veya bu esbabı mııciıbelere dayanarak,. Şu veya 
Ibu şekilde ceza giymıiş çeşitli suçlardan Türk 
vatandaşları gene Yüce Meclisin atıfetine maz-
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ıhar olmuştur. Ama- hiç sucu yokken, âdeta bâzı 
kanunî müeyyidelerle kendi malının hırsızı du
rumuna getirilen, uydurma sebeplerle bir çalı 
kestin diye maihkemeierde süründürülen, ondan 
ısiaııra da türlü eza ve cefaya talbi olan bu orman 
köylüleri hakkında Yüce Meclisin 'karara bağla
dığı Af Kanununun yeniden Meclise iadesi bize 
üzüntü vermektedir, fevkalâde üzüntü vermek-
tedir. Bu üzüntü, elbettcki orman içi köylüleri
nin ıstırabını veya ornranlçi köylülerinin ıstı-
ralbıuı dile getirirken onları istismar edip siyasî 
bir yatırım mânasını taşımamalı. Mutlak mâna
da insanîdir, mutlak mânada ekonomiktir, mut
lak mânada ilmîdir, mutlak mânada gerçekçi 
(bir düşünceldir. 

Nasıl çalışacaksınız Sayın Bakan o köyde? 
Bir köyün % 5ü'sini mahkemelerde süründüre
ceksiniz, bir köyün % 30'unu, 40'mı, hapisane-
lordc tutacaksınız, ondan sonra da onun akra.ba-
lanyle onun komşularıyle, onun hısımlarıyle 
beraber ormanı yeniden ihya edeceksiniz, yeni
den ağaçlandıracaksınız, yeniden bakım işleri 
söndüreceksiniz. Bu nerede görülmüştür, müm
kün müdür'? Müm'kün müdür bu? Mümkün de
ğildir. Aslında köklü ekonomik tedbirlerle bu 
işin içine girmediğiniz müddetçe, sadece, sadece 
sizin güzünüzün içine bakarak bölgenin veya iş
letmenin verdiği on günlük, yirmi günlük, kırk 
ıgünlük kesim veya tasım işleriyle beş nüfusu, 
yedi nüfusu, sekiz nüfusu idameî hayat ettirme 
gayretinde bulunan bir aile reisini, bir çalıyı 
sürüklemiş götürmüş, bir çürüme'kte olan ağacı 
götürmüş, damgalanmamış, şu olmuş, bu olmuş 
sefbleibiyle hapisaneler de süründürürseniz onla
rın çocukları da, onların torunları da sizden ebe
diyete kadar, şikâyetçi olur Sayın Bakan, şikâ
yetçi olur unutmayalım bunu. Teveccühünü ka
zanalım. Münasebetlerimizi ekonomik ölçüler
de geliştirelim, büyük ölçüde teknikle, teknolo
ji ile barıştıralım. Ormandaki verimi bir metre
küpten üç metreye çıkarmanın yolu bu. 

Dünyanın hidkir yerinde Devlet bütçesinden 
onman d'lkıtirilerniez. Nitıeikim dünyanın hiçbir 
yerinde de, medenî ölçülerde yani, bizim reji
mimizi benimseyen nıemklketlerde diyorum, bi
zini rejimimizi benimseyen memidk'etlerdo, aç:ik 
'Clkiono<üuye dayalı memleketlerde hiçbir yerde 
Devlet pamuk diktirmez, pa.mıık hasadı yaptır
maz. Devlet paımdk hasadını, pamuk diktirme-
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sini kolaylaştırır, onun tedbirlerini alır; veri
mini antiiimaik için kredi mekanizmasını gelişti
rir; tohumunu ıslah etime yolunda yardımcı 
olur. Çeşitli ekonomik, çeşitli teknolojik kıstas
lara başvurur, topraktan azamî verimi almaya, 
milletlini veya toprakta çalışanları teşvik eder. 
Biz ne yapıyoruz? Yaptığımız iş ne? Seçme ke
sime dayanan bir amenajmaıı sistemi, bilmiyo
rum ben bıraktığını zaman 3,5 nı3'tıe idi, 4,5 
m3'e doğru gidiyordu, şimdi olsa olsa 6 GOO 000 
m3. 3,5 milyonun üstünde orman köylüsü, bu 
3,5 milyon m3 keresteyi kesecek, dışarı çıkara
cak ve yaşatacak. Tabiri caizse Nasrcddin Ho
canın diken hikâyesine benziyor orman köylü
süyle onman münasebetleri. Yani diken dikecek, 
bitecek, koyunlar geçeceık, koyunların tüyü ora
ya ilişecek:, toplayacaklar, götürecekler, eğire-
cokler, satıp borç ödeyecekler. Bugün sistemi 
bu. Mümkün değil bu, mümkün değildir. Soru
nuz; değerli tdknik eleman arkadaşlarınız yanı
nızdadır, bu konuları çok defalar münakaşa et
mişizdir sabahlara kadar münakaşa etmişizdir. 
Hart'tâ dünyanın en ileri gelmiş olan orman ının-
taıka kırın in, o rai an memleketlerinin tutumla rı 
üzerinde durmuşuzdur. 

İyi hatırlıyorum; silvi kültüre dayalı yaş 
sınıflarına göre amenajraan konusunda, teknik 
görüşlerin müzakeresi sırasında bir değerli ar-
kadaşıma sormuştum, demiştim ki; «Bu silvi 
kültüre dayalı yaş sınıf harına göre amenajman-
da tıraşlaıma (kesimleri de olacak. Ormanlar bir
den bire bu seçme kesimde, aydınlatma, kesimin
de olduğu gibi, şu veya bu.ağacı beğeniyorum, 
şunu çıkaracağım, bunu bırakacağını olmaya
cak. Aısbnda fevkalâde boşalmış olan orman sa
hasını yeniden ağaçlandı um ak için ileri memle
ketler neler düşünmüşlerdir? Bu konuda değer
li hocamın da çek gezileri vardır. İsveç'i de bi-

] lir, Almanya'yı da bilir, İspanya'yı da bilir, İs-
ü viçre ormanlarım da bilir, hepsini bilir. Oralar-

drikl halik - orman münasebetlerini de çek iyi 
\ bilir, çeik iyi bilir. İşte gönlümüz istiyor ki, bi-
I zim milletimizi do bir İsviçreli gibi, bizim or-
i nıaıı çiftçimizi de bir İsviçreli orman çiftçisi, 
| köylüsü gibi görsün sayın hoca. Günlüm istiyor 
| ki, bizim onman köylüsünü de değerli bocanı İs-
j vcç'tdki orman köylüsü gibi günsün; o müna-
\ sebetlciii tedv'n icln çareler getirsin. Polisi ve 
i leoyu devletçi taassup içinde her sene oO 000, 
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100 000 orman dikeceğim, onu da kim dikecek, 
sahibi kimidir, nasıl korunacak, hiçbir iktisat, 
hiçbir emniyet tedbirine dayanmayan bir or
mancılık politikasıyle bizim, birim alanından 
azamî veriani almamız, orman kaynaklarını ge
liştirip, Gİkonoıminin tükenilmez bir kaynağı hali
ne getirmemiz mümkün değildir. Ancak, demin 
dıe söylediğim gibi, fidanlık konusunda, yeniden 
ağaçlandırma konusunda, kredi nıeikanizmasın
da, köylüye olan münasebetlerinde Devletin eko
nomik tedbirlere başvurmak suretiyle mümkün
dür. Yıclksa tdk ağacı kesti, iki ağacı sürükledi, 
ormanda bilmem sununa kargı geldi, muhafaza 
(memuruna şunu dedi, muhafaza memuru bunu 
dediyle mahkemelerde vatandaşı süründürmek-
le, dosyaları kab arıtım akla ormanların gelişmesi 
elbette mümkün değildir. • 

ıSaym Başikan, maddenin üç buuduna inmek 
suretiyle sebeplerini vazetmek için de biraz de
rinlere girmek ieabediyor. Aksi halde kristal 
Icştirme, hey'kelleşitirme mümkün olmuyor. O 
bakımdan biraz konuşmamı uzatıyorsam kusu
ruma bakmayın. Fikirlerimizi formüle edip ve 
hangi ölçülier içerisinde bu iddialarda bulundu
ğumuzu izah babındandır uzatmamızın sebebi. 

Yine iyi hatırlıyorum, bir gün sorumluluk 
taşıdığım günlerde Aslan Köye gitmiştim. Ora
da vatanperver orman mühendisleri, başmüdür
leri, aamıanm valileriyle beraber köye gittik. 
Aslan Köy, büyük ölçüde bir orman kaçakçılı-
ğıyle itham edilmiş beldelerimizden biridir. Ve 
orada 100 000 hektarın .üstünde bir sahanın çı
rılçıplak kaldığını müşahade ettik. Köylülerle 
toplu halde münakaşa ettiik durumu. Sizi temin 
ederim ki, değerli milletvekilleri, oradaki Aslan. 
Köylüler, orman konusunda ormancılığın termi
nolojisiyle bize hitabediyorlardı. Ve diyorlardı 
k i ; 

«Sayın Bakan, biz sizden şimdi hiçbir şey 
istemiyoruz,, istediğimiz şey şudur:» - ormanda 
bunu Sayın Özgüner arkadaşım da çok iyi bilir -
«Senelerden beri biz burada tahtaeılık yaptık, 
kaçakçılık yaptık, döğencilik yaptık ama bitten 
pireden kurtulamadık. 100 000 hektar ormanı 
yedik ama karnımız da doymadı, çocuklarımı
zın yüzü de gülmedi. Şimdi 5 000 hektar üs
tünde şeftali ve elmamız var. 7 000 000'un üs
tünde para kazanıyoruz. Görüyorsun buraya 
scutrallar kurduk. Saatte 600 tonluk su vere

bilecek kapasitede derin kuyu su pompaları s-a-
tmaldık. Ortaokul yaptık. Evlerimize de gazlı 
buz dolabı aldık. Şimdi size ikram ettiğimiz kar
puzu o buzdolabından getirdik. Gazlı elektrik 
gelse o da olacak. 100 000 hektar onmanı yedik 
bitten kurtulamadık ama, 5 000 hektarlık şef-
taliiik ve elmalık bize bu saadeti getirdi. Sizden 
Hükümet olarak, Devlet olarak ricamız şu: Bi
rincisi, bizim şeftalimizi, elmamızı Mcnun üze
rinden değil de Ereğli - Ayrancı üzerinden gön
derin; çünkü iklim değişiyor, oraya götürdük. 
mü çürüyor; son turfanda biziz.» dediler. «Eğer 
Ereğli - Ayrancı üzerinden Ankara'ya gönde
rirseniz, bizi muhafaza tesislerinden de büyük 
ölçüde kurtaracaksınız. Birinci ricamız bu. 

İkinci ricamız da, ormancı • kardeşlerimize 
rica ediyoruz. Bak buraların hepsi çıplaklaştı, 
biz de biraz suçluyuz ama en büyük suç sizin
dir» dediler. «Şimdi gelin buraları ağaçlandırın, 
erozyonu önleyin, yağmuru çoğaltın, biz de aşa
ğıda elmalarımızı sulayalım, ama bizde amele 
bulamayacaksınız; yek artık amelemiz.» dedi
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun içinde bü
yük bir ekonomik felsefe yatıyor. Değerli or
mancı arkadaşlarıma o zaman da söyledim, şim
di de söylüyorum. Geliniz elimizi bu polisi ted
birlerden çekelim, millet iiçinde geniş ölçüde 
dedikodu mevzuu olmuştur; Af Kanununun ge
riye bırakılmasına, Orman Bakanlığının ileri ge
lenlerinin scbeboldukları iddiaları vardır. Geti
riniz şu atıfeti, kurunuz teknik güçle millet 
arasındaki barışı. Getiriniz bu Af Kanununu. 
Biran önce bu milleti, bu onman köylüsünü de 
bu zulümden kurtarınız. 

iSayın Başkan, demin demiştim ki, Orman 
Kanununun 2 nci maddesini Anayasanın 131 
nci maddesindeki değişikliğin ışığında tedvin 
edildiği, esbabı mucibe olarak sürüldü. Ama 
fevkalâde noksandır. O kadar fevkakâde nok
sandır ki; ilerdeki kaosu ortadan kaldırma 
değil, daha büyük kaoslar yaratacak şekilde 
getiriyoruz. 

Neyi getiriyoruz? Henüz dikilmiş, verime 
yatmış olan zeytinliklerle geftaİilikleri veyahut 
da bir kısım narenciye bölgesini çıkarıyorsun? 
Peki ıgerisi ne olacak? Bu iş devam edecek, bu
nu durduramazsın, mümkün değildir. Bugün 
iSilifkede ve Erdemlide denizden su alıp, şose-
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nin üstünden aşırıp aküdüklerle 'borularla, taşı 
delip ve orman mıntıkası saydığın yerlerde na
renciye, zeytin dikiliyor. 

TURHAN Ö2GÜNER (İçel) — Hem de ka
yaların üzerinde, 

BAHRİ DAÖDAŞ (Devamla) — Amonyum 
nitrat gübresi bir matah oldu, gübre olarak 
kullanılmıyor da, patlayıcı madde olarak kul
lanılıyor. Dinamit ıbulamadığı için onunla pat
latıyor. Bunları önleyemezsin ki... O halde bu 
tarif doğru değildir. Bu sınırlama da yeterli 
değildir. Bu sınırlama, ne vatandaşa bir hayır 
ve emniyet sağlayacak; ne do hakiki orman 
sahasına bir hayır sağlayacak; bu mümkün de
ğildir. Daima kaoslar yaratacak 'geçici bir hü
küm niteliği taşıyor. Esasen devamlılık arz 
«den bir teklif değildir, mümkün değil bu. Bu
nun mümkün olması için, demin de söylediğim 
.gibi, 'geçici ve görünen şeyi, «Canım ne de ol
sa iP.arlâmento bunun üstünde duruyor. 5 - 10 
tane de zeytinci, nareııciyeciyi de susturaca
ğım» şeklinde kanun getirirseniz, ormanı bir 
çıkmaza ve açmaza sokacaksınız. Bu mümkün 
değildir. 

belliniz, nereyi sınırlayacağımızı ilmî olarak 
'katiyetle tespit edelim, ona göre direktif ha
line getirip, buna !göre sınırlama üslerine giri
şelim. Yarı palyatif tedbirlerle bu işi yapamaz
sınız, imümkün değildir, dünyanın hiçbir yerin
de de mümkün olmamıştır. 

Bakınız Sayın Hocam, işte İsveç'in orman
lar hakkındaki kanunu elimde, ne diyor? «Yal
nız ve yalnız orman 'bitkilerinin yetiştirilece
ği yerler, ormandır» diyor. Tarifi böyle yapı
yor. 

ıSize, bize benzeyen çok iyi bir yer daha söy
leyeyim: İtalya''da «Rcâkumı 600 metrenin üs
tünde olacak». Ondan sonra da «2 500 Lirete 
kadar gelir sağlayan yerler» i dağlık ve orman
lık bölge olarak tarif etmiştir. <xetirdiklcriniz-
de bu var mıdır nerededir? 

Ne dedik? Ekonomik bir kaynak ve devam
lılığını sağlamak için bunları söylüyoruz: Ne
rededir? Bunun içinde var mıdır? Bu, yarım 
yamalak şeylerle geçiştirilir mi, mümkün mü
dür? 

Ormanı hakikaten devamlı ekonomik bir 
kaynak haline sokmak istiyorsanız; evvelâ or
man - halk münasebetlerini - demin dediğim 

ölçüler içerisinde geliştireceksiniz. Köylüsüz 
ormancılık, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı 
gibi, bizde de yoktur. Onu orada tutmanın yol
larını geliştireceksiniz. Bu madde münasebetiy
le söylüyorum: Aksi ıhakle tahribin önünü ala
mazsınız, mümkün de değildir. 

Hangi memurun yevmiyesi kıstelyevm olur
sa, hanginizin maaşını keserlerse gelip feryat 
etmeyiz? Bunu ne zannediyoruz, yani hu yer
leşme, kendiliğinden bir yerleşme midir? O, 
1 000 senelik bir yerleşmedir, o yerleşmede akıl, 
fikir ve ekonomik kıstas vardır. Bu yerleşme 
1 000 sene evvel olmuştur, ama niçin olduğunu 
her halde değerli Hocam benden iyi bilir. Onu 
dışarı çıkarma da mümkün değildir. Nereye gö
türeceksiniz? Nerede ve ne vereceksiniz? Koy
duğunuz kanunlarda zaman ölçüsünde Anaya
sada orman içindeki köyleri başka yerlere gö
türmek bir tedbir midir? Nereye 'götüreceksiniz? 

Nüfus 80 milyona gidiyor. Toprak Kanunu geli
yor, orada da bir münasebetle konuşacağız. Sen 
20 milyon hektarı bir yana alacaksın; içinde
ki 3,5 milyonun refah seviyesi üzerinde tered
dütler göstereceksin, hapishaneleri dolduracak
sın ; ekolojinin, hem de tabiî şartların en mü-
saidolduğu yerlerde; ondan sonra da Konya'
nın bozkırında geleceksin, 13 dönüm verecek
sin, milleti geçindireceksin, bu mümkün mü
dür. Bunlar mümkün değildir. 

Bunları içine alacak, köklü ve esaslı bir ta
rif getirmenizi beklerdik. Ona göre esaslı su
rette ilme istinadeden değil de; öyle uydurma, 
sübjektif görüşlere dayalı, administratif ka
rakter taşıyan komisyonlarla hiçbir şey halle
demezsiniz. Hem de toprak klasifikasyon hari
talarının, ekonomik haritalarının geliştiği 20 nci 
Asır dünyasında, uydurma 3 - 4 tane komisyon
la bunu halletmek mümkün değildir, ilme ve 
ekonomiye oturtturacaksınız, sınırlar öyle ola
caktır. Böyle olmadığı müddetçe, bu kaos daima 
devam edecektir, bu zülüm devam edecektir. 
Orman köylüsünü bu zulümden behemahal kur
tarınız. Türk ormanını kurtarınız. En güzel 
ekoloji şartlarımıza sahibolduğumuz toprakla
rımızı değerlendiriniz, kurtarınız. Bunun üzeri
ne eğilmeye mecburuz. Hiçbir doktriner görüş, 
ütopik görüş, ilmin ve ^ekonominin dışındaki 
hiçbir görüş faydasızdır; boşuna kendimizi yor-
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mayalım. Bu kıstaslar içerisindeki her kanun 
teklifine, elbette varımızla yoğumuzla varız. 

Şimdi bir önerge vererek teklif ediyoruz: 
Bu Kanunun. 3 ncü maddesini aşağıdaki hu

suslarda hem bugünün hem de yarımn ormanı
nı içine alacak; hesm bugünün ve hem de yarı
nın orman köylüsüne saadet getirecek bir tarif
le sınırlamaya gidelim, yine Anayasa'nın 131 
nci mdadesi gereğince yapalıan diyoruz. Tekli
fimizi okuyor ve Yüce Başkanlığa sunuyorum: 

«Toprak ve topografya özellikleri ve eroz
yon 'gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle ekolo
jik, teknik ve ekonomik şartlar bakımından kül
tür bitkileri yetiştirilmesine elverişli olmayan, 
topralk ve su muhafaza tedbirlerinin alınması 
ve birim alamdan azamî verim elde edilmesi ve 
yalnız orman' teşkili suretiyle mümkün olan, her 
türlü bitki örtüsüne sahip veya örtüsüz arazi
lerle yanan orman sahaları, orman sayılır.» 

Sınırlamada hedef. «Buna göre; Teknik, eko
nomik, ekolojik bakımdan gerekli şartlan, ha
iz olanı ve 3 hektardan büyük delicelik, sakız-
lık, harnupluk veya diğer yabanî meyve ağaç
ları ; 

Teknik ve ekonomik vıe ekolojik bakımdan 
gerekli şartları haiz olan tesis edilmiş aşılı zey
tinlik, aşılı kestanelik, emekle yetiştirilmiş fin-* 
diklik, çay ve narenciye bahçeleri ve her nevi 
meyvelikler; 

Devlet ormanlarının dışında bulunan park
lar; 

Devlet ormanları dışında bulunan şehir, ka
saba ve köy mezarlıklarının her nevi ağaçlık
ları j 

Sahipli arazide bulunan ve civarındaki or
manlardan tabiî olarak yetişmeyen ağaç nevile-
rinin bulunduğu yerler; 

Ekolojik, teknik ve ekonomik şartları haiz 
ve ziraat yapılmakta olan 3 hektardan büyük 
ziraate elverişli sahalar. 

Devlet ormanlarına bitişik olmayan ve yüz
ölçümü 3 hektardan) yukarı bulunmayan sahipli 
arazideki her nevi orman ve ağaç ve ağaççığı 
toplulukları; 

Sahipli arazide ve muhitin hususiyetlerine! 
göre yetişmiş ve yetiştirilecek fıstık çamlıkları, 
palamut meşelikleri; 

Ekolojik şartlara göre, teknik ve ekonomik 
olarak kültür bitkileri yetiştirilmesine uygun 

olan, sazlık, makilik, fundalık ve çalılıklarını 
kapadığı saha, 

Şehir, kasaba veya köy iskân topluluğu için
de kalan yerler, 

Orman sayılmaz.» şeklindeki bir sınırlama
yı esas alan, şümullü bir 2 nci madde değişik
liği ile deımin söylediğim gibi; hem bugünün, 
hem geleceğini ormanının hududunu,: ilmin, eko
nominin, teknolojinin;, ekolojinin ışığında tespi
tinde Büyük Meclise düşen görev büyüktür. 

Bizden irşat etmek, takdir Yüce Meclisin
dir. Takririmizi Yüce Başkanlığa sunuyoruz, 
İcabettiği takdirde yeniden söz almak üzere 
hepinizi hürmetle selâmlıyorum. (DP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına sayın Ahmet Şener, buyurunuz efen
dim. Bu arada söz almış bulunan sayın millet
vekillerini arz edeceğim: Sayın Yaşar Akal, Sa
yın Mehmet Kazova, Sayın Reşit Ülker, Sayın 
Şemsettin Sönmez... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sırada ikinci olacağım herhalde. 

BAŞKAN — Bendenize gelen yazılı müra
caatlardan Divanda çalışan arkadaşımın haberi 
olmaksızın yazmış efendim, onu kendisine de 
ikaz ettim, bundan sonra bu gibi müracaatlar; 
geldiğinde, Başkanın söz vermesi gerektiğinden, 
derhal bana veriniz dedim. Zannederim o ba
kımdan o şekilde geldi... Sayın Turhan özgü-
ner, Sayın Yağcı, Sayın Ekşi, Sayın Özdlenoğlu, 
Sayın Atagün, Sayın Seydibeyoğlu, Sayın Mü-
derrisoğhV Sayın Doğan, Sayın Hüseyin Abbas 
söz almış bulunmaktadır. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bugün görüşülmekte olan 6831 sayılı Or
man Kanununun 2 nci ımaddesi üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun fikirlerini arz 
etmek isterim. 

Sayın Başkanı, bu maddenin, ilerde tatbi
katında çok zorluklarla karşı karşıya gelinece
ği hakikattir. Çünkü, benden evvel konuşan 
sayın Bahri Dağdaş arkadaşımızın ifade ettiği 
bâzı konulara iştirak etmemek mümkün değil
dir. Zira, 15 . 10 . 1961 gününden önce bilim ve 
fen bakımından orman niteliğini tam olarak! 
kaybetmiş yerlerden, yani orman vasfını topra-
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ğıyle, florası ile hattâ ıtoprağm içinde bulunan 
mikrobiyolojisi ile, yani orman ağaçlarının ye
tiştirilmesinde direk ve endirek olarak bakteri
lerin dahi faydalı bulunduğu bu konuları tes
pit edip; bu, onman niteliğini 'kaybetmiştir, bu-' 
nun orman rejimi dışında bırakılması keyfiyeti
ni tarif etmek güçtür. 6831 sayılı Orman Kanu
nun 1 nci maddesinde; «Tabiî olaraik yetişen 
veya emekle yetiştirileni ağaç ve ağaççık toplu
lukları yerleriyle birlikte orman sayılır..» Ama 
altında, «Ancak;» diyerek ifade ediyor ve bu-
-gün aşısız delicelikler ve (J) fıkrasında bulu
nan «funda veya makilerle örtülü orman vo 
toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler; 
Orman sayılmaz.» denmektedir. 

Şimdi hatırlıyorum, Anayasanın Kurucu 
Meclis tarafından görüşüldüğü sırada 131 nci 
ımaddesi üzerinde sözcü Muammer Aksoy'a ye
rimden şöyle bir sual sormuştum: «Fundalık
lar orman sayılır mı?» Sayın Muammer Aksoy, 
«Ormandan maduttur» diye bana cevap vermiş
ti. Bunlar zabıtlarda mevcuttur. Ama, şimdi, 
takdir «dersiniz ki, bu ormanın şu okuduğumuz 
niteliklerini kaybetmiş olan yerlerin veya or
man niteliğini muhafaza eden yerlerin, ister or-
ıman mühendisi, ister ziraat mühendisi, ister 
hukukçu veya bilirkişi olsun mahallinle gittiği
miz zaman sayın hocamız bizi karşısına alıp 
hepimizce ayrı ayrı sorsa hepimizin tarifleri ay
rı ayrı olacaktır. Ve bu tariflerden mutazarrır 
olan vatandaşlar olacak, sevinecek vatandaşlar 
olacaktır. Ama, topyekûn olarak Anayasa'nııiı 
katî hükmüne göre; Türkiye ormanlarının azal
tılmasına mâni olunacak birçok faktörlerin bel
ki ortadan kalkması mümkün olacak. 

Sayın arkadaşlarım, ben 6831 sayılı Kanun
dan evvel muayyen bir devrede muhtelif aflar 
çıkartılmak suretiyle bir armoniyi bazen tarif
lere göre kapatılmış, hudutlar dar tutulmuş, 
bâzılarına -göre genişletilerek aflar yapılmıştır. 
Bunun memlekete zararı çok olmuştur. Ama 
bugün yapacağımız bu kanunda dikkatli olma
ya mecburuz. Bu, orman içi rejimi evvelden 
yerleşimde belki bir onman idi, ama o hale gel
miştir k i . seksen senedir dedesinin mezarı ile 
orası köy haline gelmiş olan yerlerimiz vardır 
ve bunlar merasıyle, otlağıyle, yaylasıyle, mezc-
resiyle ve tarlasıyle, meyvellğiyle, zeytinliği yi e, 
bağı ile tamamen orman rejimi dışına kendili

ğinden, bizim istemediğimiz', arzulamadığımız 
şekilde gelmiştir.. Fakat adamı ne yapsın aç, 
çocuğunu yetiştirecek. Ona bir imkân sağla
yamadık, hepimiz hükümetler olarak suçluyuz. 
Onun ayağına gidemedik, suyunu vermek, oku
lunu, hayvanını ve yemini vermek imkânına 
sahip olamadık. Anayasamızın 52 nci maddesi
ne göre «...beslenmesini temin etmek» emrcdil-
diği ve yine 37 nci maddesine göre de «Topra
ğın verimli olarak işletilmesi.» emredilmiş ol
masına rağmen bunların hiç bir tanesini yapa
mamış okluğumuz için adam kanun nizam ve 
ne olursa olsun ona karşı çıkmış ve bugün 
orada bir köy kurmuş ve demin saydığım mey
velikleri teknik veya gayrî teknik yoldan aşıla
mak suretiyle orasını bir köy haline getirmiş ve 
bugün orada yaşamaktadır. Bunun ımevcut 
orman içinde kalan, yani kalan onmana zara
rını gidermek bakımından 1961 yılından evvel 
bu niteliğini kaybetmiş olan yerleri orman re
jimi dışına çıkararak bugün bir istihdam potin 
tikası yaratmanın zorunluğu içindeyiz. Toprak 
Reformunun ekonomik, sosyal amacı; rezervi 
bir miktar daha geniş tutmak ve orman niteli
ğini kaybetmiş olan yerlerin de ileride Toprak 
Reformu uygulandığı zaman rezerv teşkil et-
ımesi bakımından Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının emrine geçecek olan yerlerden 
bir tanesidir. Ana Toprak Reformu Kanunum
da buna ait fıkra vardır. Ama, bunları tespit 
edenken imkânlarımızın azlığını ortaya koy
mak mecburiyetindeyiz. Ve biz dedik k i ; hattâ 
önergelerimizde de arz ettik, teklif ettik, tabiî 
Meclis lütfeder de buna iltifat ederseniz bu or
man içi köylerinin geçim sıkıntılarını orta
dan kaldırmak için - bir ar olsa, bir miktar olsa -
bir aşama olsun diye imkân olursa, 13 neti mad
dede bir fon teşkiline dair teklifimiz vardır. 
19, 34 ve 40 nci maddeleri değiştirecek önerge
ler verdik. Günkü, teklifimizin sebebi, bizim 
bu kanun teklifimizin bu kanun teklifi ile bir
likte, tevhid.en görüşülmesine dair Büyük Mec
lisin, sizlerin kararı vardır. Bu kararla Sayın 
Komisyona havale edilmiştir. Kendileri de ifa
de ettiler, tevhiden görüşüldü. Maddeleri ken
di görüşlerine göre reddettiler. Bu maddeleri 
Tüzüğün 16 nci ve 123 neü maddelerine göre 
tekrar huzurunuza getiriyorum, C. H. P. Grubu 
olarak bunları getirmeye mecburuz. 116 nci 
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Maddenin dip not 65'inin verdiği yetki ile getir
meye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, önemli bir madde. 
Ben size Karadenizden bir misal vereyim, ör
nek ; bugün çay plâtasyon sahası 265 bin dekar
dır, kanunî bir kararname ile 300 bin dekara 
çıktı; fakat ben size söyleyeyim 4'GO bin dekar
dır. Bunun % 00' ilâ 70'i fundalık, çalılık ve 
bu gibi acımalardan mütevellittir, kıymeti endi-
rilmiştir. Bugün 2 milyona yakın direkt, encli-
rekt olarak ela' Türkiye'nin büyük bir gelir kay
nağıdır; hattâ ithal edilebilecek haldedir. Bir 
kalkınma hızı oraya getirilmiştir bu suretle; bu 
orman, çalılık ve fundalık olan yerlerden. Çay 
burada, cenupta narenciye, cenupta muzlar, 
zeytincilik. Delicelikler için bir teknik potansi
yelin ve ekonomik potansiyelin olduğu ifade 
edilir. Ama, birçok vatandaşın yaptığı gibi ki, 
adam meselâ yabanî deliceliği aşılamış. Bunun 
ekili de erozyonu önler, setlerse biraz daha iyi 
olur, hani teraslarsa onu daha iyi önler, ama 
aşıladığı zaman hem zeytin alacak, hemi de top
rak akmasını, erozyonu önlemek olacaktır. O 
halde Orman Bakanlığının bu konudaki taas
subu ki, asla başında bulunan Sayın Bakanın 
ve diğer arkadaşlarımızın böyle bir düşünce 
içinde olduklarını kabul etmiyorum, elbette bu 
memleketin evlâtları bulunan orman içi köyle
rinin daima halk münasebetlerini teşkil vo tem
sil eden arkadaşlarımızdırlar. Her ne olursa 
olsun sayın arkadaşlarım belki bir meslek gru
bunun muhafazakâr olan zihniyeti olabilir. Dok
torda da olur, ziraatçilerde de olur, ormancılar
da da olur. Ben şimdi bir meyvecilik mütehas
sısı olarak bir meyve bahçesine girdiğimi zaman 
oranın en ufak şekilde zedelenmesini istemeyen 
kişi olurum. Ben herhalde bir ziraat bahçesine 
girdiğim zaman, orada bulunan bir çocuğa ba
kar gibi o fidana bakmaya mecburum. Bir dok
tor bir yere girdiği zaman, hastanesine girdiği 
zaman, hastasına çocuğu gibi bakmaya mecbur
dur. Bir öğretmen talebesine öyle bakar, bir 
ormancı orman rejionunu ve orman rejimine 
aidolan kısımları elbetteki bizden fazla koruma
ya kalkışır ki, onu bu yüzden başka türlü it
ham etmeye hakkımız yoktur. Ama bunu yapar
ken hataları kendileri en azından, biz de bu 
kanunu tedvin ederken en azından ayarlamalı
yız. Bugünkü orman içinde yaşayan vatandaş

larımız, nıilyolarca vatandaşımız ve o aile işlet
mesinde yer almış olan hayvanların beslenmesi
ni ve iyi şekilde /mahsul vermesini temin bakı
mından mutlaka dikkatli olmaya mecburuz. 

Sayın Başkan, bu konuda ikinci fıkra üze
rinde bir önergem vardır. Bu önergemi izah 
«etmek suretiyle sözlerimi bitiriyorum. 2 nci 
maddenin 2 nci fıkrası üzerinde. 

Evvelce orman sınırlamalarının yapılması 
sırasında bâzı tapulu araziler Orman Tahdit • 
komıisyonlarınea orman sınırları içine alınmış 
ve bundan haberdar olmayan tapu sahipleri iti
raz süresini geçirdikleri için de bu sınırlamalar 
kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, bir orman mıntıkasın
da tapunuz vardır, içinde midir ormanın, -dışım
da mıdır bilmeden size Devletin tapu sicil mu-
Ihafızı bir tapu vermiştir. Satınalmışsınızdır, ba-
beoMdıs.ın kailimi şltar, initülkail etmliştir hi']ım,eım. Ama 
,bu tapuyu, gcdımliış- onmam talhdit heyetleıii sıla hıiç 
fıanlkıımdıa dlimadaın, gnrheıttıe oljaıbiliiTj-Jnliz, hasta cıla-
fbi'l.indJniiz, asfcerlükite akfbilirıftniz, au'mıçşlıaır bunlu ısı-
.nDrJjaimışllar. Muayyıcın bir müddetle de Üfâraız ieldeM-
lir; bu müddeti, itiraz müddetini geçirmişsiniz. 
G-eçirinee kesinleşmiş. Doğru, kanunî bu. Bun
lar yapılacak, şu noktaya kadar, başka birşey 
yoktur. Fakat, kesinleşmesine rağmen 'bu gibi 
yerler, sınırlamanın düzeltilmesi halinde, or
man sınırları dışına çıkarıldığı takdirde bir is
timlâk ve devletleştirmeye konu bulunmamasına 
rağmen Hazineye bırakılacaksa, Anayasanın hi
mayesinde bulunan mülkiyet hakkı bu defa ze
delenir. Anayasa ne diyor? Ey vatandaş senin 
elinde bulunan tapu Anayasamın himayesinde-
dir. O halde, bu tapunun elbetteki himayesi Ana
yasaya aidokluğuma göre, Anayasaya bağlı ol
duğuna göre şimdi bana bir tapu verilmiş, anlat
tığım gerekçelerle bu zulhulen orman içine it
hal edilmiş ve Türkiye'de misallerini vereceğim, 
o kadar fazla var ki.. Ormanların tahdidi sıra
sında bundan haiberdar olmamış, gayriıinenkulü-
nü göstermemiş, tapu senetlerini ibraz •etmemiş 
Ibu seibeple orman talhdit komıisyonlarınea orman. 
arazisi olarak orman sınırları içine alınmış ve 
itiraz süresi içinde de itiraz edilemeyerek sınır
lama kesinleşmiş ise, itiraz vâki olsa idi bu ta
pulu yerin mahkemelerce tahdit dışında bırakı
lacağını kabul etmek zorun!uğu bulunduğun-
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dan, lıalen orman sınırları dışına çıkarıldığı da 
nazarı itibara alınarak, böyle yerlerin tapu sa
hiplerine iadesini kalbul etmek gerekmektedir. 
•Evvelce tapulu olup da, açıklanan şekilde or-
jman sınırları içine alınmış bir yer ile, eskiden 
heri orman olan ve 15 . 10 . 1961 gününden öncıe 
Dİlıiim ve fen bakımından orman niteliğini ta.ma-
men kaybetmiş bulunan bir yer orman sınırlan 
'dışına çıkarıldığı takdirde aynı işleme tâibi tu
tulup tapu sahibinin mülkiyet hakkı gözıönünde 
bulundurulmaz ise, her iki yer de Hazineye bı
rakılırsa hukuk devletinde bunun savunma ola
nağı mevcut değildir. 

Bu nedenle istimlâk ve devletleştirmeye ko
nu olamamış ve bugün orman sınırları dışına çı
kartılmış tapulu gayrimenkullerin Hazineye de
ğil, tekrar eski tapu sahiplerine intikallerine 
•imkân vermek maksaiclıyle görüşülmekte olan 
2 nci maddenin, evvelce sınırlaması yapılmış ve 
fakat yukarıdaki fıkra hükümlerime uymadığı 
Orman Bakanlığınca anlaşılan sınırlamaların 
idiüzeltilime'si bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren en geç 10 yıl içinde orman ka
dastro komisyonlarınca yapılır, fıkrasına bu dü
zeltme sonucu «orman sınırları dışına çıkarılan 
yer sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapu arazi 
üse mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal 
eder.;»' 

Sayın arkadaşlarım, örnek veriyorum ve 
ıgeçen gün de bunu arz etmiştim. Antalya civa
rında ve Uludağ'da 2 milyon liraya - proje mü
hendisi ten değilim, bana ifade edileni söylüyo
rum - bir otel yapılmış ve buna turizm beligesi 
de verilmiş. Turizm Bakanlığı tarafından 'belge
si verilmiş, İmar tarafından ruhsatı verilmiş, 
«vilâyet encümenlerinden, idare heyetlerinden 
hep ıgeçmaş. İnşaat yapılmış, şimdi pırıl pırıl iş
liyor; fakat Orman Bakanlığı, «Burası orman
dır, bunu derhal Hazineye devredin» diye kesin 
kararını kendilerine telbliğ etmiş. Bu yazının 
tarih ve numarası bende var. 

Bu vatandaşı tanımam. İsmini dahi bilmiyo-
Tiım; ama Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir 
milletvekili olarak ben ve sizler hangi vatandaş 
solursa olsun mutazarrır olmasını istemeyiz. 
Eğer haksız iktisabı varsa bunun mesullerini 
sıraladım. Turizm Bakanlığı turistik beige, 
İmar da inşaat ruhsatı vermiştir. Bu inşaat ka
çak yapılmadı. Milyonlar sarf edil ip bütün te

ferruatı ile bir otel yapılır, bunlar yapıldıktan 
sonra «Hayır, bunu derhal Hazineye devredin» 
diyorsunuz. Yok arkadaşlar.. 

Bana Antalya Milletvekili arkadaşlarım1 da 
söyledi bunun gibi Antalya'da da aynı şekilde 
yapılmış olanlar varmış. 

Ben ormanın tahrübedilmesine, bir fidanı
nın kırılmasına taraftar değilim1. Sizler de değil
siniz; ama 2 - 3 milyon lira az para değildir. 
Bunlar her halde şuradan buradan bulunmamış
tır. Bu zatlar Turizm Bankasından veya bir 
başka yerden kredi de almışlardır. 

Otellerin Hazineye devredilmesi için karar 
verilmiştir; fakat oteller hâlâ işliyor. Demek ki, 
karar tatbik edilememiştir. Devlet otoritesi ola
rak rütfcdıiiniz bu karar ne ise, kanuna bir mad
de, bir fıkra eklemek suretiyle bunu buradan çı
karınız. Ben hukukçu değilim. Hukukçu olan 
arkadaşlarımız bunu elaya iyi düzeltebilir; 
ama bunun mutlaka o vatandaşlara iade edilme
si zorunluğu vardır. Aksi takdirde haksızlık et
miş oluruz. 

Ormanı yakmış, kırmış., Ben böyle bir şeye 
katiyen taraftar değilimi; ama bunun eğer me
sulleri varsa cezalandırılmalıdır. Çünkü o otel 
(bir senode, 2 senede 'bitmedi. Bütün orman teş
kilâtımız bu oteli görmüştür. Niye o zaman za
bıt tutup da bunlara mâni olmamıştı? Demek 
ki, bunun sebepleri vardır. 

Sayın Başkan, bu konuda bir önerge ver
dim. Arkadaşlarım lütfedip bu konuyu ona göre 
değerlendirsinler. 2 - 3 milyonluk bir tesis ya-
pılmmş, hizmet etmekte, Otelin sahası da zanne
dersem bir veya iki dönümdür. Bunun iade 
edilmesinde fayda mütalâa ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun bu konu
daki fikirlerini arz etmiş bulunuyorum, öner-
ıgienin kalbulünü istirham eder, saygılar suna
rım.. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Grupumuz adına sayın arkadaşım yaptığı 

konuşmaya iştirak etmekle beraber daha evvel 
konuşmuş bulunan bir arkadaşımın bâzı dü
şüncelerine kişisel olarak cevaplarımı arz etmek 
ve bir de bu madde hakkındaki düşüncelerimi 
bildirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Tasarının tümü hakkında yaptığım görüş
mede köylümüzün içinde bulunduğu gerçekten 
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ıstıraplı ve hepimizin bizzat gözlerimizle gör
düğümüz dertlerine hangi ölçüde nasıl çare 
bulabileceğimizi anlatmaya çalıştım. Bunun 
yanında köylümüz kadar değer verdiğimiz, 
onun yaşaması, onun müreffeh olması için de
ğer verdiğimiz ormanlar için de, gerekli no 
gibi tedbirler alınması lâzımgeldiğini de söy
lemek istiyorum. 

Köylüsüz orman olamaz, Türk halkının için
de yaşamadığı bir orman olamaz. Gerçek fik
rim, asıl fikrim budur. Aydın kişiyiz, geliş
miş kişiyiz; ama çok kere hepimiz yanlış ola
rak, sakat olarak ormana baktığımız zaman sa
dece ağaçları görmüşüzdür; fakat içinde yaşa
yan insanı çok kez görmezlikten gelmişizdir. 
Tümü üzerinde konuşmamı arz ederken nasıl 
kooperatifler kurulacağını, nasıl köylünün için
de yaşadığı ormanla birlikte saadet içinde ya
şaması lâzımgeldiğini anlatmaya çalıştım. 

Değerli arkadaşlarım, içinde yaşayan köylü 
ormanı bizden daha fazla korur, ormanı sever 
ve ormanla birlikte yaşayabileceğini kabul 
eder. Orman suçlusu veya şahit olarak ayda 
bir defa pazar günleri mahkeme kapılarına ka
dar gelen köylüye sorsanız, bir dalın koparılma
sını kendisi de istemez. 

Şimdi bu maddenin tedvininde asıl olan dü
şünceyi anlamak kolaydır. Bir yanda ıstırap 
içinde yaşayan köylümüz vardır, bir yanda da 
Devleti ormansız bırakmama düşüncesi vardır. 
Biraz evvel Sayın Dağdaş arkadaşımı dinledim. 
Köylünün içinde bulunduğu ıstırabı anlattılar; 
fakat o ıstıraba çare bulunurken şart olarak da 
ormanı hemen hemen ortadan yok etmeyi esas 
görür gibi bir görüşe vardılar. 100 hektarlık 
ormanı yakmışlar geçinememişler de, 5 hektar
lık arazide bir başka mahsûl veren şey yetiştir
mişler, geçinmişler. 100 hektarlık ormanı ya
kıp yıkmadan da geçinmek mümkündür. 5 hek
tarda narenciye ve sair ekersek de geçinmek 
mümkündür. Mühim olan o 100 hektarı yak
madan 5 hektarlık arazide narenciye ve sair 
meyveden alman kârdan çok daha fazlasını al
ma yollarını bulmaktır. Tümü üzerinde görü
şürken bu yolların nasıl olacağını anlatmaya ça
lıştım. 

Derler ki, efendini filân tarihi niçin esas 
alırsınız da, şu tarihte narenciye haline getiril
miş, zeytinlik haline getirilmiş, şu şekilde ge
liştirilmiş toprakları bırakmazsınız? 
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İlk görüşte doğrudur. Neden 15 . 10 . 1961 
gününü aldın da 14 . 10 .1961 gününü veya 
17 . 10 . 1961 gününü almadın? Hukukta ka
nunların çıkmasında, yürürlüğünde bir esas 
vardır. Bir kanun yürürlüğünde bir takvim 
gününü esas almadığınız takdirde nereden başla
yacağınızı, nerede bitireceğinizi bilemezsiniz. 
Meselâ alacağını 10 sene istemeyen bir kimsenin 
hakkı düşer, sakıt olur. Efendim neden 11 se
ne değil? Artık onun münakaşası olmaz. «Ne
den 10 sene geçmeden istenebilir de 10 seneyi 
bir gün geçince bu hak tanınmıyor?» denmez. 
Bir kanun çıkarken bir başlangıç tespit etmek 
gerekir. 

Şimdi bu başlangıç tarihini 1961 olarak tes
pit etmenin bence esas alınması, bir ölçüde bir 
büyük devrimin - Anayasasının - girişi, bir top
rak üzerinde 10 - 12 senede herhagi bir - buğ
day, mısır hariç - verim verici bir ağacın yetiş
mesinin mümkün olmamasıdır. 5 - 10 sene emek 
vermiş olmak elbette bir çiftçi için çok büyük 
bir emektir, ama bir tarafta Toprak Reformu 
yapacaksınız, bir tarafta Hazineye ait toprakları 
dağıtacaksınız, sahipsiz toprakları bulacaksınız, 
bir tarafta da yağma usulü eline geçen her top
rağı, dün bir elma fidanı ektim, bugün bir 
zeytin fidanı ektim, öbür gün bir narenciye ek
tim diye Hazinenin topraklarını, bilhassa or
manları tahrip etmeye, başlıyacaklar. Bunu as
lında ormanın içinde kıt kanaat geçinen köylü 
de yapmaz. Bunu, sahile inmiş, işi gücü yerin
de, belki çarşıda benim gibi avukatlığı, doktor
luğu, mühendisliği olan, milyonuna milyon 
katmak üzere, hele biraz da Devletin ormanları
nı yiyeyim de, narenciye tüccarı olayım, zey
tin tüccarlığı yapayım, peşinden fabrika kura
yım diyen akıllılar bunu akıl ederler. 

Bu akıllılar, - köylüyü korurken - Devlet or
manlarını tahribini dahi, efendim, özel teşebbü
sün gereği sayan, Türkiye'de ekonomik geliş
meye katkıda bulunacak sayılan, bu çok akıllı
lar da bir taraftan ormanı korurken, bir taraf
tan onların Türkiye'de ormanları yok etme pa
hasına giriştikleri faaliyeti önlemek gerekir. 

Hiçbir köylü, inanıyorum ki, 20 - 30 seneden 
evvel babasından, dedesinden kalmış toprağa 
sahibolma arzusu ne kadar çoksa, dün ormanı 
yakarak «Bu toprak benimdir» diye sahip çık
mak isteyen köylüyü affetsin. Devlet affetse 
dahi o affetmez. Köylü; saf, tertemiz, ekme-
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ğini bugüne kadar ormandan temin etmekten 
aciz olan, bir tekerlek yaptığı için mahkeme ka
pılarında sürünen köylü, ormanın tahribini hiç
bir zaman istemez. 

Şimdi köylüyü koruyorum derken, sahilleri-
m'izin en güzel ormanlarını tahrip ederek, «Zey
tin, portakal ve üzüm dikiyorum» diye orman
larımızı tahrip edip, Türkiye'yi bir çöl haline 
getirmek isteyen çok akıllılara imkân verme
mek gerek. 

Şimdi şu kanunun uygulamasında asıl ko
rumak istediğimiz Türkiye ormanlarını bu ka
nun çıkana kadar dahi, halen elinde balta, dün 
bugün dikersem, yarın bu kanun çıkmadan sa
hip olurum diyenlere dahi fırsat verecek isek, 
bir tarih koymayalım. Yok, buna mâni olup da, 
hakikaten ormandan geçinenleri, ormanla bera
ber yaşatmak düşüncesinde isek, bir-tarih koy
maya mecburuz, bu tarih konulmuştur. 

Bu tarihin uygunsuz olduğunu, hangi tarih
te kadastro komisyonu oraya giderse, o tarihten 
itibaren fennen ve ilmen ormanlık vasfını kay
betmiştir, onu ispat edelim diye ortaya çıktı
nız mı, eğer 5 sene sonra gelecek nesil bilfarz, 
Türkiye'de o bölgede 5 sene sonra ağacın (a) 
sı kalmaz. O zaman ne orman idaresine lüzum 
kalır, ne şuna lüzum kalır. 300 - 500 binlik bir 
bahçe haline getirdikten sonra, kadastroya git
tikten sonra, 300 - 500 bini bir kişi yiyemezse 
öbürü yer, mutlaka oraya 5 sene evvel bir tane 
ağaç diken adam onun sahibi olur. 

Sevgili arkadaşlarım, biz neler gördük, neler, 
biliyoruz. Onun . için şu meseleyi müzakere 
ederken Devletin menfaati, halkın menfaati bir 
yana konmalıdır. Devletimizin aslı polis dev
leti değildir. Doğrudur. Tabanca ile, bıçakla, 
ceza ile, sununla, bununla orman içinde yaşayan 
köylünün o ormandan istifadesine mâni olamaz
sınız. Çok doğrudur. Sosyal devlet, memleke
timizin Anayasasına girmiştir. Evvelâ halkı 
esas alan devlet asıldır, doğrudur, ama bunu 
kurtarmak için köylünün yaşadığı ormandan is
tifadesini kooperatiflerle, oradaki ürünü değer
lendirmekle ve değerlenen orman ürününden o 
köyde yaşayan halka fayda getirmekle, yalnız 
burada bir noktayı unutmamak gerekir. 

Bâzı, tarihi 1981 aldığınız zaman, 1961'dcn 
sonra emek verenlerin veya hiç değilse mahke
me kapılarında sürünenlerin hali ne olacaktır? 

Bilhassa mahkeme kapılarında sürününlerin bu-
bugün için bekledikleri en büyük atıfet, hattâ 
en büyük hak af kanunudur. Elbette kanunla
ra, hukuka saygılı olmak her bakımdan bizim 
isteğimizdir, ama fazla zorlayıcı olarak bugün 
bir ilçede en az 800 - 900 kişi sanık ise, bir af 
kanunu getirmek, ve af kanununun derhal çık
ması lâzımdır. Af kanunu çıkarken de , bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten - 2 nci mad
dede tespit ettiği tarihten evvel - babasından, 
dedesinden kalarak bir karış toprağı elinde olan 
kimseye kan kusturmadan o toprakların sahibi 
etmek lâzımdır. 

Bu suretle hem dâvaları ortadan kaldırmış 
oluruz, hem suç işlemişleri affetmiş oluruz, hem 
de suçluluk halini ortadan kaldırmış oluruz. 

Bu kanunun çıkmasından sonra, - ki, çabuk 
çıkmasını temenni ediyorum - kendisinin olan 
toprakta Devlet tarafından suçlu olarak görü
len vatandaş, suçluluktan kurtulmalıdır. Kendi 
toprağında sanık olarak, suçlu olarak, cezalı 
olarak yaşamaktan kurtarılmalıdır. 

Bu konuda daha söyleyecek çok sözüm var
dır. Yanlış anlaşılmamalıdır. Her bakımdan 
söylüyorum, Devletin en fazla ormanı korumak 
isteyen memurundan, genel müdüründen daha 
çok, köylü, içinde yaşadığı ormanı hepimizden 
fazla idrake sahip olarak korur, korumak ister, 
yağmaya o karşıdır. Burada şu teşebbüsü ko
ruyacağız, bu'teşebbüsü koruyacağız diye, köy
lüyü koruyoruz adı altında, köylünün yaşama 
damarı olan, hayat mcııbaı olan ormanların da 
ortadan kaldırılmasına imkân vermemeliyiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 

Saym Bahri Dağdaş, buyurun efendim. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Saym Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Üçüncü dıcfa huzurunuza çıikmamın »eblehi, 
benden evvel konuşan bir arlkadaşıımın beaıim 
fikirlerimin bâzısına iştirak ettiğini, ama verdi
ğim önergeye iştirak ederse, tek orman kalma
yacağı kanaaiti içimde olduğrunu ileri sürdü, eğer 
yanlış anlamadımisa... 

YAŞAR ARAL (Samsun) — Eksik anlamış
sınız beyefendi. 

'DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
'BAHRİ DAĞDAŞ <Devamla) — Evet, elksik an
lamışım, olabilir. Yani, bu. mealde anladım. 
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Biz ne diyoruz, bir kere Orman Kanununun 
1 nei maddenin tarifine dokunmuyoruz, yaşa
yan dinamik omıanı muhafaza ediyoruz. Hangi 
dinamik onmanı? Verimli, gelişmekte olan, tek
niğin, teknolojinin bulunduğu ekolojiden bir 
mietrekübün, hattâ yarım nıetrekübün üstünde 
dahi genç orman okluğuna, eğer yaşıyorsa, di
namizmi varsa, bir bütünlük arz ediyorsa Or
man Kanununun 1 nci maddesine dokunmadık. 

Yüce Meclis neyi tanzim edecektir? O zaman 
neyi sınırlayacaktır? Bunun cevabım verimcik 
lâzıım. Niçin Anayasanın 131 nci maddesinde de
ğişikliğe gittik, sebep ne idi? Orman suçlarının 
affedilmemesi şeklindeki katı hükümleri neden 
Yüce Meclis çıkardı hükümden, sebep ne? Se
bep, şimdiye kadar'olan katı ve netice alınma
mış olan bir sistemin karşısına Yüce Meclis çık
mıştır, yanlış tedvin edilmiştir; yanlış hesap 
Bağdaştan da geri 'döner, binaenaleyh halkın 
sesi Hakikin sesidir, ilmin sesine, teknolojinin 
sesine cevap vermek için Yüce Meclis Anayasa
nın 131 nci maddesinde değişikliği öngördü. 

Şimdi bu değişikliği ne şekilde sınırlayaca
ğız,. mesele orada. Eğer hakikaten ben bir or
man • komşumun açmış okluğu tarlayı ormanın 
dışına çıkarmak için bir gayret sarı edersem, 
gerisi bana ne, dersem orman ölür. O zaman tek 
ağaç da kalmaz; müsuenidatı yek, politikti;!". 
Hoş görünmcik için gider, komşum senin arazini 
kurtardım, derim. Biz diyoruz ki, onmanı kur
taralım, ormanı büyütelim... Nasıl büyüteceğiz, 
işte onun ürerinde duralım. Onu da ilim tarif 
etmiş, teknik tarif etmiş, ekonomi tarif etmiş, 
nasıl tarif etmiş; yüz sene evvel ayrıydı kıstas
lar, yüzeili sene evvel gere bir ba*:ika idi, iiçyüz 
sene evvel yine ba-şika idi tarifler, neden üks-
tansif bir sistem vardı. Kültür arazisinde de 
tutum ve tarif ayrı idi, çayır mera tefrikinde de 
ayrı idi,- orman hudutları konusunda da ayrı 
idi. Dünyada 500 milyon nüfus vardı, ucu buca
ğı belli olmayan ormanlık, çayırlık vardı, as 
lında beyle bir ekonomik tedbire ihtiyaç da yük
tü o zamanlar. Ama bugün diyoruz ki, dünya 
nüfusu 7 milyara gidiyor, dünya ise hiç değiş
miyor, aynı büyüklükçe kalıyor. Nasıl geçinece
ğiz öyle ise? Geçinmenin yolu nedir, horizontal 
geçinıme ycfktur arıhik, ufkî gelişmelerle, istihsal
le rle gelişme yök, hep vertikal olacak bunlar. 
Şehirler büyüdükçe.apartman katları nasıl yüik-
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I s'eliyorsa toprak değerlendirmesinde de esas bu
dur. Bunu ister orman olarak değerlendirin, is
ter kültür arazisi olarak değerlendirin, vertikal 
çalışmanın içine gireceksiniz. Vertikal çalışma
nın gelişmesi için de yatırım yapılabilmesi için 
de tabiî kaynakların tabiî hudutlarının tespitin
de zaruret vardır. Beşer, ilim adarını bugüne ka
dar neyi geliştirmiştir ? Toprak klasifikasyonla-
rı meydana geıtirmiş. Neden doğmuş bu klasifi-
kasyonlar?.. Bir zamanlar • braunerde denen, 
sayın hocamızın da çok iyi bildiği, degrade ol
muş braunerde veya olgunlaşmış braunerde bü
yük ölçüde orman toprağı idi. Bugün Almıaıı-
ya'da öyle midir bu? Yani tipik orman toprak-

• larını ekonomik kıstaslar içerisinde nasıl hudut -
kırdıracağız? Demek ki, alacağımız tedbirin bi
nincisi, yaşayan ormanlara vertikal gelişmeyi 
sağlayacak şekilde imkân getireceğiz bir taraf
tan, onun halk ile olan irtibatında, münasebetin
de ekonominin, teknolojinin emrettiği istikamet
te işbirliğini sağlayacağız; elbette ki, bu işbir
liği de mıaıkinalı tüfek değil, ekonomik tedbirle 
olacak, başka türlü olabilir mi? 

İkincisi, ilimin emrettiği ve bugün orman ol
mamakla beraber orman olması icabeden top-

I raklar var. Onu da topo grafik durum, iklim, 
j topraik özelliği, ekonomik değerlendirme yönün-
jj den tarif etmiştir ilim, demiştir ki, sen burayı, 
I yağmur surda olursa, yan faktörler burçla olur

sa, mayarişe koofisizent burada olursa çann kur-
j vesi olarak; eğer burada da veıgetatif büyümıe 

esas alınırsa, generatif büyümeye şu ölçüde en-
ıgeller varsa, burayı sen şu miktarı da şu ölçü-

| nün üzerinde ise, behemahal çayır, mera olarak 
I kullanıp değerlendireceksin. Yok eğer su mik

tarı şu, şu ölçüler arasında olursa, diğer fak
törler şu arada olursa burayı da orman olarak 

I kullanacaksın ve burada en büyük fayda or
mandadır.-o zannan. 

Benim getirdiğim tarif işte bunu emrediyor. 
| Eğer onun dışına çıkılırsa üpotik olur, ilim de-
i ğil, teknik değil, ekonomik değildir. Benim ge-
j tirdiğim tarif bunun dışında ise, 'bunu iddia ede

biliyorsanız varım ona. Ben, hem yaşayan or-
| manı vertikal bir gelişmenin içine, milletle eko-
I nomik işbirliği sayesinde itiyor, ondan sonra 

da orman olması icabeden sahaları ilmin- eline 
î veriyorum. Artık bundan sonra ilimle çalışaea-
I ğız, yok başka yolu. Hem vertikal gelişmeye gi-
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deceğiz, diyeceğiz, hem ekonomide geometrik 
sıçramalar yapacağız, diyeceğiz; ondan sonra 
da ilmi atacağız, neymiş, komşunun veya öbü-
crünün, veya bir meslek grubunun veya bir par
t i grubunun sözüyle hareket etmek mümkün de
ğil artık bu konularda. Matematiksel bir kaide 
(bu, bunun dışında başka çıkış yolu yoktur. 

Getirdiğiniz kanun noksandır. Bunların için
den dikilmiş olanları alıp çıkarıyor ama ya di
kilecekler ne olacak, orada duruyor. Yahu ne 
günahım vardı, keşke bende şokeydim, dikey
dim, o da benim olsaydı, diyecek. Bunları ön
leyebilir misiniz orada? Ama bunların yolları 
var takririmiin altında; iştirak var, kapalılık 
hususları var, hunların Ihepsi 'teknik konular. 
Bunların hepy'rne Yiüce Mecüllıs liistlvialmet verecek 
ki, ısaınıırtaır iılımî Vle ie(fccınom.rik olarak tıay'ın ediikiin. 
Bıaişka türlü tayinli kalotlhıır, karaşMıfctıtr, ınizcmCTz-
Mvl-ıir, ekamcımidıcın uzaktır, teknikten uzısf.îtır; 
mümkün değil. Bu takdirde karışıklık devanı 
edip gidecektir, Ormanı, en az değerli arkada-
şıim Ikaldiaır ıseviyor ve lirjaınıyarıuım; mıultklk mâ
nada ve beni doyurduğu müddetçe inanıyorum, 
ekonomik kaynak olduğu müddetçe inanıyo-
î'iım. Onun yan tesirlerini devamlı kıldığı müd
detçe de 'inanacağım ama büyük ölçüde 20 mil
yon, 25 milyon, 30 milyon hektardan bugün eta 
verimi lolarak eğer üç metreküb, dört metreküb, 
İsveç ölçüleri içinde ormanı mütalâa edecek 
olursak, bildiğimle göre buıgüne kadar 20 mil
yon hektar civarında bir orman saiha.sı vardır, 
l>ir İsveç vertikal üretim sahası içinde demek 
ki, üç ilâ dört milyon hektarımız verimlidir, ge
risi boş duruyor, bomboş. Nasıl bekletirsiniz bu
nu? Verim düşüldüğünün diğer bir sebebi bu
dur. 

niıaliip getliırecek ve tıaitfhik edecekyim. Millette ek
siklik mi görüyorsun, bu işleri yerine getirme
yeceğine dair bir kanaatin mi var? Mümkün de
ğil. 

Ben de gördüm o ormanı gelişmiş memleket
leri ki, hocam daha iyi bilir. Neden İsveç'e git
tiğimiz zaman, Almanya'ya gittiğimiz zaman, 
iorada başka türlü düşünüyoruz da Türkiye'ye 
dönünce başka türlü düşünüyoruz, söbep ne? 
Bizim milletimiz, benimi orman köylüm Avrupa'
nın, Avusturya'nın, İsveç'in İsviçre'nin orman 
'içi köylüsünden neyi eksik? Getirelim onların 
müeyyidelerini, aldıkları ekonomik, teknik, eko-' 
lojik tedbirlerini, mukayese edelim, buna göne 
istikamet verelim. «Bu kanun gelmezse orman 
kalmaz.» demek yuvarlak lâf etmektir, niçin 
kalmayacak? Ben bu kanun üzerinde 3 sene ça
lıştım, bu teklifin üzerinde Şevket Molcan'la 
beraber başlayan orman mücadelesinden bu ya
na da, ormancı değilim ama orman ekonomisi 
konusunda Almanya ne kadar neşriyat varsa 
hepsini takip etmiş bir arkadaşınızım. Hocam 
da çok iyi bilir, gene meslektaşı olan München' 
deki işletmeci Hocanın, ismini unuttum Victor 
bilmem ne isminde bir hoca, o kitap bende de 
mevcuttur; alalım onu hakikaten bugünün ve 
geleceğim 'ormancılığına büyük ölçüde ışık tu
tan bir eserdir, ilmî bir eserdir, ilmî bir dokü
mantasyondur. Yine Hocamın şehircilik koniu-
sunda, 1963'te verdiği, acı acı feryat ettiği ıbir 
broşür de hatırımdadır; onu aldım o profesör
le karşılaştım; yahu ilim var, teknik var, köylü 
de var, ben de oradan geliyorum; dünyanın en 
entansif bir bitkisinin takipçisi idim, pancarcı 
idim. Bugün Almanya'nın pancar çiftçisine du
man attırıyor benim köylüm; her hususta, her* 
hususta.. Nedir bunun zulmü, bunun içindeki 
güçlüğü, bu zulüm nedir?.. Nasıl kurtulacağız?.. 
Ekonomik yoldan. Taassupla ağacı bekletemez-
siniz. Orman kalmadı feryadını yapamazsınız 
burada.. Ormanın tahribine, bu memlekette, va
tanını seven her Türk karşıdır, her Türk kar
şıdır. Orman tahribi yasak. Ama, ormanı tahri
bini öııleımek ekonomik yollardan olur, polisle 
•değil. Yasak dedimse budur. Yoktur onlar, 
yok onun 'dışında bir şey. 

Orman kalmayacak... Ne yaptık? Devletleş-
tirdik. Bununla demek istemiyorum ki sistemin 
karşısmldayıım. Ama sistemi gevşet; ama aşa-

Biraz levvel silvikültüre dayalı amıenajman-
dan bahsettim, niye?.. Ağaç duruyor, işletme 
müddetini doldurmuş, üzerine biç bir şey koy
muyor, toprak Iboş duruyor, ağaç da çürüyor. 
ıSen de orada orman var z annede çeksin. Ağaç 
var /ama üstüne bir şey koymuyor, işe yaramı
yor, bekleyelim mi? Ondan sonra da orman kıt
lığından bahsediyorsunuz, köylünün açlığından 
'bahsediyorsunuz, toprak reformundan bahsedi
yorsunuz ki, işte yolunu (gösteriyoruz.. Nasıl 
(bekletirsin, ne hakla beklettirsin, ne hakkın var 
ıl50, 200 senelik ağacı ormanda tutmaya, sebep 
ne? Gücün yetmiyorsa, gücü yetenlerin tekniği- | 
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malan yap diyorum; millete dön diyorum. Ben 
çok iyi biliyorum, 1940'da ben liseden mezun 
oldum. Sarıkamış ormanları Kars'a 7 'kilometre 
mesafeye kadardı. Hocam da buradadır, 126 
bin hektar orman vardı. Dünyada eşine rast
lanmayan sarı çam ormanı. Gidelim bakalım ne 
kaldı? Devletleşti işte; 26 bin hektar bile kal
mamış. Kendileri de buradadır, eğer sistemde 
gelişme varsa sizimle beraberim. Sistem tıkamış-
sa, gel diyorum açalım hunu Allah'tan (korkun... 
Mecburuz bunu acımaya. Bunu açmaya mecbu
ruz. Ama yolu laflan değil teknikle... Kuracak
sın orman araştırmasını, mecbursun ilme eğil
meye. Her yere götüreceksin, sınırları bekçiyle, 
köy muhtarı ile tespit edemezsin; o ilmi değil. 
O ilim değil, orada ilim yok. öyle tespit etti
ğimiz için bugüne düştük. Pratik çareler ara
dığımız için bugüne düştük. Getir ilmi diyoruz. 
Koyuyoruz, tarif getiriyoruz. Kime? İlim ada
mına. Kimıe? Onman mühendisine. Yön veriyor 
Yüce Meclis, Diyor İki, böyle yapacaksın. Eğer 
bu dediğim, husus ilmin, yaptığım tarif ilmin dı
şında ise, ekonominin dışında ise, tekniğin dı
şında ise, ütopik esaslara dayanıyorsa değerli 
arkadaşıma 'iştirak ederim. İlim, ilim.. Hiç baş
ka türlüsü yok bunun. Her sahada vertikal ge
lişmeyi sağlayacak tedbirleri Yüce Meclis, be-
hemahal ve takdimen çaresini ve tedbirini bul-* 
malıdır. Mecbursunuz.. Başka türlüsü hayaldir. 
Başka türlüsü ütopidir. Başka türlüsü 2 - 3 ada
ma selâmdır. Doğru değildir bu. Zulüm içinde
dir 3,5 Dnilyon orman çiftçisi, zulüm içindedir. 
Bumu kurtaracaksın. Geliştirilmesi için, şu ko
operatif, bu kooperatif.. Bunların hepsi sözde 
kalıyor. Üretim olmadıkça, kaynak gelişmedik
çe kurduğun her şey, yaptığın her sübvansiyon 
boşadır, boşa... Sevdireceksin onu, Amcası, tey
zesinin oğlu, dayısının oğlu damda, sen geliyor
sun 'gel şurada orman dikelim... Bu mümkün 
değil; dikmez sana; o ağaç tutmaz, tutmaz o 
ağaç. O kesim sana fayda vermez, mümkün de
ğil bu. Geliniz ilme, geliniz tekniğe, geliniz il
imin ve tekniğin gelişmesine.. Gelişecek ve âti
deki gelişmesine de cevap verecek. Türkiye'nin' 
150 senelik, 200 senelik orman politikasını tes
pit edecek bir sınırlamanın üzerinde ilmin, 
tekniğin, teknolojinin ışığı altında birleşelim 
değerli milletvekilleri, birleşelim. Bu hakikaten 
20 milyon, 25 milyon hektar civarındaki arazi 

r varlığımızı büyük ölçüde değerlendireceğiz. Her 
sene sadece hektardan 30 ilâ 40 lirayı İki, Gü
neydoğulular bilir, Güneyli hemşehrilerim Mer
sinliler bilir bunu, Antalyaldar bunu bilir, Ege 
sahillerindeki hemşehrilerim bilir, geçit bölge
sindeki milletvekilleri bilir bunların hepsini, 
hepsini bilir. Geliniz aşağı yukarı 7 ilâ 8 mil
yon hektar civanında ekolojinin tabiî ışığın, 
tabiî sıcaklığın; 5000 santigrat harareti, 700 
mm. yağmuru değerlendirerek gelişen teknolo
jiyi de ayağma götürmek suretiyle Türk ekono
misine, asgarisinden her sene ormanın dışında 
30 ilâ 35 milyar lira ki, tahmini bir rakamdır, 
bir projeksiyondur, bu 25 de olur 20 de, aıma 
bugün sadece hektarda 30 lirayı, 40 lirayı geç
meyen fundalıklan, makilikleri, deliceliikleri, 
fıstıklıkları, yabanî fıstıklıkları geliniz milletle 
elele, gönül gönüle, su kaynaklarımızı da ge
liştirmek suretiyle milletin emrine verelim. İnat 
etmeyelim bunda. Milletin emrine verelim. Mil
let ormanı daha çok sevecektir. Fıstığının ya
şaması için sevecektir, narenciyesinin' suyu için! 
sevecektir. Kuracağı yeni tesisleri ömrü boyun
ca, babadan evlâda, ondan sonraki nesillere in
tikal ettireceği için ormana yardımcı olacaktır. 
Orman o zaman çok taraflı faydaları ile bera
ber mübarek ve tükenmez bir ekonomik kay
nak Olacaktır. Başka türlüsü hayaldir, yalan
dır; olmadı, geri götürdük; 2 hektarda, 2 m3. 
ten, 3 m3, ten, 4 m3, ten, kendileri buradadırlar, 
yarım on3.'e düştüğümüzü bodur doruklara git
tiğimizi bilirler, hepsi bilirler. Geliniz ilmin, 
teknolojinin ışığı altında verdiğim takrire ilti
fat ediniz. Takririmin bir kısmı tamaınıen tek
niktir, onun altındaki 10 senede mi, 3 senede 
mi, kanun teklifinde bu realize edilir; onlara 
da uyuyorum, ama teknik ve tarif sınır kıs
mında takririme iltifat ediniz, ormanı kurtara
lım. Ormanı daimî kaynak yapalım. Ormanı 
milletle barıştıralım. 

Hürmetlerimle. (DP sıralarından; alkışlar) 
ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Sayın Dağdaş 

sizin s öyleıdifk] eriniz gayet mâkul ama Anayasa 
ile bu bağdaşmaz. Anayasa ile bağdaşmaz yön
lerini de izah eder misiniz? 

I BAŞKAN — Say:n Çeliker müdahale etme
yiniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Anayasa 
ilim ve tekniği esas alıyor. İlim ve teknik dı-

j şmdaki hiç bir şey bizi doyurmaz. 
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ZEKt ÇELİKER (Siirt) — Bu Anayasaya 
uygun şeklini de izah eder imisiniz? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan 
aslında saym Dağdaş'ın söze başlaılken ortaya 
koyduğu fikirler beınim sözüme başlarken orta
ya koyduğum fikirle, sorduğum sualle hiç ilgi
li değildir. Ama öyle şeikilıde ifade edildi ki 
bir hususu açıklamak mecburiyetindeyim. Onun 
için de söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sizlerden hiç bahsetmedi, bu
rnunla ilgili bir nokta yok. Siz oturduğunuz 
yerden kısmen dediniz... 

YAŞAR AKAL (Somsun) — Söze bağlar
ken) şöyle bir ifadede bulundular. «Eğer bir 
arkadaşımız söz almamış olsa idi ben konuşnıa-
yacaktım.» dediler. 

BAŞKAN — Yani beyanlarınızı yanlış mı 
ifade -etti? Sonunda, müzakerenin sonunda dü
şünürüz .efendim; tatbikatımız öyle. Gereğini 
'düşüneceğiz; sonunda yapıyoruz, teamülümüz 
öyle biliyorsunuz. 

Sayın Mehmet Kazova. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Say mı Baş-

ikan, muhterem milletveikili arkadaşlarım, ben
deniz çok kısa 'konuşacağım. Ne sözümü dağıta
cağım, ne de kanunun dışına çıkacağım. 

Mevzu, Anayasamın 131 nci maddesinin or
manları sınırladığıdır. Gelen 2 nci madde de, 
bu sınırı köylüımün menfaatine açmaktır. 

Mevzu orman. Onman; esasen ilki çeşittir; 
birisi hakiki ormandır, birisi de - fundalıktır. 
Esasen Anayasamın 131 nci maddesi orman ni
teliğini ikaybetmiş yerleri orman sahası dışına 
Çıkartmaktan; bahseder. Esasen yüzde sciksıeni, 
hattâ doksanı fundalık yerlerde orman niteliği
ni kaybetmiştir. Bir takım arkadaşlar bunun 
üzerinde çok durdular. Hattâ Ahmet Şener ar
kadaşımız bir ide önerge verdi. Önergesinde, sa
hibi bulunmayanı, başka yerde olan bilmeyenler 
itiraz müddetini geçirmişlerdir eledi. Halbuki 
70 - 80 senelik tapusu da oksa, elmalık, zeytin
lik de yapsa, «bu onmana dahildir» denildiği 
vakit zaten kadastro bunun tapularn asını yap
madı. O adam yine eski tapuyla önada onu 
işliyor. 

Arkadaşlar, Almus'da baraj inşa edilmiştir. 
Baraj gölünün içerisinde kalan arazi sahipleri 
istimlâk bedellerini alırken Orman İdaresine 
havale, ediyorlar. Oradaki orman memurunun 
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iki dudağının arasımdan «ormandır» sözü çı
karsa istimlâk bedelini alamıyorlar. Mahkeme
ye gitse mahkeme dinlemiyor arkadaşlar. Çün
kü Anayasa'nın 131 nci maddesi var. Arazisi 
baraj gölünün içinde kalan yüzlerce vatandaş 
istimlâk bedellerini hâlâ alamamışlardır. 

Bu 2 nci madde çok isabetlidir. Bugün or
man niteliğini kaybetmiş olan yerler, biraz ev
vel arz ettiğim g'ibi, fundalık mevkiinde olan 
yerlerdir. Zaten buralarda ormanın kökü bile 
kalmamıştır. Hattâ adamcağız orada tarlasının 
kıyısında iki fidan yetiştirmlişıse gölgelik için, 
onu da orman olarak kabul ediyonlar. Bu vazi
yette köylümüz çek daralıyor, çok bunalıyor 
ve bir izdiham içeıiısinde oluyor. 

Burada konuşuyoruz ama ormanın nasıl 
korunacağına da bir misal vermiyoruz. 

Arkadaşlar, ormanı korumak içini ya orma
nın idindeki vatandaşı çekip götüreceksin bir 
yere - bu maddiyata dayanır, bugünkü vazi
yette buna imkân yok - ya da orman içerisin
de oturan vatandaşa muayyen bir mülkiyet ta
nıya cakam. O vatandaş ormanın içerisinde 
oturdukça, ç oluğunun çocuğunun maişetini 
oradan temin ettikçe, istersen sen ona istedi
ğin kanunu getir, isteıson idam et, muhakkak 
ormanı tahtibedecektir. Çünkü çotuğunun ço
cuğunun maişetimi oradan tomin ediyor. Baş
ka imkânı yok arkadaşlar. 

Başka imkânı olmadığına göre, meselâ or
man niteliğini kaybetmiş bir yerde zeytinlik 
yapmış, elmalık yapmış, üç beş dönüm bir ara
zi edinmiş ise, onu da elinden alırsanız ne ya
pacaktır? Oraya da koymazsan ne olacak bu"? 
Çok kötü vaziyet olur arkadaşlar. 

Size bir misal vereyim: Zile'nin Söğütözü 
Köyüyle Selâmet köyü vardır. Zile'nin bütün 
mahrukatını bu iki köy temin eder. 1942 yı
lında bu köylülere, «Şu kadar kental odun ge
tireceksiniz, bunun için de şu kadar para ya
tıracaksınız,» dediler. Köylü rakamı .görünce, 
«Biz bunu ge t i içmeyiz,» dediler. Bir mazbata 
hazırlayarak, «Öyleyse şurayı mülıürleyin,» de
diler. Alt tarafta Bildie köyü ile Hasaııağa kö
yü var, onlara gittiler. Onlar ise, «Bizim orma
nımız yok,» diye cevap verdiler. «Söğütözü ve 
Selâmet köyünün ormanını size; vereceğiz» de
diler. 

Hakikaten orada asırlarca yetişmiş o-nnan-
lar var. Çocuklarına bakar g'hi, tarlalarmda-
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ki -meyvelerime bakar gibi besleyip bakıyor ve 
budamalardan, sunundan bunundan da çoluk 
çocuğunun maişetini temin ediyorlar... 

Onlar «Peki» deyince, o Helanı et köyü ile 
Söğüt özü köyü, oranın elimizden gidecek di
ye hemen müracaat ettiler. Hattâ Kaymakam 
Kerim Tümen Beye ben vasıta oldum. Ormana 
bir balta attılar arkadaşlar, asırlık ormanlar
dan bugün kibrit çöpü kalmadı. 

Eğer köylüye bir miktar mülkiyet hakkı 
tanırsak bu onm anlar daha iyi yaşar arkadaş
la]'. Meselâ bir köyün yanında bir orman var
dır, her taraf calılanmıs, ne kökü var ne dalı 
var. Oradaki orman yanıbaşında durur. Ne
den durur bu. Oradaki akıllı adamın birisi 

manevî tesirle onu korumuş; «©lirada yatır, var, 
evliya var demiş; kesersen elin kuruyor, adam 
ölüyor» demiş. Bununla korumuş bu ormanı 
arkadaşlar. Halbuki, orada yatan iyi a damsa 
kimseye zararı olmaz, kötü adanı ise elinden 
bir şey gelmez. îşte manevî tesirle ormanı ko
rumuş arkadaşlar. 

Esasen orman yazın tahribedilmez, kışın 
tahrübedilir. Köylü çoluk çocuğunun! maişeti 
için muayyen yeri kırar. Bahar geldiği zaman, 
«Efendim, enkaz var, burayı çekeceğiz,» der. 
Hattâ, «Balta bile götürmeyeceğiz,» der. Çünkü 
kışın kırdılar. Ormanda kışın bir metre kar 
vardır. Ne bekçisi gider, ne memuru gider. 
Köylüler kışın muayyen yerleri kırarlar, ba
har gelince bunu doğrudan doğruya enkaz di
ye çekerler. Ne imiş? «Yel devirdi.» Ne yeli 
n-e bir şey, balta devirmiştir arkadaşlar. 

O adam mecburdur, perişandır orman için
deki köylü. 

îşte, ya mülkiyet hakkı tanıyacağız, yahut 
da ormandan çıkaracağız arkadaşlar. Orman
dan çıkarmak maddiyatta dayanır, buna imkân 
yok. En az senede 500 milyon lira para ol
malı yavaş yavaş çekmek için. Mülkiyet hak
kı tanırsak muayyen bir miktar; ormanın bu-
danmasımdan sunundan bunundan çoluk çocu-

- ğuıııın maişetini temin eder ve ona da çolıığıı 
çocuğu gibi bakar arkadaşlar. 

.Sözlerime burada son veriyorum. Beni din
lemek lütfunda bulunduğunuz için hepimize 
saylgı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

. İBAŞKlAiN — Komisyon' görüşmek istiyor mu 
efem dini. 

OEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BASER (Nevşehir) — Hayır, arkadaş
lar görüşsünler efendim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
di, onun için söyledim. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Benim mesele
mi halledecektiniz efendim. 

P*AŞKAN — Sizin meselenizi hallederim 
efendim, müzakeremiz bitmedi. Kanunu müza
kere ediyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşeihiir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, 6831 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi üzerinde arkadaşlarımız 
fikir ve kanaatlerini belirttiler. Evvelâ şunu 
izah etmek mecburiyetindeyim. 6831 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinde onman ölgesi nedir, 
tarifini yapıyor ve alt kısmında da orman böl
gesinin dışında kalan yerleri izah ediyor-. 

Bunu neden söylüyorum? 1 nci madde ile 
2 nci madde âdeta karıştırıldı. Neden 1 n>ei 
madde tadil edilmedi de 2 nci madde tadil edil
di, ıgîbi konuşmacı arkadaşlarımız bunun üze
rinde hassasiyetle durdular. Şimdi, 6831 sayılı 
Kanunun 1 nci (maddesini okuyoruz; «Madde 
1. — Tabiî olarak yetişen veya emekle yetişti
rilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle 
birlikte orman sayılır. 

Ancak : A) Sazlıklar; 
B) Step nebatlarıyla örtülü yerler; 
C) Her çeşit dikenlikler; 
Ç) . Parklar ; 

D) Şehir mezarlıkları yla, kasaba ve (köy
lerin hudutları içerisindeki mezarlıklarda ağaç 
ve ağaççıkla örtülü yerler; 

E) Sahipli arazide bulunan ve civardaki 
ormanlarda tabiî olarak yetişmeyen ağaç, ve 
ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler; 

F ) Sahipli ziraat arazisi olarak kullanı
lan ve dağınık, yer küme ve sıra halinde bulu
nan her nevi ağaç, ve ağaççıklarla örtülü yer
ler; 

G) Devlet ormanlarına bitişik olmayan ve 
yüzölçümü üç hektardan...» falan der. 
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Bir de, sahipli aıazi, funda veya makilerle I 
örtülü orman veya t »prak muhafaza karakteri 
taşımayan yerler. Bir' kısım ankadaşlarnmız 
da fundaya takıldılar. Burada, fundayı şarta 
bağlamış; toprak muhafaza ikarakteri taşıma
yan fundalar ide orman karakterinin dışındadır 
diyor. . 

İkinci maddeye gelelini; 6831 sayılı Kanu
nun halen yürürlükteki ikinci maddesinde; 
«İklim, su ve toprak rejimine zarar verme
yen...» Bu, değişiklik maddemizde de 'aynen 
alınmıştır, «... Ve daha verimli kültür arazisi 
haline getirilmesi Ziraat Vekaletince uygun gö
rülen ormanların, orman rejimi dışında bıra
kılmasına ve orman mefhumuna, dahil olduğu 
halde orman rejimine tabi tutu İni asında bir 
fayda görülmeyen sahi])]i yerlerin serbest bı
rakılmasına veya gayeye uygun hususî bir ida
re ve kesim tarzı tatbik edilmesine Ziraat Ve
kâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heye
tince karar verilebilir.» 

Burada, herhangi bir bölgenin orman olup 
olmadığına karar- verilmesi hususunu, o zaman 
Orman Genel Müdürlüğü Tarım Bakanlığına 
bağlı olduğu için Tarım Bakanlığı teklif eder, 
İcra Vekilleri Heyeti buna karar verirdi di
yor. Maddede bir sarahat yök. Yüce Meclis, 
Anayasanın 131 nci 'maddesinde 1970 yılımla 
yaptığı tadilâtla ikinci maddeyi genişletmiş; or
un an kapsamının, dışında kalan fertlerin »nen- I 
faatini korumak için veya 1961 Anayasasının 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar onman bölgesi 
sayılrp ta, bağ, bahçe, zeytinlik .gibi yerlerin 
orman kapsamı dışında bırakılmasını âmir bir I 
hüküm Anayasanın 131 nci maddesine girmiş
tir," Oradan da aynen ikinci maddemize alın
mıştır. Yani, ikinci nıaddeye sarahat verilmiş
tir. Bu, fertlerle Devlet arasında devamlı bir 
şekilde oları idarî anlaşmazlıkları, mahkeme 
anlaşmazlıklarını önleimek için getirilmiş mad-
'dedir. 

'Burada değiştirilen madde 2'de, 15.10,1961 
gününden önce bilim ve fen bakımından orman 
niteliğini tam olaraik kaybetmiş olan yerlerden.. 
Bakın bu ikinci maddede.' yoktu es
ki kanunda, buna bir sarahat veriyor, 
açıklık veriyor. Bugün onman bölge
sinin içerisine 'köy kurulmuş. Evet, Onman Ba
kanlığı da Irana köy demiş olsa dahi, bu ikinci | 
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maddeye» göre köy, şehir kasaba kurulduğu için 
•artık orman vasfını (kaybediyor. Zeytinlik 
meydana getirilınıiş, bağ yapılmış, bahçe yapıl
mış..' Bunlara geniş elastikiyet veriyor ve »aynı 
zamanda da aşağıda göreceğimiz, orman-ka
dastrolarını kuruyor ki, Onman Bakanlığının ta
sarrufundan. kurtulsun. 

Bu balomdan, arkadaşlarımızın burada bi
rinci madde ile ikinci maddesini karıştırmaları 
doğru değildir. 6831 sayılı Kanunun 2 nci .mad
desi gayet geniş ve ferdin ve idarenin lehine 
konulmuş hükümleri ihtiva etmektedir.. Bir de 
şunu belirt/incik isterim, orman köylerimize bu
gün 75 milyon liralık kredi verilmektedir*. Fa
kat, tabir orman köylerinin sayılarının fazla ol
ması, yine bu miktarı azaltmaktadır. 

•Bir de, arkadaşlarımız tapulu yerden bah
setti. İtiraz müddeti vardır, bir senelik itiraz 
müddeti. İtiraz edilmemişse elbette ki, hakkı 
kayboluyor. Bu Medenî Kanunda var, Ceza Ka
nununda var, Temyizde var. Ama bu getirmiş 
olduğumuz ikinci im adide ile bunlar da kaldı
rılıyor, yeniden gözden geçirilecek bu, kura
cağınız orman kadastroları ile. 

Orman köylerinin de i'ktisaden kalkınması 
hususunu Sayın Bağdaş ifade etiler. YA bette ki,, 
ormanlar, bekçiden ziyade, oradaki vatan
daşlara iş imkânı sağlayacaktır. Meselâ orman 
ürünlerine dayanan fabrikalarıın. ora ela kurul
masıyla bölgelerde bu imkânlar sağlanabilir. 
Bu bakımdan, ikinci maddenin aynen kabulüne 
ve tatbikinde büyük yararlar olacaktır. Say
gı1! ar sunarım. 

BAŞKAN — Sorular- var sayım Komisyon. 

Buyurun Sayın Mevlüt Yılmaz. 

MKVLÜT YİLMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, bu Kanun meriyet o girdikten sonra, 
daha önce Orman Bakanlığınca, orman tahdit 
komisyonlarınca ayrıl an ormanlar, tarlalar bu 
kanun meriyeti1 girdikten sonra, Orman Ba
kanlığına, mahkeme nezdlnde vatandaşlar aley
hine açılmış olan -davalar var, bu kanuni me
riyete girdikten sonra acaba bu davalarla il
gili bir hüküm burada mevcııdolacak mıdır? 
İkici madde içinde bu var mıdır, yok mudur? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon. 

HÜSAMETTİN BAŞEK (Devamla) — 
Efendim, mahkemeye düşmüş olan ve halen der-
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dest İjulmıaıı davaları halledecektir. (Jiiııkii, 
bakın birinci fıkrada ne eliyor; «15 . 10 . 1961 
'gününden önce, bilim ve fen bakımından...» Hu
dut koymuş, « orman niteliğini tam. olarak 
kaybetmiş, olan yerler,» Aşağıda sayıyor, «..Bağ, 
bahçe, tarla...» 

BAŞKAN — Sayın Başcr, yani HMİl'den ev
vel açılmış bulunan davalara mı şümulü var'? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devanda) — 
Evet, onun da şümullü var. 

BAŞKAN — Ondan sonra!. 1961'den bugü
ne. kadar? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devanda) — 
Onun da şümulü var, hudut koyuyor yani. on
dan evvelki de vardır, 1961-den sonra iht.ilTi T ol
muşsa o değildir, 1961'e kadar. Yani halen.. 

BAŞKAN — Sayın Komisyom Başkam, şim
di Mevlüt Yılmaz'm sorusu şu; orman tahdit 
komisyonları, yapmış olduğu hizmetler sonun
da birçok vatandaşlar mahkemeye sevk edilmiş
lerdir deniyor. Bu madde kabul edildiği takdir
de, mahkemeye sevk edilmiş bulunan vaitandaş-
lara bir faydası dokunacak husus var mıdır, 
yok mudur, nedir"? Diye soruyor. Kati cevap ve
rin. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devanda) — 
Vardır efendim. Yeniden tetkik edilecektir, var
dır. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Buyurun sayın Kılıç, soru. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
bundan evvel tedvin edilip te çıkmış ve Ana
yasa Mahkemesince1- iptal edilmiş olan kanun
da bir fıkra vardı. Şöyle, bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren komisyonlarca 'arazilerin du
rumunu tetkike kadar rüiyette olan davalar 
duracaktı, Mahkemeler duracaktı. Arkadaşım 
bunu sormak istiyor. 

Şimdi, bu m adide ııiıı tedvininde böyle, bir 
açıklık yoktur. 

Sayın Komisyon Başkanı, «olmayacaktır» 
diyor; ama tetkik edildiği takdirde görülecek
tir ki, mümkün değildir, sözlerinin olması. 

Binaenaleyh, bir haksızlık olacaktır burada. 
On yıl içinde toprak değerlendirme komisyonları 
hangi arazinin ziraat arazisi haline geldiğini ve. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, soru lütfen. Siz 
konuşuyorsunuz efendim, soru sormuyorsunuz 
efendini. 
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İLYAS KİLİÇ (Samsun) -— Soru soruyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen bana sorun, ben anla
yamadım o soruyu, lütfen. 

İLYAS KİLİÇ (Samsun) — Şimdi, bu mad
de diyor ki, on yı'l içinde hangi arazinin ziraat 
arazisi haline geldiğini tespit edecek ve ondan 
sonra, bu kanunun şümulünün dışına, yapılacak 
tahkikatlar ve orma.n idaresinin mahkemeye 

vermesi keyfiyeti kalkacaktır. 
BAŞKAN — Yani bu süre içinde, on sene

lik süre içinde, zâtı al iniz açılmış bulunan dava
ların sonucu ne olacaktır, duracak mıdır?» de
mek istiyorsunuz, öyle mi efendim? Sorunuz bu 
mu efendim'? 

İLYAS KİLİÇ (Samsun) — Tamamlamadım 
ki.. 

BAŞKAN —• Siz bana soru sormuyorsunuz 
ki, efendim, Siz meseleyi anlatıyorsunuz. Soru 
rica, ediyorum. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Başka, türlü de 
mümkün değil, iki kere iki dört eder gibi, değil. 
Onun için böyle sormaya mecbur kalıyorum. 

BAŞKAN — Soru ama, İçtüzüğe gör<\ soru 
soracaksınız efendim. 

İLYAS KİLİÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
müdahaLe etmeseydiniz, şimdi bitmiş olacaktı. 

BAŞKAN — Bitmiyor, bitmiyor efendim. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) —Şimdi, buna gö

re, eğer burada, sarahat olmayacak olursa, Sa
yın Başkanın biraz evvel açıkladığı gibi olursa, 
o 10 yıl içerisinde vatandaş ceza görürse, 10 yıl
da da «bu toprak buna aittir, ziraat arazisidir» 
denirse, buradaki haksızlığı kim telâfi edecek
tir. Binaenaleyh, buraya bir sarahat getirilme
si lâzımdı i'. 

BAŞKAN — Soru, soru elendim, soru. 
Siz maddenin sarahat taşımasını istiyorsu

nuz, yani maddeye fıkra eklenmesini istiyorsu
nuz. bu soru değil ki, efendim. Müzakere esna
sında, takrir verirsiniz, oylarız, izah edilir efen
dim. 

Müsaade ederseniz ben soru şeklinde sorabi-
lirmiyim, sorunuzu? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Kendim sora
rım, soru sormaktan âciz değiliz Sayın Başkan. 

BAŞKAN •— Estağfurullah, ben o mânada 
söylemedim de. siz fikrinizi anlatmak için uzun 
sürdürüyorsunuz. 
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İLYAS KILIO (Sanısını) — Somum tekrar 
ediyorum, efendim. Maddeye sarahat vermek 
lâzım mıdır, değil midir? 

BAŞKAN — Tekrar etmeyin efendim, ta
mam, sorunuz anlaşılmıştır. 

İLYAS Ki Lig OSamsım) — Bir saralı at lâ
zım. mıdır, değil midir? 

BAŞKAN — «Madde1 sarili değildir,» diyor
lar. Bir sarahat lâzım mıdır, değil midir? 

GEOİGİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA-
MKTTİN BAŞER (Nevşehir) —Efendim, tasarı 
simdi l)iı şekilde gel mistir. Komisyonumuz, bu 
şekilde kabul, etmiştir. Madde sarihtir, tekrar 
sarahat vermeğe lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sa
yın üye. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
Koru. sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, soru. 
MUSA. DOĞAN (Kars) —- Sayın Başkan, 

ormanlarımızın genellikle yüzde kaçı dağlık 
yerlerdedir, yüzde kaçı ovalık yerlerdedir. Bu
nu rica ediyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, yeri
nize oturmanızı rica ediyorum, efendim. Sayın 
Komisyon Başkanı Hüsamettin Baş er bey. lüt
fen yerinize oturunuz, mikrofonu açacağımı, ora
dan cevap verin lütfen. Teknik elemanlar da 
var, onlardan bilgi alırsınız. 

Sayın Doğan buyurunuz sorunuzu tekrar so
runuz. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
ıSayin Komisyon Başkanından veya Sayın Ba
lkandan şunu öğrenmek istiyorum. Ülkemizdeki 
'0rim.aid.aTin yüzde kaeı dağlık bölgelere, yüzde 
:kacı düzlük bölgelere dağılmıştır? 

BAŞKAN —. Madde ile ilişkisi? 

MUSA DOĞAN (Kare) — Vardır, efendim. 
Bu madde ile ilgili aynı konuda bir önergem, var. 
O -balkımdan öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili, mi? 

MUSA. DOĞAN (Kars )— Evet efendim, bu 
ınaddo ile ilıgilidir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, ve Sayın Ba
lkan, Sayın Doğan'm sorusunu dinlediniz mi? 

GEÇİOI: KOMİSYON BAŞKANI IIÜSA-
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Dinledik, ama 
sindi hemen cevap verilecek husustan değildir. 
Tetkiki icauettiriyor, Sayın Başkan. 
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I BAŞKAN — «Bir tetkiki, icabettiriyor,» di
yorlar'.. 

MTJSA DOĞAN. (Kars) — Kakam olmasa 
dahi, bir talimin olara.k... 

BAŞKAN — Olmaz, olmaz, bunlar ölçümdü 
işler, bunlar matematik işler. Matematik, ola
rak cevap verecekler. Talimini de, bir projeksi
yon işi. 

Dağlık kısımlardaki ormanların miktarı ne
dir? 

Sayın Baıkanın. bir diyeceği varsa, buyurun 
efendim. 

ORMAN BAKANİ SKLÂHATTİN İNAL 
—' Efendim, Türkiye'deki meveudolan ormanla
rın yüzde 40'ı bozuk ormanlardır. Yüzde 40'ı da 
normal verimli ormanlardır. Ama bunların ne 
kadarının dağlık arazide, ne kadarının düz ara
zide olduğu konusundaıki. rakamları kesin ola
rak simidi söyleyemeyeceğim. Ama bunların en 
azından yüzde TöYlen üstesi engebeli arazi üze
rinde bulunmaktadır. 

BAŞKAN—Evet, efendim. 
Başka -soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın... 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş

kan, grup adına söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Balın- Bağ
daş, buyurun. 

YAŞAR A K A I J (Samsun) — Sayın Başkan, 
evvelâ benim meselemi hallet. 

MEMDtMI EKŞİ (Ordu) — Saym Başkan, 
yeterlik önergesini halledin. 

BAHA M Ü D E R R İ S O Ğ T J U (Konya) — Grup-
I il ar adına 4 defa konuşurlar, milletvekillerine sı

ra gelmiyor, Sayın Başkan. 

.BAŞKAN — Ne yapalım efendim, biz İç
tüzük hükmüne uymakla mükellefiz. «Gruplar, 
kişisel görüşlere tercih edilir» diyor. 

ıSayıu Dağdaş, grup adına buyurunuz efen
dim. 

D. P. GRUBU ABINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) -— Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem, üyeleri, ilk konuşmamda, «getiri
len bu tariflerin içerisinde 1 ııci • maddenin 
tadat ettiği hususlar yürürlükte midir, değil 
midir?» şeklinde bir soru tevcih etmiştim. Ta
biîdir ki, çerçeve maddenin tümü konuşulur, 

I oya tarz edildikten sonra Hükümetten de bir 
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cevap gelmeyince, . 2 nci .maddede hazırladığı
mız önergemizi Yüce Başkanlığa takdim etmiş 
bulunuyorum. 

Şimdi, görünüşte sanki Anayasa, 1961'den 
itibaren tesis edilmiş olan fundalıkları, meyva-
lıklan, şunları, bunları hayvancılığın geliş
tirilmesi için şu veya bu kolaylıkları sağlamak 
için bir madde getirilmiş şeklinde burada tez
gâhlanıyor. 131 nci maddeyi Yüce Meclis te
zekkür ettiği zaman, «Bu, ilmin ve tekniğin 
icap ettiği şekilde orman sınırlarını tesbitte 
faydalı olacak mı olmayacak mı ?», Sualimize, 
ilmin, tekniğin ve teknolojinin icap ettirdiği 
şekilde bir orman sınırlamasını da kapsamı 
içine alıyor, denmiş ve bu esaslar üzerinde 
Anayasanın 131 nci maddesi tedvin edilmişti. 

Şimdi, ilim, teknik, teknoloji 1961'den ev
vel yoktu, 1961'den sonra geldi diye bir kai
de vaz'etmek mümkün değildir; mümkün de
ğil, bu. İlim ilimse, teknik teknikse, tekno
loji teknoloji ise birim sahadan az ama, ve
rime götürecek, azamî verime götürecek kıs
taslar ve ormanın tabiî sınırları... Ne dedik, 
•çıksınlar buraya orman, ilmî olarak bugün na
sıl tarif ediliyor, söylesinler dedik. Dinamik 
orman, mutlak surette yaşıyaca.lctır. Statik 
orman ıslah edilecektir, dinamik hale getirile
cektir. Orman olmayan yerler de ilmî mânada, 
teknik mânada, ekolojik mânada onman olma
yacaktır. Şimdi bir madde getiriliyor. Çırıl
çıplak bir madde. Eğer bu maddeye Yüce 
Medlis sarahat vermezse durum değişmeyecek
tir. 1 nci maddenin, demin komisyon sözcüsü 
tarafımdan ifade edilen hususları şimdiye ka
dar zaten çalışmadı ki. Çalışsaydı eğer 131 
nci maddede bu değişikliğin yapılmasına da ih
tiyaç kalmıyacaktı. Hattâ kanun vâzıı 2 nci 
madddeyi de koymaya lüzum hissetmiyecekti. 
Mümkün değil. Neden? 1 nci maddede bunla
rın hepsini saymıştır. Fakat ancak bunun al
tındaki maddeler tatbik mevkiine konulmuş
tur. Başka var mıdır? Hangi fundalığı taht 
dit ettik çıkardık orman dışına. Mümkün -mü, 
gösterebilir misiniz? Tatbik edilmemiştir. "Ölü 
madde halinde burada duracak. 2 nci madde
de de dediğim dedik. 2 nci madde bugünkü 
tedvin şekliyle teknik, ekonomik, ilmî nite
liklerden mahrumdur, diyoruz. Bunu vuzu
ha kavuşturacaksın. Vuzuha kavuşturmak için 

de dedik ki, sınırlamanın ilmî bir tarifi şart
tır. Bu tarifin içine ilmin, ekonominin, ekolo
jinin gösterdiği hudutları da koymak mecbu
riyetindesiniz. Nedir, bunlar ? Önergemde sı
raladım. Bu kanun tenvir edildiği zaman Tür
kiye'de çay bahçeleri yoktu. Şimdi soruyo
rum, Trabzon'lu, Rize'li milletvekili arkadaş
larımız var burada. Çay, mutlak surette 100 
metrenin üstünde mutlak surette kızılacağınm 
yerinde dikilmek zaruretindedir. Aksi hailde 
çay haşepleşiyor. Kızılağaç dönümden 40 lira 
verecek, çay 300 lira verecek. İllâ kızılağaç 
orada duracak. Bu mümkün mü? Ama çay 
plantasyonlarını geliştiren ilmî bir araştırma 
vardır, Rize'de. Gidiniz, bakınız taban ara
zide midir, yoksa Rize'nin en yüksek yerinde 
mi kurulmuştur?- Şimdi o halde ilmî ve tek
nik mânada, ekolojik imkânlardan azamî 
verime götürecek tedbirleri getirmeyen bir 2 
nci madde değişikliğini 1 nci maddenin altında 
ancak bugüne kadar da tatbik yüzü görmemiş 
hükümleri sıralamak suretiyle kanunumuza ol
duğu gibi iltifat edin şeklindeki bir görüş, bi
zi yine bugüne kadar olan oylama politikası
nın öbür tarafına götürmeyecektir. 

Değerli milletvekilleri, inanarak söylüyo
rum. İstikamet veriniz lütfen. Yani, 1961'den 
evvel ilim yok, teknik yok, hepsi karadüzen, 
1961'den sonra ilim, teknik gelmiş, biz Anaya
saya koymuşuz. Öyle şey mi olur? Öyle bir 
hudutlama mı olur? Bunun ne kadar gülünç 
olduğunu Yüce Meclis herhalde takdir eder. 
Ne demek bu? Bir yer ilmen, teknikman, eko-
nomikman, ekolojikman ya ormandır, yahut-
ta kültür arazisidir, yahutta mer'adır. Bunun 
karşısına çıkamazsınız. 

-Sayın Mazhar Hoca'nın bir yazısı vardır, 
hiç. unutmuyorum. Diyor ki : 

«Mer'a ve kültür arazisi hudutları ilmî mâ
nada tespit edilip tefrik edilmediği müddetçe 
Türkiye'de devamlı bir ormancılık politikası, 
verimli bir ormancılık politikası yürütülemez. 

Kitaba yazınca öyle, kanuna gelince bunu 
değiştirmenin imkânı var mı? Bunun imkânı 
var mı? O bakımdan, getirilen madde, ilmî ta
rifle sınırlama hududu itibariyle fevkalâde kı
sırdır ve bize hiç bir şey sağlamıyacaktır. Üs
telik ormanın tahribine devam edilecektir. 

Siz, 20 dönüm, 30 dönümlük bir narenciye 
bahçesini çıkaracaksınız, yanında 20 dönüm, 
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15 dönüm, adam korkmuştur dikmemiştir üç, 
dört tane ağaç içinde duruyor, onu orman 
içinde bırakacaksınız ve siz orayı ormanlaştı-
racaksmız, o da orada yaşayacak.. Bu müm
kün mü? Bu mümkün mü, bu âdil mi? Adaletle 
bir ilgisi var mı? Mümkün değil bunlar, müm
kün değil. Yani. bir tarihe katlar ilim var, 
teknik var, bir tarihten evvel ilim, teknik 
yok. Bunu nereden icat ettik? Nasıl bir an
layış? İlme, tekniğe, -demin de söyledim tek
rar ediyorum - dayanmayan bir sınırlamanın 
ömrü yoktur, kargaşalıktır. 

Önergemize iltifat edilmesini rica ediyorum. 
Önergem kabul edildiği takdirde bir ek teklif
le de demin ve fevkalâde de muğlak tarif edi
len, 1 nei maddede Komisyon Sözcüsünün ifa
de ettiği şeylerin de kanundan çıkarılmasını. 
da teklif edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İ^AL 

(C. Senatosu Cumhurbaşkanında S. Ü.) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz ? 

BAŞKAN — Hayır efendim. Kifayeti mü
zakere; son söz milletvekilinindir. Komisyona 
söz verdim. Bilâhare Sayın Bakan verilmiş 
bulunan takrirler vesilesiyle konuşma imkânı
na sahiptir. Söz veremeyeceğim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, aleyhinde. 

BAŞKAN — Aleyhinde. 
Kifayeti müzakere takririni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ederim. 
Saygılarımla. 

(Samsun 
İsmet Yaleıner 

BAŞKAN — Sayın Zekiye Gülsen, buyu
run. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) .— Sayın 
'Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Görüyorum ki, konu hepimizin ayrı ayrı 
heyecanını çekmekte. E, biz evvelâ burada 
fakirlerimizi tartışmaya zaman bulamadık. Bı
rakınız, önerge reddedilsin biz fikirleritmizi 
tartışalım. Neden? 

Meselâ : Koskoca Koru Dağı ormanları yan
dı; neden izah edelim. İntepem, baştan aşa
ğı yandı yakın tarihte, bir sene evvel; ne

den? Daha çok yakın tarihte orman muhafaza 
memurunun bir balta ile kafaçığını uçuruver-
diler ormanın içinde, suç sahibi bulunmadı, 
neden? Size hepinize soruyorum muhterem ar
kadaşlarım, hanginiz bölgenize gittiğiniz za
man, benim ormanım ne olacak diye sorma
yan köylünüz var mı? Geliniz bunları burada 
rahatça tartışalım. Maddenin eksikliğini bura
da izah edelim. 

Benim anam çama kurmuş sallamış çocuğu
nun beşiğini, vermez o ağacı. Benim köyü
mün delikanlısı o ağacın altında akdetmiş ev
velâ saadetinin işaretini, vermez o ağacı. Bi
naenaleyh geliniz bunları enine boyuna tartışa
lım. 

Muhterem, arkadaşlarım, orman nedir? Or
man, milletin cam, kanı, damarı. Bunları 
afişlerde görüyoruz, güzel; ama, ormanın içe
risinde yaşamanın ne olduğunu geliniz burada 
bir bir inceleyelim. 

Ben her köye gidişimde, önüme deste des
te senetlerin neden yayıldığını size, müsaade 
edin önerge reddedilsin, izah edeyim. Mese
lâ, eğer önerge reddedilirse burada çıkıp an
latmak istiyorum. Mübadil muhacir gelmiş, 
Devlet tarafından arazi verilmiş, Devlet ta
rafından mübadil muhacire verilmiş ve şimdi 
de «burası ormandır, geri ver» denmiş; bunları 
size iz;ıh edebileyim. 

Ih'r bölgenin kendine göre sayısız dertleri 
ve bu konuda meseleleri vardır, bırakınız bun
ları rahatça konuşa/lım. İkide birde nedir 
yeterlik önergesi? Gerekiyorsa, hayatî bir ko
numuz olan orman meselesinde burada sabahla
yalım; ama meseleyi örtbas ederek eksik, gedik, 
yitik bir çocuk gibi doğurmayınız bu kanunu. 
Eksik doğmuş çocuğun doktor peşinde koştur, 
adam etmeye uğraşır. İşte bu da onun gibi. 

Arkadaşlar, gidiyorsunuz bir tel çekilmiş, 
bir orman sınırlama neye mal oluyor millete; o 
teller, ameleler, şunlar, bunlar?.. Bir insana 
yasak dedikçe o şeyi yapmayı arzu ettiğinin 
nedenlerini burada psikolojik olarak izah ede
lim. Bir şey yasak oldukça insan onun üze
rine gider. Yasak, uçurtma gibidir, çektikçe 
havalanmak ister. Biz, yapma dedikçe orma
na dalacaktır köylü. Bunları hep konuşalım. 

Muhterem arkadaşlarım; yeterlik önergesi 
zamansız verilmiştir. Sayın Komisyon Başka-
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nı dahi maddeyi bize burada rahatça izah ede
memiştir. Sayın Komisyon Başkanı 'arkadaşı
mızın burada rahatlıkla beni tatmin etmesini 
isterdim. Ben ta-tmin olmadıkça, ben fikren 
konu etrafında mücehhez .olmadıkça, ben va
tandaşıma gider de bu meseleyi nasıl aktarı
rım f Lütfen evvelâ bana öğretin, ben öğrene
medim, eksiğim, benim bilgimi tamamı]asm 
Bakan, Sayın Komisyon üyeleri arkadaşlarım. 
Ben de köyüme gittiğim zaman -hepimiz, ben 
değil- hepimiz köylerimize gittiğimiz zaman, 
«Muhterem vatandaşlarımız sizin zararınıza, 
sizin aleyhinize hiç. bir surette çıkacak bir ka
nuna ben ellerimi keserim» yine kaldırmam 
diye söylediğimiz «özleri lütfen, hatırlayalım 
ve bu kanunu enine boyuna konuşalım. 

Orman, ne onun, ne benim, ne senin, sa
dece içinde yaşayan köylünün müdür? Ben 
anlatmak istiyorum, eğer yeterlik önergesi 
reddedilirse. 

Muhterem arkadaşlar, denizin kenarında 
oturan bir sakini düşünün, bir deniz kenarı 
köyünü . düşünün. Adam çıkıyor, gece ışık 
yakıyor, dinamit atıyor, balık da bir millî 
servettir, öldürüyor. Niçin bunu yasaMa-
nııyoruz? Yasaklar var; ama hâkim olamıyo
ruz, o yine yapıyor. Öyleyse balıkçı köyleri 
de hiç bir surette, sandallarını ellerinden ala
lım, balık avlamasınlar millî servet tükeniyor; 
oldu mu!.. 

Muhterem arkadaşlar, dahası var, dahası 
var. Çünkü, yeterlik önergesi bütün arkadaş
larımın. konuşmak istediklerini kursağına tıkı
yor, heyecanlarımız içimizde kalıyor, ondan 
sonra biz neye oy vereceğimizde bile tereddüt 
içerisinde kalıyoruz. 

Heyecanımı hoş görün arkadaşlar, yalnız 
şu sözlerimi de bitirerek yeterliğin kabul edil
memesini riba ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, değer hükümleri, mü
saade buyurun bir misal vereceğim: Değer hü
kümleri insandan insana değişir. Beni siz baş
ka türlü anlatırsınız, bir başka göz başka 
türlü anlatır, bir başkası da başka türlü an
latır. Orman Tahdit Komisyonu diyorsunuz. 
Orman Tahdit komisyonlarının nasıl çalıştığı
nı hepiniz benim kadar bilirsiniz. Orman Tah
dit komisyonlarının nasıl çalıştırıldığını, araya 
kimlerin yastık olduğunu, kimlerin • başının 
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altına taş konduğunu pekâlâ bilirsiniz. Ben, 
Orman Tahdit Komisyonunda vazife gören ar
kadaşlarımın gayriinsanî veya gayrikanuııî 
çalıştıklarını iddia etmiyorum ama, bunların 
da olduğu bariz bir hakikattir. Çünkü değer 
hükümleri sende ayrı, bende ayrıdır. Senin 
orman dediğine ben fundalık diyorum. 

Onun için bırakınız, orman neresi, funda
lık neresi anlatalım. Hangi araziyi açıkgözler 
- demin bir arkadaşımın dediği gibi - kullanı
lır hale getirmiş, hangisini getirmemiş bunla
rı bölge bölge ••anlatalım. Hattâ Orman Tahdit 
Komisyonlarının bölgelere göre değişik olabi
leceğini de burada açıklayalım. 

Şimdi Orman Tahdit Komisyonunun sınır
ladığı yere teli geriyorsunuz; bu te l ne? Bu 
tel ne?.. Bu telin mânası ne? Arkadaşlar, ya
saklarla değil de eğiterek, öğreterek, orman 
artıklarını değerlendirerek; nasıl değerlendi
receğimizi, halkı bu konuda nasıl eğiteceğimi
zi, bunların bir bir burada görüşmesini ilüt-
fen yapalım.. 

Muhterem arkadaşlar, Orman Kanunu ay
lardan beri değil, yıllardan beri köylünün 
beklediği bir kanundur. Büyük ümitlerin bağ
landığı bir kanunu bir çırpıda yeterlik önerge
siyle geçirilmesine karşıyım. Hiç birinizin bu 
yeterlik önergesine oy vermeyeceğinize inanı
yorum. Çünkü benim buradıa söyleyemediğim 
daha birçok şeyler var. 

Meselâ arkadaşlar, Karayolları dinlenme 
kampı yapar, benim çay alanım, ormanlarım, 
çamlarım kesilir. Nerededir Orman Bakanlığı? 
Nerededir Orman Bakanlığı? 

İLYAiS KILIÇ ('Samsun) — Ya yılbaşı cam
ları..'.. 

BAŞKAN — Bunları da dile getirmek için 
yeterliliğin aleyhinde bulunuyorum. (Gülüşme
ler)-

ZEKÎYE GÜLSEN (Devamla) — Binaen
aleyh, bunları da dile getirmek amacıyla yeter
lik önergesinin mutlaka ya geri alınmasını veya
hut da aleyhinde oy verilmesini istiyorum. 

Yılbaşı çamları meselesine gelince, memleke
timizde ecnebi vardır, dininin hükümlerini ya
pacaktır. Bunlar için, akşam radyoda duyduk, 
gördük televizyonda, ayrı bir sistem yapılıyor
muş. Bunlar için de nerelerin nasıl .yapıMığım 
burada bize izah etsinler. Ye daha bunun dışın-
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da arkadaşlarım, bunun dışında en mühimi, en 
Önemlisi tapu sahibi, dededen kalma mirasların 
sınır işi de... 

Arkadaşlar şu da var, bunu da görüşelim. 
Meselâ, orman «miri içine girmiş, orman me
murları kesiyor, ama zavallı vatandaşın tapulu 
arazisinden yongasını, orman artık]arım dâhi 
alatmadığım burada ifade edelim. 

Dahası da var arkadaşlar, ben size söyliye-
yim. Benim koskoca zeytinlik sahillerimi (Kara
yolları dinlenme kampı yaptı, çatır çatır kes
ti, parasını da ödemedi; 1 liradan verdi, yanı 
ise 100 liradan satılıyor. Bunlar orman değil 
mi? Benim bütün delicelerim, zeytinlik delice
lerim kesildi, kamp yapıldı, her tarafa itiraz 
'ettim ama hiç kimse buranın orman olduğunu 
söylemedi bana; kamp yapıldı ve yanı da met
re karesi 50 liradan satıldı. Arkadaşlarım, köy
lüden alırken Onman Bakanlığı metre karesini 
1 liradan alır, hem orman değil ama hemde 1 
lira, diğer başka vatandaş için başka, hem de 
metrekaresi 50 lira. Bırakınız bunlar konu
şulsun. Ne acelemiz var, acelemiz neye'? Sebep 
ne? Senelerdir beklenen bu kanun burada eni
ne boyuna tartışılacak, radyosundan dinleyen 
'köylü bize artık gidince soru sormayacak. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Arkadaşımızın 
bir talihsizliği var ki, bu konuşma radyodan 
verilmeyecek. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Arkadaş
lar, son sözüme müsaade ediniz. Öyle bir kanun 
çıkartalım ki arkadaşlar, vatandaş, orman köy
lüsü inansın; bu orman değildi, ormansa da 
benim değildi diyebilsin, inansın. İşte bütün 
bunları bilhassa vatandaşı tatmin edecek şekil
de tartışmaların yapılmasını hepinizden rica 
eder, demi saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bitirmeyin kar
deşim, devam edin. 

Ne yazık ki bu konuşmayı radyo, vermeyecek. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oya arz -ettikten sonra sayın G-ülsen'in beyanları 
hakkında Başkanlık fikrini arz edecektir. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ CKENEL 

11. — Grup Başkanmkülerinin, Petrol Re
formu kanun tasarısının daha önce alınan ka-
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Kifayeti müzakere takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 

Bir daha lütfen. Kifayeti müzakere takriri
ni kabul edenler.... Kabul etmeyenler... (AP 
sıralarından «Reddedildi» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim tereddüt vardı. Hayır, 
reddedilmedi; reddedilmedi eşitlik vardır. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Başkanın 
reyi. 

BAŞKAN — Efendim, Başkan rey izhar ede
mez, İçtüzükte açıkça sarahat var, çok özür di
lerim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (-Samsun) — Ko
misyon Başkanının oyu var. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı oyunu kul
landı efendim. Yalnız müstenkif olan arkadaş
larımız vardır. Bu arkadaşların, Genel Kurul
da bulun duldan hakle oylarını kullaııınadı'kkı-
rı Başkanlıkça müşahade edilmiştir. Onların re
ye; iştiraki meseleyi halledecektir. Başkanlığın 
da tereddüdünü izale bakımından ayağa kalka
rak oylayacağım. Önergeyi kabul edenler lüt
fen ayağa kalksın efendim... Kabul etmeyenler 
lütfen ayağa kalksınlar efendim... Kifayeti mü
zakere takriri kabul edilmemiştir. 

Normal çalışma mesaimizin bitme'k üzere 
olması hasebiyle evvelâ madde üzerinde söz sı
rası olan sayın milletvekillerini arz ediyorum. 

Sayın Reşit Ülker, ıSaym Sönmez, Sayın 
Turhan Özgüner, Sayın Yusuf Ziya Yağcı, Sa
yın Memduh Ekşi, Sayın Şinasi Özdenoğlu, 
Sayın Mehmet Atagün, Sayın Mehmet iSeydi-
beyoğlu, Sayın Baba Müderrisoğlu, Sayın Mu
sa Doğan, Sayın Hüseyyin Abbas, Sayın Zeki
ye Oülsen, Sayın İlyas Kılıç söz almış bulunmak
tadırlar. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Saımsun) — Sa
yın Başkan, beni de yazınız. 

BAŞKAN — Artık bu gündemi yönetecek 
ve bu listeye ek yapacak sayın Başkana yazdı
rırsınız efendim. 

KUEULA SUNUŞLARI (Devam) 

rar gereğince Maden Kanunundan sonra görüşül
mesine dair önergesi, 

im — 
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BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Petrol Kanunu Reform Tasarısı Komisyon
dan çıkmış ve basılarak dağıtılmış bulunmakta
dır. Daha önce alman karara Imuvazi olarak 
Genel Kurul çalışmalarına devamla Maden Ka
nunundan sonra petrol Kanunu Tasarısının gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

AP Millet Meclisi Grup Başkanvekili 
Uşak 

Orhan Dengiz 

CHP Millet Meclisi Grup Başkanvekili 
Sivas 

Ahmet Durakoğlıı 

DP Millet .Meclisi Grup Başkanvekili 
Sakarya 

M. Vedat Önsal 
MGP Millet Meclisi Grup Başkanvekili 

Konya 
Vefa Tanır 

CP Millet Meclisi Grup Başkanvekili 
İstanbul 

Sezai Orkunt 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

25 Aralık 1972 Pazartesi günü saat 10,00'da 
toplanimak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati': 19,30 

» > » • < ( 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

26 NCI BİRLEŞİM 

22 . 1 2 . 1972 Cuma 

Saat : 11,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

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

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

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

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

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

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

7. — İçel Milletvekili Geılâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya

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

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

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

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

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

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

(X) Açık aya sunulacak iğleri gösterir. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Girna T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî -eser kaçakçılığım önle
mek, turizm kredilerinin doğulmasmdc.ki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksac'iy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Millî Eğitim siıstemiimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaran
ca bir genel görüşme açılmasına dai>' önergesi 
(8/17) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasa; mı 



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

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'um, 
G-enel sağlık sigortasının memleketimizde tatl.ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Annyasanıu 88 
rıci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

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

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 neı maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tat t ık 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyle Anayasanın 88 noi maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına <kir 
önergesi (8/23) 

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

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

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tara/m-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne oüduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

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

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

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

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

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

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

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

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli ara/ilerin, yerdi ti 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması itin 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılrmsı-
na dair önergesi (10/46) 



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

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin mıüliLî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini Sağlamak 
içıin alınması 'gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açıltaasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması içim alınması lâzııngelen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir M>e<. lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

45. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarım 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hi2İa kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin neier 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması i. yıl
masına dair önergesi. (10/50) 

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

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

48.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

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

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

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin ziemginleştirilm'esi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek üztre 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

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

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri t ts-
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

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

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

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürüttül-
mjesi ve neticelendirilm'esi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır-
ıması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

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



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

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

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

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

60. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatiı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu .konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

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

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

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırlan içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

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

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

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

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

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

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

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

63. =— Sıivas Milletvekili Vahit Bozatiı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 



ni tespit etme!?: ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu .konusunda bilgi edinmıek maksa-
dıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekilli İbrahim öztüvk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
( 8 / 3 3 ) • • " 

73. — Konya M.iıll et vekilli özer ölçnıcn'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
ötmek maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

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

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

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

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

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

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

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

81. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaeıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

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

83. — içel Milleitvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaeıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, imam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amaeıyle Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — izmir Milletvekilli Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
eıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 
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86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-

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

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

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

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

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

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

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

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 

ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

108. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle I 

yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve ça"©leri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B - ÎKtNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana

yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

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

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

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

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

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından söz
lü sorusu (6/39) 

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

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

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

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

zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
Ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

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

13. — îçel Milletvekili Çetin Yılımaz'm, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

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

15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde m'eydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

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

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

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet.-Şey
di bey oğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey-
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

204 — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, boş g@çen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

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

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

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 

zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî ÎCay-
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

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

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

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

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın. Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan söv.lü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

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

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

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

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

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge-



ce&ondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) ' 

48. — ıSivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
; Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
j dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

sözlü sorusu (6/124)' 
49. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

| Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
I aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 

dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

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

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

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır-

] ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 
1 53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
i raea'mn, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
| asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti-
ı yacınm karşılanması için ne düşünüldüğüne 
] dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 
i 
| 54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
| raea'mn, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
1 ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
1 dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
\ sözlü sorusu (6/131) 

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

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 

3 zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 



tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

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

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

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

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

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

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

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

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

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
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çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

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

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
^nkara 'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Vur 5unun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

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

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

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

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

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yu*xan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

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

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

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
1960 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba

kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175;) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkan vekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çakşma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 



99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'üıı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) , 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Tıu'iınçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmın 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (G/193) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral' 
in, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu-
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nan Muıızur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl-
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirci'm kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 

: (6/204) 
j 114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
] Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
) Devlet personeline, Personel Kanunu uygula

masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

\ 115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
[ Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
: okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
\ dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz-
j lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
: İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö-
ı vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz-
] lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
: Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
i verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba-
\ kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
| • (6/209) 
I 118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
s Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
j verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru-
| su (6/210) 
| 119. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
] Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
I dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 
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120. — Antalya Millet vekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum MiHetvekiM Naci Gaeiroğ-
lu'nun, İstanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili G-erze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki mıilllî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memıuruna, dair, Samsun 
Milletvekilli Uy as Kılıç'in Millet Meclisi Başka
nından sözdü soru önergesi, (6/218) 

126. — İzmir Milletvekili Münir Daldal'm, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — istanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Balkanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Kayseri Yol - iş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — istanbul Milletvekili ilhan Daren-
delioğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri! hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nım, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'ın, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili vo İlçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — istanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. .T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham
dı Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasayle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235). 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle-
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236). 
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143. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
Türk Basın Birliği Resmî İlânlar Şirketinin tas
fiye durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/237) 

144. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

145. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
ioğlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

146. — Erzurum Milletvekili Cevat Önderin, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
İçişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkın
da C. (Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/596; 
C. iSenatosu: 1/74) (M. Meclisi IS. Sayısı : 529, 
529'a 1 nci ek ve 529'a 2 nci ek; C. (Senatosu 
S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 7 . 4 .1972, 
19 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 3. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 ]&©i maddelerinin değiştiril

mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 ta
rih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Komis
yonu raporu (2/368) (IS. Sayısı : 245 ve 245'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971, 
27 . 6 . 1972) 

5. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve« Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta-
-ihi : 15 . 5 .1972) 

6. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Üygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen l l ' e r üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

X 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle-
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rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. '2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 .4 .1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 8. — Cumhuriyetin İlânımın 50 nci Yıldönü
münün kutlanması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Müllî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nci 
tek) (Dağıtma tarihleri: 2.11.1972 ve 29.11.1972) 

9. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilây İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma tari
hi : 29 . 11 . 1972) 

X 10. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ille C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu 
ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sa
yılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair, C. Senatosu Çanakkale Üyesi Zi
ya Termen ve 22 arkadaşının, MadencüMk Re
formu kanun teklifleri ve 83 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) 
(S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi: 19 .12 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzîoğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et

mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teşki
lâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişikütk yapılması hakkında kanun 
teklifine dair C. Senatosu Baskankğı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Plan komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/65; C. Senatosu : 2/273) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 2, 2'ye 1 nci ıek ve 2'ye 2 nci (ek; C. 
Senatosu S. Sayısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 12 . 1969, 16 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

8. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bul-
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ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 13 neü (maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi, hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi Plan 
Komisyonu ıraporu (M. Meclisi : .2/403; C. 
(Senatosu : 2/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci <ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) >(C. Senatosu S. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

9. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
l&n'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında «alışan imemurlarm rruaaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı ikanunıa (geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kamun teklifi ve İçişleri 
ve Plan (komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ıek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 3 . 1972 

10. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

11. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

12. — Anayasa Mahkemesine Yasama meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek ve 
514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

13. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148-
nci maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine-
dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/163; C. Senatosu: 1/98) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye 1 nci ek ve 
687'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 134) 
(ıDağıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972, 14 .10 .1972 
ve 9 . 12 . 1972) 

V 
1KÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın» 
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon-
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larmdan seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 7. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu üe diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekilli Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka

sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 .1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret ÖvetMn, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 11. — Veteriner Sağlık Zabıtası- kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşınım, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

12. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

13. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler eklenmesinle ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller-
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de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
'maddeleri ile 'bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plan 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı c 110, 
110'a 1 nei ek ve 110'a 2 noi ek) (Dağıtma ta-
Tdihlerâi: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

14. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 noi maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

15. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plan komisyonları raporları (2/197) 
(ıS. Sayısı : 362, 362'ye 1 nei ek ve 362'ye 2 nci 
iök) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1 .12 .1972) 

16. —• Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 aıci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
Kuruluş ve görevleri (hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
ve İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı 684 ve 684'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 25 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plan komisyonları (raporları 
(1/506) (S Sayısı : .670 ve ı67Ö'e il nci ek) (Da
ğıtıma tarihleri : 1 2 . 15 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 19. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman Kararın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plan komis
yonları raporları (1/145) (S. Sayısı: 677, 677'ye 
1 inci ek ve i677'ye 2 inci tek) (Dağıtma tarihle
ri : 16 . 5 . 1972, 3 . 7 . 1972 ve 1 . 12. 1972) 

X 20. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/115) (S. Sayısı : '678, '678'e 1 nei ek ve 
678'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972, 
3 . 7 . 1972 ve 1 . 1 2 . 1972) 

| 21. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
I hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve

kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

I ve Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 , 16 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

I 22. — Atatürk Akademesi kanunu tasarısı 
I ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporla

rı (1/540) (S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . !9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972 

I X 23. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan-
I sının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında anlaş-
j maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka-
I tılmasmıın uygun bulunduğuna ıdair kanun ta-
I sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plan komisyonları 

raporları l(l/34) (S. Sayısı : 746 ve 746'ya 1 
I nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 10 . 1972 ve 

1.12.1972) 
24. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 

I Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de-

I ğiştirilmesi hakkında kanu*n tasarısı ve Plan 
I Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 

751'o 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

X 25. —• Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı: 

» 753 ve 753'e 1 nci elk) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

I 26. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, ciılt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 

I Ali Eıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu ıraporu (3/856) '(S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

27. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 

I değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de-

I ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 

I 246'ya 1 noi ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
I tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 .12 .1972) 
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28. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

29. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/520) (S. 
Sayısı: 694 ve 694'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 
17 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

30. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve -706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 31. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

(Millet Meclisi 26 nci Birleşim) 




