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Komisyonda bulunan tasarıların sonuçlandı
rılmaması sebepleri hakkında Çalışma Komis
yonu Başkanlığı tezkereleri okundu ve Çalışma 
Bakanı adı geçen tasarıları geri alacağını söy
ledi. 

Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın, Muş 
tlinin Bilir Köyü bölgesinde bulunan (Barit) 
madeni hakkındaki sorusuna, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı cevap verdi. 

Konya Milletvekili Rasiın Eıel'in, Konya-
daki Nakliye ve Gedikli Erbaş okullariyle mo
torlu birliklerinin başka yere kaldırılacakları 
haberi hakkındaki sorusuna, Millî Savunma 
Bakanı cevap verdi. 

1942 yılı Kesinhesabma ait Kanun kabul 
edildi. 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler 
hakkındaki kanun tasarısının birinci görüşül
mesi yapılarak bir maddesi Komisyona veril
di, diğer maddeleri kabul olundu. 

Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, 
Fransa, Yunanistan, İrlanda, izlanda, İtalya, 
Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Birle
şik Kırallık, îsveç, İsviçre ve Almanya'nın Fran
sa, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devlet
leri işgali altındaki bölgeler Başkomutanları ve 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Serbest Triyeste Ülkesi İngiliz ve Amerikan Böl
gesi Komutanı arasında Paris'te 16 Ekim 1948 
de imzalanan «Avrupa Memleketleri arasında 
Ödeme ve Takas Anlaşması * ve eklerinin ve bu 
Anlaşmanın geçici olarak uygulanmasına dair 
olan Protokolün ve mezkûr Anlaşmaya ek ola
rak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Birle
şik Kırallık Hükümeti arasında 25 Ocak 1949 
da Ankara'da imzalanan Anlaşma ve Eki mek
tupların onanması hakkındaki Kanunla; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti Ajanı sıfatiy-
le hareket eden Export - Import Bankası ara
sında 2 Kasını 1948 tarihinde akdolunan 30 mil
yon Dolarlık Kredi Anlaşmasının onanmasına 
dair 5282 sayılı Kanuna ek Kanun kabul edil 
dikten sonra; 

28 . III . 1949 pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Köksaî 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

AT. AtaİM) 

Sorular 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüre-
gir'in, 431 sayılı Kanunla Hazineye intikal 
eden emvalin durumu hakkındaki sözlü sorusu 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/289) 

Rize Milletvekili Dr. Fahri. Kurtuluşun, İs
tanbul Adliye Sarayı yangınında yanan bir dos
ya hakkında sözlü sorusu Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/290). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasa
rısı (1/525) (İçişleri Komisyonuna); 

2. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1947 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı 
(1/526) (Sayıştay Komisyonuna) ; 

o. - Sayımlar Kanunu tasarısı (1/527) (iç
işleri ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

4. -— Türkiye ile Norveç arasında Ankara'da 
imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ek
lerinin ©ııaııması hakkında Kanun tasarısı 
(1/528) (Dışişleri ve Ticaret Komisyonlarına); 

Teklifler 
5. ----- Ankara Milletvekili Emin Halim Ergun 

ve îzmir Milletvekili Ekrem Oran'in, Belediye 
Gelirleri Kanununun 22 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanım teklifi (2/156) (İçişleri 
Komisyonuna); 

6. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beka ta 
vo 9 arkadaşının, Ankara Belediyesine, arsa ve 
razisinden belli bir kısmını mesken yapacaklara 

2490 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın 
ve muayyen şartlarla tahsis ve temlik yetkisi 
verilmesi hakkındaki 5218 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifi (2/157) (İçişleri Komisyonuna) ; 
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Raporlar 

7. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât ve Vazife
leri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna iki madde 
eklenmesine dair olan 4607 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
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Bütçe Komisyonları raporları (1/465) (Günde
me) ; 

8. — Şirketi Hayriyenin satmalınmasına dair 
olan Sözleşmenin onanması hakkındaki 4697 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun tasarısı ve Ulaştırma, Maliye 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/294) (Gün
deme). 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim tnoedayı 

KATİPLER : Atalay Akau (Urfa), Naim Atalay Çorum) 

BAŞKAN Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

/. — - "Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi (3/346) 

BAŞKAN - Tezkereyi okutuyorum. 

Kamutaya 
.Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin izin

leri Başkanlık Divanının 25 Mart 1949 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın onanıma sunulur. 
B. M. M. Başkam 

Ş. Saraçoğlu 

Çorum Milletvekili Dr. Mustafa Cantekin 
1 ay, hasta olduğu için, 1 Nisan 1949 tarihinden 
itibaren. 

Erzurum Milletvekili Eyüp Sabri Akgöl 2 
ay, hasta olduğu içîn, 17 Mart 1949 tarihinden 
itibaren. 

Erzurum Milletvekili Münir Hüsrev Göle 
2 ay, hasta olduğu için, 14 Mart 1949 tarihinden 
itibaren. 

Erzurum Milletvekili Nafiz Dumlu 1 ay, has
ta olduğu için, 14 Mart 1949 tarihinden itiba
ren. 

Erzurum Milletvekili Raif Dinç 40 gün, has

ta olduğu için, 12 Mart 1949 tarihinden itibaren. 
Hakkâri Milletvekili Selim Seven 2 ay, özürlü 

olduğu için, 18 Şubat 1949 tarihinden itibaren. 
Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen 1 ay. 

hasta olduğu için, 21 Şubat 1949 tarihinden iti
baren. 

İçel Milletvekili Halil Atalay l ay özürlü ol
duğu için, 18 Şubat 1949 tarihinden itibaren. 

İstanbul Milletvekili Mareşal Fevzi Çakmak 
2 ay, hasta olduğu için, 18 Mart 1949 tarihinden 
itibaren 

Ordu Milletvekili Hamdi Şarlan 1 ay, özürlü 
okluğu için, 13 Mart 1949 tarihinden itibaren. 

Seyhan Milletvekili Kasım Ener 1 ay, özürlü 
okluğu için, 14 Mart 1949 tarihinden itibaren. 

Vozgad Milletvekili Dr. Kemal Cenap Berk-
soy 2 ay, hasta olduğu için, 25 Mart 1949 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — İsimleri birer birer okutup oyu
nuza sunacağım. 

Çorum Milletvekili Dr. Mustafa Cantekin 
1 ay, hasta olduğu için, 1 Nisan 1949 tarihinden' 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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Erzurum Milletvekili Eyüp Sabri Akgöl 2 

ay, hasta olduğu için, 17 Mart 1949 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Münir Hüsrev Göle 
2 ay, hasta olduğu için, 14 Mart 1949 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Nafiz Dumlu 1 ay, has
ta olduğu için. 14 Mart 1949 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Raif Dinç 40 gün, has
ta olduğu için, 12 Mart 1949 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven 2 ay, özürlü 
olduğu için, 18 Şubat 1949 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen 1 ay, 
hasta olduğu için, 21 Şubat 1949 tarihinden iti-
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baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

içel Milletvekili Halil Atalay 1 ay özürlü ol
duğu için, 18 Şubat 1949 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenloı-.. 
Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Mareşal Fevzi Çakmak 
2 ay, hasta olduğu için, 18 Mart 1949 tarihinden 
itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Hamdi Şarlan 1 ay, Özürlü 
olduğu için, 13 Mart 1949 tarihinden itibaren. 
. BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenloı-.. 

Kabul edilmiştir. 
Seyhan Milletvekili Kasım Ener 1 ay, özürlü 

olduğu için, 14 Mart 1949 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Yozgad Milletvekili Dr. Kemal Cenap Berk-

soy 2 ay, hasta olduğu için, 25 Mart 1949 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, orman işletmeleri döner sermayesi üe şim
diye kadar yaptırılan yapılar ve bu yapılarla 
teşcir için harcanan paranın tutarı hakkında 
Başbakanlıktan olan sorlsuna Tarım Bakanı Ca-
vid Oral'm sözlü cevabı (6/287) 

21 . III . 1949 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1. Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi dışın
da ; her sene 100 milyon lirayı aşan işletmelerin 
bütçeleri ve kadroları hangi makam tarafından 
tasdik edilerek yürürlüğe girer? 

2. Senede 200 000 lira gibi cüzi bir gelirle 
Maliye Bütçesine iştirak eden bu teşekkülün se
nelerden beri yaptırdığı orman dışı lüks ve yer
siz tesisler var mıdır? 

Bunların yapılmaları hususundaki kararlar 
hangi makam tarafından onaylanmıştır? Bu 
onaylar Anayasaya ve malî mevzuatımıza uy
gun mudur? 

3. Orman Kanununun meriyete girdiği ta

rihten bugüne kadar mebani için kaç milyon ve 
teşcir için de kaç milyon lira sarf edilmiştir? ! 

Bu işlerde suiistimal var mıdır? Varsa kim
ler hakkında ve hangi tarihte tahkikat yapıl
mıştır? Mesuller ne ceza görmüşlerdir? 

4. Ankara'da yapılan Merkez işletmesi bi-
nasiyle Orman Genel Müdürlüğü binası Devle
te kaça malolmuştur? 

Bu para nereden temin edilmiş ve kimin em
riyle sarf edilmiştir ? Bu inşaat mevzuata uygun 
mudur ? 

5. Elyevm bu idarenin Ankara 'da kira namiy-
le ödediği meblâğ tutarı nedir? Bu yeni bina
ların yapılmasiyle kira ile oturulanlardan kaç 
tanesinden tasarruf edilecektir?. 

Bu sorularımın Başbakan tarafından sözlü 
olarak Mecliste cevaplandırılmasını dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Sayın arkadaşım Seyhan Milletvekili Sinan 
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Tekelioğlu'nun, Orman Genel Müdürlüğünü il- f 
gilendiren sorularına sırasiyle cevaplarımı arz- j 
edeceğim. 

1. Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi dışın
da Devlet Orman İşletmelerinin bütçe ve kad
roları, 3444 sayılı ek Orman Kanununun 7 nci 
maddesini tadil eden 4914 sayılı Kanuna daya
nan 2/11130 sayılı kararname ile kabul edilen 
Orman işletme Talimatnamesine istinaden tan- | 
zinı edilmektedir. ı 

Orman İşletme Talimatnamesinin t> ncı mad
desi (Devlet Orman İşletmesinin mütedavil ser
mayesinden tatbik olunacak kadrolar ihtiyaca 
göre Orman Genel Müdürlüğünce tanzim ve Ta
nın Bakanlığınca tasdik olunarak tatbik mevki- ı 
ine konur), 10 ncu maddesinin B fıkrası da (İş
letme Müdürleri nımtakanm iş vaziyetine göre 
senelik veya munzam bütçeyi hazırlamak ve 
Umum Müdürlüğün tasdikmdan sonra usulü 
dairesinde sarfiyatta bulunmak) hükümlerini 
ihtiva etmesi dolayısiyle işletmelerin bütçeleri 
Orman Genel Müdürlüğü ve kadroları da Ta
rım Bakanlığı tarafından tasdik olunarak tat
bik mevkiine konmaktadır. Devlet Orman İşlet
melerinin 1948 yılı Bütçesi (78L) ve 1949 yılı 
Bütçesi de (75) milyon uradır. Bu miktarın 
(40) milyon lirasını bizatihi orman emvalinin 
istihsali için yapılan istihsal, imal ve nakle ait 
masrafları teşkil eden müstahsil masraflardır. 

Bütçelerdeki bu masrafların yekûnu olan 
140) milyonunun bu suretle tenzilinden sonra 
(35) milyon liralık bir masraf bütçesi kalır ki, 
bundan da âzami tasarrufla sarfiyat yapılmak
tadır. Nitekim geçen sene yani 1948 de 10 mil
yon lira kadar bir tasarruf sağladık. 

2. a) Devlet Orman İşletmeleri Orman Ge
nel Müdürlüğü Katma Bütçesine her sene 1 3 - 1 4 
•milyon lira civarında bir gelir sağlamakta olup 
katma bütçe kendine ait âmme hizmetlerini bu 
varidatla karşılıyarak geri kalan 250 bin lirasını 
da Hazineye devretmektedir. ı 

Esas itibariyle yurt ormanları bugün ekseriyet
le harap ve bakıma muhtaç durumda olduğundan 
bunlardan daha uzun müddet esaslı bir şekilde 
gelh beklemek imkânsızdır. 

b) Gerek Orman Genel Müdürlüğü ve ge
rekse Genel Müdürlüğe bağlı Devlet Orman İş
letmeleri kuruluşlarından beri elde ettikleri ge
lirlerle yurdun ağaçlanması, ormanların korun
ması hususunda çalışmakta ve bu maksatlarla lü- 1 
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zumlu, çeşitli tesisler vücuda getirmektedirler. 

(Bu tesisler irin de, bugün ihtiyaç telâkkileri
ne göre fazla gibi görülen, daha mütevazı olarak 
inşası mümkün sayılan bâzı binalar mevcutsa da 
bunlardan da istifade imkânları üzerinde du
rulmaktadır.) 

[lalen ormancılığımızın sosyal, ekonomik ve 
sosyal politik bir memlekel dâvası olduğu göz 
önünde tutularak Orman îşklme Talimatnamesi 
esasları dâhilinde lüksten uzak mütevazı bir ça
lışma hedef tutulmaktadır. 

3. Devlet Orman İmletmelerinin kuruluşun
dan 1948 yılma kadar yapmış oldukları idare bi
naları, bölge şeflikleri, bakım memurlukları, 
hizmet evleri, bakım ve yangın kule ve kulübe
leri, baraka tavla ve saire olmak üzere ceman 
970 bina için 17 milyon Jira. sarfedilmiştir.-

Katma Bütçenin 1938 yılından 1948 yılı so
nuna kadar okul, muhtelif fidanlık binaları ve 
Genel Müdürlük binası olmak üzere 124 binanın 
yapım ve onarımı için sarfedilen para; «-2 milyon 
150 bin 393 liradır.» 

1937 yılından 1948 yılı sonuna kadar orman 
içi ağaçlandırma ve fidanlıklar için «5 801 923» 
lirası Katma Bütçeden ve «2 925 850» lirası da 
İşletme Bütçesinden olmak üzere ceman; «8 727-
773» lira sarf edilmiş bulunmaktadır. Bu masrafla 
1033 hektar fidanlık kurulmuş köy ve belediyeler 
mükellefiyeti suretiyle ve işletmelere fidanlıklar 
tarafından ekim ve dikim yoliyle ağaçlanan sa
lı a yekûnu 12 500 hektardır. 

4. a) Yeni inşa.edilmekte olan Orman Ge
nel Müdürlüğü binasiyle evvelce inşa edilmiş bu
lunan Devlet Orman İşletmesi Ankara Merkez 
Müdürlüğü binası arsalarının ilk sahibinden met
re karesi (18) liraya alındığı halde tekrar satış 
yapılarak ikinci elden daha yüksek fiyatla satın 
alındığına dair yapılan ihbar üzerine Tarım Ba
kanlığı müfettişlerinden müteşekkil bir heyet ta
rafından eski Genel Müdür vekili Nazmı Batın-
hakkında düzenlenen fezlekeli tahkikat evrakı 
Bakanlıkça karar ittihaz olunmak üzere 
10 . XII . 1948 giin ve 4005 sayı ile Danıştay Baş
kanlığına gönderilmiştir. Suç tesbit edilmemiş ve 
Danıştay kararı da henüz alınmamıştır. 

b) Düzce Devlet Orman İşletmesinin 1944 
yılında yaptırdığı yol tesviyesfi, köprü ve menfez
ler, İşletme Merkezi ve bölgelerdeki bina inşaatın
da düzensiz çalışmalariyle Hazine zararına sebe-
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biyet verildiği ayrıca Düzce - Şamandıra arasın
da 19 küsur kilometre dekovil yolunun iktisadi-
liği hesap edilmeksizin fuzuli yapıldığı konuları 
hakkında Tarım Bakanlığı müfettişlerinden mü
rekkep soruşturma kurulu tarafından eski Or
man Genel Müdür vekili Nazım Batur, Düzce 
İşletme Müdürü Şükrü Özgüven, Müdür vekili 
Necmeddin Gürkan, muhasebeci ve alâkalı diğer 
memurlar hakkuıda yapılan tahkikatı hâvi fez
leke Bakanlıkça Danıştay Başkanlığına tevdi edil
miş, sanıklar hakkında Danıştay İkinci Dairesin
ce kısmen lüzum kısmen men'i muhakeme ka
rarı verilmiş ise de karart henüz kesinleşmediğin
den dolayı dosya henüz mahkemeye intikâl et
memiştir. 

c) Orman İşletmesi Ayancık Fabrikasından 
1946 yılında satışı yapılan kayın kerestelerinde 
yolsuzluk bulunduğu Şevket Mocan'm beyanı 
üzerine Maliye Müfettişi Nedim ökmen'in Baş
kanlığında Karma Soruşturma Kurulu tara
fından düzenlenen fezleke, karar ittihaz olun
mak üzere Bakanlıkça Danıştay Başkanlığına 
gönderilmiş, eski Genel Müdür Vekili Nâzım 
Batur ve diğer ilgilileri hakkında henüz karar 
alınmamış olduğundan evrak mahkemeye inti
kal etmemiştir. 

D) Çerkezköy mülga Orman İşletmesi ve 
Trakya sahil depolarındaki kömür suiistimali 
hakkında eski Genel Müdür Vekili Nâzım Ba
tur ve diğer ilgililer hakkında Maliye Baka-
lığı Başmüfettişi Nedim ökmen'in başkanlığı 
altında Karma Soruşturma Kurulu tarafından 
yapılan tahkikat sonunda .fezleke, Nâzım Ba
tar 'un suçu sabit olmadığından men'i muhake
mesine, Çerkezköy eski Müdürü İsmail Toprak, 
Orman eski Müfettişi Turgut Günsay, eski Vi
ze İşletme Müdürü Hikmet'in ve diğer suç ar
kadaşlarının lüzumu muhakemesine karar ve
rilmesi talebiyle Bakanlık tarafından Daniş-
tay Başkanlığına gönderilmiştir. Daniştay ka
tan henüz alınmamış olduğundan dosya mah
kemeye intikal etmemiştir. 

E) Orman Genel Müdürlüğü muamelâtı 
hakkında yine aynı Karma Teftiş Kurulu tara
fından yapılan tetkikler neticesinde düzenlenen 
250 sayfalık rapor halen incelenmektedir. 

5 - a) Ankara'da yapılmış olan Merkez İş
letme binası 22 . II . 1946 gün 8032 - 6/505 sa
yılı Orman Genel Müdürlüğü emri ile 
Orman Nizamnamesi ve Orman İşletme Talimat-
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namesine dayanılarak emaneten inşa ettirilmiş 
olup 568 897 lira 82 kuruş sarfedilmiştir. 

B) Orman Genel Müdürlüğü binası 1947, 
1948, 1949 seneleri Katma Bütçe Kanununa ko
nulan tahsisatla ve ihale suretiyle yapılmıştır. 

Bu bina keşif bedeli dâhilinde 1 454 955 lira
ya mal olacaktır. 23 Mart 1949 gününe kadar 
1 329 192 lirası Sayiştay Başkanlığı vizesinden 
geçmek suretiyle ödenmiştir. (Cetvel 1.) 

O) Merkez işletme binasiyle Orman Genel 
Müdürlüğü binasının inşasından evvel orman 
teşkilâtı depo, ambar ve büro olarak 8 muhtelif 
binada yerleşmiş olup senevi (30 975) lira kira 
ödemekte idi. 

Halen bu binalar tamamen boşaltılmış oldu
ğu, başkaca kira ile bina da tutulmıyacağı gibi 
yeni inşa edilen Genel Müdürlük binasına Ta
rım Bakanlığının da ekseri kısmının yerleşmesi 
de sağlanmış olacaktır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, kanaatime göre milletin üç müessese
si iç yarasıdır, işte bu da o müesseselerden biri
sidir. 

Milletin bütün şikâyetlerini nefsinde toplıyan 
bir müessese için yapmış olduğum sorularıma 
Sayın Tarım Bakanının vermiş olduğu izahata 
teşekkür ederim. 

Burada görüyoruz ki, Orman Genel Müdürlü
ğü bir talimatname ile akılları durduracak ka
dar sarfiyat yapmak kudretini haizdir. Benim 
kendi kanaatime ve kanunlara göre, Devletin ba
şında İktisadi Devlet Teşekkülleri denen bir belâ 
vardır. Bunu kaldırmıyacak olursak arkadaş-
lar, bunların keyfî hareketlerine nihayet vermi-
yecek olursak arkadaşlar, bu sene 200 miüyon li
ra olan açığımız, gelecek sene, Allah kısmet eder
se yarım milyarı bulur-. 

İşte işitiyoruz ki, Denizyolları, Havayolları, 
Demiryolları da bu zümreye girecekmiş. Artık, 
böyle olursa, bundan sonra bu memlekette iş gör
mek ihtimali kalmaz, Muazzam Devlet parası 
üç beş kişinin elinde arzu edildiği gibi sarfedile-
mez. Buna Anayasa müsaade edemez. Anaya
saya aykırı talimatnamelerin devamı icrası mâ
kul olmaz. Hukuki bir Hükümet mefhumuna 
malik olan Türkiye Cumhuriyeti bu günden iti
baren in§aallah bunlara bir son verir. 

Şimdi yapılan binalar içerisinde Uludağ'da 
iki muhafaza memuru «vi yapılmıştır. Bunla-
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rın tutarı 70 bin liradır. Orman içinde kereste
si kendisinden olduğu halde bir bina 35 bin li
raya çıkarsa, bu milletin hali ne olur? 70 bin li
raya iki tane muhafaza memuru evinin ne de
mek olduğunu, bendeniz Sayın, Bakanın nazarı 
dikkatlerine arzederim. 

Sonra Kızılcahamam'da 2,5 milyon lira sar-
fedilerek yapılmış olan fuzuli binaları yaptıran
ların hâlâ kanun pençesine teslim edilmedikleri
ni görmekle insan elem duymaktan kendini ala
mıyor. 

Arkadaşlar, bendenizin geçenlerde arzetti-
ğinı gibi, Bakanların mesuliyetlerine ait bir ka
nun yapmıyacak olursak bu, Nâzını Batur'un 
üzerinde kalır, gider. Bir defa vekil o arkada
şın göreceği cezadan beş misli ceza görmelidir 
ki; yanında çalıştıracağı arkadaşlarını iyi seç
sin. Yoksa her bakan kendi Umum Müdürünün 
hatasına iştirak etmiyecek olursa, Yani Anaya
saya göre bakanların mesuliyetlerini göstere
cek bir kanun yapımııyacak olursa, herkes ve
kil olmak hevesine düşer, ama böyle bir kanun 
çıkarsa o zaman iş değişir, kimse vekil olmak is
temez ? 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — O zaman ve-
kilsiz kalırız. 

SİNAN TEKEÜOĞLU (Seyhan) - - Merak 
etmeyin, böyle birşey olmaz, vekilsiz kalmayız, 
çok iyi vekillere malik oluruz. 

Arkadaşlar, maksadım şunu, bunu kritik <>! -
mek değildir. Her zaman söylediğim gibi, Vekil 
arkadaşların hiçbir lekesi yoktur. Onlar tertemiz
dir. Yalnız onların maiyetinde bulunanlar, çalı
şanlar vekillerle anlaşıncaya kadar düşer, ondan 
sonra Vekiller çekilir yerine gelen de Umum Mü
dürlerin tutmuş olduğu istikamette gider. Onun 
için mutlaka vekillerin mesuliyetini tanunak ve 
onların mesuliyetine dair kanunu bir an evvei 
yapmak lâzımdır. Yoksa bu gibi fuzuli masraf
la rın ve yolsuzlukların sonu gelmez. 

Anayasa Vekillerin mesuliyetine dair kanu
nu emrettiği halde yirmi beş seneden beri bu 
kanun yapılmamıştır. Sayın Başbakan Yardım
cısı arkadaşım benden bu kanunun ne şekilde 
yapılacağını sormuştu, bendeniz de mütalâamı 
söylemiştim. Fakat o lâzım değil dedi. Ben tek
rar ediyorum bu lâzımdır. 

Adapazarı'nda bir orman mahallesi tesis edil
miştir. Bu mahallenin evleri kamilen akmakta
dır. Ormanla hiç' münasebeti yoktur. Yapılan 
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i masraflar da bedava gitmiştir. Bunun mesulleri 

ne zaman tahkik edilecek? Sayın Tarım Baka
rımdan rica ediyorum. Bu binalar işine elini koy
sunlar, kimler mesul ise bunu tahkik ettirsinler. 
Devletin parasını şuraya buraya sarfeden insan
ların kanunun pençesine teslim edilmesini temin 
buyursunlar. Sonra 'Karabük'te iki buçuk mil
yon liralık bir tesisat vardır. Bu tesisat da yeni-
baştan yapılmıştır. Ormanların içinde yapılan 
binaların tutarı aşağı yukarı, .Bakan yirmi mil
yon lira olduğunu söylediler. Bugün birçok ka
zalarımızda Hükümet konağı yokken, ormanlar 
içinde birkaç kazayı içine alacak muazzam bina
ların yapılması sebebini bilmiyorum. Orman 
idaremiz o kadar bozuktur ki, bizim Adana Or
manlarında kesilmiş bin metre mikâbı tomruk 
vardır. Maalesef bunları orman idaresi ne biçer 
ve ne de başkalarına verir. Bunlar beş senedir 
orada durur. Bunları, beş sene evvel kesenlerin 
mesul olmaları ieabetmez mi ? Beş sene sonra 
orada daha ziyade vüsat kesbedecek ve daha faz
la mevad temin edilecekti. Adana'da 70 bin met-
reküblük tomruk dururken Adanalılar Balıke
sir'e gidip oradan kereste alıyorlar ve beher 
mctreküb için 50 lira navlun ödüyorlar. Hem 
diyoruz ki halkı ucuz mesken sahibi yapalım 
hem de Devlet teşkilâtı halkı böyle müşkülâta 
koşuyor. Binaenaleyh Tarım Bakanının nazarı, 
dikkatini celbederim. Pos ormanında 70 bin met-
reküblük kerestenin neden biçilmediğini, neden 
halka tevzi edilmediğini cenup vilâyetlerinin 
ihtiyacını temin edecek olan bu kerestelerin ne
den memleket istifadesine arzedilmediğinin se
beplerini araştırsınlar ve müsebbiplerini cezalan 
dırsınlar. 

Sonra, Romanya'dan kereste, diğer memle
ketlerden de telgraf direği getirtiyoruz ve ma
den ocakları için- direk celbediyoruz. Ormanla
rımızda bunlar mevcut ve çürüyüp gitmekte 
iken dışardan getirdiğimiz keresteleri de güm
rükten muaf tutuyoruz. Ben Tarım Bakanlığın
dan rica ediyorum, bunları gümrükten muaf tut-
tuğumuz kadar dâhildeki fiyatları da indirmek 
için orman işletmelerini israftan ve lüksten 
kurtarsınlar. Eskiden Orman fen memurları isli 
orman kulübelerinde otururlarken bunlar yüksek 
mühendis olduktan sonra her biri lüks otomobil
ler, binek arabalarına yükseldiler. Buna rağmen 
orman idaremiz de çok bozuktur. Bunu lütfen 

I ıslah etsinler. Hattâ Devletçiliği dahi kaldırsın -
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lar, çünkü bundan ne Devlet ne de millet istifa
de ediyor, bilâkis müşkülât görüyor. Ormanlarda 
kereste yoktur. Ormanlar muhafaza ormanıdır 
diyorlar, fakyt ellerine geçen balta ve satırlarla 
ormanları yakıp yıkıyorlar. 

Ormanları tetkik eden arkadaşlarımız bu acık
lı halleri yakından görmüşlerdir. Bundan beş se
ne sonra bu hal böyle giderse Türkiye'de bir tek 
orman kalmıyacakl iv. 

TARIM BAKANI CAV ID OltAL (Seyhan) 
— Muhterem arkadaşlarım, ormanlarımızın is
tediğimiz şekilde ve rasyonel çalıştığını iddia 
edecek dununda değilim. Muhakkak ki, birçok 
noksanları vardır. İşletmelerin düzeltilmeye ve 
düzelmeye ihtiyacı da aşikârdır. Ancak Teke-
lioğlu arkadaşımın ifade buyurdukları gibi 
Türkiye'nin orman varlığı, memleketin gerek 
kerestelik v.e gerekse yakacak ihtiyacını hiçbir 
suretle karşılıyacak dunundu değildir. Bunu 
da bir hakikat olarak kabul etmek lâzımdır. 
Türkiye orman bakımından dünyada orman sa
hibi olan memleketler içinde fakir memleketler 
arasına katılan bir memleket vaziyetindedir. 
Memleketin jeolojil ve morfolojik durumu, 
coğrafya vaziyeti, maalesef Türkiye'nin zengin 
orman memleketleri arasında değil, normal or
manlar memleketi arasında dahi sayılmasına 
imkân vermemektedir. 

thtiyacın fazlalığı ve şiddeti, ormanların ise 
kabiliyetinin kısırlığı ve fakirliği, memlekette 
bu mevzuu ve bu dâvayı, unutulmıyan günün 
hâdisesi olarak, politikası olarak öteden beri de
vam ettirmekte, bugün de yarın da devam etti
recektir. Bunu bir vakıa olarak, bir realite ola
rak kabul etmek ieabeder. 

Ormanlardaki suiistimal meselesine gelince : 
Nihayet bu işte suiistimal olup olmadığını tetkik 
edecek, teftiş edecek, Devletin vazife verdiği 
müfettişlerdir. Geldiğim günden itibaren, bir
çok dedikodu meselesi ve şikâyeti mucip olan 
orman meselesi ve bu suiistimal mevzuu üzerin
de eok durdum. Maliye ve Tarım Bakanlıkları
nın müfettişlerinden mürekkep karma bir ko
misyon aylardan beri bu iş üzerinde çalışmış 
durmuştur. Bu arkadaşlar her bakımdan vaziye
ti tetkik ederek bize 250 küsur sayfalık bir ra
por hazıi'lıyarak vermiştir. 

Bu rapor gerek Genel Müdürlükçe ve gerek 
BakauhkcM tetkik edilmektedir, tcabatının ya
pılacağına itimat buyurabllirsîniz, Gerçekten 

suiistimal yapan, vazifesini iyi kullamnıyan me
murlar varsa, bunlar mahkemeye verilecek ve 
hiç şüphe yok ki, Türkiye'nin âdil mahkemele
rinde cezalarını görecekler fakat suçsuz iseler 
beraet edeceklerdir. Yalnız her halde şu hakika
ti kabul ediniz ki, Tarım Bakanlığının en güç 
ve çetin bir meselesi olmasına rağmen, orman 
konusu üzerinde çok ehemmiyetle ve ciddiyetle 
durmaktayız, ve elimizde mevcut ormanlarla 
bir taraftan halkımızın yakacak ve yapacak 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken diğer taraf
tan bu millî serveti korumak ve kayırmak için 
de icabeden bütün tedbirleri almaktan geri 
durmıyacağız. 

SİNAN TEKELİOODU (Seyhan) - Vekil 
Beyin vermiş olduğu izahattan anlıyoruz ki sui 
istimali yapan insanları kanunun pençesine ve 
receklerdir. Fakat bu suiistimaller aşağı yuka
rı beş seneden beri devam etmektedir. Beş sene 
zarfında bunun delilleri ortadan kalkacaktır. 
onun için müfettişlere şiddetli emirler versin
ler, yoksa deliller ortadan kalktıktan sonra 
mahkemelerin vereceği karar; ya men'i muha
keme veya beraetten başka bir şey olmıyacaktır 

Bundan başka Sayın Başbakandan rica edi
yorum : bu Orman Genel Müdürlüğü orman iş
letmelerine dair olan gizli, tahsisatı mesture 
isimli bütçeyi lütfen kaldırıp Meclise getirsin
ler, Meclis tetkik etsin. Bütçemiz vilâyet konak
larını yapmaktan izharı aciz ederken, orman 
teşkilâtı için, orman koruyucularına, orman için 
de 70 bin liraya bina yapmaklığımız doğru de
ğildir. 

Kendilerinden tekrar rica ediyorum; mutlak 
surette bu işletmelerin bütçelerini Meclise getir
sinler, Mecliste tetkik ettirsinler, yoksa iktisadi 
Devlet Teşkilâtı bütçelerinin vaziyeti gibi bir 
komisyondan geçer, ve tarihe karışır ondan son
ra ve ilâllâhil müşteka. 

BAŞKAN - - Askerî öğrencilerden başarı 
gösteremiyenler hakkındaki kanun tasarısı Yük
sek Kamutayda müzakere edilirken, Komisyon 
bir maddeyi incelemek için geri almıştı. Bu mad
de henüz Komisyondan gelmemiştir. Geldiği za 
man müzakere edeceğiz. 

Gündemde görüşülecek başka bir madde kal
mamıştır. 

30 . TII . 1949 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,40 
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