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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Giresun Üyesi M. İhsan Topaloğlu ile İ s 

tanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, yurdumuz
daki enerji darlığının nedenleri ve çözünı yol
ları ; 

Istaıılbul Ü}resi Şevket Akyürek'in, çimen
to ihracı konularında Senato araştırması iste
yen önergeleri G-enel Kurulun, bilgisine sunuldu 
ve gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti i'le Fransa Cuniihuriye-
jti arasında Sosyal Güvenlik konusunda Genel 
Sözleşme ile bu Sözleşmeye ek Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı açık oya sunuldu ve oyların ayrımı sonu
cunda kabul olunduğu bildirildi. 

Yargıtay kanunu tasarısının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi onaylanaraik, maddeleri ka
bul olundu ve tümü açık oya sunuldu; oyların 
•ayrımı sonucunda, tasarının kabul olunduğu bil
dirildi. 

Saat 17,00,'de toplanılmak üzere Birleşime 
saat 16,48'de ara verildi. 

İkinci Oturum 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 2 ek mad
de ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
onaylanarak, tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlandı ve maddelere geçilmesi kabul olun
du. 

22 . 5 .1973 Salı gıum saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,30'da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Macit Zeren Osman Nuri Canpolat 

Kâtip 
îstanlbul 

Mebrure Aksoley 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun 

104 ncü maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni (M. Meclisi : 2/745; C. Se
natosu : 2/52) (Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 7'şer gün). 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege ve 27 arkadaşının, «Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 4 ncü ve 15 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında İçtüzük 
teklifi (C. Senatosu : 2/51) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna). 

Raporlar 
3. — Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 

hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair olan 7380 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 1/249; 

C. Senatosu 1/195) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma 
tarihi : 16 . 5 . 1973) 

4. _ 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun değişik geçici 5 nci 
maddesinin uygulama süresinin 10 yıl uzatıl
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi : 1/512; C. Senatosu 
1/196) (iS. Sayısı : 263) (Dağıtma tarihi : 
16 . 5 . 1973) 

5. _ 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun
da bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Anayasa ve ada
let ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3'er üye 
alınmak suretiyle kurulan geçici komisyon ra
poru (M. Meclisi : 1/800; C. Senatosu : 1/200) 
(S. Sayısı : 264) (Dağıtma tarihi : 21 . 5 .1973) 

— 336 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ISaabî : 15,00 

BAŞKAN : İBaşkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Mebrure Aksöley (istanbul) - Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca ıS. Ü.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 67 nei 
Birleşimini acıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

Değerli senatörler; nâçiz arkadaşınızı Se
natoyu yönetmek şerefine mazhar kılmış bu

lunuyorsunuz. Tarafsız ve hakkaniyete uygun 
bir yönetimle hu güveninize lâyık olmaya ça
lışacağım. 

Derin saygılarımı ve şükranlarımı arz ede
rim. (Alkışlar). 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tekirdağ Üyesi Cemal l1 arlan'm, amba
lajlı gıda 'maddelerinin gramajında tespit edilen 
eksikliklere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Cemal Tarlan «Amba
lajlı gıda maddelerinin gramajında tespit edi
len eksiklikler» hakkında gündem dışı görüş
me talebinde bulunmuşlardır. Kendilerine kısa 
olması ricasıyle söz veriyorum, buyurunuz eten
dim. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Gecen hafta içinde "İstanbul'da münteşir 
bir gazetenin 17 . 5 . 197:] tarihli nüshasında. 
sizlerin de dikkatlerinizi çektiğini tahmin etti
ğim ilginç bir haber yayınlandı. Hatırlatmak 
için bu haberi gazeteden aynen okuyorum: «No
ter ile birlikte piyasayı kontrol ettik; teneke 
ve karton ambalajdaki gıda maddelerinin gra
majı eksik.» Haberin başlığı böyle. 

Ekmek, margarin, çamaşır tozu. ayçiçeği, 
zeytinyağı, konserve gibi ambalaj, teneke kutu, 
kavanoz içinde satılan bir kısım gıda maddele
rinin gramajlarında eksiklikler olduğu yolun
da ortaya atılan iddialar karşısında, bu gazete 
işi tetkik safhasına intikal ettirmiş ve bir no
ter refakatinde çarşı - pazar içinde birtakım 
mubayaalar yapmış; aldığı bu maddeleri 1973 
damgalı bir terazide tartarak neticelerini 
17 . 5 . 1973 tarihli nüshasıyle efkârı umumiye-
ye intikal ettirmiştir. 

Muhterem, arkadaşlarım, bu konuyla ilgili 
haber; «Sonuçta, teneke ve mukavva ambalaj 
içindeki malların eksikliğini üzülerek tespit 

ettik. Ambalajı teneke, ya da mukavva olan 
'gıda ve ihtiyaç maddelerinden hemen hepsi. 
üzerinde yazılı ağırlıktan eksik çıktı.» şeklin
de sonuçlanmıştır. Gramaj eksikliğiyle ilgili 
haber uzunca okluğu ve okuyarak sizlerin va
kitlerinizi almamak istediğim için. tam metnini 
okumaktan imtina edeceğim. Ancak gramajdaki 
bu eksikliğin 1.0 ilâ 85 gram arasında olduğunu 
ifade ediyor ve haberde belki bâzı zaruretler 
dolayısıyle açıklanmayan önemli bir noksanlı
ğın mevcudiyetine işaret etmek suretiyle mâru
zâtıma başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, .yukarıda sözü edi
len gıda ve ihtiyaç maddeleri .vatandaşın daima 
eli altında bulunan maddelerdir. Bu maddelerin 
gramajında eksiklik olduğu yolundaki haberle 
ilgilenmeyecek bir ailenin mevcudiyeti tasav
vur olunamaz. Bu sebepledir ki, gerek mahallî. 
gerekse merkezî Hükümet yetkililerinin, konu
nun üzerine ehemmiyetle eğilmiş olduklarını 
tahmin ve ümit etmekteyim; hattâ ne bu gaze
tenin müteakip nüshalarında ve ne de başka 
bir yayın organında bu hususta bir habere ras-
lamamış olmama rağmen, işe el konulmuş oldu
ğu yolundaki kanaatimi muhafaza etmekteyim. 
Ama hemen, ilâve etmek istiyorum l\i. bahse 
konu maddelerdeki eksiklik dolayısıyle durum 
cidden vahimdir. Zira. sözü edilen maddelerin 
fiyatlarını esasen anormal derece ve şekilde ar
tıran İm imalâtçılar, gözleri doymayarak bir 
de gramaja kasıtlı olarak el uzatıyorlarsa, bu 
hareket görülmemiş, duyulmamış ticarî bir ah
lâksızlıktır, adî bir hırsızlıktır';' daha açıkçası 
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alçaklıktır. Tabiatıyle yetkili makamlar bu gi
bilerin yakalarına yapışacak, yaptıklarının he
sabını soracak ve lâyık oldukları cezayı elbet-
teki vereceklerdir. Ancak, bence bu kâfi değil
dir muhterem arkadaşlarım. Mesele, bu gibile
rin ceza gürmeleriyle bitmiş sayılmamalıdır; 
l>u işleri yapanların kimlikleri, firmaları teşhir 
edilmeli ve vatandaş iyi hareket edenle kötü 
hareket edeni birbirinden ayırdetnıelidir. Ga
zete bunu yapmamıştır; daha doğrusu belki bu
nu yetkili makamlara bırakmıştır, ama bu du
rum muvacehesinde dürüst hareket eden birta
kım kimseler de itham altında bırakılmış ol
maktadır. Binaenaleyh, durumun süratle vuzu
ha kavuşması için, İlendeniz yetkili makamlar
dan iki ricada bulunacağım.. 

Birincisi şudur : Anlaşılıyor ki. piyasada 
satışa arz edilmiş ambalajlı mallardan hemen 
tamamının sadece gramaj değil, evsaf bakımın
dan da esaslı bir tetkike tabi tutulması gerek
mektedir. Yine anlaşılıyor ki. bu işler için müs
takil bir teşkilât kurulmalı ve bu teşkilât mün
hasıran ve devamlı bir şekilde bu kabîl işler ve 
araştırmalarla meşgul bulunmalı ve aldıkları 
neticeleri de zaman zaman efkârı umumiyeye in
tikal ettirmelidirler. Böyle bir alışkanlık, va
tandaş tarafından çok olumlu karşılanacaktır. 

İkinci ricam; briaz evvel gazetede okudu
ğum haberin meydana çıkardığı durum hakkın
da hiç vakit geçirmeden yaptırılacak araştır
ma, kovuşturma ve varılacak netice hakkında 
kamuoyunun süratle haberdar eddmesidir. 

Muhterem arkadaşlarını, böylelikle de te
mas ettilim 'gibi. itham altımla bulunan ve du
rumları bugün meşkûk bir şekilde düşünüiehi-
len insanların, birtakım firmaların durumları 
vuzuha kavuşacak ve körükleri içine düştükleri 
sıkıntıdan kurtarılmış olacaklardır. 

Bu naçiz ricalarımın dikkate alınıp alınma
yacağı hususunu, yetkililerin takdirine terke-
rek, hepinizi hürmetle selâmlar ve bendeniz' 
dinlemek lütfnnda bulunduğunuz için hepinize 
teşekkürlerimi sunarım. 

| BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, daha evvel 
i .gündem dışı konuşma talebiniz olmuş, bendeni-
| ze şimdi intikal etti, en çok 10 dakika içinde me-
I ramınızı ifade etmek mümkün ise, buyurunuz. 
I LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
| sayın senatörler; 
I Bu yıl, Türkiye'miz için tabiat olayları bakı-
I m m dan pek şanslı sayılmayan bir dönem olınıış-
| tur. Geşiti i bölgelerimizde yapılan ekim türleri 
| itibariyle kuraklıktan görülen zararlar da bölge -
I den bölgeve değişmektedir. Tabiî içme suvu sı-
\ !kıntısının genelliğini belirenineye lüzum yoktur. 

Söylendiği gibi, kuraklık, sadece Güneydoğu 
Anadolu belgesinde değil, Güney Anadolu'da da 
had safhadadır. Hükümet, beyanlarının şümulü
nü ve tedbir sahasını genişletmelidir. Örneğin; 
Gukurova Bölgesinde snmdivc kadar görülmemiş 

İ bir kuraklık olmuştur ve bu, tanı. mânasiyle bir 
tabiî âfettir. Hükümetimizin Güneydoğu Anadolu 
Bölgesine verdiğini söylediği önemi aksatmamak 
kaveliyle, Gukurova"daki kuraklık üzerine de 
eğilmesini istemek için söz almış bulunuyorum. 

Kendi seçim bölgem olan İçel ve komşumuz 
Adana, Hatay, Gaziantep illeri de, tıpkı Güney
doğu Anadolu gibi, kuraklığın en şiddetle hü
küm sürdüğü yerlerdendir. Hububat ve pamuk 
yönünden Gukurova'da güz ekiminden artık çift
emin bekledmi bir şey kalmadığı gibi, ikinci 
(^ mı ir] vı da boşa gitmiştir. Mahallinde 
c 1 n t *-" ] ı veclen bile, anayoldan geçerken, 

1 u1 h n otlatılması için kullanıldığını 
' r/ ba^ak tutma ümidi artık kal-

ı b ı 1 )i vanlarm otlatılmasına terkedi-
1 ' ı ^ b 1 hay"*rdar bile ekinleri yiyemc-

ı. s ırz] ırktan saplar vaktinden ev--n m ı 
^ G s ı 

Bil1 

1 m d 

/ 1 

1 S s ı 

^ ) 1( 

ı b >k 
le sulanan ikalarda sebze 

BAŞKAN Sayın Tarlan teşekkür ede
rim. 

2. — içel t nesi L'-tfi Bilacn'in, Güneydoğu 
Anadolu, Bölgesinde ve Çulcurovada kuralhğnı 
yaptığı tahribat ve Hükümetçe alınması gerekli 
tedbirlere dair gündem, dm demeci. 

köylerde iptal edilmiştir. Dönü
müne binlerce lira masraf yapılarak meydana 
getirilen sebzelerin tam ürünü alınacağı sırada, 
s alı ib i tarafından sudan mahrum edilmesi elbet
te çok yıkıcı ve acıklıdır. Köyde öyle yerler var
dır ki; faraza biraz sebze, biraz da narenciye 
ağacı vardır, elde kalan su bunlardan ancak bi
rine yetecektir; ya sebzeler kurtulacak, ya da 
ağaçlar feda edilecektir. Bu müşkül tercih anın
da elbette ağacın kurtarılması tercih edilmek
tedir. Fakat köylü, çiftçi ağaçlarının yıllık ba
kım masraflarını da o sebzeden kazanacağı para 
ile yapacaktır. 

338 — 
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Ehveni şer kabilinden, görünüşte bir yıllık 
zarar diye sebze sulamasını kesip, ağaçlarını su
lamaya çalışmaktadırlar. Birçok yerlerde ağae-
üzerinde, hâlâ meyveler, portakallar vardır. 
Bunlar orada kaldıkça, hem ağaçlara zararlı ol
makta, kem de kendileri su kaybetmektedirler. 
Hemen kesip satmak için de piyasa müsait de
ğildir. Örneğin; Ankara'da kilosu iki ilâ dört li
raya kadar satılan portakallar, Mersin halinde 4-0 
ilâ 100 kuruştur. İhracat imkânı da maalesef 
yeterli değildir, zamanında eğer ikazlar dinlcnse 
de uygun tedbirler alınsaydı bu kısım belki hal
ledilebilirdi. 

Bir kısım yerlerde elma, şeftali, ve sair ağaç
lardaki taze meyveeiklerin toplatılması zorun-
luğıı doğmuştur. Bunlara aslında henüz moyve-
oik bile denmez; ama sırf su bakımından ağaca 
ortak olmasın diye bu tedbirler düşünülmekte
dir. Bile bile alman bu tedbirlere rağmen, ağaç
ların kurtarılacağı da şüphelidir. 

Bahse konu olan bu yerler, ol de henüz bi
raz su bulunan yerlerdir. Bir de, suyunu tanın
man yitirmiş, ya da kuyularında bir damla bile 
su birikmemiş köylerin durumunu gözden geçir
mek tüyler ürperticidir. Hor şey kurumuştur 
onlarda: köylüler traktörlerinin arkasına, rö
morklarının üzerine veya' at arabalarına saçtan 
depolar yaptırarak çok uzaklardan su taşımak
tadırlar. Artık l)u, bir yaşamak, ya da yok ol
mak savaşıdır. Bunu ancak bir tabiî âfet olarak 
nitelendirmek ve halka, yapılacak yardımı da o 
fondan yapmak gerekmektedir. Durumu biraz 
müsait olan yerler için banka borçlarını faizsiz 
ertelenmesi yanında, «Çivi çiviyi söker.» kabi
linden yeni kredi yardımları yapılmalıdır ki, 
önümüzdeki yıl çiftçinin ekim gücü olsun. 

Hükümet bu bölgeye yapacağı yardımdan 
korkmamalıdır, çünkü fazlasıyle geriye gelecek
tir, zira; 1971 yılında İçel halkı 1. milyar lira 
vergi ödemiştir. 1972 yılında bu miktar, yüzde 
25 - 30 oranında artmıştır. Eğer, bu vilâyete ya
pılacak birkaç yüz milyon liralık yardımı esir
gersek, artık bu altın yumurtlayan tavuk ölecek
tir. Bölgemizde Ziraat Bankasının siyasî maksat
larla açtığı krediler hariç, batak parası yoktur. 

Son senelerde hayvan besiciliğine yönelen 
etek ve dağ köylülerimizin durumu ise öteki
lerden de beter olmuştur: Ot yoktur, yem çok 
pahalıdır. Küspe 160 kuruş, çiğit kabuğu 70 ku

ruş, arpa 150 kuruş, saman; eğer bulunursa 100 
kuruştur. Tabiî bu yem buhranı hatalı bir ihra
cat politikasının sonucu olmuştur. 

Ziraat Bankası kredisiyle besicilik yapan 
köylüler sütün en bol olduğu şu mevsimde bile 
günlük yem masrafının üçte birini sütten ala
mamaktadırlar. 175 kuruşa sattıkları sütün 
kilosu şehirlerde 3,5-1 liradır. Devam ettirme 
imkânları artık kalmamıştır. Hayvanlarını bile 
satsalar para etmiyor. Sütlük hayvanı kimse al
mıyor. Etlik hayvanlarının da kilosu 15 liradan 
satılıyor. Halkın midesine bu etlerin 20 ilâ 25 
liradan da indiği malûm. 

Bütün bu dertleri, şu sırada ve bu kısa ko
nuşma içinde sayıp, dökmek istemiyorum. Bura
da alınacak tedbirlerden öncelik sıra siyle; mese
lâ diyebiliriz ki, her şeyden önce içme suyu bu
lunmayan köylere resmî araçlarla hayat suyu te
min edilmelidir. Uzun vadeli sulama işleri üze
rindeki çalışmalar devam ederken, çok kısa vâ
dede halledilecek küçük su işleri vardır. Toprak-
su ile Devlet Su İşleri karşılıklı değil, yanyana 
çalışarak bunları pekâlâ halledebilirler. 

Örneğin; Tarsus Adana arasında yolun iki 
tarafına birtakım kanaletlerin geniş ovada kesik 
kesik döşendiğini görürüz ki, bu durum sene
lerdir devam eder ve hiçbir noktasından fayda
lanılmaz. Halbuki tıpkı tren yolu yapar gibi 
membadan başlayıp, aralıksız kanal yapılsa, hiç 
olmazsa yapılan yerler sulanırdı. Örnek olarak 
anlattığım, bu yerde süratle bu kanalet kesiklik
leri 'bağlanırsa onbinlerce dönüm arazi süratle 
sulanabilir. Bu da çok çabuk halledilebilir, çok 
masraf da istemez. 

Yine kısa vadeli tedbirlerden olarak; bir uç
tan kurumaya başlayan Mersin çevresi bah
çeleri için süratle yeraltı suyunun çıkartılması 
bir tedbirdir. O erci buralarda yeraltı suyu' re
zervi zengin değildir. Biraz zorlayıcı tuzlu su 
çıkmaktadır, ve ağaçların meşvünemasi gerile
mektedir; ama halk artık bu geriletici suya çok
tan razı olmuştur. Zira; bütün ağaçları kökten 
kurumaktadır ki, bu da onun için sel âfeti, ya da 
zelzele kadar tahripkârdır. 

Yeraltı suyu ucuza çıkmıyor; çıkartılaibilse 
ıblle, motor ve saire lâzım. İşte Hükümet bu gibi 
yerlerde de hiç olmazsa âfet fonundan su motor
ları temin edip bu gayrete katkıda bulunmalı
dır. 

— 339 — 
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Hayvanlara yem temini de yine besicilerin 
kurtarılması için şarttır. Ben, burada işin tekni
ğine ve detaylarına inmek istemiyorum; ama 
işten anlayanların önerilerini misal olarak ver
mek istedim. Hükümet de samimiyetle bu âfetin 
etkilerini gidermek isterse, çare mutlaka bulu
nur. Şu anda halkımız, Hükümetten gelecek her 
türlü işbirliği teklifine amadedir. Kendisi imkâ
nını son damlasına kadar kullanarak, âdeta tü
kenmiştir. Bunun için Hükümetin alacağı her 
tedbir halk tarafından benimsenecektir. 

Kanımca, bu tabiî âfeti de ancak halk - Hü
kümet elbirliğiyle atlatabilecektir. Halk olarak 
Hükümetin ilgisini herkes beklemektedir. 

Beni dinlediniz, teşekkür eder saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — Malî ve İktisadî İşler Komisyonu Baş
kanlığının, 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun 
10i ncü maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
komisyonlardan alınacak beşer üyeden kurulacak 
bir geçici komisyonda görüşülmesine dair tezke
resi (2/52, 3/313) 

BAŞKAN — Bir geçici komisyon teşkili 
önergesi var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 . 5 . 1973 tarihli 111 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla reddedilen, 193 sayılı «Gelir Vergisi 
Kanununun 104 ncü maddesinin sonuna iki fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi» nin biran 
evvel ^görüşülmesini temin maksadiyle havale 
edilmiş olduğu Malî ve İktisadî İşler Komisyonu 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulacak bir geçici komisyon
da görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Gürhan Titrek 
Malî ve İktisadî İşler 
Komisyonu Başkanı 
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i. — Saym üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/314) 

BAŞKAN — İzin tezkeresi var, okutuyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet »Senatosu 
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı. 
Başkanlık Divanının 3 7 . 5 . 1973 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Haluk 
Berkol, hastalığına binaen, 7 . 5 . 1973 tarihin
den itibaren 20 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Musta
fa Tığlı, hastalığına binaen. 5 . 4 . 1973 tarihin
den itibaren 81 gün. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup oyla
rınıza arz edeceğim. 7 . 5 . 1973 tarihinden iti
baren 20 giin müddetle izinli sayılması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Musta
fa Tığlının hastalığına binaen 5 . 4 . 1973 tari
hinden itibaren 81 gün izinli sayılması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

.5. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan Sakarya Vyesi Mustafa Tığh'ya ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/315) 

Bir tezkere daha var okutuyorum. 

(Tenet Kurula 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mustafa 
Tığlı'mn tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 
14G ncı maddesi gereğince Genel Kurulun kara
rma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tensipleri
nize arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Tığlı'nm ödene
ğinin verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Geçici komisyon kurula
caktır. 
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IV. — GÖRÜŞ 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 eli 
madde ile bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhui'iyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/583; C. Sena
tosu : 1/188) (S. Sayısı : 258) (1) 

BAŞKAN — Bundan evvelki birleşimde ta
sarının tümü üzerinde konuşulmuş, müzakere 
edilmiş, tümü kabul edilerek maddelere geçil
mesine karar verilmiş idi. Şimdi bu kanunun 
maddelerinin müzakeresine başlıyoruz. 1 nci 
maddeyi okutuyorum, çerçeve maddedir. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna 2 ek madde ile 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 34 ncü maddeleriyle mu
vakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 2. — 15 . 10 . 1961 günüden önce bi
lim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerden; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, 
orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, mey
velik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antepfıs
tığı) gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvan
cılıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler ile 
otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler, 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 

Orman sınırları dışına çıkarılır. 
Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukarı

daki fıkra hükümlerine uymadığı Orman Bakan
lığınca veya vâki müracatlar üzerine anlaşılan 
sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren en geç on yıl için
de orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu 
düzeltme sonucu orman sınırları dışına çıkarıla
cak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu 
arazi ise mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine inti
kal eder. 

(1) 258 Sıra Sayılı basmayazı 16 . 5 . 1973 
tarihli 66 nci Birleşimin sonuna eklidir. 

ÜLEN İŞLER 

I Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da 
bu madde hükümleri uygulanır. 

Bu madde hükümleri yanan orman sahala
rında hiçbir suretle uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve 
esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak tüzükle 
belli edilir. 

BAŞKAN — Sayın İnönü işaret buyurdu
nuz, söz mü istiyorsunuz 1 nci ni'adde üzerinde. 

İSMET İNÖNÜ (Tabiî Üye) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMET ÎNÖNÜ (Tabiî Üye) — Sayın Baş-

Ikan, saygı .değer senatörler; 
Orman Kanunu üzeninde 'konuşuyoruz. Or

man meselesi Türkiye'nin beljki bir asırdan be
ri en büyük mese'lesidir. Onmanllar gidiyor, 
memleket bir gün çöl oülacak, memlleket -oturull-
nıayacak, yaşanmayacak bir hale gelecelk'endi
şesi aklı erenlerin kafasında daima yaşıyordu. 

I împaraltorluk za'raıamnda da ormanların yok 
edillmesine çare bulmak için mütehassıs getir-

I mek âdetti. Bir -mütehassıs gelir, vaktiyle or-
j man iken ormanı kaybolmuş araziyi önüne alır, 

(Ormanlık bir mıntıkaya arkasını dayar, akı.! 
verirdi. «Önümüzdeki yerler orman imiş; ba
kmışı zllıkt an, israftan, kontro&uzluktaıı hara-
/bolmuştur. Bu aııkamız'dakiıLeri kurtarmak lâ
zımdır.»' derdi. O mıütehassıs gider, on beş, yir
mi sene sonra diğer bir mütehassıs gelir, o mü-

I tehassıs da 'evvelki mütehassısın orman diye ar
kasına dayandığı kaybolmuş mıntıkayı önüne 
alır, arkasını geride kalan ormana dayayarak 
akıl! verirdi. Dertli gönüller, mütehassıslara ça
relerim sora:i1lar; fakat meşgul olatm<azfliardı. 

'Cumhuriyete bu şekilde girdik. Cumhuriye
tin ilk ele aldığı mııese'lelerden birisi orman me
selesi olmuştur. O zaman; «Meımıleketimizi .or-
imansızlık tehlikesinden kurtarmak önde gelen 
bir vazifedir» fikri hâkimdi, 1924'de Köy Ko
ruları Kanunu i'le ilk tedbir alındı. Cumhuri-

I yet, mütemadiyen orman meselesiyle meşgul 
I olklu. Neydi ımesele?.. Ormanlar kontrolsuz, in

safsız bir surette istismar olunur, parçalanır, 
yangın olur ve bir felâket göre göre mütenıa-
ıdiyen ilerlerler. Anlaşıldı ki, armaırlların sıkı 
bir konitroll altında 'bulundurulması lâzımdır. 
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Tetkik olundu; gerek Avrupa'nın şinıâl mem
leket': erin de, gerelk orta memıleketlerinde de or
manlar; kesilmesi, çalıştırılması daima Devlet 
eliyle ciddî bir şekilde kontrol edillerek işletilir 
'bir milliî hazinedir. 

Bu araştırmalar 1937'de bir Orman Kanu
nunun çıkmasına ımüneer oldu. 1937'de çıkan 
3116 sayılı Orman Kanunu ile orman rejimi 
•saptanmıştır. Bundan sonra bir adım daha atıl
dı ; 19-15'te ormanlar devletleştirilrii. Orman 
ımülkiyeti; özel orman sahiplerinin ormanları
nın bedeli ödenerek Devlete maledildi. 

194-.V'te:ı son-a tek partili hayat geçti. çok 
r?a"'rii siyasî hayata «-irdik. Ook partili siyasî 
hrvat yamanında. Cumhuriyet Halk Partisinin 
tek pa-tiri devri bittikten sonra, iki defa or-
nm- kanunu çriardmıştır: 1950'de ve 1956'da. 
Ornar iarm .kontrolü ve .muhafazası, Devlet ta-
T'af^adan ciddî bir kontrol altında idamesi esas
ları bozulmaksızın birtakım yeni kolaylık usul
leri tddıif edildi; csaısa dokunmuyordu. Bu 
195G Kanunu bugüne kadar geldi. Bugün üze
rinde. bâzı maddelerini değiştirmeye çalıştığı
m a Kanun. 1956 tarihli 6831 sayılı Kanundur. 
Bu Kanun üzerinde değişiklik yapacağız. 

1961 Anayasasında ormanlar özel hükümle
re bağlanmıştır. Ormanların büyük dertlerin
den birisi, hesapsız bir surette, ne için yapıldığı 
'belli elim ayan, tahkik edilemeyen yangınlardı. 
Yangınlar çıkar, ormanları geniş ölçüde tahri-
beder, o sayede birçok arazi tarla obaraik isti
fadeye verilirdi. 1961 Anayasasının bulduğu en 
•esaslı •tedbirlerden birisi, ki bu tedbir bugüne 
kadar Anayasa değişikliklerinde muhafaza 
olunmuştur, bir ormanda yangın çıkarsa, o yan-
'gur yeri tarla haline gelmez. Mutlaka tekrar o 
yausrm yerinde orman yetiştirmek sari tır. Bu 
suret'e tahminî olmayan basit bir tedbirle or
man yangınlarının üzerinde ciddî bir kontrol 
ve sakınılacak bir ortam yaratılabilmiştir. 

Ormanın Devlet tarafından sıkı kontrol 
edilmesi birtakım yeni meseleler çıkardı. Bunun 
bariıea^ı; orman içi köylerinin geçimleri meşe
leridir. Orman içi köyler, serbest orman işletil
diği za inanların kolaylığını kaybetmişlerdir. 
Zaten orman içinde köy kurmak için vatanda
şı teşvik edem hırslandıran mesele, orman ser
bestçe işletildiği zaman; kesildiği zaman köy
lüleri geniş ölçüde rahatça geçindiren bir lıazi-
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ne halindedir. O kontrol getirilince ve ciddî 
'olarak takilbolununca, orman içindeki köyler 
kendi ihtiyaçları için lâzım olan ağaçları ala
biliyorlar, onun dışında ticaret yapmak için, 
satmak için Hükümetin kontrolü altında, Dev
letin kontrolü altında faaliyette bulunabiliyor
lardı. Hesapsız olarak, kontrolsuz olarak orma
nı kesmek muamelesi kesilmiştir. 

Şimdi diğer maddelere geçmeden evvel, si
zi memnun edecek bir haber vermek isterim. 

Sayın senatörler, 1968'de Adalet Partisi 
Hükümeti zamanında bir Finlandiya'lı uzman 
getirildi, ormanlar hakkında bir rapor alındı. 
Bu Finlandiyalı uzman Birleşmiş Milletlerin uz
manıdır, kendisi profesördür ve meseleyi her 
tarafı ile bilmektedir. Tabiatı ile kapitalist bir 
memleketin profesörü olduğu için, sermaye 
bahislerinde yabancı sermayeden istifade kıs
mını ciddiyetle tavsiye eder. ve sonra da umu
mî olan tedbirleri söyler. Bu uzman, Türkiye 
ormanlarının bugünkü hali hakkında şu ma
lûmatı verir: 

«Ormanları korumak için, millî 'bir endişe 
halinde sarfolunan çabalar faydalı olmuştur. 
Ormanlar bu sayede kurtulmuştur. Türkiye'nin 
bugün elinde bulunan orman serveti, Akdeniz 
devletleri içinde ileri bir nispettedir.» 

İnsan Ozara'nm bu raporunu okuduğu za
man bir ferahlık duyuyor ve şimdiye kadar or
manları korumak için millî bir endişe olarak 
takip edilmiş olan Cumhuriyet Politikasının 
müspet bir netice vermiş olduğuna kani oluyor. 
Bunu yüksek Senatoya arz ederken, zannediyo
rum Orman Bakanımızın da bu fıkralar dikka
tini çekmiştir. Bunu arz ederken, orman için 
sarfettiğimiz gayretlerin verimli bir gayret ol
duğunu ve ormanı koruyaeak, ormanın istikbalini, 
ormanın Akdenizde kıymetli bir ticaret maddesi 
olarak kullanılmasını mümkün kılacak bir ce
saret verdiğini belirtmek istiyorum. 

Orman ve ağaç kıymeti hususunda Türkiye 
ikliminin özel bir hassası vardır. Bizim kıymetli 
ağaçlarımız bulunmaktadır. Bunlar israf zaman
larından beri azalmaktadır. Bâzı ağaçlar; mese
lâ karaağaç nihayete, gelmiştir, bâzı çamlar çok 
israf olunmuştur; meselâ sedirçamı çok azalmış
tır. Bunula bereber Türkiye'nin ağaçları, çamla
rı cins ve vasıf itibariyle ileri bir haldedir. Sarı-
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çamımızın d:.sarıdan ilk defa gören insanları 
hayran bırakacak kadar güzeldir. 

Muhterem arkadaşlar Orman İdaresi, orman
lar üzerinde Devlet, hükümet vazifesi şimdi, 
eski zamanlara nispette ileri fbir ehemmiyet 
taşımaktadır. Meselâ Orman Bakanlığı ihdas 
olunmuşıtur. Ziraat Bakanlığında bir umum mü
dürlük halinden çıkmış, Devletin ibütün mesele
lerine iştirak etmek salâhiyetinde olan bir gö
revli bakan orman işleriyle meşguldür. Bunun 
gibi, Köy İşleri Bakanlığı ihdas 'olunmuştur. 
Köy İşleri Bakanlığı, «rinan içinde ve dışında 
bulunan köylerin özel meseleleri ile meşgul ola
cak bir otoritedir. Bunlar Cumhuriyetin eserle
ridir ve orman dâvasında Orman Bakanlığı 
mühim bir rol oynamaktadır. Diğer maddeler 
görüşüldüğü zaman, bunun rolü ve ona verile
cek vazifeler hakkında ayrıca maruzatta bulu
nacağım. 

Ormanın ayrı bir derdi vardır ki, o da ka
rakeçi derdidir. Karakeçi ormanın hayatına 
düşman olan bir hayvandır. Taze filizleri pek 
tatlı bulur, yeni yeşermekte olan dalları mut
laka bulur, yer ve. diğer hayvanlardan farklı 
olarak da sarp ormanlardaki büyük ağaçların 
her tarafına çıkabilir. Karakeçiyi ormana sok
mamak, ormanı muhafaza etmek isteyen bütün 
memleketlerin başlıca çabasıdır. Birçok .mem
leketler başa çıkamadığı için, memlekette kara
keçiyi yok etmiştir. Size bu bakımdan haber 
vereyim ki, benim son aldığım haberlere göre, 
memleketimizde bu kadar kontroldan sonra da
hi karakeçi miktarı aritmıştır. Demek ki, kont-
rollar ne kadar ciddî ve daimî olursa blsun, 
karakeçiyi besleyenler yine orman içine onu 
sokabiliyorlar. Karakeçi sürüleri orman içinde 
yasayan köylülerin malı değildir. 'Bunlar ser
maye sahiplerinin malıdır ve orman içindeki 
köylüler de bu karakeçilere çobanlık ederler. 

Muhterem arkadaşlar, bu şartlar altında Or
man Kanununu tadil ve bu şartlar altında orman 
meselesini hal ve takip etmeyi düşünüyoruz. Ba
kanlığın, 1956 tarihli Kanununu değiştiren tek
liflerinde birçok maddeler vardır. Bu maddeler, 
müzakereler neticesinde alınacak şekli ile veya 
bu müzakereler neticesinde bakiyesi ile orman 
rejimimizi bundan sonra sevk edecektir. 

Umumî olarak mukaddemede tarihten ge
len endişeleri, meseleleri söyledim. Asıl büyük 

| mesele, orman içinde bulunan köylerin geçimle-
I ri meselesidir. Bu vatandaşların vaziyeti ciddî 
I tedbirlere ihtiyaç göstermektedir. Yeri geldiği 

zaman bunları arz edeceğim. 
Orman için tehlikeli şeylerden birisi, siyasî 

hayatta cazibeli bir propaganda konusu olması
dır. Anayasa bunu görmüş ve menetmişitir. Hat
ta seçimlerde ormanlar üzerine propaganda ya
pılmasını yasaklar. Bu orman kanunu konuşur
ken bir talihsizliğimiz önümüzde seçimlerin bu
lunmasıdır. Partiler .ne kadar dikkat etseler; 
kısa yoldan, açıktan ve fısıltıyle, orman üze
rine yapılacak fedakârlıklarla birçok köylü 
vatandaşlara çare bulacaklarını söyleyeceklerdir. 

I Bu yanlış bir yoldur. 
Ormanı tekrar kontrolsuz, orada bulunan 

vatandaşın istifadesine atmak, orman içindeki 
vatandaş için bulunacak kolaylık yollarının 
en kö'tüsüdür. Ne için en kötüsüdür?. Çünkü, 
kontrol kalkıp da eskisi gibi ormanlardan isti
fade yolu açıldığı zaman, kısa zamanda şimdi 
işlemekte olan ormanlar harap olacaktır, köy
lüye hiçbir şey kalmayacak, onun derdi hallo-

I lun maya çaktır; fakat .memleketin hazinesi bir 
derece daha azalacaktır. Temenni olunur ki; so
rumsuz politikacılar orman meselesini bir pro
paganda konusu zannederek bunu tahribedecek 
ibir istikamet tutmasınlar. 

Yüce Senato Orman Kanunu ile mühim bir 
işe başlamış bulunmaktadır. Ben bunu sizin hu
zurunuzda belirtmeye çalıştım. Diğer maddeler 

I geldiği vakit onlar üzerinde de fikirlerimi arz 
edeceğim. Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 
Madde üzerinde konuşmak üzere Cumhu

riyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Lûtfi 
I Bilgen, buyurunuz efendim. 

C. II. P. GRUBU ADINA LÛTFİ BİLGEN 
(İçel) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Kanunun bu 1 nci maddesi üzerinde ayrıca 
değişiklik teklifimiz de var. 

IKısaca, 6831 sayılı Kanunun, başından bu
güne kadar geçirdiği macerayı birkaç cümle ile 

I izahta fayda görüyorum. 

31 . 8 . 1956'da 6831 sayılı Orman Kanu
nu çıkmıştı. Hemen tatbikata geçildi. Hatırla
yacağımız gibi, tatbikattan her halde halk da, 

| Hükümet de memnun olmadı ki; bir gün Hükü-
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metin bir tamimi ile bu Kanunun tatbikatı dur
duruldu ve böylece 1957 seçimlerine girildi. 1957 
seçimlerinden 1960 ihtilâline kadar da bu iş 
âdeta uyutuldu veya unutuldu. 

1957 - 1960 arasındaki heyecanlı devreden 
sonra gelen ihtilâl yıllarında 6831 sayılı Ka
nunun maalesef en kötü tatbik şeklini Türki
ye'nin birçok yerleri yaşadı. Ben bizzat yaşa
dım. İçel'den bunun bir örneğini vermek isti
yorum. 

Şimdiki Kanunun bir maddesinde; «Orman 
içerisine hayvan sokulmaz.» der; altında da 
şartlarını yazar; «Ama şu şu şartlar olursa so
kulabilir» der. Hakikaten bu 6831 sayılı Ka
nun çok ileri görüşle hazırlanmış bir kanun. Bu
nu kabul etmek lâzım doğrusu. Hataları var 
elbette; birçok yerinde hata olabilir, ama gerek 
bizimi kendi seviyemiz, gerek halkımızın sıkıntı
ları, gerek orman bakımından fena vaziyette 
(Oluşumuz, şu veya bu sebeplerden dolayı tat
bikat iyi olmamıştır. 

O zamanlar İçel'de bu Kanun âdeta bir iş
kence aracı haline getirildi. Öyle yerlerde hay
van sokulmama tedbirleri alındı ki; «Hayvan 
sokulmaz» maddesinin altındaki işte; «Şu şu 
şartlar» kısmı âdeta unutuldu. Hani lâtakre-
bussalâte kabilinden halkın hayvanları çevril
di, ağıllara dolduruldu. O arada bakım memur
larının sıkıntısından hayvanlar yavrularıyle 
beraber 12,5 liraya kadar satıldı. Halk böyle 
mecbur edildi. Pekmez kaynatan köylülerin 
pekmez kazanları tekmelerle devrildi. Bütün 
İl.)unların da Hükümetin emriyle yapıldığı söy
lendi. Biz o zaman örgütte çalışıyorduk, halkın 
şikâyetini dinliyorduk; bize anlattılar. O zaman 
İçel'de başmüdür olan zatı bulduk, kendisine 
şikâyetlerimizi anlattık. Tedbirler alacağını, 
Kanunun uygulanmasındaki hataları düzeltece
ğini vaadettiyse de, arkasından çok daha sert 
şekilde kanunun tatbik edildiğini gördük ve 
âdeta bu 6831 sayılı Kanun zorlanırcasma tat
bik edildi. Şikâyet konusu olan memurlar yer
leri değiştirildikten sonra gittikleri yerlerde 
daha çok zulüm yapmaya başladılar ve bunun 
üzerine İçel'in yedi ilçesinden heyetler toplandı. 
Ben de o heyete dahildim. Ankara'ya geldik, za
manın Tarım Bakanını bulduk. Tarım Bakanı, 
sanıyorum Doçent Osman Tosun'du. Biz dertleri 
anlattıktan sonra sumeni kaldırdı, içinden bir 

yazı çıkardı; «Biz İçel'deki tatbikattan çok 
memnunuz, hatta sizin başmüdürünüzün bizde 
bir yazısı da var. Ben kanunu şimdi en iyi şe
kilde tatbik fırsatını buldum; siz Türkiye'de de 
tatbik edersiniz şeklinde tavsiye yazısı var». 
dedi. «Hakikaten yazıyı biz de okuduk ve bunu 
Türkiye çapında g-enellestirdik, tatibik ettik» 
dedi. Seçim ağzında bu tatbikat çok dalı a fazla 
arttı. 

'Sonradan bizim İçel'de o arada Orman Baş
müdürlüğü yapan zat, kendi ilinden uzak bir 
d'lden Adalet Partisinden milletvekili oldu, son
ra Köy İşleri Bakanı oldu; şu anda da Meclis
te en büyük makamı işgal etmektedir. 

Şimdi; bu kanun, kimin adına, ne sekilide, 
nasıl istismar edilmiştir, bunun çeşitli misalleri
mi söylemek mümkündür. Ben, şimdi o tarafa 
fazlaca girmek istemiyorum. Yalnız, bizim yap
maya çalıştığımız değişiklikle acaba ne kaza
nacağız ne kaybedeceğiz, onun üzerinde dur
mak 11 âzım. 

Bu kanunu 1965 senesinin 15 Temmuzunda 
bir defa 663 sayılı Kanunla 6 ncı maddeye bir 
fıkra eklemek suretiyle değiştirmişiz; fakat 
Anayasa. Mahkemesi bunu 10 Mart 1966 tari
hinde bozmuş ve böylece o değişiklik bertaraf 
edilmiş. 

Şimdi, bizim getirdiğimiz şu kanundaki de
ğişiklikle 663 sayılı Kanundaki değişiklik ara
sında pek büyük fark yok. Onmanı korumak 
bakımından niyetle, halka faydalı ollmak bakı
mından niyetler aynıdır; ama belki de bâzı ifa
de farkları vardır. Bu kanunu getiren Hükü
metin de fikiılleıini müdafaa eden arkadaşları
mız; «Biz bu kanuna bir baz tarih koymak zo
rundayız. Bu tarih de 15 Ekim 1961 tarihi ol
malıdır. Eğer, bu tarihi koymaz isek, Anayasa 
Mahkemesi mutlaka bozacaktır; çünkü 663 sa
yılı Kanunu da 1966 yılında bu bakımdan boz
du» deriler. 

Ben, geçen defa Resmî Cfazete'de Anayasa 
Mahkemesinin kararlarının gerekçelerini bura
da okudum, tekrar ederek vaktinizi almak iste
miyorum. Bozma sebebi o değildir, tamaanıyile 
aksidir. Hattâ bir cümlesinde : «Eğer 15 Ekim 
1961 tarihinden (ki, Anayasanın tümü ile yü
rürlüğe girdiği tarihtir seçimle beraber) önce 
orman vasfını kaybetmiş yenler orman dışına 
çıkartılın* da, ondan sonra orman vasfını kay-
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l>etmiş yerler çikartıllmazsa, esas bundan .dolayı 
Anayasaya aykırılık olur.» der. Bozmanın esas 
se'bebi su; korku vardır; gerek 663 sayılı Ka
nunda olsun, gerek burada olsun, Armanın kü
çüleceği endişesi vardır, bütün dert buradan 
geliyor. Anayasa Mahkemesi, Anayasa bakımın
dan bu kamınlarlla orman hudutları küçülür 
endişesinden bozmuştur ve «Anayasada orman 
tarifi yoktur.»1 demektedir. «Anayasa, orlmanm 
tarihini ikamın a, kanun koyucusuna bırakmış
tır.» demektedir. Kanun koyucu da şimdiye ka
dar bin- orman tarifi yapmamıştır. 6831 sayılı 
Kanunun birinci maddesinde, «Tabiî olarak ve
ya insan eliyle yetiştirilen yerler.» tâbiri geçi
yor. Bu veriler su anda ister orman olsun, is
terse orman vasfını kaybetmiş yer ollsun, hep
si orman hududuna girebilir. O halde, bu Ana
yasa yürürlüğe girdiği tarihte 6831 sayılı Ka
nuna göre orman hudutları içinde bulunan her 
yer orman sayılmalıdır, fikrinden hareket 
eder. 

Bu, ıbir bakıma doğru olabilir; fakat biz, 
konuyu benim anladığıma göre şu yönden ele 
alım ah yi z. Acaka, 15 Ekini 1961 tarihinden ön
ce oıunan vasfını kaybetmiş yenlerle sonrakiler 
arasında bir tefrik yapmak suretiyle bu kanu
nun tatbikatında ormanı genişletecek imiyiz, 
daraltacak mıyız?.. Bütün mesele burada. As
lında bu kanunun getirilişinde 'bir eksik taraf 
var; lıenı gerekçesinde, hem maddelerinde. Ha
kikaten kanunu okuyunca, sanki orman hudu
du içerisindeki 'bir kısım yerleri halka vermek 
için hazırlanmış intibaını vermektedir. Burada 
ıbir taktik hatası vardır. Aslında, orman için
deki köylülere belki bir kısım orman vasfını 
kaybetmiş yerler verilecektir; ama bunun kar
şısında hakikî ormanlar da kunt arıla çaktır. 

Bir im isal vermek istiyorum : içel'de bir 
Boynuineel'i aşireti vardır. Bunlar asırlardan 
beri o bölgede; Akdenizle Toros tepeleri arasın
da. göçebedirler, binlerce kişilik nüfuslarından 
birçoğu şimdi sağa sola dağılmıştır. Bunların 
hayvanları vardır, hayvancı oldukları ve or
man içinde yaşadıkları için ormanı ister istemez 
itahribederler. Yıllardan beri, belki yirmi beş 
yıldan ıberi müracaatları vardır. «Bizi sahilde, 
falan falan yerlerde iskân ediniz» derler ve is
tedikleri yerler de hakikaten orman vasfını 
kaybetmiş yerlerdir. Eğer bu aşirete o bahset -

I tikleri yerler verilebilse idi, bu aşiret hayvan
cılıktan vazgeçecekti. Oralar zeytinciliğe, seb
zeciliğe, narenciye yetiştirmeye müsait tir. 

Şiımdi bu insanlar, kendilerinin talip okluğu 
I beş on dönüm yer •esirgenince ister istemez, 

karın 'doyurmak için onman içerisinde aile ba-
ışınıa ıbelki yüz, ilki yüz dönüm tahribe de çekler
dir., Ne oldu?.. Onların istedikleri ye iller o köy
lülere verilımiyor; ama yine başkaları tarafın
dan yerleşim yeri olarak kullanılıyor. Böylece 
esas orman sahasında olan, münbit olmayan, 
arpa buğday ekmekten başka bir işe yarama-

I yan yerlerde kalan köylüler de kendi karınla
rını doyurmak için, tabiî olarak, daha çojk or-

I man tahrip etmektedirler. 
Birçok yerlerde görürüz, köylünün girdiği 

I yerde orman birkaç senede tahrip oluyor; ama 
I köylünün gittiği yerlerde de bir kaç senede 
I orman meydana gelmektedir. Öyle ise bu iki 
I gerçeği biri eştirelim. 

Biz, hakikaten dar bir zihniyetle, mutlak su
rette orman hududu sayılan her yeri orman ka-

I bul ederejk korumaya çalışırsak, bu defa gücü
müz yetmiyor. Hem halkın yaşama dürtüsü, 

I hem devlet teşkilâtının ağır işleyişi ve araya 
I giren birtakım seibepler, olaylar, bahaneler, 

şunlar bunlarla yürütemiyoruz. 
I Vaktiyle tadil yapılırken, elimizde şimdiki 

kadar orman mühendisi, teknik eleman yoktu ; 
bunu da kabul etmek lâzımdır. Otuz, kırk sene 
evvel vazife gören insanlar muhakkak ki, der
me çatma insanlardı. Her sahada olduğu gibi, 
'bunu kabul etmek lâzımdır. Tadil yapılırken, 
-bir köye gidiyorlar ve tekniğe, fenne uygun ol
mayan bir şekilde tespitler yapılıyordu; bunu 
eskiler anlatırlar.. O zaman, bunun itiraz müd
deti falan da hesaba katılmadı, bugün dâva ko
nusu olan bir çok yerlere bakıyoruz ki, harita
da orman gözüküyor; ama kayahlktır, taşlıktır, 
topraklıktır veyahut ta makiliktir, çalılıktır, 
-sazlıktır. 

Şimdi, bütün bunların kurtarılması gerek
mektedir. Bu kanunu biz, mutlaka orman için
de bir kısım yerleri 'köylüye vereceğiz, şeklin
de değil de, orman vasfım kaybetmiş yerleri 
köylüye vermek suretiyle daha gelişmiş ormanı 

I tahrip eden köylüleri oradan çekerek ormanı 
genişleteceğiz, demek durumundayız. Gerçek 
te budur ve her halde bu yapılmazsa zaten ka-

I ııun hedefine ulaşmaya çaktır. 
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Gelelim bu kanunun bâz tarihine: Eğer 
198-i'aı 15 Ekim'ini başlangıç veya bitim, tavan 
veya taban; bir bakıma tavan bir bakıma ta
ban kabul eder isek, bunun pratikte bir fayda-
ısı olmayacaktır, bilâkis zararı olacaktır1. Ana
yasa Mahkemesinin bozup bozmaması bakı
mından da bir faydası olmayacaktır, çünkü GG3 
sayılı Kanunun bozulma gerekçesi ortada, ona 
yapılan muhalefet şerhleri de meydanda. 

Nasıl bir zarar olacaktır?. Geçen ;gün de izah 
ettim, tekrar bir cümleyle temas edip geçece
ğim. 1961'den bu yana, oniki sene geçmiştir. Bu 
süre içerisinde âdeta bir kuşak gitmiş ve yeri
ne yeni bir kuşak yaşama, devresine .'girmiştir. 
Orman vasfını kaybetmiş yerlerin 1960'da mı, 
1962'de mi, 19-63'de mi olduğunu tespit etmek 
bugün çok kolay değildir-. 

Bir Anayasa, kendinden evvelki tarihe ka
dar olan yerleri içine aldığına göre, biz bu 
Anayasanın 131 nci maddeyi 17 nisan 1970'de 
değiştirmişiz. Bu sene de, geçen sene de, ev
velki sene de bir hayli maddeler değiştirdik. 
Her değiştirdiğimiz maddeyi, değişiklik tari
hinden itibaren esas saydığımıza göre, bu 131 
nci maddeyi de 17 Nisan 1970''ten itibaren mu
teber sayıp, ondan önce hiç olmazsa orman 
vasfını kaybetmiş yerlerin halka t e ilk edilmesi 
ve orada yerleşim sahalarının da halkın eline 
bırakılması lâzımdır; ama aslında böyle bir Ana
yasa tarihiyle bağlamanın lüzumu yok. Daha 
doğrusu, bu kanunun kamu oyuna duyuruldu
ğu, Meclise verildiği tarihin başlangıç veya 
son olması en doğru yoldur. 

Ben, bilhassa Orman Teşkilâtımızın. Hü
kümetimizin tatbikatta bu tarih eskiliği dola
yı siyi e çok sıkıntı çekeceğini, çok dedikocluiu 
bir tatbikat olacağım ve İminin âdeta işleıniye-
ceğiııi; bir iki sene sonra belki de yeniden bu 
tarihi değiştiren bir kanun teklif veya tasarı-
sıyle gelmek zorunda kalacağımızı beyan et
mek istiyorum. 

Onun için, arkadaşlarımdan istirham edi
yorum, bunun hukuk yönünden bir çaresini el
bette bulabilirler. Bir gayret sarf ederi erse ve
ya bu maddeyi geri almak suretiyle yeniden in
celemeye tabi tutarlarsa, bunu bu şekilde hal
letmiş oluruz. Teklifim budur. 

Bir diğer husus, geçen defa da söyledim; bu 
10 sene hakikaten çoktur, Sayın Bakanımız da 
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burada izahat verdiler; «İsteriz ki bir senede 
olsun,» dediler. Bu temenni ve arzularının sa
mimi olduğuna inanıyorum; fakat 10 senenin 
de çok olduğunu kabul etmek gerekir. Bunu 
da tekrar istirham ediyorum; çok kısa bir ta
rih koyalım, madem bir reform yapmak isti
yoruz, bunun 10 yılda yapılması reform nite
liğini taşımaz. Daha kısa bir tarihle ihtilaflar
da daha çabuk halledebiliriz sanıyorum. 

Benini sözlerim şimdilik bu kadar, bu 2 
madde üzerinde önergem var, arkadaşlarımın 
ona iltifat etmelerini de istirham eder, saygdar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Lutfi 
Bilgen. 

GKÇÎOÎ KOMİSYON BAŞKANİ NAH İT 
ALTAN (Çanakkale) — Komisyon adma <"z 
istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına S;.-, m Nd-iı 
Altan, buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALTAN (Çanakkale) — Muhterem Başkan, sa
yın senatörler; 

Biz, geçen. Birleşimde kanunun tümü üze
rindeki görüşmeleri bitirmiş, maddelere geçil
mesine karar vermiştik. Maalesef, yine tümü 
üzerinde umumî görüşmeler oldu. Ben bunlara 
temas etmeyeceğim, yalnız C. H. P. adına söz 
alan Sayın Bilgemin müteaddit defalar üzerin
de ısı arla durduğu bir tarih meselesine huku
kî yönden temas edeceğim. 

Kendileri, hafızam yanıltmıyorsa. 2 sene ev
vel yine Orman Bakanlığı bütçesinde, daha bu 
kanun tasarısı sevk edilmeden evvel aşağı yu
karı yalnız bu mevzuda 20 dakika bir konuşma 
yapmış ve bendeniz de bunun hukukî olarak se
beplerini izah etmiştim. Yine tümü üzerinde de 
aynı mevzua temas ettiler-. Bu bakımdan, benim 
arz etmiş olduğum esbabı mueibeyi yine ters 
anladıkları yahut anlatamadığım kanaatinde
yim. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin vermiş oldu
ğu kararın tarihine bakılırsa, bu Anayasa de
ğişikliğinin ; yani 131 nci maddenin 5 nci fıkra
sının konulu)ası hususundaki yapılan değişik
likten evveldir. Anayasa Mahkemesi, malûmları 
olduğu gibi, ancak kanunların Anayasaya uy
gunluğunu denetler. Kanunlarda Anayasaya uy
gunluk var mı, yok mu denetler, Anayasada 
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hüküm yoksa ve uygun değilse o zaman bozar. 
Geçmişte 15 . 10 . 1961 tarihini aklığı zaman. 
Anayasanın 3 31 nei maddesinin 5 nei fıkrasın
da bir hüküm mevcut olmadığından, bu tarih 
neden böyle alınmıştır diye, bir müsavatsızlık 
yaratacağı zihniyetiyle ve bir de Anayasanın 
131 nci maddesinde, ormanlarda daraltma ya
pacağı eihetiyle, bu iki yönden bozmuştur. Hal
buki Anayasanın 17 . 1 . i970 tarihinde yapılan 
değişikliğinde. 5 nei madde doğrudan doğruya, 
«Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce...» demek suretiyle. Anayasanın yürürlük 
tarihine atıf yapmakla,. 15 . 10 . 1961 tarihini 
Anayasa hükmü olarak tescil etmiştir. Binae-
enaleyh. bunu bizim Komisyonumuzun geri al
masına ve değiştirmesine veya verilen önergey
le Umumî Heyetinizin değiştirmesine İmkan 
yoktur. Aksi takdirde Anayasa Mahkemesi çı
karacağımız kanunu bozar. Tarih Anayasadan 
alınmıştır, binaenaleyh buna vâki itiraz bence 
çok yersiz ve lüzumsuzdur. 

Bir de, bunun münakaşası yapıldığı zaman : 
yani Anayasa değişikliği yapılırken, geçen Bir
leşimde arz ettiğim gibi, hukukçu olan arka
daşlarımız daha iyi bilirler, hüsnüniyrtlo suini
yet bahis mevzuudur. Şimdi, Anayasa 3 96! Me 
kabul edilmeden evvel ve meveiıt o zamanki 
Anayasa vo mevzuata p:öve. herhangi bir kimse 
ileride böyle bir kamımın çıkıp, bir Anayasa
lım yapılıp, bu şekilde yer açmalar veyahut'a 
orman bitl iğinde orman vasfım kaybetmiş, de
desinden. kalma zeytinlik, fındıklık, fıstıkide 
vesaire gibi yerlerin kendilerine tevdi edilece
ğini bilmeden mevcut kanunlara <ınro hareket 
etmiştir. Bu, hüsnüniyettir, hüsnüniyet sahihi 
insanların yaptığı bir icraattır. Çünkü, mevcut 
kanunlar zeytinliklerin ihyasına cevaz veriyor
du. mevcut kanunlar yabani zeytinliklerin ih
yasına cevaz veriyordu, Yabani zeytinlikler ek
seriya orman içi ve orman yakınlarındadır. Bu 
yabani zeytinleri kuşlar yedikten sonra çekir
deklerini getirip orada bırakırlar. Bunların ih
yasına cevaz veren kanunların mevcut olduğu 
zaman buraları ihya edip, zeytinlik haline geti
ren vatandaşın, bilahara tahdit komisyonları 
vasıtasıylo, 6331 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin şümulüne girmesi hasebiyle, orman sınırı 
içine alınan yerlerin; hattâ mahkemeler marife
tiyle tapulu yerlerin bile iptali bahis mevzuu 

olmuştur. Burada bir hüsnüniyet vardır; ama 
1961 Anayasasından sonra mevcut bütün hü
kümlere rağmen, yer açıp, kendis'ne tarla edi
nen, arazi edinen, mera edinen, kendisinin ge
çimi için bu şekilde siuniyetle hareket eden in
sanların elbette korunmaması lazımdır. Hüsnü
niyet sahibi ile suiniyet sahibinin burada bir 
farkı lıdır. Bu v-önden Anayasanın 131 nci 
maddesinin 5 fıkrası değiştirilirken, bu hüküm 
buraya vazedilmiş ve tarih tespit edilmiştir. Ar
kadaşımın bu yünden itirazı bence Anayasaya 
aykırıdır ve iltifat görmemesi iktiza eder. 

Burada 2 nci maddede, geçen Birleşimde de 
arz ettik, arkadaşlarımızdan şunu beklerdik : 
«Su ve toprak rejimine zarar vermeyen.» tâbi
rinden ne anlaşılıyor, bunun izahını istemeleri 
lâzımdı. «Orman bü'üıdüğünü bozmayan.»1 tâ
birinin izahını istemeleri lâzımdı ve tatbikat
çıya, bu ne gibi bir zorluk çıkarır ve bu or
man ve halk ilişkileri meselesinde iki tarafın 
haklarına ne gibi bir zedeleme getirir ve orman
cıyı mı müşkül durumda bırakır, orman için
deki halkı mı müşkül durumda bırakır; bunla
rın izahını istemeleri lâzımdı. Çünkü, biz. an
cak Anayasanın mevcut hükmünü getirip bura
ya koymuşuz. Malûmunuz olduğu üzere, bura
daki hüküm Anayasa hükmünden pek ayrı de
ğildir, «Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
önce bilim ve fen bakımından orman bütün
lüğünü tanı olarak kaybetmiş olan, tarla, bağ, 
meyvah'k, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanların
da ve hayvancılıkla...» demek suretiyle, demek 
ki aynını almışız. Buna neden itiraz ederler, 
neden Anayasaya aykırı derler, ben bunu an
layamıyorum. Eğer Anayasaya bağlı kalacak-
sak. Anayasa hükümlerini getiren kanunlara 
itiraz etmememiz lâzım. Yok, eğer burada se
çim propagandası veyahutta ormanın siyasî bir 
propaganda mevzuu yapılmasını men eden 
131 nci maddenin son fıkrasını nazarı itibara 
almayacak da, su seçim arefesinde hâlâ bir 
propagandaya gireceksek, ona bir şey diyeceğimi 
yok. 

Hem bunu yapanları kınayacağız, heım de 
kalkıp kürsüden mahallî teşkilâtın dertlerinden 
bahse d ermiş gibi, bir taraftan daraltılıyor di
yeceğiz, bir taraftan da daraltılma mevzuuna 
girerken köyün naklini, daha evvel orman olan 
yerlerin köylüye verilmesini beyan ederek bir 
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tezata düşeceğiz ve ondan sonra bu şekilde ka
nunun esasına girmeden sathî beyanlarda bulu
nacağız... Ben bunu doğru görmüyorum. 

Hepimiz, Sayın İnönü'nün dediği gibi, or
man üzerinde titiz davranmalıyız. Bu şekilde 
titiz davranırken, bugün ne söylemişsek ileri
de de aynı şeyi söylemeliyiz ve geçmişte söyle
diklerimizle bugün söylediklerimiz birbirini 
tutmalıdır. Başkasını tenkit ettiğimiz zaman, 
'kendimiz ayan hatanın içine girmemeliyiz. Or
man mevzuunda titiz davranırken, burada şu 
madde üzerinde isterim ki, arkadaşlarımız Ko
misyonumuzu ve Bakanlığı ikaz etsinler; eğer 
tatbikatında bir noksanlık görürlerse onları be
yan etsinler, o cihetten düzeltilmesini istesinler. 
Çünkü, Anayasa hükmünü getirmişiz, bunun 
dışına çıkamayız. 

10 sene mevzuu ise; «En geç 10 yıl içinde...» 
elemek suretiyle azamî haddi tâyin etmiştir. 
Bakanlık imkân İnil ursa 5 yılda, imkân bulursa 
bunu o yılda temine çalışacaktır; ama 3 yıl 
veya 5 yıl diye kati ve kısa birzaman koyarsak, 
imkânları da düşünürsek, bu olmazsa o zaman 
mesul edecek kimseyi bulamayız. Mesele, bu
rada bir vazife verilirken imkânların da nazarı 
itibaren alınmasıdır. Malûmunuz, esasen Ana
yasamız bile 53 ncü maddesinde bunu saraha
ten beyan etmiştir ve «Devlet, bu bölümde be
li) tileri iktisadî ve sosyal amaçlara ulaşma ödev
lerini, ancak iktisadî gelişme ile malî kaynak
larının yeterliği ölçüsünde yerine getirir.» de
mek suretiyle de bunun her yönüyle kalkınma
mızda nazarı itibara alınmasını, her türlü sos
yal haklar, iktisadî tedbirler alınırken göz önün
de bulundurulımasım emretmiştir. Bu on yıl da, 
arz ettiğim hususia.r nazarı itibara alınarak 
konmuştur. 

Maddenin diğer kısımları üzerinde hiçbir 
arkadaşımızın itirazı bulunmadığı için benim 
arz edeceklerim bundan ibarettir. 

Saydılar sunarını. 

SALİH TÜBKMEN (Ağrı) — Sayın Baş-, 
kan, komisyondan bir sual sormak istiyorum. 

•BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

SALİH TCBKMEN (Ağrı) — Sayın Komis
yon Başkam konuşunken bu hususa temas et
memişlerdir ; ümidediyornm, soracağım soruya 
cevap vereceklerdir. 

2 nci madde bâzı hususlar getiriyor. bundan 
ne kastediliyor ? 

Meselâ «... veya hayvancılıkta kullanılmasın
da yarar bulunan...» deniyor. 

Ormana, hayvan sürüsünü sokmak, hayvan 
sahibine bir yarar sağlar-. Arz ettiğim kısımda
ki yarar millî menfaate midir, şahsî menfaate 
midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ NAKİT 
ALT AN (Devamla) — Millî menfaate efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) '— Ne gibi bir 
faydası var? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALTAN (Devamla) — Meselâ şimdi, evvelce 
ormanın kenarında bir yer orman tahdit komis
yonları tarafından orman sayılmış, itiraz edil
mediği için kesinleşmiş sınırlamalarla ilgili ola
rak 2 nci maddenin (b) bendinde «Evvelce si
ni rlaıması yapılmış ve fakat yukarıdaki fıkra, 
hükümlerine uymadığı Orman Bakanlığınca ve
ya vâki müracaatlar üzerine anlaşılan sınırla
maların düzeltilmesi, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde 
orman kadastro komisyonlarınca yapılır...» di
yen ve devam eden bir fıkra var. 

Şimdi, eskiden bir kimsenin dedesinden kal
ma ormanın kenarında veya içinde hayvancılık 
yapıp geçimini teman ettiği, bugünkü şartlara 
göre su ve toprak rejimine zarar vermeyen, or
man bütünlüğünü bozmayan bir saha var; fa
kat burası eski anlayışa göre ve bugünkü Ana
yasamızın 131 nci maddesinin beşinci fıkrasına 
göre onman dışına çıkarılmamış, orman olduğu 
kesinleşmiştir. Ama bilâhara. bu yapılacak olan 
değişiklik hükmüne göre. umumî menfaatler ba
kımından hayvancılıkta daha yarar görüldüğü 
anlaşılırsa, buranın terk edilmemesi için mesele 
yeniden ele alınacak ve orman kadastro komis
yonları bunu inceleme mevzuu yapacak ve so
nunda bir rapor verecektir. Bu rapora bilâ
hara taraflar itiraz ederse (Ki. burada Orman 
Bakanlığı, yani Orman Genel Müdürlüğü de 
taraftır) o zaman orman kadastro komisyonu 
«Buranın orman dışına çıkması lâzımdır» veya 
«Orman içinde kalması lâzımd.ır» diye karar \e-
recektir. 

Burada âmme menfaati mühimdir. Âmme 
menfaati deyince; ormancılık mı ağır basacak, 
havvancılık mı ağır basacaktır? Mesele burada-
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dır ve bir de yukarıdaki şartlar nazarı itibara 
alınacaktır. 

LÛTFİ BİLGİN (içel) — Sayın Başkan, bir 
sualim olacalk. 

'BAŞKAN — Buyurun efendini. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
belki sualim bir teknik bilgiyi gerektirecektir; 
bu ba.kım!dan. özür dilenim, 

ıBugün 1961 yılından bu yana 12 setre geç
miştir, bu kamun hükmüne göre de 10 senelik 
bir zaman daim geçecektir ve 22 sene olacaktır. 
8 - 1 0 senle sonra 20 sene evvelki bir yerin or
man olup olmadığım veya ne zamıan orman dı
şına çıktığını, ıic zamam çıkmadığını bilim ve 
fen bakımından tespit etmek mümkün olacak 
mı? Bütün endişemiz buradan geliyor. Diyelim. 
iki, o yer bağ ve bahçe durumundadır. Buranın 
20 sene evvel onman olup olmadığını ayırdet-
nıe.k nasıl mümkün olacaktır? Bu, teknik bir 
meseledir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
AET AN (Devamla) — Muhterem. arkadaşla
rımı, hukukta buna benzer birçok meselelerle 
karşılaşılmıştır. Hâkim keşfe gider, bilirkişi 
gelir; mesele 50 - 70 senelik tapu kayıtlarının 
tatbikatına girer. Adamı ölmüştür, o arazimin 
hemhududu olan. arazinin sahipleri ölmüştür; 
öyle olmasına rağmen bunun tespiti bile yapı
lır ve buna göre adalet cihazı karar verir ve ke
sinlesin*. 

Simidi, burada da köylü, bilhassa bu gibi 
kimselerin nerede ve ne zamam ormandan yer 
açtığını veya bağı, bahçeyi ne zamandan beri 
yetiştirdiğini bilir. Sonra, bunun tespiti bilhas
sa fen bakımından daha kolaydır. 

Meselâ maddemiz ne diyor: «... zeytinlik, 
fındıklık, frstılklık...» 

Zeytin ağacının, yaşını tayin etmek ilmen 
mümkündür. Bilirkişinin beyamyle beraber, bir 
zeytincinin gelip o ağacın kaç yaşında olduğu
nu tespit etmesi mümikündür. Hâkim, kesif ma
halline gittiği zamıan bunların huzurunda duru
mu takdir edecektir. Sonra, vergi kayıtları var
dır. Bir kimse 196.1. senesinden evveline ait bir 
vergi kaydını ibraz etmişse ve bu vergi kaydm-
da.ki hudutlar o yeri tutuyorsa, bu kesin bir 
delildir. Bunun gibi tapu kayıtları da esas ola-
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biliı-. Bu gibi deliller üzerine hâkim takdir hak
kını kullanacaktır. Bunlar, itiraz vukuunda 
meydana gelecek hususlardır. Karar verecek 
olan hû.kimidir. 

•Maruzatını bundan ibarettir; tatmin ettim 
•mi bilmiyorum.? 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Ciazlautep) 
— Sayın Balkan, bir sual de ben sormak istiyo
rum. 

BAŞLAN — Buyurun Sayın Kutlar. 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 

— Ffenclim şimdi, orman vasfını kaybetmiş 
ıbûzı 'makilikler var. Buralarda o iman idaresi 
şayanı şükran bir şekilde bâzı •anıeliyelere gidi
yor, teraslamalar yapıyor* ve bu makilikler 
birkaç sene iç erişimde tekrar orman vasfını ik-
trabediyor. Bu. meselâ. Kargasekmez'de gördü
ğümüz gibi, Türkiye'nin her yerinde şahidi ol
duğumuz bir konudur. 

Buralar onman vasfını kaybetti diye, acaba 
orman sahasından çıkarılacak mı, yoksa ayın 
şekil'de bunların ıslahı cihetine gidilecek mi
dir? 

BAŞKAN — Buyurun. 'Sayın Komisyon. 
OECÎC'İ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

ALTAN (Devamla) — Şimdi, bir yerin orman 
vasfını kaybedip kaybetmediği hususu önce 
orman tahdit komisyonlarınca tespit edilir. Bu 
yer, eğer o; man. tahdit komisyonunca orman 
dışına çıkarılmışsa: orası şahıs arazisiyle şalı-
suı olacak, değilse hazine oraya el koyacaktır. 

Eğer arkadaşımızın buyurdukları gibi. ora
sı orman vasfını kaybetmişse, zaten orman ida
resi bununla .alâkadar olmaz. Sonra, orman vas
fım kaybetme hususu ayrıdır, ormanın .sınırın
da olmak hususu ayrıdır. Orman sınırı içimde 
orman vasfını kaybetmiş, fakat orası Orman 
İdaresinin mıahysa elbette Orman İdaresi orada 
orman yetiştirecektir ve ormanın sınırım da
raltmaya eaktır. Onun için orman vasfını kay-
ibetmek başka şeydir, ormanın sınırı olmak baş
ka şeydir. Yangınla da evvelâ orman vasfı 
kayboluyor, sonra dikim yapılıyor orman olu
yor. Mesele budur. Bu kanunla burada şahıs 
hukukuyla Devlet hukukunu telif etme yoluna 
gidiyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ko
misyon. 
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îSayııı Orman Bakanı, İsa Bingöl, buyurun 
'efendim. 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 
—iSaym Başkan, değerli senatörler; 

Değiştirilmesi görüşü ile huzurunuza gel-
.miş 6831 sayılı Kanunun 1 nci maddesi üzerin
de değerli hatipllerin ve bilhassa uzun yıllar 
/mesuliyet teikabbül etmiş ve tecrübelerinden 
memleketin faydalanmış bulunduğu bir sayın 
üyemizin değerli mütalâalarını dinledim'. 

Çerçeve 1 nci madde iki 'bölümü ihtiva et
mektedir. Birincisi, onmanla ilgili sahaların 
itespit edilmesini kolaylaştıracak ornnan kadast
ro komisyonlarının, kuruluş ve çalışmalarını 
ifade etmektedir ve bu maddeler 7, 8. 9, 10, 11 
ve 12 nci maddelerdir. Bir de 6831 sayılı Kanu
nun 2 nci /maddesi değiştirilmektedir. Bu mad
de de, bu kanunun meriyet tarihinden başka. 
geçmiş tarihlerde orman sınırı içine alınmış ve 
bugün fiilen, ilmen erozyon ve su potansiyeli
ni temin etmek bakımından /mahzurlu mütalâa 
edilmeyen yenlerin, orman rejimi dışına çıkarıl
an as mı hükme bağlayan bir maddedir. 

Yani çerçeve 1 nci maddemiz iki hususu ih
tiva etmekte; birincisi, bugün fiilen onanan sa
yılan ve fakat orman sayılmasında artık man
tıken ve ilmen lüzum ve zaruret bulunmayan 
ve mutlak bir ihtilaf konusu halinde buunan 
yerlerin orman idaresiyle hak sahibi, iddia sa
hibi olan vatandasın ihtilâfını bertaraf etmek 
kastma makrun mevzuatı getirmekte; a/ma on
dan sonraki 7. 8, 9 ve 12 nci maddeleri de bun
dan sonra çok kısa bir sürede •ormanların sınır
landır: koıanmı mümkün kılabilecek mevzuat ve 
"sistem getirmektedir. 

C. H. P. sözcüsü bilhassa tarih konusu üze
rinde ısrarla durdular. Tümü üzerindeki konuş
malarımızda da arz etmiktik; 15 . !ö . 1961 
tarihi bizim için cebrî noktadır, nükûiü oiaıa-
yan bir noktadır ve kendilerinin de tasvibi bu
lunan Anayasa değişikliğinin âmir hükmüdür. 
Bunu artık 663 sayılı Kanunla mukayese ede
bilmemiz, Anayasa Mahkemesinin bozma kara
rı ile nazarı itibara almamız mümkün değildir. 
Anayasanın .sarih hükmü var, dikkat nazarları
nıza tekrar arz etmekte fayda, hattâ zaruret 
mütalâa ediyorum. 131 nci maddemin değiştiri
len şekliyle 5 nci fıkrasında «Anayasanın yü
rürlüğe .girdiği tarihten önce...» sarih hükmü 
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varken, 15 , 10 . 1961 tarihinden ileriye gele
bilmemiz Anayasayı ihlâl manasınadır. Buna 
hiçbirimizin ne yetkisi vardır, ne de talebi müm
kündür. Bu sarih hüküm sebebiyle, bu cebrî 
nokta sebebiyle 15 . 10 . 1961den daha ileri
ye gelebilmemiz mümkün değildir. 

Bir konuda da kendilerini temin etımek is
terim, işaret 'buyurdular; «Esasen 13 sene geç
im iş, bir 10 sene daha geçecek, 

23 sene sonra buranın orman diup olmadığı
nı anlamamız mümkün müdür?» dediler. 

Şu anda elimizde bütün Türkiye'nin orman
larını değerlendirmiş amenajman haritaları, 
hava fo'toğraflarımız vardır ve bu hava fotoğ
raflarımızın mikyası 1/20 OOO'dir ve bu 1963' 
ren 'beri elimizde mevcuttur. 1963'den beri ell
imizde aksi sabit olmayacak kadar bir vesika 
var iken, yenid&a açmalar veya eskileri tahkik, 
tetkik konusu hayli hüküm kazanır inanışmda-
yız, inancındayız. Yalnız detayda malûmatları 
olabilir, hukukî belgeler münakaşa edilebilir, 
ileri, geri gidebilme konuları düşünülebilir, 
20 000 mikyas yanında 5000 - 3000 mikyas ara
zinin üzerinde bütün bunlar olabilir ve bu ina
nış içindedir ki, biz, 1937'den 1973 yılına ka
dar, 36 senede, tahdit komisyonlarında yapılan 
çalışmalarla elde edemediğimiz neticeyi bütün 
Türkiye'ye teşmil etmek üzere 10 senede yapa
bileceğimiz umudumuzu ve inancımızı ifade 
ediyoruz. Bu belgeler elimizde mevcut olmasa, 
eskiden beri yaptığımız gibi, takeometrelerle 
araziye çıkarak 10 000 mikyastı haritalarla po
ligon çevirerek tespit etmeye; beni bağışlasın
lar ama, bir insan değil, bir millet ömrü bile 
yetmez; biri yapılırken biri bozulur. 

Onun için biz bu konuda; (Kendilerini tav
zih sadedinde arz ediyorum.) «15 . 10 . 1961 ceb
rî noktadır. Anayasanın âmir hükmüdür, bun
dan ileriye gelmemiz mümkün değildir ve eli
mizde hava fotoğrafları vardır, tahkik imkân
larımız vardır» diyoruz. Biz, idare olarak pek 
tabiî Türkiye'nin ormanlarının geniş vüsatta 
olmasını istiyoruz; ama bugün rahatlıkla ifade 
ediyoruz ki, Türkiye'nin şu andaki orman vü
sati 20 milyon 200 bin hektardır. Bundan 5 se
ne evvel, 8 sene evvel, 10 - 15 sene evvel bu 
miktarı 10,5 milyar hektar olarak ifade ediyor
duk. 



C. Senatosu B : 67 22 . 5 . 1973 O : 1 

Sayın inönü işaret buyurdular; Türk orman- i 
cismin muannid, musir gayretleriyle; birçok 
yönlerde kendisini feda eder mânada ısrarlarıy-
le bugünkü orman servetini muhafaza edebil
mek imkânı olmuştur. Ama bugün kesin, net 
nümerik rakamlarla arz ediyoruz, orman vüsa
timiz 20 milyon 200 bin hektardır. Fakat bu
nun 10 küsur milyonu koru karakterinde ve 
6 milyonu ideal mânada ormandır ve işletil
mesi, değerlendirilmesi, en ideal mânada nema 
temin edilmesi mümkün ormanlardır. Yolu ile, 
diğer teknik imkânlariyle, işletme sistemleriyle 
buralara girerek bilhassa haşed açlığının bulun
duğu çevrelerimizi ve bilhassa sanayi yönü ile 
birçok vatandaşı iş sahibi etmek imkânlarını 
arıyoruz ve bu gayretin içindeyiz. 

iSaym İnönü, ormancılığın tarihçesini yaşa
mış .mesul bir insan olarak; Ormanların Dev
let tarafından mutlak tasarrufa alınması netice
sinde disiplinli işletilme ile orman içinde, or
mandan geçimini sağlayan köylünün müşkül 
dunumda kaldığına işaret buyurdular. Doğru
dur ve bunların durumu, ciddî bir memleket 
meselesi olarak da münakaşa edilir, değerlen
dirilir bir konudur. Kanunumuzun 1 nci mad
deden sonra gelecek müteakip geçici maddeler
de de müşahade buyuracağınız gibi, bu konu
lara imkân getiren fon ve diğer tatbikat vardır. 
Konu bütün cidiyeti ile ele alınmaktadır, za
manı geçmiştir, her geçen gün bir menfî bilan
ço getirecektir. İnşallah çok kısa bir zamanda 
kanunumuz meriyete girer ve vatandaşın hiz
metine sunmak imkânımız olur. 

1968'de bir Fillandiya'lı mütehassısın ge
lişini işaret buyurdular. Muhterem senatörler, 
insan yaşadığını kolay kolay, çevresini kolay 
kolay, varlığını kolay kolay takdir'' edemiyor. 
Bir yabancı bunu daha iyi görebiliyor. Doğru
dur. Esasen 1937 Ormancılık Anakanununu da 
Hükümetin davetlisi olara gelmiş bir müşavir 
olan Alman Bernar hazırlamış ve bu hazırlanan 
tasarı da Meclislerde kanunlaşarak uzun yıllar 
tatbikat imkânı bulmuştur. Ozara'da kendi gö- i 
rüşüne göre bir rapor hazırlamış; fakat mü
saadelerinizi istirham ederek, tefahür mânasın
da dahi olsa arz ediyorum, Ozara'ya bütün do
kümanları Türk orman mühendisleri temin et
mişlerdir ve Ozara'ya telkinleri Türk orman I 
mühendisleri vermişlerdir. Belki tecrübesinden j 

istifade ederek bunu kaleme alarak yazmıştır. 
Biz bugün iddia ediyoruz; dünya ormancılığın
da iddialıyız. Fikir bakımından, ,tecrübe bakı
mından ve tatbikat bakımından buna itimat 
buyurmanızı istirham ediyorum. 

«Cumhuriyet politikası ormanlar için fay
dalı neticeler getirmişlerdir» diye buyurdular. 
Tamamen doğrudur ve hakikaten bugün mevcut 
orman servetimiz gıptayı çekecek durumdadır; 
ama çok daha iyi, çok daha mükemmel, çok da
ha rant ab 1 olması gayretindeyiz. Yalnız, tahrip 
edilmiş ormanlarımız da mevcuttur. Bunları 
ağaçlandırma imkânlarımızla, imar çalışmala
rımızla; kısa demiyeyim ama belirli bir projek
siyon içinde değerlendirmek ve normal işletilir 
baltalık veya koru ormanları haline getirmek 
gayretindeyiz. 

Yine işaret buyurdukları bâzı türlerin azal
ması doğrudur. Arzu edilmiş olmasına rağmen, 
önlemek imkânı olmamıştır. Polisiye tedbir 
hasetleri daha çok kamçılamıştır, fiyat fark
ları daha çok kamçılamıştır. Biz bugün orman 
içinde yaşayan insanın geçim imkânlarını yük
selterek, piyasa değerini mümkün olduğu kadar 
sabit tutarak aradaki farkı kaçakçının hasedin
den kurtarmak çabasındayız. 

Ormanın ezelî ve ebedî bir derdine temas 
buyurdular, karakeçiden bahsettiler. Türkiye'de 
ve dünyada bundan şikâyet etmeyen kimse yok
tur; fakat bertaraf edilmesi de polisiye tedbir
lerle mümkün değil. 

Mazur görün metnini bulamadım; orman 
içindeki hayvancılık konusunu çok daha ileri 
bir safhada değerlendirebilme maksadını ger
çekleştirebilmek için Yüce Parlâmentoya su
nulmuş bir kanun teklifimiz vardır. Bu kanun 
teklifimiz inşallah kadük olmak bahtsızlığına 
mâruz kalmaz da gerçekleşebilir. Olmasa bile, 
önümüzdeki devrelerde gerçekleşebildiği tak
dirde, münavebeli ve daima keçinin aleyhine, 
ahır hayvancılığının lehine inkişaf ettirmek su
retiyle, kısa bir zamanda orman içi köylerine, 
fonlardan, kooperatiflerden faydalandırmak su
retiyle, keçinin yerine ahır hayvancılığını ikâ
me edebilme çabasında olacağız. 

Ankara civarında gezmek imkânını bulabi
lenlere, bu görüş içinde Güven nahiyesini bir 
defa ziyaret etmelerini tavsiye edeceğim. Bu
rada, RAO'nun bir fonundan istifade edilmek 
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suretiyle «120 Baş İnek Projesi» diye bir proje 
başladı. Güven nahiyesinde şimdi keçi kalmadı, 
erozyon durdu, köylü çok iyi cins ineklere sa-
hiboldu, kendisi kamyon ve süt taşıma vasıta
larını temin etti. Bir veterineri angaje etmiş, 
fevkalâde memnun; köylü memnun, ormancı 
memnun, Ankara'nın süt ihtiyacını karşılaması 
(bakımından Ankara sakinleri de memnun. 

Orman konusunun bir siyasî istismar konu
su olarak kullanılmasının tehlikesine işaret bu
yurdular. Temenni etmiyoruz, ummuyoruz; in
şallah bu konu değerlendirilmez. Esasen, Ana
yasa ile de bertaraf edilebilmiş bir hükümdür. 

Sayın C. H. P. sözcüsü, geçmiş tatbikatları 
nazarı itibara alarak, pekmez kazanlarının tek
melerle yıkıldığına işaret ettiler. 

Sayın senatörler, geçmişi didiklemekte biz 
katiyen fayda görmüyoruz. Bu inanış içinde, 
bu görüş içinde huzurunuzdayız. Geçmişe dön
dükçe, «Dedim - dedi» hikâyesinin bizi hiçbir 
zaman ileriye götürmeyeceği, daima yerimizde 
saymaya, hattâ geri kalmamızı zorlayacak se
bepler olabileceği inancıyle bu konuya temas 
etmemeyi, bu konuya girmemeyi tercih ediyo
rum. Oranıan mühendisi, orman teknisyeni, orman 
memuru da bu memleketin evlâdıdır; kendisi
ne bağrımızı açalım. Verdiğimiz talimat, hal
kın emrinde olmadır, halkta en ufak bir huzur
suzluk konusu yaratmamalıdır. Kendilerinden 
de, bu görüşte olanlardan da istirhamımız, or
man teknisyeninin, orman kadrosunun hiçbir 
kimseye zulüm etmek kastında, kararında, art 
düşüncesinde olmadığı inancına sahibolmaları-
dır; onların da kendilerine müzahir olmaları 
temennimizdir. 

Orman içi köylerinin kaldırılarak sahillere 
yerleştirilmesi konusuna işaret buyurdular. 
Belki bu maddeyle ilgili değil, ama lüzumlu 
bir konu. Orman Bakanlığı tasarruflarının dı
şında, Köy İşleri Bakanlığının bu konudaki 
çalışmaları var, mümkün mütalâa ediyorlar; 
biz projelendiriyoruz, değerlendiriyoruz. Bu 
konuda Or - Köy Genel Müdürlüğümüzün bir
çok çalışmaları var; fakat tatbikatçısı Top
rak - İskân Genel Müdürlüğü olacaktır, biz 
kendileriyle koordone halde çalışmaktayız. 

Bir beyanlarını da üzülerek cevaplandırmak 
zaruretindeyim; eğer bunu grup sözcüsü ola
rak söyledilerse üzüntümü de beyan edeceğim. 

«Geçmişte ve bugün, derme - çatma insanla.r 
plân yapmazlar, derme - çatma insanlar teknik 
insan olamazlar, o hüviyeti kazanamazlar» diye
rek orman tahdit komisyonlarından çalışan
ların derme - çatma insanlar olduğu yolunda 
bir beyanda bulundular. Bendeniz bu beyanla
rını, kendilerinin bir sürç-ü lisanı olarak kabul 
ediyor ve öylece de zabıtlarda tashih bulmasını 
istiyorum. Zira, bu beyan da hoş bir beyan de
ğil. Üzüntüm bu yöndedir; tasvip eder de bu
nu bir sütçü lisan olarak kabul ederlerse mü
teşekkir olurum efendim. 

Kanunun 1 nci maddesi hakkında kıcasa 
umumî olarak arz etmek istediğim konu ve de
ğerli hatiplerin ifadelerine arz edebileceğim 
cevaplar bunlardır. Saygılar sunar, teşekkür 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Üye) — Sayın Başkan, müsaadenizle 
-Sayın Bakandan iki sualim olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Babûroğlu. 
SELÂHATTİN BABÛROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Üye) — Sayın Başkan, Sayın Bakan 
buyurdular ki, «Finlandiya'lı uzmana ve Alman
ya'dan gelen uzmana bizim yetişmiş teknik ele
manlarımız bilgi verdiler.» Yine, yanlış anla
madıysam, buyurdular ki, Akdeniz ülkelerinde 
en çok ormanı olan bir ülke olduğumuzu Fin-
landiya'lı uzman beyan etmiş. Zannederim Sa
yın İnönü buyurmuşlar ve Sayın Bakan da. ka
tılmışlardı. Bu, en çok ormanı olma hali, yo
ğunluk bakımından mı, orman miktarı bakımın
dan mı dikkate almıyor? Çünkü, uçakla Kuzey 
Akdenizi gezdiğimiz zaman boş toprak parçası 
görmeyiz, kendi ülkemizi gezdiğimiz zaman he
men hemen ağaca raslamayız. Bu birinci sualim. 

İkinci sualim ise; Türkiye'de orman bol da 
sadece bakımı problemi mi var? Bugüne kadar 
basında ve başka yerlerde ormanımızın az oldu
ğundan bahsedilmiştir. Tutanaklarda açıklık 
kazanması için bu iki suali arz ettim, teşekkür 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (De
vamla) — Sayın Başkan, bendeniz «Ormanı 
bol.» derken, Akdeniz memleketlerinde, hasep 
açlığı içinde bulunan bir mıntıkada orman ser
vetinin bulunduğunu ifade ettim, Konuşmamda 
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770 000 kilometrekare olan Türk toprakları üs
tünde 20 küsur milyon hektar orman sahasının 
bulunduğunu ifade ettim ve bu nispetin yüzde 
24 ilâ 25 civarında olduğunu belirttim. Uçakla 
giderken ormanlık sabayı bulabilmek çok güç
tür. Zannediyorum ki, rotalarında ormanlık sa
halar yok. Bolu, Zolguldak, Artvin ve Muğla -
Antalya*, civarlarından uçakla geçerlerse bura
larda. rahat rahat ormanlık mıntıkaları görebi
lirler. Otomobille gezerlerken bir Abant'ı teş
rif ederlerse, görecekleri manzaradan memnun 
olacaklardır zannediyorum. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLÜ (Cumhurbaş
kanınca S. Üye) — Sayın Bakan, «Bâzı ülke
lere nazaran miktar bakımından da, yoğunluk 
bakımından da ormanımız bol diyorlar» değil 
mi efendim? 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (De
vamla) — 6,5 milyon hektar olan normal koru 
ormanımız hakikaten idealdir. 

Sayın Babüroğlu'nun suallerine arz edece
ğim cevaplar bunlardır efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan benim de müsaade
nizle bir sualim olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRÇİNB (İstanbul) — Efen
dim, değiştirilmek istenilen (a) fıkrasında «Ot
lak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler..» de
niliyor. Sulak olan yerler diye bir deyim bura
da mevcut değil. Hayvancılık bakımından «Ot
lak yerler.» belki sulak yerleri de kapsamına 
alabilir. Bendeniz zapta geçmesi bakımından şu 
fhususu açıklamanızı istirham ediyorum: Acaba 
bu sulak yerlerin durumu da buraya dahil 
midir ? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (De

vamla) — Efendim, Sayın Öztürkçine'nin dik
katine arz etmek isteyeceğim husus şudur: 2 nci 
maddeyle biz, orman rejimi dışarısına çıkarıl
ması düşünülen yerler olarak nazarı itibara 
alıyoruz. Haddizatında, su hakkı hiçbir zaman 
tahdit edilmiş değildir. Zaten çok mahdut bir 
sahadır, çok dar bir yerdir. Burada ihtilâf ko
nusu olabilmiş yerler olarak mütalâa edildiği 
için; otlak, kışlak ve yaylakları, orman rejimi 
içinde ise orman rejiminin dışına çıkarıyoruz. 
Yoksa, su hakkı her halde bir boru ile izale edi

lebilir ve bunun için özel bir hak, özel bir mül
kiyetten ihraç gibi bir konu düşünülemez. Onun 
için madde muhtevasına girmemiştir.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Bakan. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakan benim sözlerimi zannedersen baş
ka türlü anladılar. Bu hususta açıklama yapa
bilir miyim? 

BAŞKAN — Sözünüzü tavzih sadedinde, 
buyurun efendim. Kısa olmak ricası ile. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Kıymetli arka
daşlarım ; 

Ben konuşmamda tahdit komisyonları der
me - çatmadır demedim. Yalnız şunu söyledim, 
25 - 30 sene veya daha evvel, elbette elimizde 
bu kadar yetişmiş teknik eleman, mühendis yok
tu, Teknik imkâna ve güce de sahip değildik. 
Böylece yapılan birtakım tahditlerin hatalı ol
duğunu söyledim. Bu, Türkiye'nin bütün ger
çeği. O zaman yeteri kadar sağlık hizmeti de 
yoktu, yeteri kadar hukukçumuz da yoktu.. Şim
di. eğer o zaman yetişmiş insan olsaydı ve bun
ları mühendisler yapsaydılar. İşte bugün gör
müş olduğumuz hatalar yapılmazdı. Yani bir 
mühendisin yapmayacağı hatalar yapılmış du
rumdadır. Mesele bu, bunu anlatmak istedim. 

25 - 30 sene veya daha evvel, bunu ele -al
dığımız günden beri fakirdik, yetişmiş mühen
disimiz, elemanımız yoktu, doğru dürüst yapıl
madı. Mesele bu, bunu anlatmak istedim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tavzih etmiş oldunuz efendim. 
Sayın senatörler, madde üzerinde başka söz 

alan sayın üye yoktur. Şimdi madde ile ilgili 
değiştirme önergelerini okuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 258 sıra sayılı tasarının 

madde 1. - madde 2 sinin birinci paragrafının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İçel 
Lütfi Bilgen 

Madde 2. — «17 Nisan 1970 gününden önce 
bilim, ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerden.» 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor 
mu efendim? Sayın Bilgen konuşmasında da 
açıklamışlardı. Bir mübde tarihi değişikliği 
yapıyor. 
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ORMAN BAKANI H. BİNGÖL (Muş) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katımıyo<rsunuz. Sayın Komis
yon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
AL TAN (Çanakkale) — Anayasanın emredici 
hükmüne aykırı olduğu için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet ve Komisyon değişiklik önergesini 

katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Verilmiş diğer önergeyi arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 258 sıra sayılı tasarının 
Madde 1. Madde 2. de (h) bendinin 2 nci fık
rasının 3 ncü satırında geçen «10 yıl» deyimi
nin (5) yıl olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Hükümet bu önergeye katılı
yor mu efendim! 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 
— Sayın Başkan, tümü üzerindeki konuşmam
da da arz etmiştim. Millet Meclisinde bu 5 se
neye indirilme konuşu düşünülmüş ve ondan 
sonra 10 sene olarak tadil edilmişti. Haddi za
tında bizim amacımız en kısa zamanda bitir
mektir; fakat kesin bir hüküm getiriliyor, bir 
mükellefiyet tahmil ediliyor. 5 senede bitire
mediğimiz takdirde netice ne olacaktır? O ba
kımdan biz 10 seneyi çok daha uygun görüyor 
ve takrire katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz? Sayın Ko
misyon ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALTAN (Çanakkale) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet ve Komisyon değişiklik önergesi

ne katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi ilk şekli ile okutup oyunuza arz 
edeceğim. 

i 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek madde 
ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 ve 34 ncü maddeleriyle 
muvakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-

I ğiştirilmiştir : 

Madde 2. — 15 , 10 . 1961 gününden önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerden; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, 
I orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, mey

velik, zeytinlik, fındıklık fıstıklık (Antepfıs
tığı) gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvan
cılıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler 
ile otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler. 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 

Orman sınırları dışına çıkarılır. 

Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukar-
daki fıkra hükümlerine uymadığı Orman Ba
kanlığınca veya vâki müracaatlar üzerine anla
şılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on 
yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca ya
pılır. Bu düzeltme sonucu orman sınırları dışı
na çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız kesin
leşmiş tapulu arazi ise mülkiyeti tekrar tapu 
sahiplerine intikal eder. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da 
bu madde hükümleri uygulanır. 

Geçici 1 nci maddeye göre bildirilecek ge
rekçeli mütalâalarda, bu maddede yazılı hü
kümleri uygulamaya Orman Bakanlığı yetki
lidir. 

Bu madde hükümleri yanan orman sahala
rında hiçbir surette uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve 
esaslar kanunun yürürlüğe -girmesinden itiba
ren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak 
tüzükle belli edilir. 

I BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oyu-
I nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen-
I 1er.. Kabul edilmiştir. 
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İKİNCİ FASIL 

I 
Devlet Ormanları 

Onman Kadastrosu 

ıMadde 7. — Devlet ormanlarının kadastro
su ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulu
nan her çeşit taşınmaz malların ve diğer or
manların Devlet ormanları ile müşterek sınır
larının tâyin ve tespiti orman kadastro komis
yonları tarafından yapılır. 

Orman kadastro komisyonları; Orman Ba
kanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde 
çalışmış ve bu bakanlıkta veya bağlı ilgili ku
ruluşlarında eıı az on yıl hizmet görmüş bir 
orman yüksek mühendisinin başkanlığında; 
hâkim veya avukatlık stajını yapmış veya hu
kuk fakültesi mezunu bir hukukçu üye, bir or
man yüksek mühendisi veya orman mühendis 
muavini veya en az on yıl hizmet görmüş or
man teknikeri üye, bir ziraat yüksek mühen
disi veya on yıl hizmet görmüş ziraat teknis
yeni üye ile orman kadastrosu yapılacak ilin 
daimî encümenince il genel meclisi üyeleri 
arasından seçilecek bir üye mıahallî ziraat oda
sı başkanı veya kurulundan bir üye, beldeler
de belediye encümenince, köylerde köy ihtiyar 
kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden ku
rulur. 

Komisyon başkanının yokluğu halinde or
mancı üye başkana vekâlet eder. 

Komisyon emrine lüzumu kadar teknik ele
man ve memur verilir. 

Ayrıca, komisyon bünyesinde en az üç orman 
kadastro ekibi bulunur. 

Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlığın
ca atanacak bir orman yüksek mühendisinin 
veya orman mühendis ımuvaininin veya en az 
beş yıl hizmet görmüş bir orman teknikerinin 
başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi ve
ya orman mühendis muavini veya orman tekni
keri ve mahallî ziraat teşkilâtınca görevlendiri
lecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat 
teknisyeni ile beldelerde belediye encümenince, 
köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından se
çilecek bir üyeden kurulur. 

Komisyonlar veya bunlara bağlı orman ka
dastro ekipleri arazideki çalışmaları sırasında 
beldelerde belediye encümenleri, köylerde ihti

yar kurulları tarafından seçilecek bilirkişilerin 
bilgisinden de faydalanırlar. 

Bunların gününde ve yerinde hazır bulunma
maları halinde komisyon ve ekipler lüzum gör
dükleri takdirde başka bilirkişi seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu 
sırasında Millî Savunma Bakanlığınca bir tem
silci bulundurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı efendim?.. 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 
— Sayın Balkan, madde üzerinde söz iste
yen yok ise, bir hususu arz edeceğim. 

Birinci ve ikinci fıkra başlarken, komis
yonda da bu konuya değindik. Bir zühul olmuş, 
bir maddî hata olmuş zannediyorum. «Orman 
kadastro komisyonları; Orman Bakanlığınca ata-
ııacaik.» şeklinde oraya da bir noktalı virgül 
konması iktiza ediyor ki; «Orman kadastro 
işlerinde çalışmış ve bu bakanlıkta veya bağlı 
ilgili kuruluşlarında en az on yıl hizmet gör
müş.» diye devam ediyor. Bu bakımdan hep
sine şâmil olmak üzere bu bir fikirdir, takdi-
dire bağlıdır. Konabilir de, konamaz da; ama 
aynı fıkranın 5 nci satırında « ... hizmet gör
müş orman tekniker.» diyor. Halbnfki «Tekni
kerleri1» Bu bir basım hatasıdır. Hemen arka
sında da «Ziraat teknisyen» diyor. O da «Tek
nisyeni» dir. Bunların hepsi basım hatasıdır, 
düzeltilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Onları ifade buyurduğunuz 
şekilde düzeltelim efendim. Tashih ederiz efen
dim. 

Buyurun Sayın İnönü, 7 nci madde üzerin
de. 

İSMET İNÖNÜ (Talbiî Üye) — Muhterem 
senatörler, Hükümet bu madde ile orman sı
nırlarını gösteren kadastro haritalarını yap
mak için teklif getirmiştir. Orman kadastro
sunu vücuda getirmek için şimdiye kadar geç 
kalışımızın önemli bir selböbi vardır. Ka
dastro yapmak için elde ormanları doğru 
olarak gösteren bir harita lâzımdır. Bu harita, 
senelerden beri çalışılarak bu sene tamam ol
muştur. 

Şimdi eldelki harita kadastro hudutlarını, 
orman sınırlarını tayin edecektir. Kadastro 
heyeti, Hükümetin teklifinde iki orman mü
hendisi, bir ziraat mühendisi, bir hukukçu ve 
bir idareci azadan mürekkeptir. Grörüyorsu-
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ııuz ki, orman mühendisi ve ziraat mühendisi 
olarak üç meslek adamı ve fen adamı var. 
İki idareci1 tecrübeli adam var. İlim ve fen i 
üzerine orman meselelerini halletmek Anayasa • j 
hükmüdür ve tabiî bir şeydir. Hiiikünıet tek- = 
lifinde özel fikirler çoklukta değil, fen adam- j 
lamım ağırlığı vardır. Şimdi kanını tasarısı 
üzerinde Mecliste çalışırınken, aynı tasarı 
var idi ve 
de çalışıldı 

ileclis v s komisyonlarımla aynı s xV i l . 

Sonra bu w-ı aclasmo ı azaları ej 
yediye çıkarıklı. Belediyeden bir âza a 
yor ve ihtiyar heyetimden bir âza alınıyor. 
Demek ki, kadastro yaparken, hududu harita 
üzerinde tayin ederken özel arzuların tem
sili ço'khıkta olacaktır. Orman Bakanlığı ve 
onun mütehassısları hem özel kişilerin hak
larını. hem de Devletin haklarım korumakla 
mükelleftirler» Bakanlıkları vatandaşla olan 
•ihtilâfıa -bir taraf saymak yanlıştır. Bakan
lıklar, vatandaşların hakkı ile. Devletin hakkı 
arasında dikkatle doğru kararı ve neticeyi 
bulmaya çalışırlar. Bu, mühim bir mahzur
dur. Heyetin beş kişiden yedi kişiye bu şe
kilde çıkarılması büyük bir mahzurdur. Öte
den beri orman meselesinde özel arzuların 
fikrini hâkim kılmak, orman rejiminde baş
lıca karşılaştığımız güçlüktür. Mutla'ka orma
nın korunması, muhafazası ve onların düş
memesi için kadastro heyetleri yapılırken de 
mütehassısların çoklukta olması lâzım. Beşte 
üç idi, şimdi yedide üç oluyor. Bu yanlıştır. 

Maruzatım, kadastro heyetlerini. Hüküme
tin teklifinde olduğu gibi, yerinde bırakmajk-
tır. Bunun dışına çıkmak ve Orman Bakanlı
ğının yetkisini; muvakkat madde ele söyleyece
ğim. Devlet idaresinde yetkisini kaldırmak yan
lış bir harekettir. Kadastro heyetlerinin çalış
ması mühim bir aşamadır. Kadastroların bulun
ması, bundan sonraki hudutları tayin etmekte 
ve orman mc-seellerini halletmekte büyük yar
dımcı olacaktır. Elde haritalar vardır, bu hari
talardan da istifade ederek kadastro heyetleri
nin terkibinde ağırlığı hususî arzulara ve muh
temel hususî emellere ağırlık vererek orman 
sınırını tayin etmek yanlıştır. 

Mâruzâtım bundan ibareettir. Yüksek Sena
tonun bu meseleye ehemmiyet vermesini istir
ham ederim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
Hükümete bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
j LÛTFİ BİLGEN .İçel) — Biraz evvel kabul 
t ettiğimiz maddeye göre gayemiz şu idi: Madde 
| 2'niıı (a) fıkrası; «Su ve toprak rejimine za

rar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, 
tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik, fındıklık fıstık
lık (Antep fıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarm-

î da veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar 
| bulunan yerler ile otlak, kışlak ve yaylak hali-
! ne gelmiş yerler», şeklindedir. Burada, «Hay-
j vaneılıkta kullanılmasında yarar bulunan yer

ler.» tâbiri var. Bunları, orman vasfını kaybe-
| dip dışarıya çıkaracağımıza göre, acaba böyle 
| bir komisyonda bir veterinere de yer verilmesi 
I gerekmez mi?. 

BAŞKAN -—• Buyurun Sayın Bakan. 
| OBMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 

— Sayın Başkan, hayvan bakımı ve üretimi 
zootekni konusu, veterinerlerle ziraatçilerin 
müşterek bir problemdir. Hatdızatında burada 
tetkik edilen konu, hijyenik bir mevzu değildir, 
meranın, yaylanın tespiti konusudur. Bu bakım
dan ziraat mühendisi burada lüzumlu ve kâfi 
görülmüştür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Bir değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
•Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü 
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İKİNCİ FASIL 
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Devlet ormanları 
Orman kadastrosu 

Madde 7. •— Devlet ormanlarının kadastro
su ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bu
lunan her çeşit taşınmaz malların ve diğer or
manların Devlet ormanları ile müşterek sınır
larının tâyin ve tespiti orman kadastro komis
yonları tarafından yapılır. 

Orman kadastro komisyonları; Orman Ba
kanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde 
çalışmış ve bu Bakanlıkta veya bağlı - ilgili 
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kuruluşlarında en az on yıl hizmet görmüş bir 
Orman Yüksek Mühendisinin Başkanlığında Or
man Bakanlığınca atanacak, hukuk fakültesi 
mezunu bir hukulkçu üye, bir Orman Yüksek 
Mühendisi, bir ziraat mühendisi ile orman ka
dastrosu yapılacak bir üyeden kurulur. 

Adalet Bakanlığınca atanmış, halen bu ko
misyonlarda görevli hukukçu üyelerin ilk ata
ma işl'omi ile ilgili olarak açılmış dosya ve si
cilleri üç ay içinde Adalet Bakanlığından Or
man Bakanlığına devredilir. 

Komisyon başkanının yokluğu halinde or
mancı üye başkana vekâlet eder. 

Komisyon emrine lüzumu kadar teknik ele
man ve memur verilir. 

Ayrıca, komisyon bünyesinde en az üç or
man kadastro ekibi bulunur. 

Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlı
ğınca atanacak bir Orman Yüksek Mühendisi
nin veya orman mühendis muavininin veya en 
az beş yıl hizmet görmüş bir orman teknikeri
nin başkanlığında, bir orman yüksek mühendi
si veya orman mühendis muavini veya orman 
teknikeri ile beldelerde belediye encümeni, köy
lerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçile
cek bir üyeden ıkurulur. 

• SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, önergem hakkında yerimden kısaca 
bir açıklama yapmak istiyorum. 

ıBAŞKAN — Buyurun efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Benim 
teklifim Hükümet tasarısı idi. Bunun kabulü
nü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi ve önerge sahibinin 
açıklamasını dinlediniz. 

Sayın Hükümet, katılıyor musunuz efen
dimi. . 

OEM AN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 
— Sayın Başkan, şimdi okunan takrir Yüce 
Meclise sunulmuş Hükümet tasarısının aynısı
dır. Biz de tasarımızı müdafaa ediyoruz, tek
life katılıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın komisyon 1.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

ALT AN (Çanakkale) — Müsaade ederseniz 
kürsüden ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALT AN (Çanakkale) — Sayın Başkan, kıymet
li senatörler; 

Orman kadastro komisyonunun teşkili biz
ce, komisyondaki gibi olması bakımından daha 
uygundur. Çünkü komisyonun getirdiği husus, 
iki tarafın haklarını dengeye getiren bir hal 
şeklidir. İddia edildiği gibi 7 kişilik komisyon
da ekseriyette mahallî teşkilâtın insanları de
ğil, teknik elemanlar, hukukçu ve Devlet me
murlarıdır. Dikkat buyurulursa, bir orman mü
hendisi başkanlığında yine bir ormancı, yine 
Orman Bakanlığına bağlı bir avukat, ayrıca bir 
ziraat teknisyeni veyahut ziraat mühendisiyle 
(Ki, bu da Devlet sektöründe çalışan insan
dır)- dörttür. Kaldı ki, diğer elemanların hep
si yine vazifeli insandır, vazifesız insan değil
dir. Devletin kademesinde mahallî idarelerde 
vazife almış insanlardır. Onlara da birçok va
zifeler veriliyor ve bu vazifeleri kendi kanun
ları çevresinde yürütüyor ve aynı zamanda ce
za hukuku bakımından memur statüsüne tabi
dir. Binaenaleyh, bir memurun bir tarafta bu
lunduğu zaman vazifesini suiistimal edip, etme
yeceği düşünülmüyor. Karşı tarafta yine aynı 
şekilde, aynı haklarla, vazifelerle mücehhez; 
fakat seçimle gelmiş adama güvenmiyoruz... 
Bu bir anlayış. Bizim kendi kanaatimiz, ma
hallî idareler tarafından seçilen belediye en
cümeni, ihtiyar heyeti veyahut muhtarın elin
de birçok salâhiyetler var. Sırasında bir tapu
nun hüküm ifade etmesi muhtarın damgasına 
bağlı". Binaenaleyh orada hak veriyoruz, bura
da bir kadastro tespiti yapılırken bunun verece
ği oyu suiniyetle karşılıyoruz... Ben vazife şuu
runu bu zihniyetle bağdaştıramıyorum. 

Yine dediğim gibi, burada ekseriyet dörtlü, 
üçlü oluyor. Teknik eleman ve yüksek tahsilli 
Devlete merbut müesseselerde çalışanlar; bil
hassa yüksek tahsilli olanlar ekseriyettedir ve 
bundan neden korkuluyor, ben onu anlamıyo
rum. Eğer herkesin suiniyetle hareket edeceği 
noktasından hareket edersek, neticeye gideme
yiz. Evvelâ hüsnüniyeti esas alacağız. Burada
ki bütün vazifeliler iki tarafın hak ve huku
kunu koruyacaklardır. Esasen kadastro komisyo
nu, nihaî karar mercii de değildir. 9 ncu mad
dede ; emrinde bir ekip çalışmaktadır. Bu ha
ritalara göre ve mevcut kanuna göre evvelâ 
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dört kişiden teşekkül eden bu ekip, mahallin
de vaziyeti tespit edecektir. Bu dört kişinin iki
si yine orman mühendisi, bir ziraatçı ve bir de 
mahallî teşkilâttan bir şahıstır. 

Şimdi, burada orman mühendisi iki kişi ol
duğuna ve başkanı da ormancı olduğuna gö
re, reylerin müsavatı halinde de başkanın bu
lunduğu tarafın ağırlık basacağına göre, bura
da ilk kademede ormancılar hâkimdir. On
dan sonra, öbür kademede de biraz daha bita
raf bir zümreye bu iş verilmiş oluyor ve bilâha-
ra iki tarafın da hak ve hukuku bakımından 
itiraz hakkı vardır. Bu itiraz da mahkemece 
halledilecektir. Binaenaleyh, hiçbir zaman bura
dan bu maddeyi çıkarmakla neticeye varama
yız, bilhassa itirazları artırırız, mahkemelere 
fazla dâva götürürüz ve bu arada da işleri sü
rüncemede bırakırız. Komisyonun getirdiği me
tin bu bakımdan yerindedir. 

Mâruzâtını bundan ibarettir. Saygılarımı su
narım. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben de 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Saym Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarını; 

Hükümetin getirdiği teklifte üye adedi az
dı. Bu, sonradan komisyonda çoğaltılmış. 

Evvelâ, umumiyetle bir işi yapmak için bir 
heyet kullanılırsa, heyetin çoğalması çok za
man işleri geciktirir, münakaşa imkânı çoğalır. 

Sayın komisyon başkanı; sonradan komis
yona ilâve edilen şahıslar, belediye ve köyler
den seçimle gelen kimseler olduğu için, bunla
ra itimat etmek gerekmektedir. Bir taraftan 
kendilerine belediye veya benzeri yerlerde va
zife veriyorsunuz, hizmet ediyorlar; burada iti
mat ediyorsunuz; fakat diğer taraftan iş veril
diği vakit de itimatsızlık gösteriliyor. Bunu se
çim müessesesi ile bağdaştıramıyorum.» buyur
dular. 

Muhterem arkadaşlarım, itimat meselesi baş
kadır, bir işi yapabilmek meselesi başkadır. Be
lediye meclislerine veya ihtiyar heyetlerine se
çilen kimseler, hakikaten bir beldenin muayyen 
hizmetlerini görmek için, kendi aralarından se

çilen ve o işe en lâyik olan kişilerdir. Bir kim
se, bir yere belediye reisi veya muhtar olarak 
seçilen ve çok itimat edilebilen bir kişi olabi
lir; ama bir memleketin tapu meselesi, bir ma
lın mülkiyetinin kime aidolduğu meselesi mev-
zuübahsolduğu vakit, «İtimadını vardır.» diye 
bu yetkiyi ona veremeyiz. Bir belediye reisinin, 
isterse Türkiye'nin en yüksek mekteplerinden 
dahi mezun olsa, yetkisi başkadır ve bir tapu 
tatbikatı yapan tapu kadastro teknisyeni ka
dar dahi yetkisi yoktur. 

Burada da ormanların hududunu ve vasfını 
tâyin edebilmek için ehliyet aranır. Hükümet 
tasarısında hakikaten bu vazife daha ziyade 
meslekten olan ziraat mühendisleri, ormancı, 
tekniker, mühendis veya yüksek mühendislere 
verilmiştir. Bunların bu hususta ihtisası vardır 
ve hakikaten bunlar vazifelerini yaparken, Dev
let memurları oldukları için, her şeyden evvel 
memleket menfaatlerini üstün tutarlar ve mem
leket menfaati tahakkuk ederken de, herhalde 
«Ferdin zararına hareket edecektir.» şeklinde 
düşünmeye lüzum yoktur. O halde yüksek mü
hendis varken, neden belediyelerden veya 
ihtiyar heyetlerinden seçilen kimseler buraya 
tercih ediliyor"? Bu demektir ki; belki yüksek 
mühendisler âmmenin menfaatini üstün tutar, 
halkı zarara sokar. O halde halkı müdafaa et
mek ve onların menfaatlerini orman mühendis
lerine karşı korumak için belediyelerden veya 
heyetlerden elemanlar sokarım. 

.Muhterem arkadaşlarım, işte burada çok za
man hu kişilerin; seçimle geldikleri ve o mu
hitin adamları olduğu için, belki de daha ziya
de seçimle geldiğinden bir baskı altında, muhi
tin tesiri altında kalmak tehlikesi bulunabilir. 
Bu itibarla, hiçbir suretle seçimle gelen, mes
lekten olmayan belediye veya ihtiyar heyeti 
mensubu kişilerin bu heyete girmelerinin bir 
gereği yoktur. Çünkü bu, burada daha ziyade 
bir muvazeneyi temin ve sanki muayyen men
fa, tleri müdafaa etmek için, bir eleman ihtiya
cından doğmuş gibi gösterilmektedir ki, böyle 
bir ihtiyaç yoktur. Bu itibarla da hakikaten 
Hükümet tasarısı kâfidir ve o şekilde kalması 
lâzımdır. Seçimle gelen kimselerin bu komisyo
na girmemelerinin daha uygun olacağını arz 
etmek isterim. 

Savgılarımla. 
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BAŞKAN — Değiştirge önergesinin lehinde 
konuşulmuştur. Bir de aleyhinde konuşacak sa
yın üyeye söz vereceğim. Sayın Ucuzal, siz aley
hinde mi konuşacaksınız? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım ; 

7 nci madde üzerinde komisyonumuz gere
ken incelemeyi yapmış, neticede orman kadast
ro komisyonunun üye adedini artırmıştır. 

Şimdi orman kadastro komisyonu ile orman 
kadastro ekibi arasında sayın arkadaşımın ver
diği önergede aykırılık çıkmaktadır. Birisinde 
kadastro komisyonunda seçimle gelen kişiler
den üye alınmıyor; ekiplere gelince almıyor... 
Aslında bu üyeler, tarafların menfaatinden zi
yada, o mahalli iyi bilen kişiler olarak komis
yonlarda bilirkişilik vazifesini yapmaktadırlar. 
Nitekim, maddenin sonunda; «Bu komisyon
larda veya ekiplerde görev alan kişiler bulun
madığı takdirde, o mahalli iyi bilen kişiler bi
lirkişi olarak komisyon tarafından seçilir.» di
ye de bir hüküm vazedilmektedir. Bu gösteri
yor ki, bunlar, hem tarafların menfaatini koru
ma bakımından, hem de o mahalli bilen kişiler 
bakımından komisyona yardımcı olacak kişiler
dir. Bu bakımdan komisyonun getirdiği madde 
yerindedir. 

Önergenin kabulü maddede karışıklık meydana 
getirecektir. Aslında, kurulacak komisyonlardan 
'beklenen faydanın böylece ortadan kalkacağı 
kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Önergem 
üzerinde konuşacağım. Önergem iyi anlaşılma
mış, önergem üzerindeki görüşlerimi arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Iiazerdağlı. 
(A. P. sıralarından «Olur mu?» sesleri) 

BAŞKAN — Açıklama yapabilir efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — O zaman 

bize de söz hakkı doğar Sayın Başkan, bunu 
başında arz edecekti. 

BAŞKAN — Başında veya sonunda diye İç
tüzükte bir kaide yoktur. 

Buyurun efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

22 . 5 . 1973 O : 1 

Benim ikinci defa konuşma hakkımın olma
sı lâzımgelir zannediyorum. Daha doğrusu, ben 
yerimden bir açıklama da yapmadım. Sadece 
Hükümet tasarısını önerdim ve önergem anla
şılmıştır diye vakit almamak için uzun uzadıya 
konuşmak istemedim. Sadece bir kelime ile ifa
de etmek istedim. Şimdi anlıyorum ki, önerge
mi lâyiki veçhile izah edememişim ve şimdi ar
kadaşlarımın konuşmaları karşısında konuşma 
ihtiyacını duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, Sayın Komisyon 
Başkanının konuşmalarında ileri sürdükleri ge
rekçe beni tatmin etmedi. Şimdi seçilmiş heyet
lere ceza hukuku bakımından aynı sorumluluk 
düşüyor da, neden diğer memurlar tercih edili
yor, şeklinde bir ifadede bulunmak istediler; ya
ni «Bunlar da seçilmiş kişilerdir, ceza hukuku 
karşısında onlar da sorumludurlar ve vazifele
rini kötüye kullanmaları mümkün değildir. O 
halde bu heyete katılsınlar.» demek istediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gerekçe gayet 
zayıf bir gerekçedir. Diğer komisyon üyesi ar
kadaşımızın da, «Zaten bilirkişi olarak bunla
rın fikirlerinden, düşüncelerinden istifade edilir.» 
şeklindeki gerekçesi de zayıf bir gerekçedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türk orman 
hukuku. Türk orman felsefesinde ormanın ka
mu mülkiyeti olduğu hâkim bir fikirdir. Bu fik
re snhibolmasa idik, biz bugüne kadar bu or
manları getiremez ve onlara sahibolamazdık. Bu 
fikir hepimiz tarafından, bu kanunun müzake
resine başlandığı günden beri kabul edilmiş bu
lun m akta dır. 

Şimdi bir komisyon kuruyoruz, bu komisyo
na tasarıda belirtilmiş olan orman mühendisle
rini ve hukukçuları dâhil ediyoruz. Şimdi bu ko-
m:syona bir de mahallî kişileri Senato Komis
yonumuzda ilâve etmiş bulunuyoruz. Bunu ne
den yapmışız? Şimdi öyle ise mahkemelerde de; 
çünkü nihayet bu komisyon bir mahkeme gibi
dir; mahkemelerde de mahallî kişileri, beledi
ye meclisi üyelerini veya il genel meclisi üye
lerini getirelim, gibi bir fikir akla geliyor. Bir 
komisyon idareden seçilmiş, gelmiş, oturmuş; 
mahallî kişilerden istifade edeceğiz, deniyor. 
Tabiatiyle mahkemelerin bilirkişilerden istifade 
ettiği gibi, mahallî kşiler olan belediye meclisi 
üyelerinden de, muhtardan da, başkalarından 
da istifade edilir. Şimdi bir kamu kuruluşunun 
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içine, seçimle gelmiş bir kimsenin katıştırılnıa-
sı işi gevşetmektedir. 

Bu tasarıda büyük aşamalar kaydetmiş bu
lunuyoruz arkadaşlarım. Eski tasarıyı gözümü
zün önüne getirdiğimiz zaman, Devlet ormanı
nın tarifinde, Tarım Bakanlığının yetkileri ile 
bug'ünkü yetkiler arasında, hele vatandaş nez-
dinde büyük aşamalar vardır. Böyle iken, bir 
de getirip bu seçimle gelmiş kişileri işin içine 
katarsak, bu işe fazlası ile su katmış olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, kim ne derse de
sin. secimle gelmiş olan insanlar secim kavgı-

nıahallin ısKiıarmcü n kurtulamazlar. Bu
lumla, bütün seçimle gelenler kamunun men
faatlerini feda ederler, dernek istemiyorum; ama 
mahallin etkilerinden kurtulamazlar. Bilirkişi 
olarak görevlerini yapsınlar... Bu mahallin bi
lirkişileri vardır, elbette bunlardan istifade edi
lecektir; ama belediye meclisi üyesi, il genel 
meclisi üyesi, ihtiyar heyetinden seçilmiş kişiler 
bu komisyona su katacaklardır, bu komisyo
nun görevlerini, vazifelerini yapmasına mâni 
olacaklardır. 

«Ağırlık yine kamu kesiminden gelenler
dedir.» denilmektedir. Muhterem arkadaşlar, 
kamu kesiminden gelenlerden bir tanesi de bun
lara katıldığı gün, kocaman bir orman sahası
nın, orman olması lâzımgelen bir yerin, orman 
olması veya orman olmaması gayet kolaylaşır. 
Bu kamu kesiminden gelenler muhakkak... 

ÖMER rOUZAL (Eskişehir) — Mahkeme... 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Mah

keme isi başka şey, bilirkişiler başka şey. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Son merci-

-1 i ı • 

•BAŞKAN —• Eiea ediyorum Sayın Ucuzal. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Mah

kemelerde de öy}c ise belediye meclisi üyeleri
ni karar vermeye dâhil edelim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — İnşallah bir 
grin ona da geliriz. 

BAŞKAN -—• Rica ediyorum Sayın Kayalar. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Geti

receksiniz öyleyse. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — En güzel 

şey. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hazerdağlı, 

devam ediniz. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım bu, ormanlarımız iein bu

gün yap tığlımız aşamada, aldığımız mesafede bu 
işe bir su katma oluyor ve işi güçleştirecektir. 
Mahallî bilirkişiler, mahallî üyeler; yani bele
diye meclisi üyesi veya il daimî meclisi üyesi 
mutlaka bu komisyonun işlerini daha karmaka
rışık hale getirecektir. Bununla Devletin orman
larının bir kısmı tamamen şahısların veya şa
hısların malı Devlet ormanı denecektir. Karar
da isabet olmayacaktır. .Mahallî etkilerle, ma
hallî tesirlerle gelmiş olan insanların reyleri 
bu kararları yanlış istikametlere götürecektir. 
Bundan vazgeçmeliyiz. Kamu kesimine bilirkişi
lik edenler vardır; itirazlar vardır, mahkeme
ler' vardır. Diğ^r unsurlara riayet edelim. Diğer 
unsurların prensiplerinin dışına çıktığımız nis
pette işleri değiştirmiş olacağız. 

Bu maddenin Hükümet tasarısındaki; yani 
önergedeki gibi kabulünü istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ha-

ze-dağh. önergenizi açıklamış bulundunuz. 
REFET RENDECİ .Samsun) — Bir hususu 

arz edebilir miyim Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bendeei. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Kifayet ve

rilmedi. Kifayet verilmediğine göre konuşmaya 
hakkımız vardır. Ben söz istiyorum, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Müsaade misiniz Savın 

; avdır 
anı vere 
e SenaC 

senatörler, 94 ncü maddede 
leri önerge sahibi tarafından 
lan başka diğer üyelere söz 

başka bir durum yoktur. Ancak, 
uzda müesses gelenek vardır. Le

hinde, aleyhinde birer üyeye söz verildikten 
sonra oylanıyor. Bu. yerine getirilmiştir. Değiş
tirge önergesi okunmuştur, sayın Hükümetin, 
sayın komisyonun fikri sorulmuştur, önerge sa
hibi tarafından açıklama yapılmıştır; bir lehin
de, bir aleyhinde konuşma yapılmıştır ve bu 
prosedür artık kapanmıştır. Müsaadelerinizi is
tirham edeceğim. 

Şimdi değiştirge önergesini oylayacağım. 
REFET RENDECİ (Samsun) - - Ben öner

ge üzerinde söz istemiyorum, madde üzerinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşma bit
ti. Sordum; herhangi bir üve söz talebetmedi-
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ler, onun için değiştirge önergesinin okunma
sına ve müzakeresine geçildi. 

Değiştirge önergesini okunan şekli ile oyla
rınıza arz ediyorum. Sayın Salim Hazerdağlı'nm 
önergesini kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi Sayın Orman Bakanı İsa Bingöl'
ün değiştirme teklifleriyle beraber oyunuza arz 
edeceğim. Çünkü, birtakım ufa'k değişiklikler | 
talebettiler. Aslı ile karşılaştırdık, aslında ol
mayan bir tekliftir, değiştirme mahiyetinde
dir. 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 
—• Sayın Başkanım, «Tekniker» değil «Tekni
keri» dir. Bir kombinezondur, bir kelime hata
sı halinde mütalâa edilmelidir, bir t ab hatası 
şeklinde mütalâa ediyorum. Bunu ben mutlaka 
bir değişiklik unsuru olarak mütalâa etmiyorum 
Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN •—• Sayın Bakan, biz, bize gelen 
metinle mukayyet bulunuyoruz. Sizin teklifle
riniz değiştirme mahiyetindedir. O şekliyle oku
yup sayın Senatonun oylarına arz edeceğim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Önerge üze
rinde değil, madde üzerinde konuşuluyor. 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 
Maddî tashih, değişiklik değil. 

BAŞKAN — Değişiklik oluyor efendim. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Esasen buna 

lüzum da yoktur. «Tekniker» den sonra üye den
diğine göre «Teknikeri» denmez. 

BAŞKAN — Efendim şimdi, müsaade bu
yurur musunuz Sayın Türkmen? 

Sayın Bakan, eğer tekliflerinde ısrar edi
yorlarsa değiştirme mahiyetindedir, öyle bir iş
leme tabi tutulacaktır. Israr etmiyorlarsa, o za
man haliyle okutup oya arz edeceğim. 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 
Benim arzım; bir maddî hata halinde idi. Keli
menin ifadesi şeklinde bir maddî hataydı. Bir 
değişiklik önergesi olarak arz etmiyorum. Mad
dî hata tetkik edilip, Başkanlıkça tashih edi
lir. 

(BAŞKAN — Efendim, zapta geçmiş telâkki 
ediyoruz ve maddeyi haliyle oya arz edeceğim. 

Madde okunmuştur. Maddeyi komisyondan 
gelen haliyle kabul edenler lütfen ısare t buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 8. — Orman kadastrosunun yapılaca
ğı il ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün tek
lifi ve Orman Bakanlığının onayı ile tayin olu
nur. 

Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan 
en az bir ay önce Radyo ve Resmî Gazetede, il
gili, il, varsa ilçe merkezlerinde çıkan birer ga
zetede, gazete çıkmayan yerlerde ise diğer mu-
tad vasıtalarla en az beşer gün ara ile ikişer 
de!a ilân olunur. 

Orman kadastrosu; belde ve köy sınırları 
esas alınmak suretiyle bu sınırlar dâhilinde ka
lan bütün ormanları kapsayacak şekilde ya
pılır. 

Orman kadastrosunun başlama tarihi, ko
misyon başkanlığı tarafından tayin ve tespit 
edilerek çalışılacak belde ve köylerle bunlara 
bitişik köy ve beldelerde en az bir ay önce bu 
bekle ve köylerin uygun yerlerine asılacak ilân 
kâğıdı ile duyurulur. 

İlân kâğıdının asıldığı tutanakla tevsik ecli-

Bu ilânda; ekiplerin hangi köy veya belde
lerde çalışacakları ormanların içinde ve bitişi
ğindeki taşınmaz malların sahiplerinin veya ka
nunî mümessillerinin veya vekillerinin sınırla
ma sırasında hazır bulunmaları, hazır bulunma
dıkları takdirde orman kadastro işlerine yok
luklarında devam edileceği açıklanır. 

İlân işlerine ait belgeler dosyasında sakla
nır. 

Kadastrosu yapılacak, ormanların bitişiğinde 
ve içinde taşınmaz malları olanların, orman sı
nırlarının tespiti sırasında kendileri veya ka
nunî mümessilleri veya vekilleri hazır bulunur. 
İşgal ve faydalandıkları taşınmaz malların sınır
larını ve hor nevi belgelerini gösterirler. 

Yerinde yapılan ilâna rağmen ilgililerin bu
lunmamaları sınırlama ve kadastro işini durdur
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz talebeden 
var mı? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Komisyondan bir sual sormak istiyorum Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Sayın Orman Bakanı, bir söz 
talebinde misiniz efendim? 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 
— Bir harf konusu var efendim. 
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BAŞKAN — Onu sonra lütfedersiniz efen
dim; maddenin müzakeresini bitirdikten son
ra, 

Şimdi bir sual tevcih, ediliyor. 
Sayın Kalpaklıoğhı, buyurunuz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU .Kayseri) — 

Burada «Taşınmaz mallar» dan kasıt, gayrimen
kul müdür; nedir? Bu, tarla, bağı bahçe veya 
muadili olan ev, hane, ahır gibi yerler midir? 
Mütemadiyen bakıyorum; «Tarla, bağ, bahçe.» 
tâbiri geçmiyor, «Taşınmaz mallar.» diyor. Bun
dan kasıt nedir? 

BAŞKAN — Gayrimenkul olması gerekiyor. 
Buyurun, Sayın komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALT AN (Çanakkale) — Taşınmaz mal dendi
ğine göre, gayrimenkuldur; gayrimenkulun içi
ne ne girerse o, taşınmaz maldır. 

BAŞKAN — Evet, efendim; teşekkür ede
rim. 

Buyurun, Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 

— 4 ncü fıkrada, «Orman kadastrosunun baş
lama tarihi, komisyon başkanlığı tarafından ta
yin ve tespit edilerek çalışılacak belde ve köy
lerde...» cümlesindeki son kelime «Köylerle» 
şeklinde olacaktır efendim. 

BAŞKAN — Bizdeki metinlerde «Köylerle» 
olarak tashih edilmiştir efendim. 

Maddeyi okunan haliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — İlân işleri tamamlanan belde 
ve .köylerde, orman kadastro işleri 7 nci madde
nin 1 nci fıkrası esasları dairesinde, orman ka
dastro komisyonlarının gözetimi ve denetimi al
tında komisyon başkanlarının görevlendireceği 
orman kadastro ekipleri tarafından yapılır. 

Kadastrosu yapılacak ormanların sınırları, 
arazi üzerinde belli edilir, hava fotoğrafları
na işaretlenir veya ölçülür ve tutanakla tev
sik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işlet
me şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mül
kiyet ve diğer aynî hakları, sınırda bulunan ta
şınmam malların cinsini, maliklerinin ve işgal 
edenlerin ad ve soyadını, gösterilen;. veya veri
len belgelerin tarih ve numarası ve kısaca nite
liklerini, ilgililer tarafından yapılan itirazları 
kapsayacak şekilde düzenlenir. 
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Tutanaklar her belde veya köy için tutula
cak bir tutanak defterine yazılır. Orman kadast
ro ekip başkanı ve üyeler ile bilirkişiler tara
fından imza edilir. 

Orman kadastro ekipleri en az üç üye ile 
çalışabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın ka
tıldığı taraf çoğunluğu kazanmış sayılır. 

Kadastro veya diğer ormancılık hizmetleri 
için lüzumlu hava fotoğraflarının alımı Orman 
Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır. 

Fotoğraaııetrik ve yersel ölçme metotlarına 
ait uygulanacak teknik hususlar yönetmeliklte 
belli edilir. 

Bu ormanların sınır noktaları sabit taş ve
ya beton kazıklarla tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alacak sa
yın üye. var mı efendim? Yok. Maddeyi okunan 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. —• Sınırlaması bitirilen köy ve
ya. belde sahasına ait tutanak, ölçü karneleri 
fotoğraf ve diğer belgeler bekletilmeden komis
yon başkanlığına verilir. 

Komisyon başkanı, yapılan işleri derhal 
kontrol eder veya komisyon üyelerine kont
rol ettirir. Noksan ve yanlışlıklar görürse ilgi
li ekibe tamamlattırır. 

Tamam olduğu anlaşılan tutanak suretleri 
komisyon başkanlığınca hemen aidolduğu belde 
veya köylerin münasip yerlerine asılır. Ayrıca 
ilgili orman idaresine yazı ile bildirilir. 

Asılma tarihi beldelerde belediye encümen
lerinin, köylerde ihtiyar kurullarının tasdik ede
cekleri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler ko
misyon dosyasında saklanır. 

Bu ilânda; köy veya beldenin sınırları için
deki orman olarak belirtilen yerlerde mülkiyet 
iddiasında, bulunanların ve tutanak mündere
catına razı olmayanların askı tarihinden itiba
ren 30 gün içinde sahip bulundukları her nevi 
belgelerle birlikte komisyon başkanlığına baş
vurmaları açıklanır. 

Komisyonlar bu itirazları belgeler ile bir
likte arazi üzerinde incelerler. Kadastro komis
yonları, başkan veya vekili ve hukukçu üye 
bulunmak şartıyle çoğunluk ile toplanıp karar 
verebilir. Oyların eşitliği halinde başkanın bu
lunduğu taraf ekseriyet teşkil etmiş sayılır. 
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Bu kararlar ilgili tutanak defterlerine yazı
lır ve altı imza edilir. Arazide de gerekli dü
zeltme yapılır. Komisyonca itirazlı işler için 
alman kararlar Komisyon Başkanlığı tarafından 
bir hafta ieinde bu maddenin 3 neü fıkrası uya
rınca ilân olunur. 

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait harita
lar teknik esaslar dairesinde düzenlendikten 
sonra kadastro ekip başkanı ve teknik üye tara
fından imzalanır. Bu haritalar komisyon baş
kanlığınca teknik yönden kontrol edilerek tas
dik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alacak sa
yın üye var mı, efendim ?... Yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... Kabul et
meyenler... Madde, kabul edilmiştir. 

ıMaddee 11. — Orman kadastro ekiplerince 
düzenlenen tutanakların ve orman kadastro ko
misyonunca verilen kararların askı suretiyle 
ilânı ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmün
dedir. Ancak; ekiplerin sınırlama çalışmaları sı
rasında, sahibi, kanunî mümessili veya vekili 
hazır bulunmayan taşınmaz mallar sınırlama tu
tanağında orman sınırları içinde gösterilmiş ve 
Komisyon Başkanlığına da, 30 günlük süre için
de itiraz edilmemiş ise, bu gibi taşınmaz malla
rın bilirkişi beyanına göre tutanağa adı ya
zılan ilgililerine mahkemeye müracaatla itiraz 
dâvası açabilecekleri, Komisyon Başkanlığınca 
tebligat kanununda belirtilen esaslar dâhilinde 
tebliğ olunur. 

Tutanak veya kararlarda adı geçmeyen ilgi
liler ile, ekiplerce düzenlenen tanaklara Komis
yon Başkanlığı nezdinde itirazda bulunmayan
lar ilk askı tarihinden, itirazda bulunanlar ikin
ci askı tarihinden, Tehligat Kanununa göre 
kendilerine tebligat yapılanlar tebliğ tarihinden 
itibaren bir yıl içinde görevli ve yetkili adliye 
mahkemelerine müracaatla itiraz edebilirler. 
Bu itirazlar her türlü harç. ve resimden muaf
tır. Bu müddet içinde itiraz vukubulmaz ise ko
misyon kararı katileşir. 

İlân tutanaklarında ve tebliğ varakasında 
bu tutanak veya kararlara karşı ne suretle dâ
va açılacağı açıkça gösterilir. 

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

Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve di
ğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce ko
runur ve gereken sahalar dikenli tel içine alı
nır. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen sayın üye \rar mı efendim?... Yok. 

i 11 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz 
I ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 

Madde 12. — Orman Kadastro Komisyonu 
v? kadastro ekiplerinde bilfiil çalışan Başkan, 
üye ve teknik elemanlarına \*crilecek yan öde
melerde bütçe kanunları ile tespit edilen miktar
ların âzamileri üzerinden ödeme yapılır. 

Ornıan Kadastro komisyonları ile kadastro 
f kipleri için lüzumlu taşıt araçları ve görevli-
Vrin kanunî yollukları ile her türlü giderler 
Orman Genel Müdürlüğünce temin edilir. 

Orman Kadastro işlerini uygulanmasına iliş
kin iş ve işlemler Orman Bakanlığınca Kanu
nin yayımından itibaren 3 ay içinde hazırlanıp 

Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetme
likte belirtilir. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz alacak sa-
I VMI üye var mı efendim?... Olmadığına g"öre, 
I madde 12 y i okunan şekliyle oylarınıza arz edi-
I yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
I bul. edilmiştir. 
I Efendim, madde 19 Senato Komisyonu tara-
I fınclan metinden çıkarılmıştır. Ancak, şu sıra-
I da Başkanlığa bir önerge verilerek bu çıkarılan 
I maddenin tekrar metne ithali istenmektedir. Bu 
I önergeyi arz ediyorum. 

I Başkanlığa 
I 258 sıra sayılı Kanunun 1.2 nci maddesinden 
I sonra aşağıda yazılı hususun 19 ncu madde ola-
I ra-k kabulünü arz ve teklif ederim. 
I Kars 
I Yusuf Ziya Ayrım 

I Madde 19. — Ormanlara her cins hayvan so-
I kulması yasaktır. Ancak; ormancılık tekniği-
I nin imkân verdiği ve hayvanların otlatma su-
I reliyle ormanlara zarar vermeyeceği tespit olu-
I nan sahalarda, Devlet ormanlarına hayvan so-
I kulüp otlatılmasına izin verilebilir. 
I BAŞKAN — Değiştirge önergesi üzerinde 
I önerge sahibinin bir açıklaması olacak mı efen-
| elim? 
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YUSUF ZIYA AYRIM (Kars) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş

kan, mesele iyice anlaşılırındı. Bizim elimizdeki 
metinde zaten 19 ncıı madde var. 

BAŞKAN — Değiştirge değil tabiî, ilâve. 
Efendim, 19 nen madde Komisyon tarafından 
metinden çıkarılmıştır. Onnıı için müzakere et
tiğimiz metinde öyle bir madde yoktur. Şimdi. 
Sayın Ayrım tarafından bu maddenin tekrar 
metne ithali teklif olunmaktadır, O teklif üze
rinde şimdi müzakere açmış bulunuyoruz. Bu
yurunuz Sayın Ayrım. 

YUSUF ZİYA AYEDÎ i Kars) — Muhterem 
senatörler; 

Ormanlarımızın muhafazası, benimizin baş-
ta gelen görevlerinden olmakla beraber, biz. 
mOrman» deyince, en birdik düşmanı kara ke
çiyi arıyoruz. Ormanlara küçük ehli hayvanlar
dan bu kara keçiler zarar verirken, diğer taraf
tan büyük bas hayvan olarak sığırların, bilhassa 
çam ormanlarına, zarar verdiği asla iddia edile
mez. Simdi, bâzı bölgelerimizin orman bakımm-
dan özelliği vardır. Meselâ Doğrı Anadolu'daki 
ormanları Batı Anadolu'daki ormanlarla mu
kayese etmeve imkân yoktur. Oraları görenle"''. 
orada, hizmet verenler bilirler ki. l u ormarda-
rvı alO yazın muazzam meralarla kanlı dr1: ama 
bunu M'uŞbr^rdr bir ormanda görmek imkan 
d akilinde deS'ildir. 

Zaman zaman memleketimizde kuraklık hü
küm sürmektedir ve bu kımakhk yıllammda or
man idaresi, ormana zarar vermeyecek seki1'1.0 

bölge h-irdik bas hayvanlarının bu böl iyeye irk
mesine izin verebiliyor. Suudi, Millet Meclisi M 
nen maddem, bu bölge bakanın durumunu na
zarı itl^a^e alarak tedvin etmiş, fakat nederc,o 
Senato Komisyonunda; «Aman ormanlarımıza 
bir zarar gelmesin.» diye bu madde çıkarılmış 

Muhterem arkadaşlar, bundan 10 sene evvel. 
20 sene evvel hakikaden kovlümüz ormanları
mızın değerini bilmiyordu ve o zaman yakıt 
meselesi de buna sebep oluyordu. Meselâ biUan 
gazının köylere girmesi dolamsrde orman m 
yakılması azalmıştır, makine sanayiinin inkkaf 
etmesi, diğer taraftan makine. ?}ef edevatın te
minindeki kolaylık artık ormanlara kar-u zarar 
vermedi azalttığı gibi, köylüler de bilhassa 

erozyon bakımından artık ormanların değerini 
anlamış bulunmaktadırlar. Hattâ birçok mıntı
kalarda; bilhassa. Kars, Göle, Sarıkamış tarafla
rında meralarının ormanlanmasını istiyorlar. 

Ben diyorum ki, bu il9 nen maddeyi yeni
den koyakm; nasıl olsa Bakanlığın iznine tabi
dir'. İllâ bunu koymakla her zaman tatbik edi
lecek bir husus da değil, ancak kuraklık oldu
ğu 'senelerde tatbik edilebilecektir. Avrıca, biz 
o ımı arlarımızı genişletmek istiyoruz. Anayasa
ca. ormanlammızın sınırını daraltmamamızı em-
••T-diyor; fakat bugün ekonomik bir çağdayız, 
'•>u ekonomik cağ-1 a artık eiıemnıi mü.himme ter
cih etmek mecburiyetindeyiz. Meselâ, ben şah-
,;uı Fetbive'nin henmn yakınında bir ormanlık 
"•-b.n rr:"düm. 50 metrede bir çam ağacı kalmış. 
d^0. d00 dorumduk bir saha. ffavot -yüze] muz ve 
rurf-ucive sahası olabilir. Her sene 5 ilâ 10 bin 
ura. '""ekar basma, ryedr sağlamak imkânı var
ken. «Bu ağaçlar illâ burada dursun, burası or-
-mndın » demenin mânası kalmamıştır zaten. 

S-'mdi, mademki biz ağaçlandırmama doğru 
.«•idiyoruz, orman s-ahasmı genişletmek istiyoruz, 
o hnUe son maddeye sö^le bir fıkra eklenme-
c-'-ü istirham ediyorum; takrirde de izah et-
'um Samn Balkan onu okumadılar. Ben diyo-
";ıi,ı ki: Orman Bakanlığınca meraları ağaçlan-
•^•rarak orman haline getirmek isteyenlere, or-
•nuu mücavir ol"n yerlerdeki sahalardan, or-
•'v"'1 pif merala"'dan iki katlı bir saha tahsis 
'' '"irmİT suretiyle. orman ida,;es" burbrda an-
ı-'-vu ot^aruvi ta.Vut ederek: meselâ 100 d.e-
-:.-••• nk bm rr-'T'U kö^-'ü snmoKudırmak için tah-
c's odiyoT^p, bunun i"in 200 dekarlık bir saha 
r,---ncşn idinden verd^in ve köylünün verdiği sa-
b-d"" .m z-a-lauduulsuı ve aradan 15. 20 sene 
fı">."+'"d. zaman ^ekrar serbest bırakdarak. keıı-
a-"i,̂ ;."rf, !-n.?«İ! olarak devredilmiş bulunsun. 

Benim istirhamım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — önertyenbı bir lehinde, bir 
-İmdıinde saym iki üyeye söz vereceğim. 

EKREM ÖKDEN is tanbul) — Madde ma
deni ki ı^ü"°d.mre edilivor. o za.man önerg'p ma-
ı-ı've+hıi almmdı. Bu me'iu müzakere ediliyor, 
leh —de aleylrird 
zı m. 

•ğib helkesin konuşması lâ-

Bd.AK.lN — î k m b ' r efendim. Hâreler ay-
-rr0_]e ta-u'-dj», telrljfin lehinde ve alevhinde 

'P: ' "eve soz vereceğim. 
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Sayın öztürkçine, teklifin lehinde mi, aley
hinde mi konuşacaksınız? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Aley
hinde efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun efendim. 
Sarın Kutlar?.. 
t. TEYFİK KUTLAR (Gaziantep) — Le

hinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Saym 

Başkan. muhterem arkadaşlarım: 
6831 sayılı Orman Kanununun 20 nei re 2ı 

nci maddeleri yürürlüktedir. Bunların' değişti
rilmesi gibi bir husus bulunmadığına göre. ilâ
vesi istenen ve Millet Meclisinin kabul ettiği 
19 ucu madde do; «Ormanhım her cins hay-an 
sokulması yasaktır. Ancak, ormancılık tekniği
nin imkân verdiği ve hayvanların otlatma sure
tiyle ormanlara zarar vermeyeceği tespit olu
nan sahalarda. Devlet ormanlarına hayvan so
kulup otlatılmasına izin verilebilir.» demektedir. 

Şimdi, mer'i olan Kanunumuzun 19 nen 
maddesi sudur; «Ormanlara her cins hayvan 
sokulması yasaktır. Ancak : 

Bu kanunun (20) nci ve (21A nci maddelerin
di1 yapılı hükümler dairesinde Devlet ormanları 
içinde bulunan yaylak, k^-dak ve otlaklara ve 
ıVvkahVe ahvalde Devlet ormanlarına havyan 
sokul rr» otlatılmasına izin veriHnb".» Simdi. 
mov'i Kanunda 20 ve 21 nei maddelere d abanıl
dı ğnı a- ÎTC'T. buradaki 20 ve 21 nci maddeler' 
okuduğumuz zaman da p'örüleccktir ki, Komis
yonumuz haklı olarak 19 ucu maddevi metinden 
cıknvmıştır. Zira. 19 nen maddmd bir kam-n 
metnine aldığımız zaman, 20 ve 21 nci maddeler 
ne şekilde yürütülecektir? 

Bu itibarla, benini inancım odur ki. böyle 
bir 19 ucu maddeyi yeniden kanun metnine it
hale lüzum yoktur. Oünkü, fiilen yürü'dükte 
olan 19 nen madde, daha kapsamlı bir şekilde
dir ve konu 20 ve 21 nci maddelerde de t-i-
dadedilmiştir. Bu yüzden önergeye iltifat edil
memesini hasseten arz ederim. 

Sayın arkadaşlarımın eski malûmatlarını ta
zelemek ve önerge üzerinde rahat olarak oy kul
lanabilmelerini temin için, müsaadenizle Orman 
Kanununun 20 ve 21 nci maddelerini de yük
sek huzurlarınızda arz etmek isterim. 

«Maddo 20. — Devlet ormanları içimde bulu
nan yaylak, kışlar ve otlaklarla sulama yerle-
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rinde hakları olanlardan buralara hayvanlarıyle 
yahut- hayvansız olarak girip çıkmak isteyenler; 
bu yerlere orman idaresinin göstereceği yollar-

j dan geçmeye ve ormanlara zarar vermemeye 
I matuf tedbirlere riayete mecburdurlar.» 
i Mer'i 20 nei maddede mecburiyet getirili-
I yor. 
| «Madde 21. — Devlet orman]arındaki otlak

lara dışardan toplu olarak veya sürü halinde 
havvan sokulup otlatılması, tanzim olunacak 
plânlara, göre orman idaresinin iznine bağlıdır. 

Plânlar rıtlak. zamanından evvel tanzim ve 
orman mudiyduklormoe tasdik olunur. 

Fevkalâde hallerde Ziraat Vekâleti Devlet 
I orma'adarıua zarar vermeyecek şekilde muvak-
ş Irpt rdarrd^ hayvanların ormanlarda otlatılma-
j sum, ni t, tedbirleri alır. 

Bu takdirde orman içinde ve dışındaki köy-
i lerin hayvan otlatmalarına müteallik işlere or

man bölge şefleriyle veteriner müdürü veya me
murunun tanzim edecekleri plânhar, mahallin 
en vüksek mülkiye âmiri tarafından tasdik edi
lerek ilgililere tebliğ olunur. 

I Yangm orörmüs ormanlarla tohumlama kesi-
I 

j mi f-ahalarında hiçbir suretle hayvan otlatıla-
I m az.» 
| Oörülüvo" ki, bu iki maddede de kesinlik 
ı vanlm. Bunun için mer'i kanundaki maddeler 
i -v-.-̂ i nü' 19 r-ırm maddenin ithaline lüzum cöster-
İ rmmektedîv. AA'mir-dükte olan kanunun 19 20 ve 
I 21 "ci maddeleıd meseleyi gayet açıklıkla ifade 
j od'vor. Bu o Karla önerir yo iltifat edilmevo-
I rek redd-Mumo^ir i arz ederim. 
! B \ŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Öz-

t"ürkc.ine. 
] O. MKCTtt AOFN (Rize) — Sayın Başkan 
| soi"1; sornoıka1 mivim? 
! BAŞKAN — Kimden efendim? 
] O. MECDİ AOFN (Rize) — Savın Bakan-
| dan. 

BAŞKAN — Olur efendim; yalnız müsaade 
huvumnuz, önergenin lehinde konulacak sayın 
üveve söz verelim. soı*ulau\a sonra gelelim. 

İBRAHİM TEYFİK KUTLAR (Gaziantep) 
—• Savın Başkan, veril en izahat karşısında ben 
k o m "<s m aktan vazgeçtim. 

T/ÜTFt BİT/TEN (İ-ol) — Sayın Başkan, o 
zaman önergenin lehinde ben söz istiyorum. 

! BAŞKAN — Buyurun. Samn Lûtfi Bilsem 
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LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Muhterem arka
daşlarım, ben sadece bu önergenin kabul edil
mesini, kanunun Millet Meclisine tekrar git
memesi için istiyorum. 

Eğer yanlış anlamıyorsam, bizim Geçici Ko
misyonumuz bu maddeyi metinden çıkarmak 
suretiyle Millet Meclisinden gelen şeklinde bir 
değişiklik yapmış oluyor. Bu metinden çıkar
ma hususu bir değişiklik sayılmıyorsa, bundan 
sonra gelen maddeler de buradan aynen geçin 
kanun yürürlüğe girmiş oluyorsa, o zaman ben 
konuşma ihtiyacını duymayacağım. Evvelâ 
Başkanlıktan bunu anlamak istivor,um. 

Şimdi. 19 ncu marlde Millet Meclisinde ^ui-
zakere edilirken küçük bir değişiklik yapılmış. 
bir cümJe ilâve ed'lmi^ir Onmrpu'ive-*- Sen-1 !"o-
su GeHei Komisvrmu bu 19 ncu maddeyi me^in 
^•on eıkayraıstıy Sa^ın Yusuf Zivn Ayrım tok-
bflerinde <dBu 19 vcv maddeyi kanun metnine 
tekrar alabm.» derler. 

Asim d a. 6881 savdı Kanundaki 19 ncu mad
de ile Millet Meclisinin ge+irmis olduğu 19 ncu 
madde arasında anlam bakımından büvük fark 
yoktur, üstelik 20 ve 21 nci maddeler değiştiril
mediğine göre, burada anakanundaki 19 nen 
maddeye atıf yapılsa da, yapılmasa da o mad
deler zaten tatbikattadır. 

Şimdi, biz 19 ncu ma d d evi kanun metnine it
hal edersek veya etmezsek durum nedir? Onu 
öğrenmek istiyorum. Günkü, kanunun acele ola
rak çıkmasını memleket beklemektedir. 

BAŞKAN" — Her halükârda kanun Mecli-e 
gidecektir. Günkü, diğer maddelerde değişiklik
ler olmuştur. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Şimdi, o hal
de ben burada teklifin lehinde bulunacağım. 
Bu maddenin kanun metnine ithalinde fayda 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım. Savın Bakandan ve 
teşkilâtından bir dilekte bulunacağım. 

Ormana, bâzı şartlarla hayvan sokulabile
cek. Herhalde bu. evvelâ Orman Bakanlığının 
teşvik ettiği hayvanlar için çok müsait olacak. 
Tatbikatta buna ait birçok ters misalleri maa
lesef görmekteyiz. İkide bir bu misalleri çok so
mut örnekler olduğu için vermek zorunda kalı
yorum. Özür dilerim. 

Kıl keçisinin kaldırılması için yapılan müea-. 
d el ede onun yerine Halep keçisi denilen bir cins 

teşvik ediliyor; Orman Bakanlığı bunu satın alı
yor, köylülere müsait şartlarla veriyor. Bunun 
sebebi de, bu cinsin kıl keçisi kadar zararlı ol
mayışıdır. Bunu alan köylüler, bu hayvanlara 
orman içerisinde kendi yaptıkları ağıllarda ba
karken, orman teşkilâtı tarafından oradan çı
kartılmak istenmekte, «Sizi, tapunuz olmadığı 
için buradan çıkarıyoruz.» demektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu anlamak güç
tür. Bu teşvik hayvanları tapusu olan vatan
daşlara mı verilecek, yoksa zararlı bir hayvanın 
yerine ikame etmek suretiyle, bu hayvanlar Dev
letin ormanında mı muhafaza edilecek? 

Bu hususta herhalde uçtaki tatbikatçılarla 
Bakanlık arasında bir düşünce farkı var. Bu 
•^üzden ters tatbikat oluyor, Bunun önlenmesi 
:nn ben söz aldım. 

Snvm Ayruu'm teklifinin kabul edilmesinde 
"•-'vb", vardır. Sayın öztürkçine'nin arz etmiş 
ohb-'ğn 6831 sayılı Kanunun 20 ve 21 nci mad-
'VeH zaten yürürlüktedir, o haliyle yürüyecek
lerdir. 

Savanlar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
O. MECDİ AGUN (Rize) — Efendim, be-

nim bir sorum vardı. 
BAŞKAN — Evet efendim. Önergenin le

hinde ve aleyhinde konuşuldu, ayrıca teklif sa
hibi açıklamada, bulundu, 

Sayın Hükümet, konuşacak mısınız efen
dim 9 

ORHAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 
—• Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 

— Saym. Başkan, değerli srnatörler; 
6^31 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin de

ğiştirilmesi Millet Meclisinde verilmiş bir tak
rir ile kanun metnine girmiştir. Yüce Senatonun 
Gemici Komisyonu, arz edilen mucip sebepleri 
dikkat nazarına alarak bu değişiklik maddesi
nin metinden çıkarılmasını ve 6831 sayılı Ka-
m-nun 19 ncu maddesinin m er'i kalması imkâ
nım. bize hazırlamışlardır. 

Şimdi, bir tekrar olmasına rağmen, madde
nin aslım ve değişiklik maddesini tekrar hu
zurunuzda okumak istiyorum. 

3116 sayılı Kanun olarak çıkmış ve 6831 sa
yılı Kanunla, da muhafaza edilmiş 19 ncu mad
denin hükmü su- : 
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«Ormanlara her cins hayvan sokulması ya
saktır...» 

Şimdi bu, asırların getirdiği bir alışkanlığı 
bertaraf edebilme çabasıdır. Yasak hükmü ko
nulmuş olmasına rağmen, yüzde yüz yasaklan
dırılmış, yüzde yüz hayvanlar ormanların için
den çıkarılmış değildir. «Ormanlara her cins 
hayvanların sokulması yasaktır» ibaresi a-ncak 
bir geçici hüküm getiriyor. Bu kanunun 20 ve 
21 nci maddelerinde yazılı hükümler dairesin
de «Devlet ormanları içinde bulunan yaylak, 
kışlak ve otlaklarla; (Tekrar dikkatlerinizi cel-
betmek istiyorum.) yaylak, kışlak ve otlaklara 
ve fevkalâde ahvalde Devlet ormanlarına hay
van sokulup otlatılmasına izin verilir.» Bu mad
denin atıf yaptığı 20 ve 21 nci maddeyi de iz
ninizi dileyerek okuyacağım; 

Madde 20. — «Devlet ormanları içinde bu
lunan yaylak, kışlak ve otlaklarla sulama yer
lerinde hakları olanlardan buralara hayvanla-
rıyle yahut hayvansız olarak girip çıkmak iste
yenler; bu yerlere orman idaresinin gösterece
ği yollardan geçmeye ve ormanlara zarar ver
memeye matuf tedbirlere riayete mecburdur
lar.» 

Madde 21. — «Devlet oonanlarmdaki otlak
lara dışarıdan toplu olarak veya sürü halinde 
hayvan sokulup otlatılması, tanzim olunacak 
plânlara göre Orman İdaresinin iznine bağlıdır. 

Plânlar otlak zamanından evvel tanzim ve 
orman müdürlüklerince tasdik olunur. 

Fevkalâde hallerde Ziraat Vekâleti Devlet 
ormanlarma zarar vermeyecek şekilde muvak
kat olarak hayvanlarının ormanlarda otlatılma
sına ait tedbirleri alır. 

Bu takdirde orman içinde ve dışındaki köy
lerin hayvan otlatmalarına müteallik işlere or 
man bölge şefleriyle veteriner müdürü veya me
murunun tanzim edecekleri plânlar, mahallin 
en yüksek mülkî âmiri tarafından tasdik edile
rek ilgililere tebliğ olunur 

Yangın görmüş ormanlarla tohumlama kesi
mi sahalarında hiçbir surette hayvan otlatıla-
maz.» Kesin hükümlerini getirmiş. 

Bu hükümlere, câri olan bu üç maddeye rağ
men Millet Meclisinde bir takrirle ilâve edi
len ve muhterem arkadaşımın metne ilâvesini 
istediği husus şu; «Ormanlara her cins hayvan 
sokulması yasaktır. Ancak; ormancılık tekniği-

I nin imkân verdiği ve hayvanların otlatma sure
tiyle Ormanlara zarar vermeyeceği tespit olu
nan sahalarda, Devlet ormanlarına hayvan so
kulup otlatılmasına izin verilebilir.» 

Muhterem senatörler, Komisyonda da arz et
miştim, zamanınızı almayayım, bu bir teknik hu
sustur. Ben, muhterem Komisyona hayvan otla
tılmasının orman sahalarına yapacağı zararları 
20 madde halinde tekrar ettim. Mümkün değil
dir zarar vermemesi, hayvan mutlaka zarar ve
recektir, bunların başında da keçi vardır. Bü-

I yükbaş hayvanlar zarar verir. 

I Eski hükümler yalnız yaylak, kışlak ve su
laklar için onların girip - çıkmasını dahi izne 

I bağlarken; fevkalâde hallerde, kurak hallerde 
I çok ciddî bir hal olarak, belirli bir karar ola-
I rak belirli yerlerde hayvanların otlatılmasını 
I bir fedakârlık mânasında mütalâa ediyorum. 
I Fakat ormanların hepsini fiilî olarak kurtarmak 
I çabasında olduğumuz ve vatandaşla bir sürü 
I kavgamız, dâvamız bulunduğu bir sırada bunu 
I umumî, normal bir hüküm halinde madde ola-
I ^ak tedvin ettiğiniz; hukukî hale getirip, kcsitı-
I leştirdiğiniz takdirde ormanda gençleşme miiııı-
j kim olamayacaktır. Bizim tel - çit olarak çekti-
I ğimiz yerlerde gelip hayvan otlatma yoluna gi

debilecektir, izin veriniz diyeceklerdir. 

I Bu sebepler ile 19 ncu maddeyi; ormanlar 
I içinde hayvan otlatma iznini evvelce dahi ka-
I bul etmemiş iken, yıllar yılı bunun mücadele

sini yapmış iken, bugün hukukî hale getirme-
I nin faydalı olmayacağı kanaatini arz ederek 
I bu beyanımızı yapmış idik. 

I 1 nci maddenin müzakeresi sırasında arz et-
I mis; ama muhtevası hakkında notlarım arasın

da bulamamıştım. Ormanlar içindeki hayvani a-
I "m mümkün olabildiği kadar daha az zararlı 
I hile getirilebilmesi ve bunların bertaraf edile-
I bilmesi için ormanlık bölgelerde hayvan yetiş-
J tiriciliğinin ormanla ilişkilerini düzenleme ka-
I nun tasarısı; 13 maddelik gerekçeli bir tasla-
I «rrnız yüce Meclise sunulmuştur. Çok temenni 
I ediyoruz ki, bu kanunlaşsın ve orman içine 
I delmiş, yerleşmiş ve bir an evvel ormandan 
i fvkmak. sanayileşme bölgelerine intikal etmek 
I -~n geçimini ihtilafsız kazanmak çabasında olan 

vatandaşlarımıza da. bir nebze imkân bulabil-
I mek hakkını ve şartını bağışlamış olabilsin, 
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Bu sebeple arz ettiğini ve teknik izahattan 
ietiııabetmek lüzumunu hissettiğim ve fakat 
zaruret bulunduğunu tekraren beyan ettiğini 
bu konuyu, ormanlar içinde otlatma izninin, bir 
hukukî hüküm halinde kabul buyurulmamasını 
çok muhterem arkadaşınım müsamahasına sığı
narak sizlerden istirham eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan sual var efendim. 
Buyurun Sayın Agun. 

O. MECDİ AGUN (Bize) — 19 ncu madde 
alevhinde söz alabilseydim konuşmayacaktım. 
Sayın Bakan da bu maddenin aleyhinde bulu
nuyorlar. Ben şunu arz ediyorum : 

Orman içinde bulunan köylülerimizin gelir
lerinin çok az olduğu, çok muhtaç durumda ol
dukları her zaman söylenen ve bilinen bir hu
sustur. Bu kanunla ek madde ile bir fon kabul 
ediyoruz. Bu fon da duyduğuma göre. miktarı 
150 milyon lira kadar olacakmış. Birdenbire 
olan bu yasaklama sert bir hareket olacaktır. 
Böyle bir yasak koyduğumuz takdirde orman 
içinde yaşayan vatandaşlarımız ve ormanda 
lıavvan otlatan vatandaşlarımız birdenbire 
müşkül bir durumla karşılaşabilirler. Bu ba
kımdan bu fon teşkil edildikten sonra bir plân 
dahilinde ve muayyen bir müddet içinde onla
rın elindeki hayvanları orman otlayaeak hay
vanlar haline çevirdikten sonra, bir yardımla 
bu yasaklar halledilebilir. Yoksa, böyle bir-
denhme bir vaşak getirilmesi bâzı vatandaşla
rımız] müşkül durumda, bırakır. 

OBHAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Devam
la) — Sayuı Başkan. Sayın Agıııı ile mutabık 
değiliz. Kendileri bir yasaklama hükmü getir
diğimiz kanaatine varmışlardır, ama bendeniz 
sunu arz etmek istiyorum: mevcut olan hüküm
den yasaklamayı kaldırmayalım diyorum. Var 
bu; 30 seneden beri meri. yeni bir hüküm ge
tirmiyoruz. Ancak bunu. müteakip maddelerde 
malûmunuz olacak, tetkik buyuracaksınız, yar
dım imkânlarıyle mümkün olabildiği kadar 
azakıp, bertaraf etmeye gayret ediyoruz. Yok
sa biz. bir yasaklama hükmü getirmiyoruz. 195-V 
da kesinleşmiş 6831 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesini aynen muhafaza edelim diyoruz. 
Bunun değiştirilerek bir hukukî hak haline ge
tirilmesini kabul etmeyiniz diyoruz. Zannediyo
rum ki. Savın Agun bu fikrime iştirak ederler. 

Biz yasaklama getirmiyoruz, hukukî halde izin 
verilme mevzuunu kabul buyurmayınız diyoruz. 
Biz yine bunları bertaraf etmeye gayret edi
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. Buyurun Sayın Ayrım. 

YUSUF ZİYA A YEDİ (Kars) — Efendim. 
ben önergemde bir fıkranın eklenmesini istir
ham etmiştim, o da orman sahalarının genişle
tilmesine matuf idi. Yoksa ormana illâ hayvan 
sokulsun, otlatılsın demiyorum. Ben diyorum ki. 
ormana mücavir olan köylerin orman sahalarını 
genişletmek için bunlara bir yardım yapalım, 
Ormana hayvan sokulacak, ormana zarar veri
lecek diye bir sev ummuyorum Biz tekrar ağaç
landırmaya gidelim. Bugün Türkiye'deki orman 
varhğma. bakıyoruz: Batıda öyle yerlerimiz 
var ki. yüzde 40-50 nispetinde orman mevcut, 
Doğuda yüzde 2. Fakat yeni ağaçlandırma ya
pılan yerlerin yüzde 60 - 70'i yine Batıda. Hiç 
olmazsa muvazeneyi sağlamaya, doğru gidelim. 
Benim önergem buna matuf. 

ORHAN BAK ANT İSA H. BİNGÖL (Devam
la) — Sayın Başkan, orman sınırlarının artırıl
ması ve Türkiye'de orman vüs'atmın genişletil
mesi bizim için idealdir. Bunu sanumiyetle arzu 
ediyoruz ve bunu gerçekleştirmeye- gayret edi
yoruz. Bize bilhassa, orman sınırında ağaçlandır
mayı tavsiye edenlere minnetimizi, şükranları
mızı arz edivrm. oravı derhal tel örgüyle ce-
yb'move. orayı derhal aSy^laod-ı^-mn v« â.maPr. 
olduğumuzu arz ediyoruz. Ancak, bâzı imar sa-
^abarında dahi vatandaşlarımızla hudutsuz ih-
tîbâfkrumiz oluvor. Heveut ormanı, bilhassa bal

dık etme îevim"!e b •man; ıslah etmek ic 
kesiyoruz; fakat gemdik sahası olsun dive, ki
ri ye diğer havyanlar burava girmesinler, otla
ma •••.mbu-, zarar vermesinler diye. orman olma
sına rağmen hududunu tel örgüyle çeviriyoruz. 
Burada dahi çok çeşitli ihti lâflar düzüyor ve 
mümkün, olabildiği kadar köylünün büvük po
tansiyelini bizim dâvamıza yatkın, bize yardım
cı. hu maksadı tahakkuk ettirebilecek şekle ge
tirme gayretinde ve çabasında oluyoruz. Biz. 
ounan sahalarını artırmaya amadeyiz. Tensip 
buyurdukları her konuda ağaçlandırmaya ama
deyiz: hele ormana bitişik olursa. 

Hâruzatım bundan ibarettir saygılar suna
rım. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye ka
tılıyor mn efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABBAS 
CİLÂRA (Gümüsane) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Pe.ki efendim. 
Sayın Yusuf Ziya Ayrımın önergesi kendi

si tarafından açıklandı, üyeler lehinde aleyhin
de konuştular, Sayın Bakan vo Komisyon mü
talâalarını beyan ettiler. Önergeyi tekrar oku
yarak oylarınıza arz edeceğim. 

(Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'uı önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu ilâveyi 19 neu madde ola
rak kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

•14 ueü maddeyi okutuyorrm. 
Madde -?4. --— Sınırları içinde Devlet orma

nı bulunan köy ve kasaba halkının vahidi fi
yat usulü, ile : 

Kesip istif yerlerine taşıdıkları kerestelik 
tomrukların 10 metrekübü geçmemek üzere 
% 25 (yüzde yirmibeş) ine raslayan kesme ve 
tasıma istihkak tutarları c/c -°0 (yüzde otuz) 
fazlası ile, 

Kesip satış istif yerlerine taşıdıkları keres
telik tomrukların 10 (on) metrekübü geçme
mek üzere c/c 25 (yüzde yirmibeş) ine kadam 
için. ihrili orman işletmesinin satış istif vorl°-
rinin kerestelik tomruklara ait bir yıl önceki 
genel ortalama maliyet bedeli ile yine bir yıl 
önceki artırmalı satışlar genel ortalaması ara
sındaki fark Orman İdaresince yılı hesabından 
nakden : 

İstikrar sahiplerine ödenir. 
Birinci fıkrada yazılı köy ve kasaba balkı-

KÜI vahidi fiyat usulü ile kesin satış kdif yer
lerine taşıdıkları odun vo kömür ile ziraat adet 
ve araba imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve 
mevve. sebze ambalajlısında kullanılabilen sa
nayi odunlarının c'r 00 (vüzde altmış) ma ka
darı idarece tayin edilecek müddet içinde iste
dikleri takdirde kendilerine maliyet bedelleri 
ile artırmasız olarak verilebilir. 

Bu suretle bölsrenin ihtiyacı bulunan ziraat 
aletlerinin köylülerce imal edilemeyeceği anla
şılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletleri tas
lak halinde Orman İdaresi imal edebilir. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sa
yın Hükümetten bir sualim olacak efendini. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — B u r a d a , köylü 

lehine birtakım avantajlar sıralanmış. Acaba 
bunlar içerisinde, bugün Türkiye'de çok yay
gın olan ve kış sebzelerimizi temin eden se
racılıkta kullanılan kereste var mıdır, yok mu
dur; bunu anlayamadım, Bununla ilgili bir hü
küm var mıdır? Acaba bu hususta da köylüye 
birtakım avantajlar sağlanacak mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 
— Sayuı Başkan, zannediyorum ki, sera ola
rak dile getirdikleri konunun muhtevasını ben-
C"''iz kavrayamadım. Kereste olarak düşünü-
-•mrir.rsa: yani kerestenin ebadı, özelliği serada 
kullanılışı diye kir ayrılık mütalâa edemediğim 
irin suallerini anlayamadım. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel.) — Şöyle ifade ede
yim efendim : Bugün seracılık kir ziraat usu
lüdür, a n a fennin daha çok girdiği bir ziraat 
usulüdür.. Seracııklk bilhassa Antalya - İçel ç a 
resinde e ok yayılmıştır. Burada, orman saha
sına gh en köylünün yaptığı evde kullandığı ke-

ğı odun .gibi, sera yapımın -)caÇında vaktığ 

BAŞKAN — Madde üzerindi soz îsıeveıı SÎ 
vın uyeY. Yol 

dr kuşanacağı kereste ..münasip sekilide köylüye 
verilecek midir varilmoyeeeik midir? Bundan 
evvelki 'mevzuattan bâzı ahvalde faydalandırılı
yorlardı. fakat bu maddede böyle bir hüküm 
yok. Acaba bir ziraat usulü edan seracılıkla il
gili bir hüküm buraya konulacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Savın Bakan. 
ORMAN BAKANI İSA IIİSAN BİNCröL 

(Muş) —'Sayın Başkan, zanrediyoıum ki arka
daşımın ifade ettiği husus kanunî haklardır. 
Onman içi köylerine dair kanunî h akü ar diğer 
nıaddoi'erdc vardır; evini yapması için kesme ve, 
taşuna masrafları kendisine ait olmak üzere on
da bir tarife ile kereste veriıTir, tomruk verilir. 
'Burada, fiilen, onman işinde çalışmış bir işçi, bir 
oi'man köylüsü, istihsal ettiği, kesip taşıdığı ve 
istif yerine getirdiği emvalden bir his-se ahuak-

:unu alıp götürerek pazarda satabilme ,1a UUı 

durumundadır, fakat idaromizle bu tip müstah
sil arasında bâzı hususlarda bir mutabakat te
min edikmmoenektedir. Burada bu konu kesin ve 
vazıh bir hükme bağlanmaktadır. Müteakm 
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maddede de, ziraat aletleri bakımından, kendi
sine, getirdiği odunun yüzde yüzüne kadar ve
rilebileceği ifade edilmektedir ve yine ilâve 
edilmektedir ki, şayet bunu 'kendisi yapmıyor
sa, yapamıyorsa, bir mükellefiyet tahmil edil
mek suretiyle orman işletmesi! de yapsın; ko
van ve saire gibi... Sera yapıimı için, orman dı
şında çalışan bir köylüye böyle "bir hakkı tanı-
malk ımıümkün mütalâa edilememektedir. 

Arz «derim efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakandan ricam şu : Zatî ihti
yaç için durum sarihtir, fakat köylünün pazar 
ihtiyacı için durum nasıl olacaktır ? Sonra, 1 nci 
flikrada «Kesip istif yerlerine taşıdıkları..» di
yor. İki türlü istif vardır : Birisi; kesim1 istif 
yeri, diğeri satış istif yeridir. Eski kanunda 
34 ncü maddede «Satış istif yeri» deyimi bulun
masına rağmen burada yalnız «istif yeri» deyi
mi vardır; «satış istif yeri» ibaresi çıkarılmış
tır. 

Bir de, onman mıntakalarmda sandalye ya
pan sanatkârlarımız da var. Bunların kereste 
ihtiyacının nasıil karşıll anacağına dair bir hü
küm de yoktur. Bu hususta ne düşünürler aca-
ca? 

Bir de köylünün pazar ihtiyacı ne .şekilde 
karşılanacaktır. Burada, bu hususta sarahat 
yoktur, aydınlanmak için sondum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI İSA HİSAN BİNGÖL 
(Muş) — Muhterem Başkan, madde bu konu
yu, daha evvel de arz ettim, hukukî, kesin ka
nunî bir mevzuat haline getirmektedir. Orman 
içi köylüsü birim fiyat usulü ile emvali kesip 
istif yerine taşımaktadır. Bu istif yerine taşı-

an sonra % 25 kadarını pazarda götürüp 
satmak üzere tensip edilen bir fiyat farkı ilâ
ve edilmek suretiyle, köylüye verilmekte idi; 
fakat bugünkü 'ekonomik statüsü, sanayileşen 
ve entegre sanayii hâkim kılan Türkiye'nin 
ekonomisi, istif yerlerindeki malın hu tipte ta
mamını pazar satışı di ar ak köylüye verebilme 
imkânsızlığı ile idaremizi karşı karşıya getir
miştir. Meselâ SEKA'ya (Kâğıt sanayiine), me
selâ kontraplâk sanayiine, meselâ diğer sanayi
lere kerestelik tomruk vermek mecburiyeti ile 
karşı karşıya kaldığımız için, köylüye, arada
ki fiyat, farkını, satış farkını nakden ödemek 

istiyoruz. Binaenaleyh, orman içi köylüsünü da-
Iha çok mutmain etmek, aracıların elinden kur
tarmak, onların oturduğu yerde istihsali ya
pıp bitirdiği zaman, bir ay veya iki ay içimde 
temin 'edilebileceği hakkı, orman işletmelerinin 
bilançosunda elde edilecek fiyat farkını kendi
lerine nakden ödüyoruz. Ama bunu yakacak ve 
•ziraat âletleri konusunda % 00'a kadar kendi
sine verebilme imkânını da düşünüyoruz. Pa
zar satışı 'diye işaret buyurdukları konu budur. 
Bu konu artık kendiliğinden bu madde ile hal
ledilmiş oluyor. Yönetmelikîer,den kalkıp, ka
nun maddesindeki sarahatini buluyor. 

BAŞKAN — Sandalyecilerle alâkalı bir su
alleri olacaktı. 

OEMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 
— Efendim, bu bir sanayi mevzuudur. San
dalye işinin ziraat aleti ile hiç ilişiği yoktur. 
Diğer sanayi kolları nasıl ise, sandalye sana
yii de aynı statünün içindedir. Madde ile ilgi
li olmamasına rağmen malûmat kabilinden arz 
edeyim. 

'Sanatkârı ve küçük esnafı himayet etmek 
kastı ile bugünkü durumumuza göre; belirli bir 
miktar ile kapasitesi tespit edilmek suretiyle es
naf ve sanatkâr olduğu kabul edilmek suretiy
le, belirli bir limitle tahsis en kendilerine ke
reste vermekteyiz. Bu madde ile ilgili olma
makla beraber malûmaten arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

Sayın üyeler madde ile alâkalı bir değişik
lik önergesi var takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 258 sayılı tasarıda: 
Madde 34'ün 5 nci fıkrasının 3 ncü satırın

da «ambalâjlığında» kelimesinden sonra: 
«..ve orman içinde yapılan sera inşaatında 

kullanılabilen...» cümlesinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Önergenizi açıklamak üzere 
Bayın Bilgen, buyurun efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Kıymetli arka
daşlarım, burada bir eksiklik gördüğüm içim 
bir önerge verdim. Şöyle; Devlet sebze amba
lâjlığında kullanılan kerestenin % 60'ma kada
rını müsait fiyattan verebilecek, 
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Simidi, bu keresteyi Mm kullanacak- Her
hangi bir sanayici kullanacak. Bu bir ticaret 
erbabıdır. Şehirde, büyük bir 'kentte bir 
fabrikası vardır ondan faydalanacak... Ne için? 
Köylünün ürettiği sebze ve meyveyi koymak 
için. Köylünün üreticilerini sayarsak, bunlar 
içerisinde halen Akdeniz şeridinde ve Ege böl
gesinde orman için köylüsü olup da, orman içe
risinde sera yapan insanlar vardır. Bunlar, 
asıl orman koruyucusu insanlardır. Şöyle; bir 
dönüm seradan adam evini geçindiriyor. Eğer 
Ibunu biz orada sera yapmaktan men edersek, 
daha yukarılarda, hep üzerinde durduğum gi
bi, en az 100 dönüm orman tahrip etmek su
retiyle karnını doyurabdlecektir. Bir defa ada
mın kendisi zaten seracılığa yönelmek suretiy
le ormanı koruma vazifesini almış ve devam et
tiriyor. 

İkincisi, bu adam üreticidir, küçük çiftçi
dir. Şimdi buna, bu halktan faydalanamadın 
diyeceğiz; ama adamın ürettiği sebze ve mey
veyi ambalajlayacak- olan büyük bir kentteki 
sanayiciye faydalandırma yolunu açıyoruz... 
Burada bir çelişki var gibi geliyor, bu teşvik 
değil. O balkımdan bunu şöyle yaparsak: «İs
tihkak sahiplerine ödenir...» dedikten sonra, 
«Birinci fıkrada yazılı köy ve kasaba halkının 
vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine 
taşıdıkları odun ve kömür ile ziraat alet ve ara
ba imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve mey
ve, sebze ambalâjlığında ve orman içi köylü
sünün sera inşaatında...» 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Orman 
içi teşkilâtı sera yapmaz. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Sizin bölge
nizde yapmazsa, benim bölgemde yapar. İşte 
orman teşkilâtı burada üstadım. İsterseniz bi
lene sorun. 

Akdenizin kumunun dibine kadar orman 
vardır. Bunların arasında köyler vardır. Bu 
köyler sera yapmak suretiyle geçimlerini sağla
maktadırlar. Son yıllarda bu fevkalâde revaç
tadır. Antalya'dan başladı Alanya'dan İçel'e 
geldi; sonra daha da ileri gidebilir. Bugün se
rayı Silbirya^da buz üstünde yapıyorlar. İçel'de 
yapılıyor bu artık; hem de orman içi köylüsü 
yapıyor. İşte Orman Bakanlığının bütün men
supları, üst kademle buradalar, münasöbetleri 
de burada, müracaatları da burada ve tatbi
kat da göz önünde... 

Benim bildiğim bölgemde, Akdeniz şeridin
de bu olagelmektedir. Artık buradaki falan köy
lünün arabası faydalanacak, sabanı faydala
nacak, köyde oturduğu için evinin susu busu 
faydalanacak; aıma ziraat üretim aracı olarak 
kullandıkları bir döneme gidecek 5 - 6 metre-
mi'kap keresteden seracılar faıydalanmıyacak... 
O da âdi kerestedir; yani iyisi de değildir, sa
nayi odunu kabilinden bunlar kullanılır, 5 - 6 
sene dayanır plâstikleri bir - iki senede çürür, 
delinir, bozulur, sonra tekrar yaparlar. Bun
lar artık ormanı bizim lehimize genişleten in
sanlardır. Lütfen yardım edelim bunlara. 

Bu önergem kabul edilirse, sanıyorum ki bir 
ferahlık olacaktır, eşitlik sağlanacaktır. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergenlin lehinde, aleyhinde 
konuşmak isteyen sayın üye var mı efendim? 
Yok. 

Önergeye Sayın Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 
— Muhterem Başkan, ben biraz evvel de arz 
ettim, konuda bir vuzuh bulmadım. Bu mad
de ile ilişikliğini de mütalâa edebilmek imkânı 
yok. Orman içi köylüsünün biz, kooperatif-
leştirmek suretiyle kalkındırılmasına samimeıı 
gayret ediyoruz. Sera konusunda, sebzecilik 
yapan köylünün kalkındırılmasını isteriz. Koo
peratif yolu ile kooperatiflere tahsisler yapı
yoruz, ama burada kanunî bir hak olarak bu
nu getirdiğimiz takdirde, her cins taleplerini' 
bu madde muhtevasına, maddeyi zorlamak su
retiyle getireceklerdir. Münasebetli bulama
dığımız için üzülerek iştirak etmediğimizi ifa
de etmek isterim. 

BAŞKAN — Hükümet teklife katılmıyor... 
ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 

— Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABBAS 

CİLÂRA (Gümüşane) — Efendim, bu madde
de gaye, fiilen ormanda malı ile canı ile be
denen çalışanların istifade etmesidir. Binaen
aleyh, teklifin bu madde ile hiçbir ilgisi yok
tur, katıllmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
LÛTFl BİLGEN (İçel) — Komisyondan bir 

şey sormak istiyorum. 
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BAŞKAN — İfade ettiler efendim, katıl
mıyorlar. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmı
yorlar. Değişiklik teklifini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

34 ncü maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 1. — Ormanların kadast
rosunun ikmal ve kesinleşmesine kadar bu ka
munun birinci maddesi tatbikatından çıkacak 
'ihtilâflarda bir yerin orman sayılıp sayılmaya
cağının belirtilmesi hususunda Orman Bakanlı
ğının gerekçeli mütalâası alınır. 

Ancak, bu mütalâa mahkemeyi bağlamaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye? 
Sayın İnönü, buyurunuz efendim. 

İSMET İNÖNÜ (Tabiî Üye) — Sayın sena
törler, geçici 1 ııci madde üzeninde konuşuyo
ruz. Bu madde 1956 kanununda yer almıştır. 
1956'da kadastrolar olmadığı gibi, kadastroları 
yapmaya temel olacak haritalar da yoktu. Şim
di haritalar ekledir, kadastro yapılması imkân 
dahiline gidiliştir. Bu madde kabul olununken 
Bakanlığın yetkisi kabul edilmiyor. Bakanlığın, 
belirtmek için mütalâası almıyor. Bu vaziyette. 
diğer vesile ile söylediğim gibi, bir ihtisar mese
lesinde, aynı zamanda bir ihtisas makamı elan 
Bakanlığın dışında bilirkişi aranıyor. 

Maddede mahkeme bu aldığı mütalâa ile 
bağlı değildir» diyor. Bunu tasrih ermeye im 
lüzum var. Bunu tasrih etmek. Bakanlığın mü
talâası halicinde bilirkişi bulmak için teşvik 
etmektir. Hep sınır tayininde bilirkişi tesirini 
hâkini kılmak arzusu bu tasarıda görülmekte
dir. Bu yanlıştır. Bu yanlıştır arkada şiarım, 
•bundan çok zarar görürüz ve zaman bunu gös
terecektir. 

Şimdi meslek işlerinde, meslek dışı bilirkişi 
olmaz. Lütfen düşününüz, bir doktorla olan 
hastalık davasında, Bakanlıktan istenen müta
lâa ehemmiyetli değildir, demek ne kadar doğ-
ru İse, bu da o kadar doğrudur. Bakanlıktan 
istenilen mütalâa doğru değildir, bunu esas al
mak yanlıştır. Çünkü, bir d>»'kt' rluk memk-slıiım 
halli için Sağlık Bakanlığının e * vites", v o - ^ -
ları hiçbir bilirkişinin, hiciir V:n nin ve -u' a-

ları ile kıyas edilemez. Bu sebeple bu geçici 
maddede, «Mahkeme mütalâayı alır, bununla 
bağlı değildir, buna ehemımıiyet vermez» de
mekle bu hususta teşvik etmekte ne fayda gö
rülüyor, anlayamıyorum. 

Hâkim, Bakanlıktan aldığı mütalâayı kabul 
etmez, sebehini de bilir, sebekini de Bakanlığa 
söyler. Ona tashih ettiremezse, yanlış bir karar 
vermemede için. vasıtalara sahiptir. Hâkim, vic
danî kanaati hilâfına bir karara zorlanımaız. Fa
kat bu selâhiyetî bakanlıktan alırsanız, hâkim 
her meselede bilirkişiye müracaata mecbur ola
caktır. Bu muvakkat birinci maddenin mutla
ka zararlı olacağı zannin.da.yim; bunu burada 
kesiyorum. 

Orman içi köylerinin dertlerine çare bulmak 
meselesi bugün başlıca aradığımız, meşgul oldu
ğumuz bir konudur. Orman içi köylerinin eski 
haline kavuşması için, onlara orman kapılarını 
açmaya imkân yoktur. Bir koruma rejimi var
dır, bir devlet kontrolü rejimi vardır, bu rejim 
içinde çare bulunacaktır. Ne çare bulunabilir? 
Bir defa orman endüstrisi kurmak asıl çaredir. 
Eğer kifayetli bir orman endüstrisi kurarsak 
ve orman içi köyleri orada çalışırlar, iş bulur
larsa büyük ölçüde onlara kolaylık göstermiş 
oluruz. Orman endüstrisi muğlak bir iş değil
dir. Kereste fabrikaları yapılacak, kaplama sa
nayii kurulacak, yongadan istifade olunacak. 
kaplama tahtaları yapılacak... Hülâsa memle
ketin. alıştığı bir endüstridir, bu endüstri or
man içinde yaşayan köylere çok kolaylık geti-

Ormaır içi köylerinin derilerini halletmek, 
bir diğer noktadan toprak reformu ile ilgilidir. 
Eğe i' toprak reformunda büyük toprak sahiple
ri, büyük topraklar bölünür ve vatandaşlara 
geçinecekleri, çalışacakları kadar toprak ayır
mak imkânı bulunursa, bundan onman içi köy
ler ele istifade eder. Bu hususta tecrübeler ya
pıl. niştir. Meselâ Karadenizde onman içi bir iki 
köy alınmış, Hatay'a gönderilmiştir. Hatay'da 
herkesin geçinmek için lüzumlu gördüğü kadar 
arazi; dönüm olmasa bile, daha mütevazi bir 
arazi kısmiyle köylüler müstesna derecede ha
yatlarından memnun olmuşlardır. Demek ki, 
t-..-prak reformu orman içindeki işsiz vatandaş
lara, muhtaç vatandaşlara çare getirdiği gibi, 
örmen içi köylülerden muhtaç halde bulunanla
ra da car e 2'etireeektir. 
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Bunların dışında, Devlet bütün çarelerle bir 
i':iıkân bulamazsa, memlekette nıuhtaealan in
sanlar için muvakkat çareler de bulabilir. Hü
lâsa, Devlet için orman içi köylerini mutlaka 
orman içine daldırmak çaresi, çare değildir. 
Çünkü, orman içinde çalınacaklar, serbest ola
rak, kontrolsuz olarak çalışacaklar, az zaman
da onmanı harabedecekleiidir. Onunla beraber, 
kendileri daha muhtaç hale geleceklerdir. 

Geçici maddenin. mahkemeye düşmüş bîr 
davada ihtisas makamı olan Bakanlıktan ala
cağı mütalâayı ehemmiyetsiz tutması, mahkerne-
aıin bu yokla teşvik olunması yanlış bir yol
dur. Bunun üzerimde dikkatinizi tekrar çekmek 
i etenim. 

'Saygılarımla, (alkışlar) 
BAŞKAN —• Sayın üyeler, çalışma süresi 

ile ilgili bir önerge var, okutuyomım. 
iSayın Başkanlığa 

258 Sıra sayılı tasarı ile ilgili müzakerele
rin sonuna kaıdar birleşime aralıksız devam 
edilmesini arz ve teklif edenim. 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenle1!'... Ka
bul edilmiştir. 

•Ş"md:i söz sırası Sayın Ilazerdağlı'da, 
••Buyurun Sayın Hazıerdağlı. 

.SALİM HAZEEDAdLI (Elâzığ) — Sayın 
Ba.-kan, muhterem arkadaşlarım ; 

Tasarının geçici 1 nci maddesinde «Orman
ların. kadastrosunun ikmal ve kesinleşmesine' ka
dar bu kanunun birinci maddesi tatbikatından 
çıkacak ihtilâflarda bir yerin orman sayılıp, 
sayılmayacağının belirtilmesi hususunda Or
man Ballandığının gerekçeli mütalâası alınır. 

Ancak, bu mütalâa mahkemeyi bağlamaz.» 
deniliyor-. 

'Muhterem arkadaşlarım, 6831 sayılı Kanun 
ellimde. Bu kanunun 1 nci geçici maddesine gö
re ; «Bir yerin orman sayılıp, sayılamayacağı 
Ziraat. Vekâlet ince belirtilir» deniyor. 

•Şimdi, «Bir yerin orman sayılıp, sayılama
yacağı Orman Bakanlığınca belirtilir» sözü ile 
«Mütalâası alınır» sözünün sonuçları nelerdir, 
niçin bu getirilmiştir? 

.Muhterem arkadaşlarım, eskiden; yani 6831 
sayılı Kanunun yürürlükte olduğu, uygulandı

ğı zamanlarda dahi, Tarım Bakanlığınca bir 
yerin orman olup, olmadığı belirtiliyordu; fa
kat yine mahkemeyi bağlamıyordu. 

iBKBEıM ÖZDEN (İstanbul) — Bağlıyordu, 
bağhyo.ıdu. 

SALEM HAZEZRDAĞLI (Devamla) — Ha
yır bağlamıyordu. -Şimdiye kadar mahkemeyi 
bağlayacak bir Hükümet enini olamıyordu. Mü
saade buyurun, bu hususu arz edeceğim. 

Bir yerin orman olup, olmadığını Tarım Ba
kanlığı belli ederdi. Hatta bunun iyi de tatbi
katı yoktu. Orman mühendisine havale ederdi; 
orman mühendisinden gider, orman bekçisine 
kadar iş uza,rdı; bunun, sonuçlarını söylüyorum 
size, ama mahkemeyi bağlamazdı. 

Vatandaşın birisinde orman ürünü, meselâ 
odun yakalanmış; adam diyor ki, «B'en orman
dan kesmedim.»1 Bunu evveilâ, -«Vatandaşın or
man kestiği yer; meselâ falan köyün falan sı
nırından kestiği yer orman mıdır, değil midir?» 
diye. Orman Başmüdürlüğüne yazıyorduk, Or
man Başmüdürlüğü Tarım Bakanlığına soru
yordu, Tarım Bakanlhğı «Burası ormandır.» di
yordu. Hakim olarak keşfe gidiyorduk, makta 
tatbikatı yapıyorduk; bakıyorduk ki adam bah
çesinin içinden kesmiş yahut kenarından kes
in iş. «Buraları orman değildir» dediğimiz za
man, malike menin verdiği karar temyizde tas
dik 'ediliyordu. «Ormandır» sözünün mahkeme
yi bağlaması bakımından sonuçları aynıdır. Bir 
Hükümet kararryllc, emriyle mahkeme bağlanır
sa, Türkiye'de hukuk yok demdktir. Hiçbir za
man Türkiye'de böyle bir kanun çıkmamıştır 
Are İm kanun da öylle uygulanıyordu. 

Şimdi, «Mütalâası alınır»1 deyince ne olu-
vo:', «Belirtilir» deyince ne oluyor? Bd1 ir til in
ce 'de aynı, mütalâası alınınca da aynıdır. Bu 
karar mahkemeyi bağlamaz. Fakat bu madde
nin şimdi buraya girmiş olmasıyla şu sonuçlar 
doğacaktır, yani ceza tatbikatı bakımından so
nuç değişmemiştir, değişemez de. Ne hüküm 
koyarsanız koyun, mahkeme kararını bağlamaz. 
Ormandan kesmiş; ımahkeme, «Hayır burası 
orman değildir, dediği zaman, ormandan kes-
ımomiştir.» dediği zaman mahkemeyi bağlamı
yordu. 

Yalnız, şimdiki sonuç ve bunun zararı şu ola
cak : 10 yıl müddetle, 1 nci maddenin tatbika
tında, Tarım Bakanlığı belirtme yetkisine sa-
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hip değil, sadece mütalâa yetkisine sahipti. Mü
talâa yetkisine sahip olursa ne olur? 

10 yılda ormanın kadastrosu daha yapılma
mış; meselâ hayvan salınmasında, meselâ bu 
yerin orman sahası -sayılıp, sayıJkıııaması mah
keme bakımımdan fark etmez. Ama, bir orman 
ınıeselesi üzerinde Orman Bakanlığının yetkile
r i 'kalmıyor demektir. O vakit ne olacak, orman
lara kini sahip olacak"?.. 10 yıl zarfında orman
lara kim sahip olacak?.. Kadastro heyeti git
memiş, Tarım Bakanlığmın da mütalâası yok 
ortada, belirtemiyor, sadece mütalâası var ise 
ne olacaktır?.. 

Şimdi, bunu Komisyonumuz düşünmüş her 
halde, 1 nei maddenin bir fıkrasında, «Geçici 
1 nei maddeye göre belirtilecek gerekçeli mü
talâalarda, bu maddede yazılı hükümleri uygu
lamaya Orman Bakanlığı yetkilidir» demiş, bu 
meseleyi halletmeye çalışmış. Ama bu 'maddey
le geçici madde bir çelişki haline düşmüş olu
yor. Bilmiyorum öyle ollımuyor mu acaba?.. 

Şilindi, bir taraftan diyoruz ki, «mütalâası 
alınır» bir taraftan da diyoruz ki, «Geçici birin
ci maddeye göre belirtilecek gerekçeli mütalâa
larda bu maddede yazılı hükümleri uygul1 ama
ya Orman Bakanlığı yetkilidir.»1 Bu madde var
ken imukterenı arkadaşlarım, şimdi bu geçici 
ımadde ne mâna ifade ediyor?.. Mahkeme kara
rını zaten bağlamaz; eskisinde de bağlamaz, ye
nisinde de bağlamaz. Mademki kadastro yapı
lıncaya kadar Orman Bakanlığı, bir yerin or
man olup, olmadığında yetkilidir, bu maddenin 
konmasının sebebi bir türlü anllaşTİam<a-makta-
dır. Gerekçeyi okudum, gerekçeden de bir şev 
çıkaramadım. O hal1 de, fikirlerimizi a^z etmek 
için bunun iyice aydınlığa kavuşması lâzımdır. 
Yani burada «Mütalâası alınır» derken, bu 
madde ile ikisi çelişki haline düşecektir. On yıl 
süre içinde bir yerin orman olup olmadı îr in 
tâyinde; yalnız mahkeme bakımından deşil. 
onun dışında da birtakım hükümler va" köy 
sınırında, orman meselesinde, hayvan safınınrı-
sında vo diğer meselelerde; yani ida^î K^-dp 
orman sayılıp sayılmaması hususunda O •""°'n 

Bakanlığı söz sahibi olacak mıdır, o l a m a y ı ş 
tır? Söz sahibi olacağı burada yazdı, 1 n̂ .î - ^ "" 
dede gösterilimiş. Sonunda da, «Mütalâası ^ -
nır.» yazılı... Bu, bir eefislkidir ve çok ihti-âf:1-1" 
d;:Sıııaealktır. Bundan dolayı bu madde haşiv-
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dir, fazladır ve lüzumsuzdur. Eski hüküm du-
racafcsa dursun; zaten mahkemeyi bağlamaz. 

-iidi Sayın Komisyonun gelip bu konur; -
izah etmeleri lâzım gelir; ondan sonra kendi 
konuşma hakkımız da mahfuz tutulmalıdır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ueuzal. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben 

de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sizin söz talebiniz yok. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
İnönü konuşurken ist emiştim. 

BAŞKAN — Özür dilerim, görmemişim. 
Buyurun Sayın Ucuzall. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Muvakkat 1 nei maddenin 1 nei fıkrası 6831 
sayılı Kanundaki hükmü getiriyor; fakat bir 
2 ııci fıkra eklenerek, «Ancak, bu mütalâa mah
kemeyi bağlamaz.» hükmü bu tasarı ile getiril
mektedir. 

Müzakeresini yaptığımız tasarıda, kabul et
tiğimiz maddeler veçhile kurulan Komisyon, 
taraflar arasında çıkan ihtilâfları tanzim etme
ye yetkilidir. Şimdi burada taraf, Orman İda
resi ile vatandaştır. Bu komisyonların hallede
mediği meseleler mahkemeye intikal ettiği tak
dirde, yine iki taraf vardır; bir tarafta vatan
daş, bir tarafta Orman İdaresi... Mahkeme, bir 
yerin orman olup olmadığı hususunda tasarıya 
göre, 0:mıan Bakanlığının mütalâasını sor
maktadır. Komisyonumuzda, «mütalâa»1 kelime
si kaldırılarak, «belirtilmesi» kelimesi ilâve 
edilmiştir. 

Şimdi Orman Bakanlığı taraf değildir sayın 
arkadaşlarım. Orman Bakanlığı mahkemeye 
karşı taraf olmadığına göre, tabiî bir yerin or
man olup olmadığı ve hususiyetlerini ancak be
lirtmekle yetkili kılmıyor; ama eski kanunda 
olduğu gibi, bu Bakanlığın verdiği mütalâa 
mahkemeyi bağlamıyor. Çünkü, taraf değildir. 
Eğer Bakanlığın vereceği mütalâa mahkemeyi 
bağlarsa, o zaman vatandaş hakkı tehlikeye 
düşer gibi, çok mühim bir hâdise ile karşı kar-
sfya kalırız. Onun için getirilen madde hükmü 
verilidedir. Madde hükmü mahkemeyi, Bakan
lıktan gelen belirtiler ve hususiyetler karşısın
da bir başka bilirkişiye götürüyorsa, bu çok ye
rinde bir hüküm olacak. Orman Bakanlığı ta-
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raf değildir; ancak hususiyetleri beilirtmıek su- I 
retiylle mahkemeye fikir vermıe durumunda ka
lıyor; fakat mahkeme gelen bu yazı ile de tat- I 
min edilmediği takdirde, lelbettelki hakkın sâ- I 
hibine teslimi yönünden bir bilirkişiye gidecek- I 
tir. Mahkemenin bilirkişiye gitmesi, zarar ye- I 
ıine elbette ki fayda getirecektir. Eski madde 
ile yeni madde arasında meydana gelen fark, 
Bakanlıktan gelen durumun mahkemeyi bağla- I 
maması yolundaki hükümdür. Doğrudur. Çün- j 
kü, Bakanlık taraf değildir, asılında Bakanlık 
Devleti temsili ediyor. Burada taraf, Oranıan G-e- I 
ııel Müdürlüğü ile vatandaştır. Bu bakımdan 
madde yerindedir, tatbilkatta hiçbir zaman za- I 
rar getirmeyecektir. Aksine vatandaş için de, 
Orman İdaresi için de büyük bir teminat hük- I 
mü taşımaktadır. Maddenin aynen kabulü ye
rinde olacaktır. 

(Saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Sayın Lııtfi Bilgen. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; 

Bu muvakkat maddenin gerekçesi hayattır, 
gerçektir. Hor halde bu bakımdan buraya da 
yazmaya lüzum görmemişler. J 

Hepimiz temaslarımızda biliriz ki, bundan 
evvelki tatbikatta bir yerin orman olup olma- I 
dığmm anlaşılmasında halk da, orman mühen
disleri de ve orman avukatları da şikâyetçi idi
ler, .mahkemelerde ile bu şikâyetleri hep dinler
dik. 

Bir yerde keşif yapılıyor, neticede sormak 
zorunluluğunda kalmıyor ve aşağıdan yukarı 
doğru soruluyor ve nihayet elde mevcut bir ha
ritaya göre bu cevaplandırılıyor. Bu cevabı ya
zan en yüksek makamdaki yetkili yüksek mü
hendis de veya o ilk zaptı tutan orman bakım 
memuru da aynı biçimde bu şekil üzerinde ha
reket etmek zorunda kaldıklarını hep bize söy
lerler, bundan dolayı da içleri sızlayarak bunu 
yaptıklarını beyan ederler, hâkimler içleri sız
layarak hüküm verdiklerini söylerler, orman 
avukatları da içleri sızlayarak müdafaa etmek 
zorunda kal dikil arını söylerler. Zaten eski or
man haritaları hakikaten hatalı olmasa idi, iş
te şimdi uğraşıp da bellki yüz milyonlarca lira 
harcayarak yeniden en modern usullerle orman 
haritası yapmaya lüzum kalmazdı. Bir yerin or
man olup olmadığının belirtilmesi için bu kadar j 

emek sarf ediyoruz, para harcayacağız; haki
katen de gereklidir. 

1 nei madde üzerinde konuşurken, Sayın 
Bakan benim' bir sözümü yanlış anladılar. Ben 
sözümü burada tekrar .ediyorum; bundan 25 -
30 sene evvel ve daha önceleri elimizde bu ka
dar modern imkânlar ve yetişmiş eleman yok
ken yapılan haritaların hatalı olduğu idi, bu
nu belirtmek istiyordum. 

Bunun yine somut bir örneğini şöyle beş altı 
ay içinde olan bir hâdise ile vermek istiyoruım. 

Şu anda jmüsaadenizle grup sözcülüğünden 
çıkarak, bir şahsî müşahedemi anatmak iste
rim. 

İçel'in Erdemli kazasında bu yaz Oranıan İda
resi yüz küsur kişiden dâva açtı. Mersin Lima
nının inşaatından taş ocağı olarak .kullanılan 
bir yer vardır. Mersin'e tam 45 kilometre mesa
fededir. Limanın bütün mendireklerini, denizi 
dolduran taşlar oradan alındı. Yani büyük bir 
kaya kitlesi, dağ... Buraya bu yaz köylüler ge
cekondu şeklinde evler yapmaya başladılar ve 
Orman İdaresi el koydu. Aslında burası turizm 
bakımından değerli, diğer kanuna giren, Hazi
nenin muhafaza edeceği bir yerdi, doğru idi; 
aınıa -eil koyacak olan Orman İdaresi .değildi, bel
ki Hazine, idi ve başka bir maksatla orası mu
hafaza edilmeli idi. Bir denizi doldurup, liman 
yapacak kadar taş alman yer, ki hâlâ taştır; 
orman içinde görüldüğü için, neticede Omran 
İdaresi el koydu, dâva açtı ve köylülerin bir 
kısmı tutuklandı, zengin olanların bir kışımı da 
kaçtılar. 

Şimdi, eğer bu madde dün olsa idi ve işle
se idi, mahkeme ehli valkuf götürecekti. Her 
halde bu bilirkişiler ormancılardan ve ziraatçı
lardan ibaret olacaktır, bunu anlamayan lalet
tayin bir kimse olmayacaktır. Bakacaklardı; 
ımahkemıe de oradaki keşfe göre hükmünü vere
cekti, Orman Bakanlığının mütalâasını sorsa 
dahi, uymak zorunda kalmayacaktı. O bakım
dan bu geçici 1 nci maddenin ben isabetine ina
nıyorum. Bellki burada birtakımı hatalar olacak
t ı r ; fakat ben bunun isabetine şunun için de 
inanıyorum; bu bizim yapacağımız on yıllık iş-
ılemi belki hızlandıracaktır. Biz mesul kişiler 
olarak, Bakanlık dlarak bir an evvel gayret 
edip, tahdidi yapacağız, kadastrosunu yapaca-
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ğız ve işi çabuklaştıracağız, bizi teşvik edecek. 
0 bakımdan da yarar görüyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurun 

efendim. 
RİFAT ÖZTÜI1KÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Elimizdeki bu geçici 1 nei maddeye göre iki 

tane 1 nei madde mevcuttur : Biıincisi; 6831 
«••ayılı Kanunun 1 nei maddesidir. 6831 sayılı Ka
nunun muvakkat 1 nei maddesini okuyorum : 

«Ormanların tahdit ve kadastrosunun ikma
line kadar bu kanunun 1 nei maddesi...» Yani 
683,1 ••-.ayılı Kanunun 1 nei maddecidir. 

Şimdi, değişikliğini arzu ettiğimiz muvak
kat 1 nei maddeyi okuyorum : 

«Ormanlara kadastrosunun ikmal ve kesin
leşmesine kadar bu kanunun...» «Bu kanunu
nun^ demiyor. «Bu kanunun» deyince, •elim iz -
•deki kanunun 1 nei maddesidir. 

Şimdi, ya burada «Bu kanununun 1 nei mad
desi» olacak veyahut da «6831 sayılı Kanunun 
1 nei maddesi olacak. • 

Şimdi, özür dilerim ben hukukçu değil, he
kimim ama şimdiye kadar bütün değiştirdiği
miz kanunlarda daima, bu tâbir kıdlanıkyor. 
Değiştirildiği vakitde ya «Bu kanununun 1 nei 
maddesi» denivor, yahut da ilgini kanunun ismi 
zikrediliyor. Her ne kadar da bu monte ed'llp 
6831 saydı Kanuna yeni bir numara ile gire
cek ise de. nasıl olsa bu Millet Meclisine gide
cektir. burası da Senato okluğuna göre lüt-
fedin bunu usule uygun olarak. «Bu kanunu
nun 1 nei -maddesi» veya «6831 sayılı Kanunun 
1 nei maddesi» olarak d"ğ'şmesinin lüzumlu 
olduğu kanaatindeyim. Birincisi bu. 

İkincisi; «Ancak, bu mütalâa mahkemeyi 
bağlamaz»' diyor. Şimdi, burada iki türlü mah
keme konusu vardır. Bir idarî mahkeme, bir de 
Danıştay ve hukuk mahkemesi. 

Şimdi, buradaki idarenin bir tasarrufu ol
duğuna göre. idarenin tasarrufu, Anayasaya 
göre her türlü eylemleri mahkemeden geri kal
mayacağına göre, buradaki idarenin tasarrufu 
adlî mahkeme midir, yoksa Danıştay mıdır? 
Bu konuda sarahat yok. Bunun da bir saraha-
ta ulaşması lâzım. Çünkü yarın mahkemeye 
gittiği zaman da taraflardan birisi, «Bu bir ida
rî dâvadır, Danıştayı ilgilendirir.» diyecek, 
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konu Danıştaya gidecektir veyahut da mahke
me karşı tarafın itirazını kabul etmeyecektir, 
«kendi salâhiyeti dahilindedir,» diyecek, bunu 
kabul edecektir. Size bir örneğini verebil"'irim : 

6188 sayılı Kanunda «...doğan ihtilâflara 
mahkeme bakar.» diye bir hüküm var idi. Avu
katın kir tanesi, «Mahkemenin salâhiyeti yok
tur» dedi. Bu mahkemenin biri dâvaya baktı. 
öbürü de bakmadı, biri Danışmaya gitti, biri 
Ya-notaya gitti, Yargıtay da tasdik etti, Danış
tay da «Benim salahiyetimde,»1 diye tasdik et
ti, ondan sonra öbür mahkennenin durumu ta
mamen ters oldu. uyuşmazlık mahkemesine ka
dar gitti, vakıflara ait olan bir konuydu, neti
cede. «Bu bir idarî tasarruftur» dendi, uyuş-
markk mahkemesi bunu Danıştaya gönderdi. 
Yani böyh? hadiseler oluyor. _ Gecekondu mev
zuu olduğu nedeniyle bunu rahatlıkla biliyo
rum. İste buradaki mahkemenin tasrih edilme
sinin dâvaların uzam ama sı noktai nazarından 
lüzumlu olduğu kanaatindeyim. 

Bir de, 1 nei maddenin birinci fıkrasının sa-
rahata, kavuşması için bir önerge verdim; «6831 
sayılı Kanunun 1 nei maddesi» şeklinde kabu
lünü arz ederim. 

BAŞKAN Sayın Türkmen, buyurunuz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş-

! Savın Örtürkrine bu maddeden bahse-
A'rkmı. yalnız karenden rl^K^ de. mahkeme-

î lerin yetkisine, ihtilâflar çıkan mahkemelere 
kadar gitti. Evvelâ şunu söyAyev'n 'ki; «Bu 
kanuninin n» diye bir şeyler söylüyor ki. bu 
likunısuz şey. Çünkü, mrvakket 1 nei madde 
eski kanunun muvakkat 1 nei maddesinin 
y-r'Ae kaim oluyor. O muvakkat maddede d;e : 
«Bu kanunun 1 nei maddesinden çıkan ihti
lâflarda.» diyordu, bu da yine. «Bu kanunum:, 
dem'ek suretiyle, bu da tabiadıylo eski kanu
nun 1 nei maddesinin tatıbikaıindan çıkan ih-
tdâtlar mânasına geliyor. Binaenaleyh «Bu 

I kanunun» kelimesini «Bu kanununun» yapmaya 
| lüzum yoktur. 

İkincisi; diyorlar ki: «Bu maddede mabke-
İ me tâbiri geçiyor. Mahkemeden kasıt nedir? 
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Adli malıkemeler mid i r ; Danış tay mıdır?» İh
t i lâf lar ç ıkt ığından bahsett i ve misader de 
verdi . Müsaade buyursunla r da, bunu biraz da 
mesleğin tatıbikatıyie meşgul olan kimselere 
sayın doktor a rkada} bıraksınlar . Bu kanun
larım ta tb ika t ı , hangi dâvalar ın hangi mah
kemeye gideceği kanunen tasr ih edilmiştir. 
Danış tay K a n u n u n d a saraka.!en madenlerle or
manlar la ihtilaflı idarî tasar ruf lar la ilgili 
dâva lar ın hangi dairede ve kaçıncı dairede 
görüleceğine dair sa raha t vardır . Yani her 
orman dâvası, hor maden dâvası Daıuştnya 
g i tmez; fakat idarî t a sa r ru f tan mütevellit or
manla r •mevzuunda ihtilâf çıktığı va'kii oraya 
gider ve orada görülür. Yani idarî tasarruf
tu]*. Buradak i , mesele, bir yudn örmen dâhi
linde olup olmadığı konusu idarî tasammt 
değildiı*. Bu, bir mülkün, b ' r gayr imenkulun, 
taş ınmaz malın Devlete mi, şahsa mı aidol-
duğuna dair bir tespit t i r , bir kadas t ro tes
pi t idir . Burada idarî tasarruf mevzuubaks 
değildir . Bundan çıkan ihtilâflar, mülkiyet 
iht i lâf lar ıdır , bunlar ın asliye mahkemeleriıı-
da veya miktar ına göre adliye malıkome-
le r inde görülmesinde ihtilâf yoktur , bun
dan endişe etmeye ve buna da sar, .bat getir
tmeye de lüzum y o k t u r ; ,aksi t akd i rde her şey 
söylenebilir. Kıstas gctirilmi :tir ; kkırî tasar 
ruf tan olan ihti lâflar İdarî k a r a y a ; fek:.': 
adlî ihti lâflar adlî mahkemelerde gm'lbür. 
Binaenaleyh, den tereddüde de lüzum yoktur . 
arz ederim. 

B A Ş K A N — Sayın Hazerdağlı , buyuru
nuz efendim. 

•SALİM ILIZERDACLT (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem a rkadaş l a r ; 

Vaki t de geçtiği halde ikinci defa söz al
dığım için özür diliyorum. Biraz önceki ko
nuşmamda bir metinden bahsetmişt im. İM"ilk:t 
Meclisindeki metin halkikaten çıkarılmış orada 
zühul ett im. Yalnız, Komisyon üyesi olarak 
konuşan Sayın Ucuzaı, bi lhassa; «Bu mütalâa 
mahkemeyi bağlamaz.» sözü üzerinde durdu
lar . 

Şimdi, zaten önceleri de söylemiştim, ben 
onu sormak istiyorum, öğrenmek ist iyorum. 
Önce, yani 6831 sayılı K a n u n zamanında bir 
yerin orman olduğunu Tar ım Bakanl ığ ı 
belli ett iği zaman, mahkemeyi bağlıyor muy
du? 
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i ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bağlar . 
| SALİM I IAZERDAĞLI (Devamla) — Ha-
j yır, mahkemeyi bağlamıyordu. 
| Türkiye 'de , Hükümet in vermiş olduğu - bir 
| ka ra r l a m a İrk cm e ulu bağlandığı hiçbir yerde 
i yoktur', övle bir h u k u k sistemimiz de yoktur . 
< Ben size örnek verdim. Diyorum, k i ; adamda 

orman mnka.sulü yakalanmış . Adam ; «Orman-
| dan kesmedim.» diyor. Tarım Bakanl ığına so-
| e. iyemiz, Tarım Bakanl ığı . «Burası ormandır.» 
S d :v.;r, hâkim keşfe- gidivor. K a r a r l a r getire-

yi.m hâkim olarak kejfe gittim ben. Gittim, 
•baktım ki. o rmandan değil, bahçesinin için
dim meşe ağacını kesmiş, badem ağaçlarının 
için nen keomdş. Makta ta tb ika t ı yapt ım, Tem
yiz Mahkemesi tasdik etti. Örnek veriyo
rum; siz de verin böyle bir örnek... Mahke
meyi bağlamaz idi. Hiçbir zaman bağlamaz. 

E K R E M ÖZDEN Mstanbul) — Ceza Mali
ke nesini bağlamaz. 

SALİM I l A Z L E D A d L I (Devamla) — Ceza 
mahkemesini de 'bağlamaz, hukuk mahkemesinde 
zaten ihtilâf devam, ederek halledilecek. Zaten 
konuşmamda, da, arz ettim; muhterem arkadaşla
rı m, Tarım. Bakanlığı kelli ettiği zaman, mahke-

î vıbrlaı'. Bu maddeye lüzum yok. 
j : V• eeed eniz 'ki, ınabzuı ıı yok, bulunsa ne 

i'in orman olup olmadığını Tarım Bakanlığı kel
li edeıdi. Kime belli eder? İhtilâf, mahkemeye 
gidinceye kadar belirtirdi. Mahkemeye gitmiş 
olduktan sonra, bi r yerin orman olup olmadığını 
Tar ım Bakanlığı nasıl kelli edecek? O halde mah
kemelerin vermiş olduğu bü tün karar la r Tarım 
Bakanlığının emrinde olmuş olacaktı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Öyle olacak
tı. 

S A L D I H A Z E E D A Ğ L I (Devamla) — Hayı r 
efendim; Tarım Bakanlığına m alık em e kara r ve-
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riyor, «Burası orman değildir.» diyor ve yiız bin
lerce dönümlük araziyi şahıslara mal ediyordu. 
Bunlar yapılmamış re görmediğimiz işler değil
dir. Tatbikatta, Temyiz Mahkemesinde, Danıştay
'da dünya kadar dâva Yar Iböyle. 

Buna cevap vermeniz lâzım, öğrenmek istiyo
rum; önceki hüküm mahkemeyi bağlıyor muydu? 
Burada açıkça, «Bağlıyordu» derseniz, o zaman 
siz zühul mü ediyorsunuz, doğru mudur, değil 
midir öğrenmiş olacağız. Bu madde fazla, lüzum
suz ve mahzurlu maddedir «Orman Bakanlığı 
belli eder.» hükmünü kaldırırsanız, Orman Ba
kanlığı, ormanlar üzerinde mahkemede ihtilâflar 
haledilinceye ıre kadastro yapılıncaya kadar söz 
sahibi olmayan (bir Bakanlık haline gelmiş olur; 
•bu da zararlıdır, mahzurludur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; geçici 1 nci madde 

üzerinde 7 sayın üye konuşmuş bulunuyor ve bir 
yeterlik önergesi gelmiş bulunuyor. 

Hüküme!t konuşmak istiyor mu, efendim? 
ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 

— Komisyon önce konuşmak ister, efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

ALT AN (Çanakkale) — Önce bana söz vermeniz 
lâzım. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim. 
Evvelâ Hükümete, sonra, Komisyona söz veri

leceği sarahati var; onun için, özür dilerim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALT AN (Çanakkale) — Talep olmazsa, efendim; 
talep olunca, evvelâ söz isteyene verilir. 

BAŞKAN —• Ben, sormaya mecburum efen
dim. Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALTAN (Çanakkale) — Sayın Başkan muhte
rem arkadaşlar; 

Getirilen metin, esasında 6831 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesine paralel getirilmiş bir 
metindir. 6831 sayılı Kanunun muvakkat 1 nei 
maddesinde tahdit komisyonlarından ve kadast
rodan bahsedilmiş, halbuki, bu tahdit komisyo
nu kalktığı için, burada, yani yeni metinde or
man kadastrosu denmiştir. 

Bir de, eskiden Ziraat Vekâletine bağlı bu
lunduğu için Orman Teşkilâtı, bunun yerine Or
man Bakanlığı gelmiştir Anametinde bu bakım
dan bir fark yoktur, yalnız: orada «Belirtme» 
tâbiri yerine «Mütalâa alınır» denmiş ve ondan 

sonra «Ancak, mahkeme bu mütalâaya bağlı de
ğildir» hükmü konmuştur. 

Arkadaşlarımız bâzı hususları yanlış değer
lendiriyorlar. Şimdi burada evvelâ, «Ormanla
rın kadastrosunun ikmâl ve kesinleşmesine ka
dar bu kanunun birinci maddesi tatbikatından 
çıkacak ihtilâflarda...» diyor. Bu ihtilâflar ne
dir?.. Hukukîdir, cezaîdir. Hukukî olanlara son
ra gelelim; cezaî ihtilâflarda arkadaşım bir mi
sal verdi, evvelâ oradan başlayayım. 

Diyor ki, «Ben ağacı ormandan değil, kendi 
arazimde.ki ağaçtan kestim.» Hâkim, elibet onu 
Orman Bakanlığından sormaya lüzum görmez; 
önce gider, keşfini yapar, kesim yerini tespit 
eder, zaten orman değilse mesele yok. Bu misal 
mühim değil; ama gittiği yerde, tatbikatta ağa
cı kestiği yerde, ağacın köküyle, dalı ve cinsiyle 
tespit edip de, oranın ormanın şümulüne girme
si şüphesine girdiği anda, Orman Bakanlığından 
soracaktır. 

Şimdi gelelim tatbikattaki hukukî yönden 
ihtilâfa.. Orman içinde midir, dışında mıdır ve
ya ormanın şümulüne giriyor mu?.. Tatbikatta 
hâkimlerimiz şimdiye kadar ve Temyiz Maihtoe-
mesi dahil, bunu, kendini bağlar bir hüküm ola
rak kabul etmiştir. Tatbikat böyle gelmiştir. 
Tapulu yerler, zeytinlikler bile ormana daihil 
edilmiştir. Çünkü hâkim, evvelâ mahalline gi
dip tapuyu tatbik etmektedir. Orman olup ol
madığını tatbik etmez, tapuyu tatbik eder; hu-
dutlarıyle tespit eder, bu tapu burayı içine alı
yor mu ona bakar. Alıyor... Eski maddeye göre 
bilâhara Ziraat Vekâletine sorar ve Ziraat Vekâ
leti kendi Orman Umum Müdürlüğüne bağlı teş
kilâttan elindeki tahdit komisyonu raporlarına 
ve anıenajman plânlarına göre kalkıp, buranın 
orman olduğunu belirtti mi, hemen hâkim kendi 
vicdanî kanaatiyle buranın orman olduğuna ka
rar verir ve Temyiz Mahkemesi buna vâki iti
razları da şimdiye kadar hiç bir zaman dinleme
miş ve tasdik etmiştir. Dolayısıyle hak davacı
nın şalhit ve bilirkişi olduğu yerde bu şekilde 
ifna edilmiştir ve bu hususta bilâhara 1961 Ana
yasasından sonra tatbikata giren bir mahkeme 
bu belirtme hususunun Anayasaya aykırı oldu
ğunu; yani 132 nci madde bakımından aykırı 
olduğunu beyan etmiş ve bu hususta dava aç
mış, Anayasa Mahkemesi ise, «132 nci madde
nin belirttiği şekilde, mahkemelere emir verme, 
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direktif verme re kararını etkileyici bir hüküm 
olarak kalbul edilemez, demiştir ve tatbikat on
dan sonra değişmeye başlamıştır. 

Burada esasen, Anayasanın 114 ncü maddesi 
de bunu güzel bir şekilde ifade etmiştir. Diyor-
ki, «İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı 
yargı yolu açıktır.» 

Burada evvelâ bir hususu daha belirtelim, 
ondan sonra bu hükme dönelim. 

Bulgun, Orman Bakanlığıyle Orman Umum 
Müdürlüğünü birbirinden ayırmak lâzımdır. Bu 
meselelerde ihtilâf doğduğu zaman, Orman Ba
kanlığı hasım değildir. Yeni Teşkilât kanunları
na göre Orman Genel Müdürlüğü hasımdır. 3204 
Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanu
nu bunu âmirdir. Şimdi, taraf olmadığına göre, 
Orman Bakanlığı o zaman bir teknik mütalâa 
veren müessese haline geliyor, bitaraf bir mües
sese gilbi. Burada hâkim, bu verilen mütalâayla 
bağlı değildir. Niye bağlı değildir? Serbesttir, 
çünkü Anayasanın 114 ncü maddesi gereğince 
Orman Bakanlığının bir işlemi ve bir mütalâa
sı bahis mevzuudur; bununla bağlı olmayacak, 
mahallinde keşif yapabilecektir. Bir işlem var
dır Orman Bakanlığınca. 

Şimdi, mütalâada gerekçe verecektir. Gerek
çesi ne olabilir? Kanunî izahıdır; mahallinde 
yapılan tatbikatın krokisini gönderecektir; hâ
kim, isterse bununla bağlıdır, isterse bağlı de
ğildir, ama yanlış tatbikatı önlemek ve şimdi
ye kadar bu tatbikatlardan alman sonuçlar ne
ticesi, buraya sarih bir hüküm koymakta fayda 
görülmüştür. Hâkim, kendisinin bağlı olmadığı
nı bilmelidir ki, ileride bir ihtilâf doğduğu za
man, Temyize gidildiği zaman, Orman İdaresi de 
Temyize gidecektir. Orman İdaresi de Temyize 
gideceğin'e göre hâkim, kendisinin bağlı olmadı
ğını âJmir bir hüküm mevcut bulunduğu müddet
çe, eski tatbikata, yanlış tabikata itibar etme
yecek ve dolayısıyle kanunun âmir hükmüne it-
tıba edecektir. 

Şimdi, bu belirtme olursa, belirtme, dalha 
dar çerçeve içine girer; mütalâa, bir rapor, bir 
bilirkişi mahiyetindedir. Hâkim, her /.aman için 
bunlarla bağlı kalmaz, gene orman, mevzuunu 
anlayan bilirkişiler marifetiyle mahallinde ke
şif yapar ve bu iki mütalâayla beraber onu da 
gözününde bulundurur. Hâkim, keşifte esasen 
mütalâayı da nazarı itibara alacaktır. Keşfte, 

J daima kendi bildiğine veyahut da iddia eden 
tarafın arzularına göre keşif yapacak değil, bi
taraf oalralk bilinmesi lâzım gelen, mütalâa ve
ren Bakanlığın da mütalâasını nazarı itibara ala
rak keşifte onları soracaktır, Orman Kanununu 
gözönünde bulunduracak ve vicdanına göre ka
rar verecektir. 

Bundan dolayı arkadaşlarımız, neden bu mad
deyi mahzurlu görüyorlar, onu anlamıyorum. 
Yani, burada eski tatbikata bir sarahat vermi
şiz. «Hâkim bağlanmaz kanunla, bağlı değil
dir.» demişiz. Bunun bir mahzuru olmasa ge
rektir. Mahzuru olmayan bir maddeyi 'koymakta 
ela hukuken hiçbir sakınca yoktur, fayda var
dı?. 

'Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, buyurun efen
dim. 

I ORMAN BAKANI İSA HİSAN BİNGÖL 
(Muş) — Muhterem Başkan, değerli senatör
ler ; 

Mevzuubahis müzakere edilen maddi4 Hükü
met tasarısında yoktu. Millet Meclisinde vaz
edilmiştir ve 61831 sayılı Kanunun bu husustaki 
hükmünü tadil etmek maksadına matuftur. 
Şimdi, 6881 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci mad
desinde; «ormanların kadastrosunun ikmaline 
kadar bu kanunun 1 nci maddesinin tabikaın-
dan çıkacak ihtilâflarda, bir yerin orman sayı
lıp sayılmayacağı Ziraat Vekâletince belirtilir» 
hükmü mevcut; 

Muhterem senatörler, 1 nci madde ormanın 
tarifine ait bir maddedir. Maddenin, bizatihi 
arazi üzerindeki tatbikatında değişik görüşler 
teşekkül edebilir. Orman tahdit komisyonları, 
kuruluş nedenleri sebebiyle uzun süre bütün or
manları tahdit edebilme imkânına saıhibolama-
mıştır. Şimdi burada; mülkiyet Devlete aittir. 
1945 yılında meriyete giren 4785 sayılı Kanuna 
göre bütün ormanlar Devlet ormanı haline ge
tirilmiştir; binaenaleyh, burada tahdit çalış
maları orman sınırı çizmeye inhisar etmektedir. 
Yani şimdi de orman kadastro komisyonları or
man sınırını belirtecektir, orman sınırının dı
şında kalan mülkiyet ile meşgul olmayacaktır; 
bunu tapulama komisyonları yapacaklardır. 

Şimdi, 1 nci maddenin ihtilâfı nelerden do
ğabilir?.. Ya bir ceza müessesesinden doğar, suç 

J unsurudur, suçun ika edildiği yeri mahkeme 
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tespit etmek lüzum ve zaruretinde kalmaktadır, 
onun için o yerin orman sayılıp sayılmadığını 
öğrenmek istemektedir. 

1. Hukukî yönüvle açılmış mü1 k^yet dava
larında, tescil davalarında veya mülkiyet ihti
lâfları davalarında ormanla ilişkili olması bakı
mından, o yerin orman olup olmadığının tespiti 
g er e k m ek t e d i r. 

Yıllar yılı hu konuda Orman idaresinden Or-
man Bakanlığına (Ki. t âhiri o zaman Ziraat Ve
kâletiydi) 300 hine yakın ihtiYıın halli konusu 
istenmekteydi. Rus'un rakam biraz azdır. Şük
ranla ifade ediyoruz, gu anda yılkk müracaat 
15, 20 bin arasındadır ve Orman Bakanlığı bu 
tin ihtilâfları rnlVl^vlm-'k için hüvük a-av-et 
sarfetmekte, tahdit komisyonlarından. vetkili 

halline rröndere^'ek. ziraat teknisvıYerin'n ve
ya ziraat mühendislerinin da mütalâalarını al
mak suretimde., bu konuları mahkemeli tatmin 
edebilecek hüviyette belirtmeler göndermeye 
gayret sarfetmektedir ve yıllık müracaatın % 
80'in e kadarını su anda karşıla vahi! mis duru m -
dadır: ama. vnm ^ 20 oYoi bir müracaat srelecek 
senelere intikâl etmektedir. 

Şimdi kumada, Millet Meclisinde kabul edil
miş olan metin ile SmnYo Karma Komisvmıu-
nun kabul ettiği metin arasında bir kelime farkı 
um v^l'am ilâvesi mevzunda ah V b \ B'z. Millmt 
Yoclkmin oT'tmdiin metni demi. Yüen Senato
mu1. W-m a, T\r-m:ru-onur:un .?ekirdia:i «Belirtme» 
ın'"'V.''uunun,'1.a 'dâvcsi suretiyle tanzim edilen 
--•^L"[ '••• ••'h etrmkteviz. Haddi zatında Hükü-
met"'r: ,<?ûtb'dİQ'i bi" madde değil, ama tedvin 
o ı : ım ; r âb', Yüce aVr-eYd-mm +a*a"r",",-eln--ınp ^ v -
: r ' r : ^ : ^ e ^ Y edilcl'ği takdirde Komisyonun ka-
Yd Yti5i «-Belirtme» konusunu tnrcih otmekte-

Bn «Belirtilme» mevzuu. Orman kadastro 
kmYs^onlarmın fmıksûmııunu aynen vanabil-
meYn Yr müYı,aclif,'diı\ bir mukabilidim Haddi 
zatında orman kadastro komisyonu vazife gö
remediği yer^1?. orman kadastro komisyonunun 
f:mk~iyonumı ifa etmek mükellefiTTeti muvakkat 
1 nci maddeyle Orman Bakanlığına verilmcYte-
d.Y. Mabkmne s^aenktır : ama bu yer tetkik 
edilmemiştir. Bakanlık. «Burası ormandır» di
ye belirtecek ve ondan s mira da mahkeme buna 
Y're dm hükmünü ve kararım verecektir. Had

di zatında münakaşa konusu olan, «Bu belirt
me mahkemeleri bağlamaz.» hükmünde, orman 
kadastro kamisyonlarınm da kararları mahke
meyi bağlamamaktadır; onun da bir üst mercii 
kazaî mahkemelerdir, kazaî mercilerdir. Onun 
da kararlarına, kazaî mercilere itiraz edebilme 
imkânı vardır, bu espiri içinde de, «Orman Ba-
kanhYnın belirtmesi mahkemeyi bağlamaz,» 
hükmü amtirkmiYir. takdir Yüce Hevetinizin-

- ! - : • • . c 
Savın İnönü, bu konudaki ihtilâfları bertaraf 

e d'" bilmek için saııayil-eşmeden bahsettiler, ma
lûmat mı arz edevim : 

Bu kam arzumuz budur, burun Türkiye'de 12' 
~~e "a::ıp kmYnYk. 4 tane çalışan kâcY fabri-
'— r-ı -r-r,-.,.̂ -,-., ya Y n u n Ye d o Ym Ydis çalışmaları, 
""•An71 malam. fizibilite etüdleri d°vam etımekte-
Yv Suni tahta konusu bilhassa teşvik a'örmek-
Yd'r, edun artıklarının, kereste tomruklarının 
•i•'•••-M'i-ilTi orma.n emvalinin, haseb emvalinin de-
"r-rar-ndi'âlm'esine büyük gayret sarfedilmekte-
A'v. l l ı r ı lmn yanında, mutlak ve kesin bir ra-
kam "imamakla beraber global olarak arz edi-
-••--••, n,,,..,,-̂ ., 'j'iiv^iyeYle. 0 000'e yakın orman 
ümünü i-ieven küçük sanayi kurulmuştur. Bu 
k ^ ' i F h ? ' ^r-nuı mvamndackr. Kastamonu'da. 
BaYYa BYd-ıosrYIe. Antalya'da. Bakam, ham-
• "m kde m m fi ye hattâ hammadde öıYevememe 
f-,:1n Y- '-abayla bizi karşı karşıya getirme du-
pjyı-n-n '~]n di1*, 

F ' m ^ f cnnfi'irn pıidilmrsiri teşvik elmek-
'-•viz. O'-nno]! sana.vi1' hamaddrmlr kullanılması 
' n k ' v v k " ; a'nbalâi sanavli gibi, mobilya gibi 

ki, î "•-•.•-.o•?-. a-îkmnk^m,Tf.1 {\:,y) konularda adin 
—y-'Y-^ 'nlYmf etmekle hattâ bizi hammadde
yi i-"'-'.".•"'dama YYmYiyY karsı kamaya pactirmek-
trjd'-'. 

Sn^mı BiYıe.n. yine bir konuya temas ettiler, 
-O n r haritaları hatalıdır.» dediler, Hayır Sa-
—^ BYcmı. orama harikaları hatalı değildir, or
man. f ah dit komisyonları çalışmaları hatalı ola-
"i'V ^ » k ' ' ' ? n ^ ' a ; r : ama çeşitli müdahalelerle 
m-rv.n>-| i ı tn1 ; 'irnınm çrelmisdr, Tas oc.as'ina or-
rmn idareci. «0"mandır» demiştir. Lütfen 
'^'^a'; iT""iıı.cn)iW;.. za'rmımda ormansa. 6831 
••r^k O' v n r Kanununun 1 nci maddesi. «Asmc 
ve a. Ym m ki ar YnmaYvle beraber ormandır» 
dyuis ve bıuıu tahdit etmişse, bunu hukukî bir 
% 1 - e haline .Tctirrılsse ve siz bunu bu belceden 
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Devlet mülkiyetinden, orman mülkiyetinden çı-
karmanıışısanız, orman idaresi bunu orman say
maya mecburdur ve' mükelleftir. 

Sayın Öztürkçine, bu kanunun birkaç tâbi
rine temas buyurdular. Doğrudur; pek tabiî 258 
sayılı Kanunumuz hüküm kazanıp, meriyete gi
rince bu maddeler 6831 sayılı Kanunun değişen 
maddelerinin yerine geçecektir ve dolayısıyle 
683'1 sayılı Kanunun anamaddesi olacaktır. O 
takdirde bu kanunun tâbiri doğru ve uygun ola
caktır, 258 sayılı Kanun sadece bu değişikliği 
getiren bir hüküm olacaktır. 

Sayın Hazerdağlı, «10 senede kadastrosu ya
pılıncaya kadar ormanlar sahipsiz kalıyor.» di
ye işaret buyurdular. Halbuki 4785 saydı Kanun 
1945 yılından beri ormanların tamamını Devle
tin hüküm ve tasarrufunda mütalâa etmiş, Ha
zine mülkü addetmiştir; sahipsiz değildir ve 
tatbikat da, bu yobla cereyan etmektedir. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde yeterlik öner

gesi var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Muvakkat 1 nci madde üzerindeki müzakere
nin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Öral Karaosmanoğht 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza arz 
ediyorum. Kalval edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Son ;söz senatöründür. Söz isteyen sayın 
üye'?... Tok. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, önergemi, geri. alıyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, önergenizi geri 
alıyorsunuz.. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan. takrirlerin bir defa daha okunması müm
kün mü acaba?. 

BAŞKAN — Birden fazla takrir yoktur. Sa
dece maddenin metinden çıkarılmasını isteyen 
bir önerge vardır. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Demin yük
sek makamınızdan istedim, şöyle biı- göz atayım 
diye. lütfetmediniz. Bu itibarla bir daha okun
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. Takdim ediyo
rum. 

Geçici-1 nci maddenin metinden çıkarılması
nı teklif eden önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 258 sıra sayılı tasarıdan 

•muvakkat 1 nci maddenin tasarı metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

BAŞKAN —• önerge üzerinde söz alan ol
madığına göre, önergeyi .oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi tasarıdaki şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkan, 
takririm var. Simdi gönderdim, Millet Meclisin-
i.en len metnin kabulünü teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, Millet Mecli
sinden gelen metnin kabul edilmesini teklif edi
yor. O halde Millet Meclisinden gelen metni, 
Sayın Türkmen'in önerisi olarak okuyorum. 

«Ormfuların kadastrosunun ikmal ve kesin
leşmesine kadar bu kanunun birinci maddesi 
tatbikatından çıkacak ihtilâflarda bu yerin or
man sayılıp sayılmayacağı hususunda Orman 
Bakanlığmuı gerekçeli mütalâası alınır. 

Ancak mahkeme, bu mütalâa ile bağlı değil
dir.» 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul etmiş olduğu metindeki «belirtilmesi» keli
mesi buradan çıkarılmış bulunuyor. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Saym Baş
kan, müsaade ederseniz açıklamak istiyorum. 

BARKAN — Buyurun, Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem ar

kadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko-
nımyonunda Millet Meclisinden gelen metinde 
bir değişiklik yapılmıştır. O değişiklik de bir 
kelimeden ibarettir. Şöyle ki. «... bir yerin or
man sayılıp sayılmayacağının belirtilmesi husu
sunda Orman Bakanlığının gerekçeli mütalâası 
alınır.» denmiş. Halbuki, Millet Meclisinin ka
bul etmiş olduğu metinde «Belirtilmesi» kelime
si yoktur. Buradaki «Belirtilmesi» kelimesi lü
zumsuzdur. «....bir yerin orman olup olmadığı 
hususunda Orman Bakanlığının gerekçeli müta
lâası alınır» dendiğine göre, burada «Belirtil
mesi» kelimesinin ilâvesi lüzumsuz oluyor. 

Yürürlükte bulunan muvakkat 1 nci madde
de «... bir yerin orman sayılıp sayılmayacağı 
Ziraat A^ekâletinee belirtilir.» deniyor. Geçici 
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Komisyonumuz da o kelimeyi aynen almış. Ama, 
hu maddede değişiklik getirilmiş ve «,.. bir ye
rin orman sayılıp sayılmayacağı hususunda Or
man Bakanlığının gerekçeli mütalâası alınır.» 
denmiş. Bu şekildeki ifadeden sonra «Belirtil
mesi» kelimesi lüzumsuz oluyor. 

Ümiit ediyorum ki, Komisyon ve Hükümet 
de bu teklifime iştirak edecektir. Maddenin Mil
let Meclisinden geldiği şekliyle oya nusulmasını 
rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teklifin lehinde ve aleyhinde 

konuşmak isteyen sayın üye?.. Tok. 
Sayın Komisyon bu önergeye katılıyor mu 

eîendim 1 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABBAS Cİ-

LÂRA (Gümüşaııe) —• Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
ORMAN BAKANI İSA HİSAN BİNGÖL 

(Muş) — Sayın Başkan, konuşmamda arz et
tim, tercih hususumuz Komisyonun kabul etti
ği metin şeklindedir. Binaenaleyh, bu takrire 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Sayın Türkmen'in önergesini 
oylarıma arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Muvakkat 1 nci maddeyi tekrar okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

(Muvakkat madde 1 tekrar okundu)1 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Çerçeve 1 nci maddeyi tekrar okutup oyları
nıza arz edeceğim. 
6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu Kanuna 2 ek madde 
ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 
' Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 34 ncü maddeleriyle mu
vakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir ; 

BAŞKAN — Maddeyi... 

ORMAN BAKANI İSA HİSAN BİNGÖL 
(Muş) —. Sayın Başkan, bâzı değişiklikler oldu, 
lütfederseniz benim 7 nci maddede söylediğim 
iki konuyu da bir tekriri müzakere haliyle ka
bul edersek, kanunu halasız çıkarma imkânını 
lütfetmiş olursunuz, minnettar kalırım. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, Cumhuriyet Se
natosunda tekriri müzakere usulümüz maalesef 
yoktur. Ancak, hata düzeltmesi şeklinde bir im
kânımız vardır. 

ORMAN BAKANI İSA HİSAN BİNGÖL 
(Muş) — İstirhamım odur, lütfedersiniz. 

BAŞKAN — O maddeyi tetkik buyurunuz, 
o maddeye uygun bir teklifiniz olursa, işleme 
koymak durumundayım. O madde İçtüzüğümü
zün 76 nci maddesidir. 

ORMAN BAKANI İSA HİSAN BİNGÖL 
(Muş) — Hata tashihi şeklinde arz etsem?.. 

BAŞKAN — İbare, üslûp ve tertip hataları.-
ORMAN BAKANI İSA HİSAN BİNGÖL 

(Muş) — Tertip hatası şeklinde arz ediyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 

ORMAN BAKANI İSA HİSAN BİNGÖL 
(Muş) — Efendim, 7 nci maddede ikinci fıkra
nın beşinci satırında «Orman tekniker» deniyor, 
«Orman teknikeri» olacaktır. Devam ediyor 
«Ziraat teknisyen» eliyor, «Ziraat teknisyeni» 
olacaktır. Arzım bu iki husustur. 

BAŞKAN —• Efendim, Komisyonun tekabbül 
etmesi şartıyle değişikliği yapabilirz. 
Komisyon kabul ediyor mu efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAIIİT 
AL TAN (Çanakkale) —Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu husus za.bıtlara geçmiştir, 
kabul edilmiştir. 

Çerçeve 1 nci maddeyi bu haliyle oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmej'en-
ler.. Çerçeve 1 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 6831 sayılı Orman Kanununa 
aşağıdaki iki ek madde eklenmiştir. 

Ek Madde 2. — 6831 sayılı Kanunda geçen 
Ziraat Vekâleti deyimi, Orman Bakanlığı olarak 
ve aynı kanunun 45 nci maddesinde gecen «Tah
dit Komisyonları» deyimi, «Orman Kadastro 
Komisyonları» olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı?. Yok 

Ek madde 2'yi okunan şekliyle oylarınıza 
arzediyoTum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir 

Ek Madde 3. — Devlet ormanları içinde ve
ya bitişiğinde oturan halkın kalkındırılmasına 
katkıda bulunmak amacıyle Orman Bakanlığı 
emrinde bir fon teşkil edilmiştir. 
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A) Bu fonun gelirleri : 
a) 6831 sayılı Orman Kanıınımnn 31, 32, 33 

ve 35 nei maddeleri gereğince verilenlerle dış 
memleketlere ihraç edilenler ve Devlet Orman iş
letmelerince Devlet kereste fabrikalarına satılan 
tomruklar hariç olmak üzere Devlet orman iş
letmeleri ve kereste fabrika] arından tomruk, ya
rı mamul kereste ve ikinci ürün alanlardan sa
tış bedeli üzerinden % 3 oranında tahsil oluna
cak hisseden; 

b) Orman Genel Müdürlüğü döner serma
yesinden kurulmuş olan fondaki paradan; 

c): 6831 sayılı Kanunun 17 ve 115 nci mad
deleri uyarınca verilecek izin ve irtifak hakları
na dayanılarak yapılacak her türlü tesislerden, 
proje bedeli tutarının % 5 oranında alınacak 
hisseden; 

d) Her yıl genel bütçenin binde birinden 
az olmamak üzere genel bütçeden yapılacak yar
dımdan! 

e)' Orman isletmeleri ve Devlet kereste fabri
kaları senelik safi kârlarından alınacak % 10 
hisseden < 

f )l Faiz, ikramiye ve her çeşit bağışlardan; 
Tevekkül eder. Bu gelirlerin tahsili için dü

zenlenen kâğıtlar Damga Yergisinden ve tahsil 
işlemleri harçtan muaftır. 

B) (A) fıkrasının (a) bendi gereğince alı
nacak hisse, satış bedelinin müşteriden fiilen 
tahsil edildiği ayı taikibedon ay içinde satışı ya
pan Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabri
kaları tarafından fon hesabına yatırılır. 

C) (A) fıkrasının (b) bendinde yazılı fon. 
bütün hak ve vecibeleriyle Orman Bakanlığına 
devredilmiştir. Bu fonda mevcut para, bu kanun
la kurulan fon hesabına kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en geç üç ay içinde öde
nir ve verilmiş olan kredilerin taksitleri de söz
leşmelerindeki koşullar dahilinde Orman Bakanlı
ğınca tahsil olunur. Buna ilişkin dava ve icra ta
kipleri Orman Genel Müdürlüğünce 3904 sayılı 
Kanun hükümlerine göre yapılır. 

O) Genel Bütçeden yapılacak yardımlar, 
en geç malî yıl sonuna kadar fon hesabına akta
rılır. 

D) (A) fıkrasının (c) bendi gereğince alı
nacak hisse, izin veya irtifak hakkı tesisini mü
teakip ilgililer tarafından en geç bir ay içinde 
fon hesabına yatırılır. Yatırılmadığı takdirde 

verilmemiş olan izin veya irtifak hakkı tesisi iş
lemi hükümsüzdür. 

E) (A) fıkrasının (e) bendindeki hisse, 
Orman İşletmeleri ve kereste fabrikalarının yıl
lık genel bilançosunun çıkarılmasını takibeden 
iki ay içerisinde ve iki eşit taksitle fon hesabına 
yatırılırı 

F) İado : 
Dış memleketlere ihracedilen ürünler için 

evvelce ödenmiş bulunan fon hisseleri, Orman 
ve Gümrük idarelerinden alınacak vesikalar ib
raz edilmek şartıyle ürünün ihraç edildiği tarih
ten itibaren altı ay içinde satıcının Orman Ba
kanlığına müracaatı halinde, müracaat tarihini 
takibeden ay içinde fon hesabından iade olu
nu^. 

G) Fon paralarının yatırıldığı banka : 

Bu kanunla teşkil olunan fon paraları Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında Orman 
Bakanlığı emrinde açılacak özel bir hesaba ya
tırılır. Bu hesabın kullanılma şart ve esasları 
Maliye ve Orman Bakanlıkları ile T. C. Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yö
netmelikte tespit edilir. 

H) Fonun kullanılması ve harcamalar : 

Fonun kullanılması bakımından yapılacak 
her çeşit harcamalar, genel muhasebe. Artırma, 
Eksiltme ve İhale kanunları hükümlerine bağlı 
olmayıp, bu fonun kullanılmasına ve borçlandı
rılmalarda ıhangi hallerde faiz alınacağına ve 
bu faizin ıhadlerine ilişkin şekil ve esaslar en 
«•eç üç ay içinde Maliye. Orman. Köy İşleri ve 
İçişleri bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakan
lar Kurulunca onaylanacak yönetmelikte belli 
edilir. 

I) Hesap dönemi ve denetim : 

Fonun -hesap dönemi malî yıldır. Orman 
Bakanı fon ita âmiri olup Maliye Bakanlığınca 
bu bakanlık emrine bir fon saymam tayin edilir. 
Bilanço ve kesirihesap, ertesi yılın Temmuz ayı 
içinde Sayıştaya verilir. Sayıştayca denetim, yö
netmelikteki özellik ve esaslara göre yapılır. 

1) Bu kanunun yayımı tarihinden önce 
satışa çıkarılmış olan ürünlerden (A) fıkrasının 
(a) bendinde yazılı hisse alınmaz. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı efendim?... 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
iB.as.kain, Bakandan sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sorun efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Mad

denin (a) fıkrasında «6831 sayılı Orman Ka
nununun 31, 32, 33 ve 35 nci maddeleri...» de
mektedir. Eski Kanunun esasen 35 nci madde
sinde ; «31, 32, ve 33 ncü maddeler» diye bir 
atıf olduğuna »öre, burada 31, 32, 33 neü mad
deleri saymaya lüzum yoktur. «35 nci madde 
'gereğince» demekle, esasen 35 nci maddenin 
içinde bulunan 31, 32 ve 33 ncü maddeleri içi
ne alan bir durum olacaktır. Bu itibarla «31, 
32 ve 33 ncü maddeler» tabirinin metinden çı
kartılması lâzım. Bir fon ile olduğuna göre 34 
neü maddede de satış imkânı mümkün. Onların 
gelirlerinin nereye sarf edileceği hususu mev
cut olmadığı için, bendeniz «34 ve 35 nci mad
deler...» diye bir önerge verdim. 

BAŞKAN — Bu sora olmadı. Siz Hüküme
te soru tevcih edecektiniz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Cevap
landırıldıktan sonra önergeyi muameleye koyu
nuz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet. 
ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 

— Başkan, burada bir vuzuh vardır, karışıklı
ğı önleme kastı vardır, maddelerin aynen ka
bul ünü istiyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi arz ediyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 3. — 

(a) fıkrasındaki (31, 32. 33) ncü maddelerin 
çıkartılmasını ve 34 ve 35 nci maddeleri şeklin
de değiştirilmesini arz ederim. 

İstanbul ' 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?.. 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 
—• Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Saym Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

ALT AN (Çanakkale) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner

geye katılmıyorlar. Değişiklik önergesini oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
mevenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Madde üzerinde söz istiyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN —, Buyurun Sayın Kalp aklı oğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu maddenin tatbikatında büyük bir güç

lük çıkacağı kanaatindeyim. Birincisi; (d) 
bendinde «Her yıl genel bütcenini binde birin
den az olmamak üzere genel bütçeden yapıla
cak yardımdan;» diyor. İşlemeyecektir muh
terem arkadaşlar. Neden işlemeyecektir?. Ma
liye Bakanlığı gelecek; «Bu sene dardayız, büt
çeyi zor tatbik edeceğiz, tahakkuk ettireceğiz, 
bu parayı veremeyeceğiz.» diyecek. Nitekim 
yıllardan beni. 1961'den beri ben, bu Meclislerde 
Ziraat Bankasına verilecek maliye hesabının 
tam. verildiğine hiçbir sene şahit olmadım. Mil
yonlarca lira Ziraat Bankasının alacağı var
dır. Maliye bir türlü vermez. Kanuna daya
nır; faka.: hisseini vermediği için Hükümet iki
de bir Ziraat Bankasına yüklenir; «Çiftçiye 
yardım yap. yardımı artır, şunu yap, bunu 
yap.» der. Ziraat Bankası da gelir Maliye Ba
kanlığının karsısında el ufalar; «Sen bana his
semi vermiyorsun ki, kanunun emrettiği hisse
mi, bana ayrılan parayı bütçeden almıyorum 
ki. köylüye, çiftçiye yardım edeyim.» der. 
Maliye Bakanlığı; «Sen idare edersin canım, 
sağdan soldan bul.» der; "ödüne, emanet falan. 
uydururlar ve yıllardan beri süregelen bir tat
bikat noksanlığı böylece meydana gelir. He-
r-lniz bunu biliyorsunuz. Benim şahit olduğırm 
kadarıyle 1961 yılından bu yana her yıl yapı
lan bütçe tenkidlerinde her yıl tekrarlanır, fa
lca! bir çaresi de bulunmaz. Aynı yola burada 
da gidiliyor ve aynı şekilde bu kanunun bu 
maddesi de çalışmayacaktı]'; Maliye Bakanlığı. 
bütçesinden bu binde biri vermeyecektir. Bu 

İkincisi; maddenin sonunda «Hesap dönemi 
ve demetim» bölümü var: «Fonun hesap döne
mi malî yıldır. Orman Bakanı fon ita âmiri 
olup Maliye Bakanlığınca bu bakanlık emrine 
bir fon saymanı tâyin edilir.» diyor. Yani Ma
liye Bakanlığı bu fonun harcedilmesinde kendi
sini temsil eden bir eleman koyuyor, fakat ita 
âmiri; yani parayı sarf edecek makam Orman 
Bakanlığı oluyor. 

Devam ediyor: «Bilanço ve ke.sinhe.sap, er
tesi yılın Temmuz ayı içinde Sayıştay a verilir. 
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Sayıştayca denetim, yönetmelikteki özellik ve 
esaslara göre yapılır .» deniliyor. 

Muhterem arkadaş lar ım, bu maddeyi ben 
başından sonuna kada r birkaç, kere okudum; 
bu maddeye gelinceye kadar oları diğer mad
deleri de okudum ; eski kanımda bu fonun teş
kil ine ve nasıl hareedileceğine dnir zabuı hiç
bir büküm yok. Dikkatinizi çekti mj bilmiyo
rum; beıiim dikkat imi su busu çekt i : P lân 
yok, proje yok. sarf yeri yok; «şuradan şu 
parayı , buradan bu parayı toplayacağım.» var. 
Onun. da toplanıp toplanmayacağı arz ettiğini 
gibi meşkûk y a ; diyelim ki, Hazinenin karşı
sındaki diğerlerinin ç.ok kere fırsat ve imkânla
rı Bakanlığın kemli elinde olduğu için. haydi 
müeyyide ku l lanacak ve alacak, bu parayı hu 
fonda toplayacak.. . Gayemiz nedir?.. . Yıl lardan 
beri köy lüyü; yan; orman köylüsünü fukaralık
tan kur t a rmak , ona bir imkân, bir fırsat ver
mek. (ilin ormana ve ağara musadnt nkmıkuıu 
k u r t a r m a k için t edu l e uhm Fon değd mi? Bu 
fon ile sen. bu d a l d a k i , o rmandaki köylüye 
bir şeyler y a p a e a k n n ; bu fon onun için t edu l 
ediliyor, ama Devlet p a ı a s n u n nereyi1 ne şe
kilde saı F odiDeoğl plâna ;il)ve. b ü f e y e yöre 
belli o lmakladır . !ıem de l)ir yıl evv;dhm bel
li o 'mak 'orhr . Ben şimdiye kada r bu tasarıda
ki ruhi hır şmdr ras iamadmi; saûeee «ita âmi
ri Orman Bakanlığıdır .» dimen ama «Onumu 
Bakanlığı bıınnn için şu teşkilâtı kurar , p :Y\a 
oyar. TAFaliyo Bakanlığının rumekabrs i altın
da o'lur.» şeklinde bir hüküm yok... 

O k H İ T ORTAÇ CBuma^ — Bu hüküm bu 
kanuna girer mi. tüzükle halledilmez m i l . . 

Î Î Ü b B Y t N K A B B A K i Y O n k r AYvamhA — 
Bmde hükümle; ' şok . yalnız «İta âmiri Orman 
Bakanl ığ ıAr .» h ü k m ü var. 

Aı kadaski; ını verlerimlen itiraz ediyor lar ; 

Lnsaman ın raz ekenler haklı, ben haksız <yha
r ım; fakat Cahit Ortnç Beyefendi görecekslnA 
gelecek sene bu fonda bu para la r toplanacak. 
teşkilât olmadığı için, bir proje ve plâna da
yanmadığı için sarf edilemeyecek; sarf edilirse 
birçok dedikodusu olacak; «Filân yer neden 
tercih edildi, oraya o yapıldı, falan yere ne
den verilmedi'?» denecek. Evveli ahiri düşü
nülmeden top lanacak olan bu para bizi müsmir 
bir neticeve ı ı las t ı rmavacak ve korkar ım ki. 

milletin paras ı çarçur olacak. Benden söyleme
si, Hüküme t t en tatbikat ı . . . 

Hürmet ler imle . 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
ti yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Hükümet , buyurunuz efendim.. 

OKYiAN B A K A N İ İHA H. BİNGÖL (Muş) — 
kayın Başkan, umar ım ki. orman içi köylerini 
l uukuuhrmak için en müsait ve en mükemmel 
fırsat bu maddeyle Yüce .Meclisler ta raf ından 
kv te ü m ü k t e d i r . 

Hazinenin, genel bütçenin belirli nispetini 
vermeyeceği kusımu beyan edi ldi : Bu bir tasar
ru f tu r ; gelecek hükümet le r in tasar ruf lar ına 
ki günden ipotek koymak mümkün deği ldi r ; 
verir vermez bilemem, amma «Bugün vermeye
cek.» hükmünü get irmek de mantığın kabul 
edilebileceği bir husus değildir. 

Yine işaret buyuruh lu denildi ki «Bu fon ku
rularak, keyfî bir t asar ruf olacak ve ondan 
sonra, da bunun nereye verileceği düşünülme
yecek...» Muhterem arkadaş ıma şunu arz et
mek is ter im: 1595 saydı Teşkilat Kanunumu
zun 2 ne i maddesinin 17, 18 ve 10 ucu fıkraların
da saıulıatle bunlar yazılıdır. Şu anda. orman -
köy ilişkilerini tanzim eden ()r - Koy Genel Mü-
b .A!ünümüzün iki k<">y için 2Lo milyon liralık 
nrok si hazırdır . Biz kaynak arıyoruz, etütleri
mizi yapt ık , hazır ladık, imkân a r ıyoruz ; bula
bildiğimiz kaynağı bu ra la ra tahsis edeceğiz. G00 
milyon verin, 1 milyar ver in ; daha sonra size 
bir sene içinde bunların sarf yerlerini arz (de
lim. Hizmet hazır, para bulma güç. 

Bu. madde bu iminim verecekt i r ; Yime 
Meclislerin bu lütfuna miımettaı ve mütmmk-
kiz olacağımızı saygıyle arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi , okunmuş bu lunan 
sekliyle ovlasauıza arz ediyorum. Kabul eden
ime... Kabııi etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, bu maddeyi takiben -1 neü ek 
madde olarak bir madden in tedvinini ta lep 
eden. bir önerge var, t akdim ediyorum efendim. 

Sayın Başkanl ığa 
Görüşül mebde olan 258 S. Sayılı Orman 

Kanununun bâzı maddeler inin değiştirilmesi ve 
bu kanunu 2 ek madde ile bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısına aşağıdaki bu-
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suslarm ek madde 4 olarak ilâvesini ara ve 
teklif ederim. 

•Sinop 
Nazım İnebeyli 

«Ek madde 4 - 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 3 neü ve 24 neü maddelerine göre orman 
rejimine alman sahalar ile orman yetiştiril
mek üzere sınırlanan bölgeler içinde şahısların 
özel mülkiyetinde olup da orman bütünlüğü
nün korunması için Devlet ormanlarına katıl
masında zaruret bulunan tarım arazisinin sa
tın alınması maksadıyle, Orman Bakanlığı büt
çesine her yıl 10 milyondan az olmamak üzere 
gerekli ödenek konur.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayın Ko
misyon okunmuş bulunan önergeye katılıyor
lar im efendim ? 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (Muş) 
—• Katılıyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALTAN (Çanakkale) — Uygun mütalâa ediyo
ruz efendim . 

Lehinde, aleyhinde konuşacak.. 

KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Tabiî Üye) — 
Müsaade eder misiniz Sayın Baışkan"?. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendini. 

KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Tabiî Üye) — 
Sanırım ki bu önergenin yeri bundan evvelki 
maddenin münasip -bir fıkrası idi. Oı ada. Sa
yın Öztürkçine'nin müdahale ettiği; «Genel büt
çenin. binde birinden az olamaz,» hükmü, mese
lâ bu sene bütçesi için 62 milyonu ifade etmek
tedir. Halbuki, daha evvelki Orman Kanunun
da, bütçeler için her sene verilmesi gereken 
bir vecibe olarak 30 milyon lira geçerdi ve 
senelerden beri her hükümet tarafından bu pa
ra tahsis edilmezdi, ve münakaşa konusu olarak 
gelirdi. 

Yine bunun bir canlı örneği vardır; 222 sa
yılı Millî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim hizmetle
ri için belirli maddesinde; «Bütçenin c/c 3'ün-
den az olmamak üzere şu kadar para konur-.» 
der. Hiç bir bütçede 'bu para konamamıştır; bir 
tek sene hariç ve her sene Bütçe Kanununun 
genel maddeleri arasında bu tip özel kanunların 
genel bütçe için bir yükümlülük getiren mad
deleri işlemez diye, genel bütçe kanununa mad
deler ilâve edilir ve her sene biz bunları bura-
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da münakaşasız kabul ederiz. Çünkü, genel büt
çenin imkânları; gelirleri ve giderleri analiz; 
edilirken bunun bir zorunluluk olduğu hük
müne iştirak ederiz. Bir iki arkadaşımız çıkar; 
«Bu para ela konmamıştır, ,şu para da konma
mıştır,» der ve konamaz. Gerçek budur, ger
çek Sayın Öztürkçinenin işaret ettiği istikamet
tedir. Buna rağmen, Sayın Bakanın müdahale 
ettiği gibi, bu bir iy| niyet gösterisidir, 
iyi niyet alâmetidir. Öncelik verebilen hükü
metler bu parayı ayırsın, hiç bir mahzur yok
tur. 

Şimdi bu, işlemeyecek bir madde olarak bu 
kanuna bu müzakerenin bu saatinden, sonra ; 
(Sıhhati hakkında endişelerimi ifade etmek 
zorundayım) yeni bir madde ihdasının uygun 
olmayacağı kanısındayım. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 'önergenin aleyhinde konuştu

nuz efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Tabiî Üye) — 
Evet. 

BAŞKAN —• önergenin lehinde Sayın Kut
lar. buyurun, efendim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Konuşmakta okluğumuz tasarı, mevcut or-
<nıanların tespit ve tescili bakımından hakika
ten önemlidir. Boy]o bir tasarı getirilmesin
den dolayı Hükümete teşekkürlerimi suna
rını . 

Sayın İnebeyli'nin ek geçici madde olarak 
verdiği önerge hakikaten yerindedir; çün'kü 
bu tasarının noksanını ikmal ediyor. Bu mad
de ile biz, ormanları genişletme imkânını bu
lacağız. Sayın Bakan belirttiler; Türkiye de 
orman çok. Orman çok; ama orman muayyen 
bölgelerde çoktur, muayyen bölgelerde yok
tur. (Güney - Doğu Anadolu baştan başa 
kurak boztepelerdeın İbarettir. Doğu yine 
öyle. Sırası ile size sayayım; Gaziantep, 
Urfn, Mardin, Diyarbakır ve Siirt tamamen 
çıplak tepelerden ibarettir. Biz bunun bir 
örneğini verdik; Gaziantep'te Ağaçlandırma 
Derneğine il olarak, belediye olarak yaptığı
mız yardamılarla hakikaten bir örneğini ver
dik. Bugün Dürükbaba, Yelllgedik, Hum anız, 
R .id art epe ağaçlandırılmıştır; ama bu, orada-
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ki mahdut imkânlarla tamamlanamıyor. Dev
letin de bilhassa isimler konusunda kalkışı 
O'klıığıı takdirde- bunlar genişler ve yalnız 
Gaziantep değil, bir Urfa'ya, bir Mardin'e, 
'bir Siirt'e bir Diyarbakır'a ; hattâ Ankara'nın 
otrafı bozt epelerden ibarettir, buralara sunî 
ormanlar yaparak, hem memleketin havasını 
değiştiririz, hem de ••»rmanlaştırmayı tekmil 

. 'etmiş oluruz, memleketi yeşil bir cennete çe
virmiş oluruz. 

Bu bakımdan bu maddeyi önemli buluyo
rum. Kabulünü istirham eder, hepinize saygı
larımı sunarım. 

ALİ SAKİR AĞANOİLU (Trabzon) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin lehinde 
ve aleyhinde konuşuldu. Başjka söz vermek 
imkânımız yoktur, Sayın Ağan oğlu. 

ALİ SAKİR AĞANO .LU (Trabzon) — 
Sayın Başkanım daha evvel kabul edilen mad
de ile çelişki teşkil ediyor, onun için söz 
işitiyordum. 

BAŞKAN ~^ Fikirler ifade edildi efendim, 
oylarınızla halledeceksiniz. 

Sayın İnefoeyli'nin tasarıya ek 4 ncü mad
de olarak ilâvesini istediği önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaimi edilmiştir. Tasarıya ek 4 ncü madde 
olaralk ilâve edilecektir. 

Çerçeve 2 ne i maddeyi son kabul edilen 
ek madde ile beraber; 

«Madde 2. — 6S31 sayılı Ormanı Kanunu
na aşağıdaki üç ek madde eklenmiştir.» sure
tiyle oylarınıza arz ediyorum. Kafoni eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 6831 sayılı Orman Kanunu
na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

Geçici Madde 6. — Bu kanunun 64 ncü 
maddesindeki kuruluş kredisi için 15 yıl müd
detle Tarım Baaknlığı bütçesine miktarı 
2 500 000 liradan aşağı olmamak şartıyle Tür-
jkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası sermayesi
ne mahsuben ayrıca konulan tahissatm, 1974 
malî yılından itibaren 15 yıl müddetle Or
man Bakanlığı bütçesine miktarı her yıl 
5 000 0O0 liradan aşağı olmamak şartıyle 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası serma
yesine mahsuben konulmasına devam olu
nur. 
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I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Sayın Öztürkçine, buyurun 'efen
dim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanfoul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Geçici 6 ncı madde; «Bu kanunun, 64 ncü 
maddesindeki kuruluş 'kredisi için 15 yıl 
müddetle Tarım Bakanlığı bütçesine miktarı 
2,5 milyon liradan aşağı olmamak şartıyle...» 
diyor. 

Şimdi, bundan 17 sene önce kabul ettiğimiz 
Orman Kanununun 64 ncü maddesinde de 
« ... Ziraat Vcıkâkıtl bütçesine miktarı 2,5 mil
yon liradan aşağı olmamak şartıyle Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası sermayesine mah
suben ayrıca tahsisat konur.» diyor. Acaba, 
bu 64 ncü madde rahatlıkla işletildim! ki, 
biz Orman Balkanlığı bütçesine her yıl 15 sene 
müddetle ve 5 milyon liradan da aşağı olma
mak şartıyle bir aktarma yaparak aşağı - yu
karı her yıl 7,5 milyo,n lira tutarında bir 
parayı Ziraat Bankası sermayesine mahsuben 
koyacağız!. 

Şimdi bu duruma göre, birinci 15 yılın üze
rinden geçelj 2 yıl oldu, ikinci bir 15 yıl bu
nun uzatılmasının sebepleri nelerdir ve birinci 
15 yılda 64 ncü madde ne şekilde uygulanmış
tır? Bunun esasını bilelim ki, bu geçici mad
de üzerinde ona göre oy kullanalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öz-

türk etine. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 

üye? Yok. Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kaıbul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Üçüncü çerçeve madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kafoul edilmiştir. 

ıMaddıe 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAıŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaıbul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kamun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isiteyen sa-
r ym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum.'Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mıişıtir. 
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Sayın üyeler, 6831 sayılı Onman Kanunun un 
bâzı maddelerimin değiştiri lmesine ve bu kanu
na üç ek madde ile bir geçici madde eki erime
sine dair kanun tasarıs ının müzakeresi bitmiş
tir. Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz isteyen 
sayın üye var mı? Yok. 

Tümünü oylarınıza arz e diyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. Açık 

oylaması bundan sonraki birleşimde yapılacak

tır . Saym Bakan söz mü is t iyorsunuz? 

ORMAN B A K A N İ İSA H. BİNGÖL 
— Yüce Senatonun gösterdiği büyük ilgly 
ranlar ımı, minnetlerimi ve saygılarımı ar 
rim. 

BAŞKAN Etendim, 24 . 5 . 1973 P 
be günü saat 15,00'te Türkiye B ü y ü k 
Meclisindi Birleşik toplantısı vardır . Sayı 
le-re duyurulur . 

Bir ler imi 23 . 5 . 1973 Çarşamba erin 
13.00'te top lanmak üzere kapatıyorum:. 

'Kapanıma saati : 20,25 

(Muş) 
e şük-
z ede-

erşem-
Millet 

n üve-

m./ 

• iSOEULAîl V E C E V A P L A R I 

YAZILI SOEC VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'tun, İsieınbul Adalar İlçesi Em
niyet Amirliğinde 23 Xisan 1973 günü vukuba-
lan hadiseye dair soru önergesi, İçişleri Bakanı 
Mukadder Öztekinin yazılı cevabı (7/122) 

3 .. 5 . 1973 
Cumhuriyet Seuaıtosu Başkanlığına 

Aşağıda vazıh hususların Sayın İçişleri Ba
kanı ta raf ından acele olarak vo yazılı olarak 
cevaplandırı lmasına tavassut lar ınızı rica ede
rim. 

Cumhur iye t Senatosu 
İs tanbul Üyesi 

E rdoğan Adalı 

1. — Yüksek öğrenim talebesi olan ve ha
len İs tanbul Adala r İlçem Adalet Par t is i Genç
lik Kolu Başkanı bulunan Mehmet Karsan 'a 
27 Nisan 1973 Cuma güııü gö türü ldüğü Adalar 
Emniye t Amirl iğinde dayak at ı lmışt ır . ' 

2. — İş bununla, da kalmamış, aynı şahıs 
a r adan üç gün geçtikten sonra 30 Nisan 1973 Pa
zartesi günü savcılığa sevk edileceği gerekçesiyle 
İ s t anbu l Emniyet Müdür lüğüne götürülmüş ve 
maalesef orada da her odada ayrı ayrı olmak 
üzere dayak atılmış ve kendisine en ağır şekil
de küfür edilmiştir. Bi lâhare savcılığa sovk 
edilmiş ve savcı ta raf ından serbest b ı rakı lmu-
tır. 

3. — Mağdurun bir haf ta işinden kalacak 
şekilde dayaik yediği Adlî Tabip ta raf ından ve

rilen raporla tes r i i edilmiş bulunmaktadı r . 
4. — Hadise her vö rüv le elim ve Devle 

-in u t a r 1 ^ 1 - , E m r 
re glin vatandas-n emnr uma 

îi a vakumlu o i an ve 

ırı emi 

ılü olan ve Devlet memuru ulan 
bilhassa, va tandaş ın c-nmiyethü teminle mükel
lef ve aklığı maaş ve araçları vatandaşın verdi
ği vergiden karş ı lanan yani vatandaşın ke-ıö'i-

.yette hissetmek için külfetine katlrııri:-
toı n:.r teşkilât ta va tandaş ın hayvanlara dahi 
reva, görülmeyecek şekilde dmrtileori Devirt 
fikri ile en basit şekilde kabili telif değildir, 
Bu hadise İ s tanbul Emniyet M A l ü r ü ğ ü m Y ne 
ilk hadisedir, ne de son hadisedir. Bakanlıkça 
da bilinen bu hakika te ait şikâyet, dosyaları 
Ci ruhur iye t Savcılığı Soruşturma Bürosun da
dı r. Bu durum karş ı s ında ; 

a) Kaza dahil indeki va tandaş lar ın emniye
tinin başsorumlusu olarak Adalar Kaymakaml ı 
ğınca hadiseye seyirci kalınmasının sebebi ne
d i r ! 

b) Mağdur , bir siyasî par t in in Gençlik Ko
lu Başkanı olduğu, b ü t ü n muhit te bilindiğine 
göre seçimler arifesinde bu muamele ile özel 
bir gaye ini güdülmektedi r v 

e) Bu ağır muamele dolayısıyle herhangi 
bir takibat yapılmış ve Adalar Emniye t Amirli
ğinden lüzumlu soruş turma yapılmış mıdır"? 
Ye failler hakk ında ne gıibi bir işlem yapılmış
tır0? Veya yapı lacakt ı r i1 
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id) İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bu ve 
buna benzer hadiseler daha ne kadar devanı 
edeceği hakkında Bakanlığın görüş ve kararı 
nedir ? 

'Bıı hususların Sayın ve bitaraf İçişleri Ba
ka nı t .a rafı n dan ee va p 1 a ndı nlmıa sini... 

T. (A 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü. 
Daire : Personel 
Şube : 3. B. 3. 

Cıı nhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İl:«û : 5 . 5 . 1973 gün ve Genel Sekreterlik 
KanınnliM- Müdürlüğü 1393 - 343, 7/122 sayılı 
yazıya. 

Cumhuıiyeî Senatosu İstanbul Üyesi Sayın 
Erdoğan Adaklım. İstanbul Adalar İlçesi Em
niyet Amirliğinde 27 . 3 . 1973 günü vııkubıı-
lan hadiseye dair Bakanlığıma yönelttiği 3.5.1973 
günlü yazılı soru önergesi incelenmiş ve sonucu 
aşağıya çıkarılmıştır. 

1. — Büyük Adakla içkili bir lokantayı ea-
bştıran Mrbmet Karsa ıra, görevli polis menıur-
lan tarafından. lok,aıntamn kapanma saatinin 

geldiğinin ihtar edilmesi üzerine, adı g'eçenle 
görevli polis memurları arasında tartışıma çık
tığı ve M eli m ot Karasau'm karakola davet edil-
diği; 

2. — Görevli polis memurlarından birisinin 
görevi sırasında kendisine karşı geldiğinden ba
hisle Mehmet Karsaırdan davacı olması üzerine 
adı geçenin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve 
oradan da. Adliyeye sevk edildiği; 

3. -— Mehmet Kar san'm da kendisinin kara
kolda ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, gö
revli polis memurları tarafından dövüldüğü id
diası ile bir yandan C. Savcılığına., öte yandan 
Adalar Kaymakamlığı, İstanbul Valiliği ve Ba
kanlığımla başvurarak şikâyette bulunduğu an
laşılmıştır. 

Adı geçenin şikâyetinin idarî yönden tahki
ki için İstanbul Valiliğine gerekli emir verilmiş 
ve soruşturma başlatılmıştır. 

Soruşturma sonunda düzenlenecek fezleke
ye göre kanunî gereği yapılacaktır. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İdi si e; i Baıkanı 

i>0<( 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
67 NCI BİRLEŞİM 

22 . 5 . 1973 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu .'Malatya Üyesi 

Hamdi özer'in Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye 
si Nejat Sarlıcalı'mn, Türkiye Sınaî Kalkınma, 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yildız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in Türk Hava Yollarına dair. Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifaıt Öztürkiııe'nin, Türk sporunun durumu
na dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
rusu (6/19) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, sporcularımıza dair, Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'mn, tarım ürünlerinin fiyatlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/18) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yasak
lanmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/20) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A . HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 
ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulan O e cici 
Komisyon raporu (M. Meclisi: İ /583; C. Sena
tosu : 1/188) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 
1 2 . 5 . 1973) (Bitiş tarihi : 26 . 6 . 1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in. demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/5) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret. Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10'46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 
1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'inj Anayasanın 78 nci maddesi muva-

(Devamı Arkada) 
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cebesinde Bolu Çimento Fabrikası idare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, istanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
'Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı (kararları (Da-
ğutma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le istanbul'da vukubulan yangınlara dair Se
nato araştırması isteyen önergesi (10/4) 

7. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 . 1973) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak, Şubat 1973 ayları
na ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Senato
su Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
(5/9) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi 
15 . 5 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Yem kanunu tasarısının Millet Mecli 
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena 
tosu Tarım, Anayasa ve Adalet ve Bütçe v( 
Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak sure 

tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi : 1/626; Cumhuriyet Senatosu : 1/190) 
(S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 
(Bitiş tarihi : 6 . 7 . 1973) 

2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni Âe 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal işler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 2/551; C. Senatosu : 2/50) (S. Sayısı : 
259) (Dağıtma tarihi: 12 . 5 . 1973) (Bitiş tari
hi : 2 . 8 . 1973) 

3. — Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 
hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair olan 7380 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/249; Cumhuriyet Senatosu 1/195) (S. Sayı-

! sı : 262) (Dağıtma tarihi: 16 . 5 . 1973) 

4. — 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı ilköğre
tim ve Eğitim Kanununun değişik geçici 5 nci 
maddesinin uygulama süresinin 10 yıl uzatılma
sına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 

i kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
I Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 
I raporları (Millet Meclisi 1/512; Cumhuriyet. 
I Senatosu 1/196) (S. Sayısı : 263) (Dağıtma 
| tarihi : 16 . 5 . 1973) 


