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I. - GEÇEN TU 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil, Türkiye Ta- I 
rım - İş Sendikasının grevi; 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata, bedelinin 
tam,amı alındığı halde teslim edilmeyen traktör
lerin yolsuz işlemlere meydan verilmeden teslimi; 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur Sök
men, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerin üçte 
birinin yenilenmesi konularında gündem dışı 
birer demeçte bulundular. 

Sayın üyelerden bazılarına izin ve 
Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan 

Hakkâri Üyesi Naci Cidal ile, 

Ordu Üyesi Şevket Köksal'a tahsisatlarının 
verilmesine dair Başkanlık tezkereleri kabul 
olundu. 

T. B. M. M. eski üyeleri hakkında kanun 
teklifinin tümü açık oya sunuldu; oyların ayrı- j 
mı sonucunda tetklifin .kabul olunduğu ve kanun- J 
lastiği bildirildi. j 

21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Asker- I 
lik Kanununun 59 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle j 

SOKU! 

Yazılı sorular 

'1. — Cumhuriyet Senatosu Tahiî Üyesi Meh
met Özgüneş'iu. Kayseri S. S. Oto Tamircileri 
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine dair 
yazılı soru önergesi, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığına, gönderilmiştir. (7/231) 

2. — Cumihuriyet Senatosu Ankara Üyesi I 
Hıfzı Oğuz Bekatamın araç ihtiyaç belgesine 
dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/232) I 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'iim, un fiyatlarının dondu
rulmasına dair yazılı soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/233) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 7 Mayıs 1974- tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde çıkan bir habere dair yazılı soru | 

ANAK ÖZETİ 

görüşülmesi onaylanarak, maddeleri ve tümü 
kabul olundu, tasarının kanunlaştığı bildirildi. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara 
İmar Limited Şirketine dair Senato Araştırması 
isteyen önergesinin (10/2) görüşülmesi Hükü
met yetkilisinin; 

Ankara Üyesi Yiğit Köker'in. Sosyal Sigor
talar Kurumunun içinde bulunduğu duruma da
ir Senato Araştırması isteyen önergesinin (10/3) 
görüşülmesi ilgili üye ve Hükümet yetkilisinin: 
Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeni ile 
ertelendi. 

Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Rapo
ru (10/46) görüşüldü. 

4 . 6 . 1974 Salı günü saat. 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16.20'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkaııvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Mehmet Ün aldı Bahriye ÜçoJc 
Kâtip 
Bingöl 

Arif Hikmet Yurtsever 

LAR 

I önergesi. İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/234) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, gecekonduların meşru-
laştırılmasmda tarih sınırının belirtilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi. İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/235) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Mü
min Kırlrnıu. Devlet Planlama Teşkilâtında 
sözleşmeli çalışmakta bulunan personele dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/236) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, kayısı ürününe dair yazılı soru 
önergesi. Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/237) 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'iu, Savaklı köyü halkının iskânına 
dair yazılı soru önergesi. Köy İşleri ve Koope-

I ratifler Bakanlığına gönderilmiştir, (7/238) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Çamlıca (Kaâtafluonu) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 64 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 
Devlet Üretme Çiftliklerinde devanı eden grev 
hakkında gündem dışı demeci ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut ÖzaVın cevabı. 

BAŞKAN — 'Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nm 
gündem dışı söz talebini okutuyorum. 

Cumıhuriye't Senatosu Başkanlığına 
Devlet Üretme Çiftliklerindeki grev hakkın

da, konunun âcil yönü nedeniyle, gündem dı
şı kısa bir konuşma yapmama izninizi saygı ile 
rica ederim. 

A nk ara Senato rü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, aynı ko
nuda 2 söz 'talebi daha vardır. Sayın üyelere 
sıra ile söz vereceğim. 

.Sayın Hıfzı Oğuz Bdkata, buyurun. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; 

Derhal el konulmadığı takdirde, daha da bü
yük bir felâket 'halini alacak bir grev olayını 
acele mahiyeti nede?ıîyle yüksek huzurunuza ge
tirdim. 

Şu elimdeki gazete; 3 Haziran 1974 tarihli 
Milliyet Gazetesidir. Bir büyük fotoğraf gö
rüyorsunuz. Bu fotoğrafta Devlet Üretme Çift
liklerinde sütlerin toprağa nasıl döküldüğünü 
gösteriyor. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin diğer yerlerin
de de 20 güne yakın süre içinde, «bir hesaba gö
re 2 milyon kilo sütün ihciba edildiği, toprağa 
döküldüğü sövlen mekt edir. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Devlet 
Üretme Çiftlikleri işyerlerinde 1<6 Mayıs 1974 
tarihinden bu yana grev var. Grevin mahiyeti, 
çeşitli yönlerden şöyle anlatılıyor: (Bu çiftlikler-
deJki işçiler iki sendikada toplanmışlardır: Top-
ra'ksu Sendikası, Tarımı - İş Sendikası. Bu iki 
sendika yöneticilerinin ar allarında ihtilâf oldu
ğu da idare tarafından söylenmektedir. 

İdare, her iki sendika işçilerine ayda 350 
liralık !bir zam yapmıştır. Tarım - İş Sendikası 
buna itiraz etmiş ve kendisine mensup işçilere 
400 lira zam yapılmasını istemiştir. İdare bunu 
da kabul etmiş ve fakat aynı 400 liralık zam
mın farkını, eşitliği sağlamak amaciyle proto-
kola bağlamak istemiştir. Tarım - İş Sendikası 
yöneticileri ise 'bu zammın toplu sözleşme ile 
verilmesini istemekte direnmişlerdir. İşte ihti
lâf buradan »büyümdktedir. 

Bu yüzden Devlet Üretme Çiftliklerinin gir
diği milyonlarca liralık zararlardan birkaç ör
nek vereceğim. Günde 100 bin kilodan bugüne 
kadar 2 milyon kiloya yakın süt toprağa dökül
müş, heba edilmiştir. Büyük -sayıda yumurta 
ve diğer ürünler bozulmaya ve çürümeye terke
dilmişlerdir. Grevden ötürü ayçiçeği ekimi ya
pılamamış, yetişmiş yoncalar biçi'lememiş, ım-ey-
va ağaçları ilâçlandırılamamış ve "bunların mev
simi geçirilmiştir. Bütün hayvanların ve fidan
ların bakımları yapılmamış ve zarar milyonları 
aşmıştır. 

Zarar - ziyan her geçen gün büyümekte ve 
telâfi edilemez kale gelmektedir. 

Arkadaşlarım, grev bir hukukî müessese
dir. Anayasada mesnedini ifoulur; 'bu itibarla bir 
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şey demiyorum, fakat hiçbir hukuk müessese
sinde Devlet ve millet malını tahribetmek, için
de çalışılan müesseseye ve millî servete düşman
lık yoktur. Her şeyden önce bu nedenle, Dev
let Üretme Çiftliklerinin her gün büyüyen bu 
felâketten acele kurtarılması şarttır kanısında
yım. Bunun için; 

1. Grev derhal sonuçlandırılmalı, bir çözü
me bağlanmalı; devamı zarurî ise, çözüm biran 
evvel geçtirilemiyorsa ertelenmelidir. 

2. İhtilâf âdil şekilde halledilmelidir. 
3. Kanun dışı hareketler varsa, başka grev

lere örnek 'teşkil etmemesi için cezasız bırakıl
ın almalıdır. 

Bu itibarla, daha fazla milletçe seyirci ka
lınamayacak olan bu hazin olaya hemen son ve
rilmesi için idareyi, kendisine emanet edilen mil
let malını korumaya, işçileri, vatan severlikle 
millî şuura saygıya, sendika yöneticilerini, mil
lete ve Devlete karşı sorumluluk duygularını 
uyanık tutmaya ve bunların hepsinin başında, 
itibarlı bir müessese olan Türk - İşi yapıcı gö
reve davet ediyorum. 

Teşekkür ederim arkadaşlarını. (Alkışlar.) 

2. — Kars Üyesi Yusuf Ziya Aynm'ın Dev
let Üretme Çiftliklerinde devam eden grev hak
kında gündem dışı demeci ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'm cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Ayrımın 
gündem dışı söz talebini •okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Üretme Çiftlikleri iş yerlerinde 2ü 

gündür devam eden grev hakkında gündem dışı 
konuşmama müsaadelerinizi arz ederini. 

Kars Üyesi 
Yusuf Ziya Ayrım 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yusuf Ziya Ay
rım. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhte
rem Başkan, sayın senatörler; 

Uzun yıllar bu müesseselerin gelişmesine 
hizmet eden bir arkadaş -olmasaydım belki de 
bugün bu kürsüyü işgal edip, başta hükümeti 
sonra da si?, arkadaşlarımı uyarmak mecburiye
tini duymazdım. 

Muhterem senatörler, tarım faaliyetleriyle 
diğer sınaî faaliyetler arasında bir fark vardır. 
Tarım faaliyetleri, haftalık, aylık, mevsimlik, 

yıllık, uzun yıllık faaliyetlerdir. Eğer bu faali
yetlere zamanında müdahale edilmezse netice 
daima menfiye doğru gider. Bugün sınaî tesis
lerde de -grevler olmaktadır. Bunların zararları 
yalnız tesis sahiplerinin o günlerde piyasaya 
süreceği malları sürememesi nedeniyle o kârla
rına inhisar etmektedir. Nihayet hammaddesi
ni fabrikaya vermez, stokta kalır. Halbuki zi
raî faaliyetlerdeki grevler hiç de öyle 'değildir. 
Sebze ekmişsiniz; şimdi sizlere soruyorum, bir 
hafta içerisinde su vermediğiniz takdirde bu 
sebzelerden bir fayda, bekleyebilir misiniz? Na
das yapacaksınız zamanında, eğer bu nadası 
muayyen ayı içerisinde tahakkuk ettirmezseniz 
önümüzdeki yıllarda fazla bir verim bekleme
niz mümkün ımüdür ? 

Uzun vadeli tesisler cümlesinden, bugün da
mızlık meyve bahçeleri kurulmuştur. Esasen 
malumunuz olduğu üzere Devlet Üretme Çift
liklerinin kurulma gayesi, Türk köylüsünün iyi 
vasıfta tohumluk, her cins fide ve fidan, damız
lık hayvan ihtiyacının karşılanmasıdır. 

Şimdi, 2ü senede bir damızlık meyve bahçe
si. bir narenciye bahçesi 'meydana getirmişsiniz. 
Bundan 15 sene evvel bütün meyve çeşitlerini 
aynı zamanda, aynı mevsimde bir manav dük
kânının vitrininde görmek mümkün müydü? 
Muayyen mevsime inhisar ediyordu, fakat bu
gün bu çalışmaların halka da intikal etmesi se
bebiyle her mevsimde, her zaman bol bol bu 
meyve ve sebze çeşitlerini bulabiliyoruz. 

Uzun vadeli tesislerden damızlık, hayvan 
mevzuuna gelince : Ben kendi çalıştığım işlet
meye. bir ineğin 2 kilo süt vermesi ile başla
mıştım; bugün o işletmelerde bir inekteki gün
lük süt verimi 20 - 25 litreye çıkmıştır. Orada 
çalışan işçilerden bazıları bana yanılarak yakı
larak anlattılar : «Uzun yıllardır emek verdi
ğimiz, meydana getirmiş olduğumuz bu hayvan
ları, bu meyve bahçelerini şimdi kendi elimizle 
tahrip etmeye kalkıyoruz, buna hükümet niçin 
ilgi göstermiyor, niçin derdimizle ilgilenmiyor?» 
diyorlar. Muhakkak bir şey vardır- arkadaşlar. 
bunun üzerinde durmak lâzım. 

Ne oluyor? İSaym Hıfzı Oğuz Bekata arka
daşımızın da ifade ettiğine göre günde 10Ö ton; 
benim çalışmış olduğum İğdır Devlet Üretme 
Çiftliğinde günde 5 - 6 ton süt israf ediliyor. 
Bunun bir kısmı sağılarak dökülüyor, bir kısmı 
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da sağılmadığı için hayvanlara eziyet veriyor. I 
Çünkü, buzağının bu kadar sütü enim esi müm- j 
•kim değildir. Memeleri şişiyor, sakatlanıyorlar, 
20 senede elde etmiş olduğumuz 'bu hayvanları 
elden çıkaı'mak zorunda kalıyoruz. Günahtır, 
bunun üzerine .eğilmemiz lâzım; ilgili 1 erin şim
diye kadar bunun üzerinde •çoktan, durmaları 
gerekirdi. 

Şimdi, hakikaten iş zamanlarında olduğu za
man k u m u üzerinde durmak biraz fazlaca has
sasiyet olur. Çünkü, Türkiye'de öyle bir hava
nın içerisine girilmiş ki, falan sendika 'böyle 
olursa olur. bunu hükümet tutuyor, öbürünü 
muhalefet destekliyor, kışkırtıyor falan... Me
sele şudur, okullarda ki ilkokul çağındaki ço
cuklarımızın günlük besinlerin; temin için Ame
rika'dan şuradan 'buradan gıda artıkları dile
niyoruz, süt tozu olarak-'dileniyoruz arkadaş
lar, fakat 'bugün maalesef yüzlerce ton süt de 
dökülüyor. Biz pahalılıktan 'bahsediyoruz. Pa
halılığın yegâne çaresi istihsali artırmaktır. Bu 
gelecek içip, Devlet Üretme Çiftlikleri bir ta
raftan ayçiçeği tohumu veriyor. Eğer müessese
ye de tesir etmişse seneye ayçiçeği tohumu da 
noksan olacaktır. Bir taraftan .'buğday tohumu 
da noksan olacaktır. Şayet, kısa bir zaman içe
risinde Hükümet bu meselenin üzerine eğilmez-
se, haşata gitmekte olduğumuz bu devrelerde 
bugün yüzbinleri bulan zarar, milyonları aşmış 
olacaktır. 

Arkadaşımın da ifade ettiği gibi iki tane sen
dika mevcut. Bunlardan birisi önce bir sözleş
me yapmış. Diğer sendika daha güçlü olduğunu 
iddia eder. Fakat bu hususta ben bir şey söyle
yecek durumda değilim. Güçlü mü güçsüz mü 
onu Hükümet bilir. Hakikaten buraya kayıtla
rını getirir güçlü budur, güçsüz ötekidir der bir 
an evvel bunun orta yolu neyse bulur. Memle
ketimiz için çok büyük faydalar sağlamış olan 
bu çiftliklerde çalışan en küçük işçiden en bü
yük memuruna kadar bütün personel büyük fe
dakârlıklar içinde çalışıyorlar, çok anormal 
şartlar içerisinde çalışıyorlar, hiç birisinin de 
ideolojik bir maksadı yoktur. Yalnız vakit ge
çirmeden Hükümetin el atması, bu konuyu bir 
an evvel hal safhasına ulaştırmasını temenni 
eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

S. ----- Cumhurbaşkanınca S. Ü. Halil Tuncun, 
Devlet Üretme Çiftliklerinde devam eden grev 
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hakkında gündem cim demeci ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut ÖzaVın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Halil Tunç'un gündem 
dışı söz talebini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bir süreden beri Devlet Üretme Çiftliklerin

de devam etmekte olan grevle ilgili gündem dı
şı konuşmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halil Tunç 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Halil Tunç. 
HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, kıymetli senatörler. 
Ülkemizin içinde bulunduğu birçok sorunla

ra çözüm ararken elbette siyasî tercihler, sosyal 
tercihler değer taşır ve bu sorunların çözümün
de 1)U tercihlerin ağırlığı olur. Fakat, bazı ko
nularda, bazı sorunların çözümünde eğer siyasî 
tercihler söz konusu olursa o sorunların çözümü 
güçleştiği gibi, o sorunların çözümü giderek 
zorlaşır, sorunlar büyür ve üstesinden geline
mez bir istikamete yönelir. Nitekim işçi hare
ketlerinin sorunları da bu tip sorunlardan biri
dir. Hepinizin bildiği gibi yalnız ülkemizin de
ğil, sanayileşmiş ülkelerin, hele sanayileşme id
diasında olan ülkelerin ekonomik, sosyal ve si
yasal kaderlerini işçi hareketinin tutumu ve 
davranışı belirlemektedir. Giderek Türkiye'de 
de ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasal yapı
sını işçi hareketinin tutumu belirleyecektir. Bu 
denli güçlü bir hareketin sorunlarının çözümün
de elbette meseleleri duygusal açıdan, siyasal 
açıdan değil, sağlam temellere oturtmak, hisler
den ve siyasî kanaatlerden uzaklaştırmak gere
kir. 

Bugüne kadar işçi hareketinin belirli pren
sipleri vardır. Türk işçi hareketi, grevi, son; 
ama son çare olarak kullanmıştır. Bunun sayı
sız örneklerini geçmişte görmek mümkündür. 
Böylesine sorumlu hareket eden, böylesine ülke 
ekonomisini menfi yönde etkileyen her türlü 
davranıştan uzak bir hareketin bazı önerileri 
siyasî düşüncelerle dikkate almmamazlık edile
mez. 

Ülkemizin değil bir ton süt, bir kilo sütü da
hi dökmeye imkânı yoktur, ona ihtiyacımız var
dır. Yalnız son zamanlarda meseleleri ele alışta 
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şartlanmış görüşler, ısrarlı olarak kamuoyuna, 
yüce Senatoya, yüce Parlamentoya yansıtılmak 
istenmektedir. Eğer bir hareket ne kadar ger
çekçi olursa olsun, ne kadar hukukî zemine sağ
lam oturmuş olursa olsun, ne kadar haklı olur
sa olsun, eğer bir siyasî düşünüşe aykırı ise o 
siyasî görüş sahipleri o harekete başka biçimler 
verme, başka kalıplara sokma eğilimindedir. Ni
tekim günümüzün konusu olan Devlet Üretme 
Çiftliklerindeki grev olayı da bunun tipik bir 
örneğidir. 

Sendikalarda toplusözleşmeler hayat dama
rıdır. Hayat damarı kesilmiş bir insan nasıl ya-
şayamazsa sendikalar da toplusözleşmesiz fonk
siyonlarını ifa edemezler. Sendikaların toplu
sözleşme düzeninde fonksiyonlarını ifa edebil
meleri muayyen şartlara bağlıdır. Bu şartları 
yasalar tanzim etmiştir. Son zamanlarda Türk 
işçi hareketinin maksatlı bir istikamete çekil
mesine rağmen geleneksel sorumluluk duygusu 
bu çekişi muayyen bir zaman önlemeye kâfi gel
miştir. 

Çekilmek istenen istikamet şudur. Sınıf kav
gası vermeyen bir hareketin başarıya ulaşama
yacağı ısrarla söylenir. Demokratik rejimlerde 
sınıf ayrılıkları, sınıf çelişkileri, sınıf çekişme
leri vardır. Fakat bunun sınıf kavgasına dönüş
mesini önleyecek kurallar konmuştur. Anayasa
ların, kanunların anlamı da budur. O kuralla
ra riayet edildiği sürece sınıf kavgasına gidil
mez, sınıf çelişkileri, smıf çekişmeleri bir nok
tada, ülkenin ortak menfaatleri noktasında bir
leştirilir. Türk işçi hareketi, Anayasaya, kanun
lara bu derece saygılı olduğu için sınıf ayrılık
larını kabul etmekle beraber smıf kavgasına 
hayır demektedir. O zaman Anayasamızın, ya
salarımızın anlamı kalmaz. Yasaların konuş 
amacı bu smıf kavgalarına gitmemek için ku
ralları koymuştur, o kurallara riayeti şart koş
muştur. O kurallara riayet edildiği gün smıf 
kavgası olmaz, herkes Anayasanın, kanunların 
kendisine tanıdığı haklara saygı gösterirse sı
nıf kavgasının ülkeyi felâkete götürücü geliş
mesinden de kurtulmuş olunur. 

Devlet üretme çiftlikleri konusunda acaba 
yasaların koyduğu kurallara riayet edilmiş mi
dir? Kısaca özetlemek isterim. Kamuoyunda ol
sun, yüce Parlamento da olsun bu konu tama
men siyasî istismar konusu yapılmaktadır. Den

mektedir ki, Türk - İş ya da sendikalar Hükü
meti yıpratmak için bu kabil grevleri teşvik edi
yorlar, grevleri yapıyorlar. Beyler, sayın ko
nuşmacılar benden evvel söylediler, Devlet üret
me çiftliklerindeki grevler eğer maksatlı yapıl
sa, ülkenin menfaatlerine zarar verir. Hüküme
ti yıpratacak bir karakteri yok. Eğer Hükümet 
yıpratılmak istenirse herhalde seçilecek sektör 
Devlet Üretme Çiftlikleri sektörü değildir. Bun
dan daha önemli olan, daha geniş işçi topluluk
larını kapsayan bazı sektörler seçilebilir. Türk 
işçi hareketi, bugüne kadar grevleri hiçbir za
man duygusal açıdan, siyasî açıdan değerlendi
rip, uygulamalarına koymamıştır. Bu bakımdan 
grevin katiyen siyasî yönü yoktur. Tekrar edi
yorum, eğer Hükümet yıpratılmak amacı gü-
dülürse Devlet Üretme Çiftliklerinden önce grev 
yapılması lâzım gelen birçok sektörler var ve 
bunların kanun çerçevesinde yapılma olanağı 
da işçi hareketinin elinde. 

Örneğin kömür sektöründe, örneğin enerji 
sektöründe, örneğin gıda ve tekel sektöründe. 
Ama, felsefemiz değişmeyecektir, grev bizim 
için son; ama son çare olarak kullanılacaktır. 

Gelelim Devlet Üretme Çiftliklerine; Ger
çekten bu işkolunda iki tane sendika vardır. 
Biz de çok sayıda sendikadan şikâyetçiyiz çün
kü işçilerin hak ve menfaatlerini korumada sen
dikaların bölünmesi işçinin aleyhine tecelli edi
yor. 

Hatırlarsınız, bunu demokratik düzen için
de, demokratik rejime, sendika hürriyetine göl
ge düşürmeden bir disiplin altına al aban eğili
minde «sendika hürriyeti gidiyor, işçinin sendi
ka seçme özgürlüğü kısıtlanıyor» diye kıyamet
ler koptu. Bugün sendika rekabeti var diyenler 
ve bundan şikâyet edenler o zaman bir derece
ye kadar sendikaların çoğalmasını önlemek ve 
işçiye gerçekten hizmet edebilecek güçlü sendi
kaları meydana getirecek bir hukukî ortamın 
yaratılmasında herhalde aynı düşüncede değil
lerdi. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin 25 işyerinden 
4'ünde bir sendika diğer, 21'inde ise bir sendika 
yetkili. Bir sendika gidiyor, müzakereye oturu
yor, 050 lirayı kabul ediyor. Sayın senatörler, 
bu işin parasal yönü de yok, şimdi açıklayaca
ğım : Bu işin ne hukukî yönü, ne parasal yönü, 
ne sosyal yönü ihtilâf konusu değil. Bu işin ih-
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tilâf konusu olan yeri, esas politik tarafı şu; 
(onun da nasıl geliştiğini biraz sonra izah ede
ceğim) Türkiye'de şöyle bir çığır acıkmak iste
niyor; Bir sektör düşünün 50 bin kişi çalıştırı
yor, bin kişilik bir sendikayı ya kamu sektörü 
ya özel sektörü yakalıyor, gayet güzel tatlı soh
betler, bir sözleşme imzalattırıyor. 49 bin kişi
lik sendika geliyor (örnek Devlet Üretme Çift
likleri değil, başka örnek veriyorum) işveren 
diyor ki, ben bir sözleşme yaptım bunu imzala
maya mecbursun. Sendika diyor ki, nasıl imza
larım, benim fonksiyonumun anlamı kalmaz, 
ben kendi politikamı hür sendikacılık anlayışı
na uygun olarak kendim (üzerim, taleplerimi 
kendim tespit ederim. Başka bir sendikanın yap
tığı sözleşmeyi imzalarsam benim anlamım kal
maz, benim sendikacılık fonksiyonum tükenir. 
İşveren de verdiğinin çok düşük seviyede oldu
ğunu biliyor, öyleyse sen bunu imzala ikinizle 
beraber ben bir protokolle ek menfaatler sağla
yayım diyor. Bu ımudur sendika hürriyeti, bu 
mudur sendika özgürlüğü ? 

Konumuz olan Devlet Üretme Çiftliklerinde 
de durum bu. Bir sendika sözleşme yapmış, yal
nız ücret ihtilâfı değil, Hükümetin benimsediği 
oö günlük kıdem tazminatını dahi alamamış. 
İşçi çocuklarında eğitimde fırsat eşitliğini sağ
lamada bir menfaat sağlayamamış. Diğer sendi
ka kıdem tazminatlarını, örneğin Hükümet 80 
güne çıkarıyor, ben sözleşmede 80 günü sağla
yacağım diyor. Diyor ki, benim de çocuklarım 
okumak istiyor, benim de çocuklarıma okuma 
olanağı sağlamak için diğer sektörlerde olduğu 
gibi, her eğitim gören işçi için senede muayyen 
bir 'miktar yardım yap diyor. Mesai saatleriyle 
ilgili teklifler yap diyor. İş; uzlaştırma kurulu
na. gidiyor. Devlet Üretme Çiftlikleri bir aracı 
seçiyor, sendika bir aracı seçiyor, bir de taraf
sızlar aracı seçiyor. Prosedür budur. İşveren ara
cıda dahil ittifakla karar veriliyor. Deniyor ki; 
ayda 400 lira zam, kıdem tazminatı 80 güne çı
kacak, bir kısım sosyal yardımlar sağlanacak. 
İdare kabul etmiyor. Nedenini soruyoruz; deni
yor ki, ben sendika arasında farklı muamele 
yapmam. Saygı duyuyoruz, idarenin görevidir, 
elbette işyerinde huzurun bozulmasını istemez. 
Peki diyoruz, onlara da verin. Bizim iddiamız 
yok, eğer bu haklar makulse Uzlaşma Kurulu
nun kararını kabul ediyorsanız, onlara da bunu 
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aynen uygulayın. Uygularız; ama öbür sendika
nın imzaladığı sözleşmeyi siz imzalayın, arada
ki farkı protokolle verelim. Biz daha sözleşme
yi imzalamadık ki, protokolü imzalayalım. O 
safhaya gelmişken ben niçin protokolü imzala
yayım, sözleşme imzalamak dururken diyoruz. 
«Ben, bu konuda kararlıyım imzalarsan imzala, 
imzalamazsan bu işi vermiyorum» diyor. 

Beyler, bugün kaçıncı gününe geldi bilmiyo
rum, ilk günden beri hiçbir grevde yapmadığı
mızı biz yaptık. Ben 10 gündür Sayın Tarım 
Bakanını arıyorum. Ömrümde grevlerde hiçbir 
bakanı aramadım, bakanlar bizi aradı, çünkü 
greve en son çare olarak başvurduk. Greve gi
den riskini alır. Maalesef Bakanla görüşmek 
mümkün değil. 

Başbakanımızı aradım, durumu anlattım. Sa
yın Başbakan; burada ne hukukî bir sorun var, 
ne bir menfaat, sosyal yardım sorunu var; so
run tamamen, daha önce sözleşme yapılan bir 
sendikanın sizin partinizi istismar etmek sure
tiyle işverenleri tehdit etmesi ve işverenlerin de 
o sendikayı onore etmek bakımından bu Devlet 
Üretme Çiftliklerinde milletin malı olan serve
ti heder etme pahasına işi uzatıyorlar, müdaha
le edin dedim. Bugüne kadar yine ses yok. 

Neticeyi özetlemek gerekirse; bugüne kadar 
Devlet Üretme Çiftlikleri bize talep edilen bu 
haklarda sorumsuzluk var demedi. Kabul ede
lim ; ama illâ diğer sendikanın imza ettiği söz
leşmeyi imza et. Örnek verdim. Bu, hukuk ku
rallarına, hür sendika ilkelerine tamamen ters 
düşer; sendikaların fonksiyonunu ortadan kal
dırıcı bir davranıştır. 

Siyasî yönünü daha fazla açıklamak istemi
yorum ; sırası geldiğinde onu da açıklarım. Biz, 
her halükârda, grevlerin ertelenmesi yol değil, 
geçici tedbirdir bunlar, aslına çözüm bulmalı 
ve grevleri erteleyip meseleyi hallettik gibi ka
muoyunun karşısına çıkmak yolu seeilmemeli. 
Biz talimat verdik. 

Sütlerin dökülmesine gelince; sütler kulla
nılmadığı için, sevkedilmediği için ekşiyor, ko
kuyor. Kullanılmaz hale gelen sütler kaplar dol
duğu için dökülüyor. Biz kesin talimat verdik, 
sütler dökülmeyecek inekler sağılacak ve gre
ve katılan kadar, greve katılmayan işçi var. Bi
zim telkinimizle ineklerin, hayvanların asgarî 
bakımını sağlamak için bunlar işyerinde hizmet 
görür. 
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Sayın senatörler, ben meselenin politik is
tismar konusu yapılmasına taraftar değilim. 
Söylediğim gibi, işçi hareketleri muayyen nok
talardan sonra politikaya alet edilir, politikaya 
kurban edilirse; Türkiye'nin geleceğinden endi
şe duymak gerekir. İşçi hareketi bir talebe ha
reketi değildir, işçi hareketi; toplum içindeki 
derneklerin, diğer grupların başvurduğu bir ha
reket değildir. $ İşçi hareketinin tabiatında hır
çınlık vardır, işçi hareketinin tabiatında top
lum psikolojisinin verdiği bazı gelişimler, ülke
yi bazı noktalarda ekonomik buhranlara, eko
nomik çıkmazlara götürebilir. Türk işçi hare
keti, işbaşında hangi siyasî iktidar olursa ol
sun; onu ülkenin mutluluğu için desteklemeye 
kararlıdır; ancak işçiyle ilgili bir hakkın kulla
nılmasında siyasî partiye çelme takılıyor isnadı 
yapılacak diye de susacak, cesaretsiz oturacak 
değildir. Hangi parti işbaşında olursa olsun, iş
çi haklarını almada şimdiye kadar takip ettiği
miz anapolitika olan politikamızı takip edece
ğiz. Aegarî ücret politikasında bu böyle olacak, 
çalışma sürelerinin 5 güne indirilmesi konusun
da böyle olacak, toplu sözleşmelerde böyle ola
cak. 

Ben, Sayın Tarım Bakanımızdan rica ediyo
rum; mesele böyledir, müdahale etsin. Biz hu
zurunuzda söz veriyoruz bir saat sonra mesele
yi bitirmek kararındayız, yeterki daha evvel 
anlaştığımız şekilde bu meseleyi sonuçlandıra
lım. Biz Umuim Müdürle anlaştık, Umum mü
dür tamam dedi, yalnız Bakanının muvafakati
ni alayım dedi; ama 4 gündür Bakanının muva
fakatini bize bildirmedi. 4 gündür, günde 10 de
fa Umum Müdürü ararım, Bakanımla görüşe
medim der. E., düşünün artık memleketin mil
lî servetini işçi mi heder ediyor, işçi mi ziyan 
ediyor yoksa; memleketin millî servetini umur
samaz bir tutum içinde, cebinden çıkmadığı için 
yetkililer yahut sorumlular mı heder ediyor? 
Bunun insafını, bunu değerlendirmesini siz sa
yın senatörlere bırakıyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (A. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı, buyurunuz efendim. 

Sayın Bakan, bir dakika müsaade eder misi
niz? Efendim, 30 Mayıs 1974 tarihli 63 ncü bir
leşimde aynı konu üzerinde Kayseri Üyesi Sa
yın Hüsnü Dikeçligil'de konuştular. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Erzurum Milletvekili) 
— Teşekkür ederim efendim. 

Muhterem Başkan, Yüce Senato'nun değerli 
üyeleri; 

Kamuoyumuzu 20 gündür işgal eden ve bi
raz evvel 3 konuşucunun ve geçen haftada bir 
başka konuşucunun değindiği Devlet Üretme 
Çiftliklerindeki grev mevzuunda Bakanlık ola
rak ve Hükümet olarak durumu Heyetinize arz 
etmek istiyorum. 

Grev, yasalarımızla getirilmiş kanunî bir 
müessesedir. Her grev bir zarar getirir. Zarar 
getirmeyen grev yoktur. Fakat, grev müessese
sinin zararları, faydalarına mukayeseyle az gö
rüldüğü için yasalarımıza girmiştir ve grev işçi 
haklarının korunmasında temel müesseselerden 
biridir. Dolayısıyle, grev yapılmadan bir toplu
sözleşme düzeni götürmek gibi bir sistem düşü
nülemez. Grev, en son müracaat edilecek yollar
dan biridir ve bugüne kadarda bizim karşılaş
tığımız grev ne ilk grevdir, ne de son grev ola
caktır. Bu, dünyada da böyledir ve grev mües
sesesi demokratik düzen içinde işçi haklarının 
korunmasında devamlı bir müessese olmak du
rumundadır. 

Bu greve neden gidildi? Bunu Heyetinize kı
saca arz etmek istiyorum. Bu grevin temelinde, 
anlaşmazlığın temelinde tamamen sendikal bir 
rekabet yatmaktadır, başka hiçbir neden yok
tur. İki sendika vardır. Biri TİS, diğeri Tarım -
İş. Bu sendikalar bundan evvelki sözleşme dö
neminde de aynı şekilde bir rekabete girmişler
dir. O tarihte, yani bundan iki, iki buçuk sene 
evvel imzalanan toplusözleşmede ki, sıkıyönetim 
dönemi sırasında olmuştu. Tarım - İş yani şu 
anda grevde bulunan sendika daha önce imza
lamış. Şu anda imzalamış bulunan sendika ise, 
imzalamamış ve geriye kalmıştı. Netice gene 
greve gidildi ve o grevin sonunda da bir yere 
varıldı. 

Bir iş yerinde iki tane sendikanın bulunma
sı daima Türkiye'de problemler doğurmuştur. 
Daha evvel vazife gördüğüm Türkiye Petrolle
rinde, sayın senatörlerimiz hatırlıyacaklardır; 
86 gün süren bir Türk - İş grevinin temelinde 
de gene sendikal rekabet yapılmıştır. İki sendi
ka vardır. Tabiî gönül, bu rekabetin memlekete 
zararlı olmayacak bir noktada durmasını ister. 
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Tabiî bunu sadece şundan veya bundan istemek 
değil, bunda herkesin anlayışlı olması gereki
yor. 

Bizim devlet olarak anapolitikamız, birden 
fazla sendikanın bulunduğu bir iş yerinde, sen
dikalarımıza muamelede farklılık yapmamaktır. 
Birini tutup diğerini tutmamak gibi bir politi
kamız yoktur, bilâkis bunun karşısındayız. Ka
nuna göre kurulmuş kâ"ç sendika varsa işveren
ler aynı muameleyi görür. Burada Sayın Halil 
Tüne'un da hiçbir şüphesi olmamasını bilhassa 
rica ediyorum. Bugüne kadarki tutumumuzda 
da sendikalar arasında bir farklılaşma yapma
maya bilhassa itina etmişizdir. Ne olmuştur? Bi
rinci sendika yani TİS dediğimiz Tarım İşçileri 
Sendikası uzun süren bir müzakereden sonra, 
bir noktada uzlaşmaya yanaşmıştır. Kendileri
ne tarım sektörü için hakikaten iyi olacak ve 
senede 350 liralık zam aldığına göre demek ki; 
ortalama günde 18 liraya yakın bir ilâve geli
yor. Her sene günde 18 lira ilâve. Bir sene 18, 
öbür sene de 18 lira. Bu oldukça yüksek bir de
ğer oluyor. Bu tanınmıştır, bunun yanında ba
zı sosyal haklar da tanınmıştır ve bu sendika 
bu toplusözleşmeyi kabul edip. imzalama duru
munda iken. arkadaşlarımız Tarım İş'e de de
mişlerdir ki, gelin çok yerde olduğu gibi, mese
lâ; enerji sektöründe bir kaç sendika mevcut
tur ve aynı sözleşmeyi farklı sendikalar aynı za
manda imzalama gibi bir durumları vardır. Bu 
şekilde böyle bir didişmeye de yol açılmaz. 

İşverenimizin ısrarına rağmen Tarım İş bun
da direnmiştir. Demiştir ki, hayır ben şimdi im-
zalamıyacağım. Kendisine denmiştir ki, «size 
farklı muamele yapmamız mümkün değildir.» 
Bunun üzerine öbür sendika ile toplusözleşme 
imzalanmış, arkasından daha evvel konuşanların 
ifade ettiği gibi uyuşmazlığa gidilmiş ve uyuş
mazlık neticesinde uyuşmazlık kurulunun bir 
zabıtla ortaya bir kararı çıkmış. Biliyorsunuz, 
uyuşmazlık kurullarının kararı istişarî mahiyet
tedir, uyulma mecburiyeti yoktur. İşveren ken
di politikasına uygun olmıyan bir uyuşmazlık 
kararma itiraz edebileceği gibi, işçi sektörü de 
bugüne kadar kendi aleyhine gelmiş uyuşmaz
lık kararlarına da daima itiraz etmiştir. Bu is
tişarî mahiyette olduğu için bu tabiî bir şey
dir. 
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Sayın Tunç, burada kendileri de hazır bulu
nuyorlar. İfade edeyim ben bu arada greve gi
dilmeden önce kendisi ile üç defa görüştüm. Bu 
noktada bir çözüm bulalım dedim. Bunu greve 
götürmiyelim. İnanıyorum ki, bizim geliştirdi
ğimiz çözüm kabul edilseydi, iki sendika ara
sında farklılık yapmadan meseleyi çözerdi. Bu 
çözüme maalesef iltifat edilmemiştir, ben bura
da edilmediğinden dolayı kimseyi suçlamıyorum. 
Yalnız o zaman demişizdir ki, eğer bu çözüme 
iltifat etmiyorsanız bizim yapacağımız baş
ka bir şey yoktur. Çünkü aksinin kabu
lü bizim iş yerimizdeki sendikal dengeyi bozar 
ve sendikalarımıza karşı biz müşkül duruma dü
şeriz. O sendika da ısrar etseydi ve deseydi ki, 
ben de imzalamıyorum, uyuşmazlığa gitseydi ona 
prim mi verelim? Yani uyuşmaya yanaşmayan 
bir sendikaya prim mi vereceğiz bu sistemle? 
Eğer biz sonraya kalan bir sendikayı, bir nevî 
avantajlarla teşvik edersek, ondan sonra Türki
ye'de hiç bir kimse bu çift sendikaların olduğu 
yerde gelip sendika anlaşmayı imzalamaz. Çün
kü sona kalan daha avantajlı oluyor gibi bir 
yanlış çözümün içine gideriz. Ona rağmen ara 
bir çözümle her iki sendikayı da oııore edecek 
ve aralarında hiçbir farklılık olmıyacak bir çö
züm geliştirdik. Bir ara bunun gerçekleştiğini 
zannettim. Bakan olarak, biliyorsunuz Baka
nın burada taraf olarak değil, bir aracı olarak 
vazifesi vardır. Yoksa işverenimiz Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğüdür. Meselenin 
sonuna kadar olumlu bir tutum götürdük. Fa
kat sonunda arkadaşlarımız grevi aldılar, hak
larıdır ve şunu da ifade edeyim. Bu güne kadar 
sürdürülen grev, Türk İş'in ananesinde olduğu 
gibi dürüst, mümkün mertebe zarar vermiyen 
yapıcı bir grevdir. Bunu burada ifade etmek is
terim. Tabiî Kamuoyuna aksedenle fiilî durum 
birbirinden çok farklı. Kamuoyuna 50 milyon 
gibi, 60 milyon gibi astronomik rakamlar akse
diyor : İşte yumurtalar kırılıyor, sütler dökülü
yor gibi sözler ediliyor. Bu, işin sansasyonudur 
Yani bu sendikal hareketlerde bu gibi sansas
yon da yapılacaktır, kamuoyu oluşturması ba
kımından. Ben gerçeği söyliyeyim, bugüne ka
dar bizim tespit edebildiğimiz kadar toplam za
rar 500 bin lirayı geçmemektedir. 

Yalnız Ereğli Demir Çelik grevinde 100 mil
yonun üzerinde bir zarar olduğunu hatırlata-
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yım. Buna rağmen biz en ufak bir zararı istemi
yoruz. Yani bugün Türkiye'de ziyan edilen her 
millî servet muhakkak ki, hepimizin gönlünü 
bir yerde sızlatıyor. Fakat konuşmamın başın
da ifade ettiğim gibi mevcut toplusözleşme dü
zeninde bundan başka bir yol da yok. Grev ta
biî haktır, grev de tabiî ki. bir zarar olacaktır. 
Düzen böyle kurulmuş. Bunun dışında bir yol 
yok. Onun için bunu göğüsledik. Nereye gidi
yor mesele? Ben inanıyorum ki, mesele eğer dı
şarıdan heyecanlanılmaz, kendi normal yolunda 
bırakılırsa bir çözüme gidecektir. Çünkü grev 
aslında çok şeyleri ortaya koyuyor. Grev yap
makla işçi de işveren de. kamuoyu da taraflar 
da bir takım daha evvel bilmedikleri hususları 
öğrenmiş oluyorlar. Ve bilirsiniz grevin belirli 
bir noktasından sonra, meselenin halli imkânla
rı ortaya çıkar. Bu bakımdan ben 20 günlük bir 
grevde, 3 aylık grevlerin Türkiyede devam etti
ği bir dönemde öyle çok uzamış veyahut yanlış 
yola gitmiş bir grev olarak nitelemeyi de bir öl
çüde değerlendiremiyorum. 

Bu bakımdan muhterem üyeler, mesele ken
dini bilen, sorumluluklarını müdrik ve gerek iş
çiye, gerek işverene tarafsız olarak ve işçi sektö
ründeki çeşitli sendikalara tarafsız olarak hare
ket etme azim ve kararında olan bir Hükümetin 
elindedir. Katiyen hiçbir sendikaya, hiçbir dü
şünce ile farklı muamele mevzubahis değildir. 

Sayın Tunç'un ifadesiyle zaten bir inancı
mız teyit edilmiştir. Biz bu gibi hareketlerin Hü
kümeti yıpratma gayesine matuf olduğuna za
ten inanmıyorduk. Ve bunu kendisi işçi hareke
tinin sorumlu bir kimsesi olarak burada ifade 
etmekle, bu kanımızı teyit etmiş bulunuyor. 

Bir noktayı söylüyerek bu hususu kapatmak 
isterim. Sendikalarımıza farklı muamele etme
mekte kararlıyız. Bu kararımız son noktaya ka
dar devam edecektir. Bunda hiçbir taviz verme
miz mümkün değildir. Çünkü bunu yaptığımız 
zaman biz kırılan üç yumurta yerine, iş yerin
de bozulan bir düzen ve işçilerimiz arasında 
devam edecek bir huzursuzluk yolu açacağına 
inanıyoruz. Bu bakımdan farklı muameleye ka
tiyen müsaade etmemekte kararlıyız. Bu çerçe
venin içinde, bu meselenin çözüleceğine de ina
nıyorum. 

Sayın Başkan son olarak sözümü bağlarken 
bir noktaya üzülerek değinmek meeburiyetin-
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deyim. Geçen Cuma günü işaret buyurduğunuz 
gibi burada Sayın Dikeçligil'de aynı mevzuda 
bir konuşma yapıyorlar zannediyorum, cevap 
verdim. Yalnız müsaade ederseniz zabıtlardan 
okuyayım bir yerinde aynen şöyle bir ifade var. 
«Bu ne vurdum duymazlık, böyle Tarım Ba
kanlığı mı olur?. Bu Tarım Bakanı ki. 
100 bin tane traktör yapacaktır, hem din
dar geçinip hem de yalan söyliyen bu insan
lar Devlet idaresinden habersizdir, bilgisizdir.» 
şimdi Sayın Dikeçligil burada ise, kendisine hi
tap edeyim, bu sözlerinizi değerlendirmeğe im
kân bul ama dun. Şu kürsünün şerefiyle de lâyık 
bulamadım. (O. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri' Çünkü bu kürsüde bu sözleri eğer sizler 
söylerseniz ki, hoca geçiniyoruz. İnanıyorum ki, 
Türk toplumuna çok yanlış örnekler veririz. Be
nim geride şerefli bir mazim var. Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin şerefli bir görevini ifa 
ediyorum ve yalancılık sözünüzle benim aramda 
alâka yoktur. O yalancılık sözü bende olmadı
ğına göre bunu bana izafe ettiğiniz için siz ya
lancı durumuna düşüyorsunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Doğru. 
Gazetelerde size ait yazılar var. 

(MDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Gazete
lerin laflarıyle hareket edecek kadar da herhal
de olgunluğunuzu saşirmamanız lâzım. Muhte
rem. hocam size hürmetim vardır.. 

HÜSNÜ DİKLÇLİGİL (KAYSERİ) — O ya
zıları yalanlamanız lâzım Sayın Bakan. 

GİDA - TARIM VL HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Fakat şu 
kürsüde insanla.;' hakkında gazetelerin gelişigü
zel haberleriyle bu gibi isnatlarda bulunmayı si
ze yakıştıramadım. Bu lâfı ben size bir gül ata
rak iade ediyorum ve diyorum ki. Allah şu ha
reketten dolayı sizi affetsin. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan ve değerli 
üyeler. (O. İT. P. ve M. S. P. sıralarından alkış
lar.) 

-/. — Yazifc ile yurt dışına giden Maliye Ba
kanı Beniz BaykaVa Enerji re Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Cahit Kayra'nın vekillik etmesinin uy
gun, görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkiresi (3/îSi) 
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.BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Cumhur
başkanlığından gelmiş iki tezkere vardır, arz 
'•ediyoruz. 

'Cumilıııriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 

Doç. Dr. Deniz Baykal'm dönüşüne kadar; Ma
liye Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Balkanı Cahit Kayra'nm vekillik etmesinin, 
{Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu <arz ederim. 

Fahri 'S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN Bilgilerinize arz olunur 

5. •—• Vazife ile yurt dışına giden Adalet Ba
kam Şevket Kazan'a Devlet Bakanı Süleyman 
Arif Emre'nin vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/463) 

'Cumhuriyet Senatosu. Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Adalet Bakanı 

Şevket Kaz an'm dönüşüne kadar; Adalet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Süleyman Arif Em
re'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş solduğunu arz ederim. 

Fahri 8. Korutürk 
Cum hurb aşka n ı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ncil
ve ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Tarım, Orman, Köy İşleri ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. M esli
si : 2/55; C. Senatosu : 2/73) (S. Sayısı : 354) 
(1) 

BAŞKAN — Değerli senatörler, gündemi
mizle ilgili iki önerge vardır, arz ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin, birinci görüşmesi yapılacak işler 

sırasında mevcut jG831 sayılı Orman Kanununun 
önemine binaen, bütün işlere taikdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim, 

Saygılarımla. 
Ahmet Şener 
Orman Bakanı 

BAŞKAN' — Diğer önergeyi okutuyorum. 
V üksek B aşk a n lı ğa 

G831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü ve ek 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici 
m,adde eklenmesine daâr kanun teklifinin, öne
mine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

(Bütçe. ve Plan Komisyonu 
[Başkanı 

Doğan Barutçuoğlu 

(1) 354 S. Sayılı- basmaıjazı- tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 6831 sayılı 
Orman Kanununun 3-4 ncü ve ek 3 ncü madde
sinin •değiştirilmesine ve 'bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi teklif 'edilmektedir. Bu ka
mın teklifinin öncelikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun teklifinin ivedilikle görüşülmesi
ni kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın senatörler, Tarım, Orman, Köy İşleri 
Komisyonu Biaşkanı Sayın Ahmet Nusret Tuna 
tarafından verilmiş 'bir önerge vardır, arz edi
yoruz. 

Yüks e k B iş ka nl ı ğ a. 
Orman Kanununun 34 ncü maddesinin tadili 

ile ilgili kanun teklifinin müzakeresinde asıl 
komisyon olan «Tarım, Orman, Köy İşleri Ko
misyonu» metninin esas alınarak görüşmelerin 
yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Tarım, Orman, Köy İşleri 
'Komisyonu Başkanı 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN— Önergenin lehinde söz isteyen? 
Yak. Aleyhinde söz isteyen? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Önergenin aley
hinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim 
LCTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Kanunun 'görüşme tekniğinde üç temelden biri 

üzerinde birleşmek lâzım. Bir Millet Meclisi metni 

55 — 
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var. Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonunun 
kabul ettiği metin var ve bir de Bütçe ve Plan Ko
misyonunun kabul ettiği metin var. 

Burada verilen önergede, Tarım, Orman, Köy 
İşleri Komisyonunun metninin esas alınması is
tenmektedir. Halbuki Bütçe ve Plan Karma Ko
misyonunun bir kısmı olan 15 kişihk Senato Büt
çe ve Plan Komisyonu bu kanunu müzakere eder
ken .şu esastan 'hareket, etmiş idi: 

Şimdiye kadar orman köylüsüne vaat edilen, 
fakir halka vaat. edilen kalkınmanın bu yü bütçe
sinde gerçekleşmesi esas alınmış ve bunun için de 
1974 bütçesine ilk 'defa kanunun emri olan bütçe
nin binde biri, yani 82 milyon liralık bir pay 
ayrılmıştır. Bu payın dağıtılmasında ve ta ti: Ata-
tmda orman içi köylülerinin hepsi faydalansın di
ye Bütçe ve Plan Komisyonu bu kanunun süratle 
bu dönemde çıkarılmasını istemek t edoir. Millet 
Meclisinin kabul ettiği metni esas alarak, (ki o 
aynı zamanda Bütçe ve Plan Komisyonunun met
nidir) biz bir görüşmeye başlarsak kanun bura
dan süratle çıkacak ve bu hüiec dönemi içerisinde 
orman halkına ayrılan 82 milyon lira yerine har
canmış olacaktır. Eğer, bu yılın orman köylüsü 
için faydalı bir yıl olmasını istiyorsa bu kanunu 
'bugün görüşerek bu dönemde çıkarak m, uygula
maya geçelim ve orman içi köylüsünün yıllardır 
beklediği bir günü kendilerine bağışlayalım. O ba
kımdan ben derim ki, konuşmanın zemini, esası 
Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 
olsun, onun üzerinde çalışalım. Elbette her ka
nun metni üzerinde birtakım değişiklikler yap
mak mümkündür. En mükemmel kanunda da 
ikinci defa, üçüncü defa okuduktan sonra bir şey
ler yapılabilir: ama iş müstaceldir, bükçe uygula
masında zaten üç aylık bir gecikmemiz var. Bu ka
nunu şini'di çıkarmazsak önümüzdeki döneme ka
lacaktır, bir defa daha gecikme olacaktır. O ba
kımdan onman içi köylüsünü biran evvel sevin-
direbilmek için, özlemlerini tatmin edebilmek için 
Bütçe ve Plan Komisyonunun metnini esas kabul 
edelim ve bu önergeyi bu bakımdan Sayın Nusrct 
Tuna arkadaşımdan geri almasını istirham ediyo
rum. Böylece hızlı bir uygulamaya geçmiş olu
ruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Nusret Tuna, bu

yurun 'efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
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Orman Kanununun 34 neü maddesinin tadili 
iki ilgili bir mevzuu görüşeceğiz. 

Komisyonlarda faıkiı görüşler ileri sürülmüş-
, tür. Hükümet ile bizim Komisyonun görüşü ara

sında bir fark olup olmadığını sorduk; hatanın 
mevcudiyetini kaimi etmekle beraber, biran evvel 
kanunun çıkması için Millet Meclisinden g-elen 
metnin kabulünde ısrar ediliyor. 

Şimdi müsaade ederseniz, hangi metnin müza
kereye esas alınması lâzım geldiği üzerinde dur
mak istiyorum. 

Arkadaşlar, tadili istenen Kanun, Orman Ka
nununun 34 neü maddesidir. Bu mevzuda t et İti
kat yapmaya salahiyetli Komisyon, gayet, tabiî 
takdir buyurursunuz ki. Orman Komisi onudur. 
Bütçe Komisyonuna girmez mi?.. Her kanun ta
sarı veya teklifi en sonunda Bütçe Komisyonuna 
gider. Para ile olan ilgilerini tespit bakımından, 
Bütçe Komisyonuna gitmesi normaldir; ama Or
man Kanununun 34 neü maddesinin tadili, her 
şeyden evvel, Orman Komisyonunun yetkisi ve 
onun ihtisası dahilinde olan bir iş olması lâ'Zim 
gelir. 

Tüzüğün 35 nei maddesinin okunmasını rica 
ediyorum. Tüzüğün 35 nci maddesinde: «Umumî 
Heyet] erde, asi olan komisyonun raporu esas alı
nır.» kaydı vardır. Orman Kanununun mü
zakeresinde asıl komisyon, elbette Orman Komis
yonudur. Orman Komisyonunun raporu esas alı
nacaktır. Bütçe Komisyonu, bünyesi itibariyle ik
tidardaki partilerden daha fazla üyeyi ihtiva 
eden bir komisyondur. Ona ağırlığını işin ihti
sasa taallûk ettiği mevzularda kabul edemeyiz. 
Ben bunun oylamaya dahi sunulmasının mümkün 
olmadığı kanaatindeyim. 

Sayın Başkaıınnızuı 35 nci maddeyi tetkik bu
yurmasını, Orman -Kanununun 34 neü maddesi
nin tadili ile ilgili bir mevzuda asıl komisyon 
olan Orman Komisyonunun metnini müzakereye 
esas almasını rica ediyorum. 

Arkadaşlar, duruma ve Bütçe Komisyonu ile 
Orman Kem i sy onunun serdettiği meselenin ara
sındaki farkın ne olduğuna kısaca temas etmek 
istiyorum. 

Ta :U İcattaki büyük bir adaletsizliği, Orman 
Komkyüiıu tashih etmek istemiştir. Mevzu şu : 
Köyü orman içinde 'bulunan herhangi bir orman 
köylüsü istihsal yaptığı zaman, buna istihsal et
tiği miktarın c'c 25'ini geçmemek kaydıyle ve pa-
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zarda satmak üzere bir miktar ayın olarak mal ve
rilmekteydi. Son tadille, onun karşılığının para 
mukabili 'köylüye ödenmesi esası kabul edilmiştir; 
yani istihsalde 'bulunan köylü son tadile göre, or
man içerisinde bulunduğu için, onun 'geçimine 
yardım olmak üzere c/c 25'i geçmemek kaydıyie, 
bir miktar dalı a, fazla para alma imkânına sa
hiptir. 

Tatbikatta şöyle oluyor: Orman işletmelerinde 
çok zaman tahsise tabi istihsaller yapılmaktadır. 
Mesel*"), 'kâğıt fabrikaları iein orman işletmeleri 
istilısal yapmaıktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 'bu 'konuda şöyle hak
sızlıklar «dönüyor; orman 'başmüdürlüğü veya or
man işletme müdürlüğü, -bazı köy ve kazaların is
tihsal ettiği -mala satış malı 'mahiyetin; vermekte
dir. «Sizin istihsal ettiğiniz mal, alenî müzayede 
'ile 'satılacaktır.» demektedir, bunlara % 25leri 
ödenmektedir. Buna mukabil bazı 'köylerde, «Si
zin istihsâl 'ettiğiniz mal, kâğıt fabrikasına tahsis 
edilmiştir. Sizin istihsal ettiğiniz mal, 'kömür iş
letmesine tahsis edilmiştir.» denmektedir ve «Tah
sis 'mallarında c/c 25 fazlayı vermeyiz.» diye bun
lara ödem'e yapılmamaktadır. Bunun, bilhassa 
halktan 'tarafa olduğunu iddia eden 'bir Hüküme
tin görüşünde lıaklı tarafı var mıdır? Ben bir iş
çiyim, ıben istihsal yaptım, 'benim yaptığını şu is
tihsalde alacağım ücretler içerisinde, almayı dü
şündüğüm % 251n de payı var. (Ieldim, para öde
necek; birisine c/( 25 fazla ödeniyor, diğerine 'de, 
«Senin istihsal ettiğin malı 'biz kâğıt fabrikacımı 
tahsis ettik. Binaenaleyh, sana (/c 25 fazlasını 
ödeyeni om.» denetilmektedir. Bu haksız 'bir tat
bikat olmaktadır. Kanunda 'böyle bir kayıt ol
mamasına rağmen, orman idare:-)':nin talimata 
koyduğu Ibir kayıt neticesi, bu vatandaşların c/c 25 
alabilme imkânları kendilerine verilmemektedir. 

34 ncü madde tadil edilirken, orman idaresi
nin istihsal ettiği bir mal, ister tahsise tabi olsun, 
ister olmasın, ister satış iein istihsal edilsin, ister 
satış için istihsal edilmesin; İstihsal etlen bakı
mından bir değişiklik yoktur. «Bunu istihsal et
mişse ve denilen mıntıkaya götüi'müşse, şu c/c 25' 
ini alsın.» diyoruz arkadaşlar. Bunun aksini dü
şünecek ıbir nüve olduğunu da zannetmiyorum. 
Sözünü ettiğim 'bu kararımız da Komisyonda bü
tün partili arkadaşlarımızın ittifakı ile çıkmıştır. 
İstihsal edilen bir mal, onların istediği yere gitti 
mi, ıbıınlar % 25'lerini alsın diyoruz. Bu madde 
bunu tadil ediyor. 

İkinci husus: Millet Meclisinden gelen metin
de acele ile 'bir değişiklik yapılmış. Değişiklik şöy
le: İstihsal edilen orman mahsulünün 'odunları,. 
sanayi odunu olabilecek şekildeki tomruk dışında
ki mahsuller, muayyen bir yere taşındığı takdir
de 'bunların (/i 25 ilâ % 100'e yakın kısmı, o 'ta
şıyan şahsa, 'halihazırdaki Kanuna göre verile-
'bilmektedir. Kim. •odunu istihsal bölgesinde hazır-
lamışsa, diledikleri bölgeye taşımışsa bunlara 
c/c 25'ine kadar kısmı veya odunlarda c/c 100'e 
kadar olan kısmı veril dbilmektedir. Halbuki, Mil
let Meclisinden gelen metinde, bu istihsal edilen 
emvale, şallısın dışında bir kooperatif 'talip 'olmuş
sa, şalısın yaptığı, hazırladığı orman 'emvalini ko
operatif 'alsın diye Ibir kayıt koymuş. Arkadaşlar 
'bu, huzursuzluk doğurur. Bu, memleketimizi 'bir
ebirine katar. O kooperatifler, o şalısın emek ve
rip hazırladığı 'emvali alamaz. Büyük Ibir hata
dır. Bu hatayı tashih ("delim dedik. Şahsın kazır 
ladığı orman emvalini; (okuyun arkadaşlar, me
tin elinizde. Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4 ncü 
bendinde, bakın) bir kooperatif gelip de, bunu bi
ze verin derse, onun elinden alınıp, öbürüne ve
rilebilecektir. Metlin buradadır, hatalıdır. Bu dü
zeltilip tashih edilmiştir. Bu itibarla, orman köy
lüsü hayrına olan değişiklikler yapılmıştır. 

Bu değişiklik yapılırsa iş uzar'deniliyor. Bizim 
karşılaştığımız itiraz bu; bu uzanmış... Bu iş uza-
maz arkadaşlar. Senaton an varlığı, hatalı bir met
ni kabul edip, hatalı olarak göndermek değil, tas
hih etmektir. Bu nnüessese tashih etmek için var
dır. Bu itibarla, bugün hu çıkar, kısa bir zaman
da tashihi mümkündür. Orman köylüsünün lehi
ne kayıtları ihtiva eden değişiklikler 'yapılmıştır. 
Ana ihtisas komisyonu Orman Komisyonudur. 
Bütçe Komisyonu, dediğim, gibi, para bakımından 
son olarak elden geçmesi için kurulmuş ve son 
olarak gidilen bir komisyondur. Tüzüğümüzün 
35 nei maddesi, müzakerelerde 'asıl komisyonun 
metninin ele alınacağını belirtmektedir. Bu iti
barla vermiş olduğumuz önerge doğrudur, kabu
lünü istirham 'ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Barutçuoğlu. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA

NI DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ben meselenin esasına girmeden, hangi komis
yonun raporunun nazarı dikkate alınması lâzım 
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'geldiğine 'dair olan önerge üzerinde kısaca fikrimi 
arz etmek istiyorum. 

Meselenin esasını, Sayın Tııım'ııın dediği gibi, 
maddelere geçildikten sonra elbette ki münakaşa 
edeceğiz. 'Bu getirilen teklif üzerindeki fikirleri
mizi gerek Komisyon olarak, gerek Hükümet ola
rak, gerek Yüce Senatonun sayın üyeleri olarak 
(beyan edeceğiz. 

Bir kere, 35 nci maddeyi ben şöyle anlıyorum: 
Bir mesele bazı komisyonlara, gitmişse, o komis
yonlardaki müzakerelerdeki ağırlık noktaları esas 
alınmak kayıt, ve şartıyle, o 'komisyonun raporu 
nazarı dikkate alınır. Bir kere; bizim Komisyonu
muzun müzakeresinde ağırlık noktaları şunlardır: 
Mesele parasal yönden önemlidir ve meselâ kanun 
teklifindeki kesme ücretlerinin artırılması bir; 
iki, 3 ncü «raddedeki fonun tayin ve tespiti bakı
mından parasal gerekçeler ve fikirler ağırlık ka
zanmaktadır. 

Kaldiki, 'Senatodaki geleneklerimiz, eğer bir 
konu (bir iki komisyona gitmişse, aslında son ko
misyonun raporu esas alınmak kayıt ve şartıyle 
müzakereler yapılır. Son komisyon Bütçe Ko
misyonudur; kanaatimce bizim raporumuz üzerin
de 'münakaşa yapılacaktır. Kaldı ki, biz hiçbir za
man Sayın Tarım Komisyonunun yaptığı deği
şiklikler Yüce Senatoda 'müzakere edilmesin de
mek istemiyoruz. Onlar da müzakere edilir; eğer 
Yüce Senato onlara iltifat ederse herhangi bir ve
sile ile, bir şartla, bunlar da Yüce Senatoca ka
bul edilebilir. Aslında, arz ettiğim gi(bi mesele
nin esası parasal 'bakımdan ağırlık kazanmış bu
lunmaktadır. Komisyonumuzun raporu esas alın
mak kayıt ve şartıyle müzakerelerin cereyanı -ge
reklidir ve hu 'bakımdan Komisyon olarak Sayın 
Tuna'nm verdiği önergeye katılamadığımızı arz 
ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, sözü edilen 
önergeyle ilgili «bulunan Tüzüğümüzün 35 nci 
maddesini sırf hatırlatmak için okuyorum: 

«Madde 35. — Bir tasarı veya teklifi Genel 
Kurulda ilgili komisyon savunur. 

Diğer bir veya daha ziyade komisyonda aynı 
tasarı veya 'teklif hakkında 'görüşme yapılmış ve 
rapor düzenlenmiş ise o komisyonlar, gerektiğin
de, yalnız kendilerine ait olan madde veya kısım
ları savunurlar.» 

Şimdi, kanun teklifinin tümü, Millet Meclisin
ce kabul edilen metnin tümü Cumhuriyet Senato
sunda, hem Tarım - Orman - Köy İşleri Komis
yonunda 'görüşülmüş, hem de Bütçe ve Plan Ko
misyonunda görüşülmüş. Önce, Tarım - Orman -
Köy İşleri Koanisyonurida görüşülmüş, sonra Büt
çe ve Plan Komisyonunda, görüşülmüş. Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun bugüne kadarki 
tatbikatı kanun tasarısı ve teklifinin son olarak 
görüşüldüğü komisyon raporunun, gerekçesinin 
ve kabul ettiği metnin görüşmeye esas olmasıdır. 
Ancak, kanun tasan ve teklifini daha önce görüş
müş olan Komisyonun rapor ve maddeler metni 
hakkındaki gerekçelerinin görüşmeye esas olması 
teklif olunursa, bu takdirde Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun oylarıyle merale çözüme bağla
nır. Bugüne kadarki tatbikat bu. 

Bu itibarla, ben önergeyi oylarınıza arz ede
ceğim. Önerge, bu kanun teklifinin ilk olarak gö
rüşüldüğü Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyo
nunca yazılan raporun, gerekçenin ve kabul olu
nan metnin müzakereye esas olması merkezinde
dir. Bu öneriyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Efendim, mazur görmenizi rica edeceğiz; ka-
'bul buyuranlar lütfen ayağa kalksınlar... Kabul 
etmeyenler lütfen ayağa kalksın... Teklif kabul 
edilmiştir. 

Değerli senatörler, Tüzüğümüzün 72 nci mad
desine göre bir tasarı veya teklifin görüşülmesi
ne sıra 'gelince, gerekçeyle maddelerin tümünün 
Okunmasına lüzum olup olmadığını Genel Kuru
lun oyuna arz etmekliğimiz 'gerekiyor. 

Kanun teklifi hakkında Tarım - Orman - Köy 
İşleri Komisyonunca hazırlanan rapor ve kabul 
edilen metnin 'görüşmeye esas olması oylarınızla 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Komisyon tarafın
dan hazırlanan rapor, gerekçe ve kabul edilen 
metnin tümünün okunmasına lüzum ve ihtiyaç ol
madığı kanısında, (bulunanlar lütfen işaret buyur
sunlar... Okunmasına lüzum ve ihtiyaç olduğu ka
nısında bulunanlar lütfen işaret buyursunlar... 
Komisyon tarafından hazırlanan rapor, gerekçe ve 
kabul olunan metnin okunmasına lüzum ve ihti
va ç gö r ülmemişti r. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Grup adına söz 
rica ediyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgen. 
Sayın Lûtfi Bilgen, kanun teklifinin tümü 

üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşa
caklardır. 

C. H. P. G1UTU ADİNA L l T F İ BİLGEN 
(İçel) — Sayın Başkan, 'kıymetli •arkadaşlarım; 

Mensup olduğum Cumhuriyet Iîalk Partisi 
Crupu adına bu kanun değişikliği teklifi üzerinde 
fikirlerimi 'arz ötmeye çalışacağım. Mümkün mer
tebe kıya olsun diye gayret sarf edeceğim, vakit
lerinizi fazla almamaya niyetliyim. 

6831 'sayılı Kanun da, daim önceki ormanla 
ilgili kanunların biraz daha ilerlemiş, hiniz daha 
halktan yana olan bir şeklidir. Ondan sonra ba
zı değişiklikler oldu. Anayasamızın emrettiği 
'bazı hakları orman içi 'köylülerine vermek için za
man zaman konuşuruz, kanunî değişiklikleri ya
parız. Bu değişiklik de hir ileri adımdır: ama son 
adım değildir. Bundan sonra da »muhakkak ki pek 
çok kanun değişiklikleri yapılacak ve hu kanun
lar değiştirile değiştirile bir gün gelecek île i, bizim 
crinan içi 'köylümüz de istediği, özlediği refaha 
erişmiş olaca'k. Temennimiz budur, gayretimiz de 
bu meıkezdedir. 

Şimdi, kalm'l edilen.önerge ile Tarım - Orman -
Köy İşleri Komisyonunun kabul ettiği metin te
mel olduğuna göre, bunun üzerinde görüşmek du
rumundayız. Maddeler geldiği zaman fikirleri
mizi yine beyan edeceğiz. Ancak, her iki metinde; 
(Millet Meclislinin metnini Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu da kabul etmiştir.) ya
ni hem Millet Meclisinin, hem Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plan Komisyonunun raporunda 
ve hem de Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu
nun raporlarında 'birbirinden farklı bazı hususlar 
var. Onlara tümü üzerinde değinmek zorunda
yız. 

Sayın Tuna da, •burada 'konuşmalarında öner
geleri müdafaa edeıken 'belirttiler; «Kooperatif
lerin 'istihsal edilen orman emvalini alması bir
takım huzursuzluklara sebebiyet verecek.» dedi
ler. Bunu 'ben 'anlayamadım, her halde hiçbir za
man da anlayamayacağım. Nitekim raporlarında 
şöyle ıbir 'cümle var : 

«Vatandaşın istihsal edip hazırladığı orman 
emvalinin tercihan kooperatiflere verilmesi hu
zursuzluk yaratacağından bu haksızlığı önlemek 
üzere hazırlayanın hakkı mahfuz tutulmuş ve ko
operatiflerin hazırladığı 'emvalin kooperaıtiflere 

verilmesi temin edilmiş, bu sebepte maddeye vu
zuh verilmiştir.» deniliyor ise de, burada satır
ların altındaki gizli gaye 'doğrudan 'doğruya köy
lerde orman kooperatiflerinin kurulmasını önle
mek, geciktirmek, yozlaştırmaktır. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun hazırladığı ra
porda şöyle bir paragraf var : 

«Anayasamızın 131 nci maddesi orman köy
lüsünün kalkındırılmasını Devlete görev olarak. 
vermektedir. Bu 'kalkındırma da ancak, orman köy
lerini kalkındırma 'kooperatiflerini geliştirmekle 
olacaktır. Teklif, Anayasamızın bu hükmünü ye
rine getirecek uygulamayı 'koymakta, orman köy
lerini kalkındırma 'kooperatifleri 'kuruluncaya ka
tlar da orman köy ve kasaba halkının mağduri
yetine, huzursuzluğuna engel olmak için getiri
len geçici madde ile ile orman köy ve kasaba hal
kına orman emvali verildi)ileceğini hükme bağla
makta dır.» 

Bir 'defa, hu üzerinde çalıştığımız metinde o 
geçici madde yok. Bu, orman içi köylüsüne büyük 
bir kolaylık sağlamaktaydı; o alınmamıştır, sonun
da eklenmek zorunluluğu hasıl olacaktır. Bir ile, 
maddelerin içinde öyle sıkıştırılmış veya çıkarıl
mış cümleler var ki, zihniyeti meydana koymak
tadır. Meselâ Meclis metninde madde lun içeri
sinde bir cümlecik var. Bu çok büyük mana ifa
de eden bir cümlecik: «Hammadde olarak mün
hasıran odun hammaddesi tüketen sınaî tesislere 
talep ettikleri takdirde verilir.» diyor. Tarım -
Orman - Köy İşleri Komisyonunun metninde bu 
yok. 

Bunun manası su : Köylüler hiçfbir zaiman 
ilerleyemeyecekler; odun kesecekler, odun sa
tacaklar; affedersiniz eskiden eşekle -götürür
lerdi, şimdi belki arabayla, kamyonla götüre
cekler. Bunun ötesinde Türk ekonomisinde ağır
lıklarını koyamayacaklar, fcoyaımasmlar demek
tir. Halbuki hiz diyoruz ki; artık orman içi lköy-> 
lüleri, bugün 8 - 10 milyonu Ibulan insanlar te
sisler kursunlar, .sınaî tesisler kursunlar, •or
man emvalini işleyen fabrikalar kursunlar, fay
dalansınlar. Özellikle, bilhassa dikkat edilerek 
bu cümle çıkartılmıştır. Kanunun da ruhu za
ten budur. Acaba neden (bunda ısrar ediyorlar? 
Orman İçi köylüsüne hak tanımama ıgayreti ne
den ileri 'gelmektedir? Acaba onman1 içi köylü
sünün kalkınmasıyle meydana 'gelecek halk sek
törü başarısı kendilerini dok mu korkutuyor? 
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Halk sektörünün başarısı, Odalar Birliği Baş
kanı Sayın Dıblan'ın dediği 'gibi, sosyal adale
te bu kadar anı aykırıdır? Acaba sosyal ada
letin bozukluğunu düzeltecek bu gelişmenin so
nunda meydana gelecek iyi 'bir sosyal adalet 
'bu arkadaşlarnmızı neden bu kadar korkutmak
tadır ; onu anlamak güçtür. 

'Kıymetli arkadaşlarım, biraz evvel bahset
tim ; bu yıl Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk 
defa iorman içi köylüsünün hakkı bütçe ile ger
çekleştirilme yoluna konulmuştur. Gerçekleşti
rilmiştir demek ımümıkün değildir; ama gerçek
leştirilme yolunda bir .adım atılmıştır, en bü
yük adım atılmıştır. 

'Şimdiye kadar Orman Kanununa göre büt
çenin binde birinin orman köylüsüne verilmek 
zorunluğu okluğu halde bu 'hiçbir zaman beş 
milyonu geçmemiştir. Bu yıl Bütçe 82 milyar 
civarındadır 82 milyon liralık bir ödenek kon
makla; ki tam binde bir etmektedir, ilik defa 
'bu Orman Kanununun emrine Hükümet uy
muştur. Meclisler de bunu teşekkürle kafbul et
mişlerdir ve Bütçe çıkmıştır. Şimdi Hükümet 
ibu 82 milyon lira ile orman içi köylüsünü kal
kındırmak istemektedir. Fırsatlar verecek, (koo
peratifler Ikınacak ve bu parayı kooperatifleri 
kuraea'k olanlara verecektir. Şimdiye kadar ol
duğu gibi askere giden adamın karısına 100 
lira sıkıştırarak, Almanya'ya çalışmaya giden 
adamın çocuklarına 50 lira, 100 lira, 200 lira 
sıkıştırarak veya ova yerlere; Çukurova'ya. 
Ege iovalarına. mümbit yerlere is bulmak için. 
ekmek bulmak için giden adamın çocuklarına 
birkaç kuruş sıkıştırmak suretiyle onların hak
kını toplayıp satan insanlar aradan çekilsinler 
istiyoruz. 

İstiyoruz k i ; unlar kooperatiflensinler, bu 
82 milye-ıı liradan faydalansınlar ve onlar da 
Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmasınlar. Ne 
Almanya'ya işçi olarak gitsinler, ne de başka 
yerlere gitsinler, yerlerinde kalıkınsmlar isti
yoruz. 

Acaba bunlara verilen 82 milyon bu kadar 
çok mu geliyor .. Bütçenin binde biridir. Büt
çenin binde birini dahi bu insanlardan kıska
nıyoruz ve kooperatifleşmelerini önlemek için 
hu kadar gayretle maddeler koyuyoruz; bunu 
anlamak güç. 
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HİZ diyoruz k i ; Türkiye'de şimdiye kadar 
çeşitli yollar denendi, Ikalkınamadık. Bir; dev
letçilik yolu; (ki ormanda en büyük devletçi
liği yaptık) ki, özel sektör yolu. Yine orman
da en büyük özel sektör himayesini yaptık, 
kalen yapmaktayız; ama (gördük ki, Türkiye'de 
özel sektörü onmandan beslemekle veya Devlet 
ormanını özel sektöre peşkeş çökmekle orman 
kurtul ama di, orman içi köylüsü amelelikten 
öteye geçemedi, işçi sınıfına hile gelemedi. Or
manda en büyük devletçiliği yaptık, iorman 
•t allı r ib att a n kunt ul a m aidi. 

•Şimdi diyoruz ki; orman içi köylüsüne artık, 
«ibu orman 'benimdir,» dedirtelim, «Bu ormanda 
ıbenim de hissem vardır» dedirtelim ve böyle
ce ormanı o köylüye bekletelim; ama o or
manın veriminden, o ormanın gelirlerinden onu 
bekleyen, benimdir diye bağrına basan Türk 
köylüsü, orman içi köylüsü faydalansın.. Bizim 
davamız bu. 

İşte Orman - Tarım Köy İşleri Komisyonu
nun getirdiği maddeyi kabul edecek olursak, 
maalesef bu imkânı vermek mümkün olmaya
cak. İleride olacaktır; bugün bu tezi savunan 
arkadaşlarımız belki bir sene geçmeden buna 
dönecekler. Geçmişte gördük: neyin karşısına 
çıkmışlarsa birkaç sene sonra onu müdafaa et
mek zorunda, kalmışlardır. Burada ela bir şey 
olacak, bu yılı kaybedeceğiz. Belki yeni seneyi 
kaybedeceğiz; ama bu dönen tekerlek.daima ile
riye doğru dönecek ve bir gün orman içi köylüsü 
hakkını alacak. 

Şimdi, maddelere geçtiğimiz zaman tekrar 
fikirlerimizi beyan edeceğiz. Şunu tekrar belirt
mek istiyorum. Bir hata oldu demem mümkün 
değil; çünkü artık önergeyi Yüce Senato kabul 
etmiştir. Tarım - Orman - .Köy İşleri Komisyo
nunun metni üzerinde müzakere yapılır. Ancak, 
müzakereyi yaparız; ama öteki metni kabul ede
riz. Gelin bu zemin değişikliğini burada yapalım 
Vakit geçmiş değildir, geri gitmesin. Geçici büt
çe ile üç ay kaybettik; şimdi bunun Meclise ge
ri gitmesi demek, kanunun çıkmayacağını göze 
almak elemektir; önümüzdeki sene çıkacak ve bu 
82 milyon liranın faydası belki bir kısım köy
lüye olacak; ama tüm orman içi köylüsüne da-
ğılmayacaktır. 

Ben bu noktada bilhassa istirham, ediyorum. 
ve Sayın Tuna'dan tekrar rica ediyorum; bunu, 
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kaydırmak yine mümkündür, vakit geçmemiştir, 
İra kanunu çıkaralım, Senato çok yapmıştır. 
«Zaman geçmesin, halk faydalansın, biran ev
vel çıksın» diye Millet Meclisinin metnine sada
katle sarıldığımız zamanlar çok olmuştur. 

Mevcut 6831 sayılı Kanuna göre ileri bir de
ğişikliktir; ama İramın daha ileri olması şu anda 
da mümkündür. Sırası geldikçe İranlan söyleye
ceğim. Biz, hem Anayasanın 131 nci maddesine 
göre ormanı küçültmemeye, çoğaltmaya mecbu
ruz; hem de yine bir anayasal hak olarak orman 
içi köylüsüne insanca yaşama hakkı vermeye 
mecburuz. Biz, kanunlarla insanca yaşama hak
kını verirken, onların bir toplum halinde bir 
araya gelip kooperatifler, kurarak gelişmelerini, 
haklarını koruyabilmelerini de sağlamak zorun
dayız. 

Biraz evvel buraya gündem dışı bir konu 
getirildi ve Sayın Bakan cevap verdi. Ne gü
zel sendikaları var; çeşitli olsun, ne olursa ol
sun, anlaşmazlık olur, olmayabilir; ama orman 
içi köylüsünü sendikalara kavuşturamadık, be
lirli sosyal haklara kavuşturamadık. Şu koope
ratifleşme ile kendilerine bir yardım amaçlaya
lım. Bu kooperatifleşmenin arkasından onların 
kuracakları birtakım teşekküller sökün edecek
tir ve onlar, devamlı olarak burada Parlamen
toyu, Hükümeti «Ne yapacağız?» diye meşgul 
eden unsur olmaktan çıkacaklar, Türk ekonomi
sine katkıda bulunan güçlü, kuvvetli, ekonomik 
güce sahip köylüler olacaklardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Ömer Ucuza!, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; müzakeresine başla
dığınız bu teklif, muhtelif arkadaşlarımız tara
fından verilmiş tekliflerin sonuncunda meydana 
gelmiştir. Teklifleri veren milletvekili arkadaş
larıma huzurunuzda şükran borcumu ifade etmek 
isterim. 

Tekliflerin bir kısmı, 6831 sayılı Kanunun 
34 ncü maddesi 1744 sayılı Kanun ile bir tadile 
tabi tutulmuştu ve bunun değiştirilmesini ih
tiva etmektedir. Esasen, 6831 sayılı Kanunun 
bazı hükümlerinin çok sert olduğu bir gerçektir. 
Nitekim, Anayasamızda da böyle bir madde 
tedvin edilmiş, neticede, günün şartlarına göre 
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değişmesinde menfaat görülmüş, Anayasamızdaki 
131 nci madde de tadile tabi tutulmuştu. 

Şimdi, 1744 sayılı Kanun ile tadil edilen mad
denin hükmü, hepinizin bildiği gibi, orman içi 
köylerinde bulunan vatandaşlarımızın ormandan 
kesip, satış, istif yerine getirdiği orman 'emvali
nin kerestede yüzde 25'ine kadar bir imkân ve
rirken, kerestelik tomruk dışında yüzde 60 nis
petinde bir indirim olmuştu. Yani, 6831 sayılı 
Kanunun 34 ncü maddesi yüzde 100 bu hakkı 
tanırken, bu son yapılan tadilde bu yüzde 100lük 
hak, yüzde 100'den yüzde 60'a indirilmişti. Bu
nun tatbikatta görülen aksaldıklerı, yüzünden, 
daha açıkçası, orman içinde yaşayan vatandaş
larımızın bu kanun hükmü gereğince; yani tadil 
edilen Kanun hükmü gereğince mağduriyeti 
gözönünde alınarak yeniden eskisi gibi yüzde 
100 bir hak tanıma imkânı sağlanmak üzere ted
vin edilmiştir. 

Bunun, yanında, bu haklardan orman içi köy
lülerini kalkındırma kooperatifine de bir öncelik-
verilmesi ve metnin sonuna da, bir geçici madde-
ilâve edilerek tatbikatın iki yıl böyle devamı, 
iki yıl sonra da bütün hakların kooperatiflere 
tanınması gibi geçici bir hüküm de tedvin edil
miştir. 

Asıl Komisyonumuz, kendi yetki ve tecrübe
sine dayanarak meseleyi enine boyuna tetkik ede
rek; daha açıkçası, Türk köylüsünün lehine ge
tirilen bu değişikliği yüzde 100 onman içinde ya
şayan Türk köylüsünün lehine değiştirerek hu
zurunuza getirmiştir. 

Kanımız o ki, Komisyon; yani asıl Komisyon 
olan Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonumuz 
kooperatifleri bir tarafa atarak' hareket etmiş 
değildir. Esasen ormandan emvali kim kesip ta
şıyorsa, kanunun getirdiği bu haklardan bunla
rın istifade etmesi lâzımdır. Kanunun ana hük
mü ve esprisi budur. 

«Evvelâ kooperatiflere öncelik tanıyacaksı
nız, iki yıl sonra da bu hakkı tamamen koope
ratiflere vereceksiniz..» gilbi bir hükmü burada 
kanunlaştırclığımız takdirde, değerli arkadaşla
rını, bu yaptığımız değişikliği iki yıl sonra işlet
memiz mümkün olmaz. Türkiye'de orman içi 
köylerin adedi 15 700 küsurdur. Bu 15 700 kü
sur orman köyümüzün henüz hiç mesafesinde 
denecek kadar, ancak 100 - 150'sinde köy kalkın
dırma kooperatifi 'kurulmuştur. İki yıl içerisin-
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•de 15 Ö00 küsur kooperatifi kurmak, tescil et
mek. faaliyet imkânına sokmak bizim mevzuatı
mıza göre mümkün değildir. 

O halde; bütün köylerde kooperatif kurulma-
yıp, bir kısım köylerde kurulacak, bir kısım köy
lerde kurulmayacak; kurulan köylerin koopera
tifi orman emvalinden kanunun tayin ettiği nis
pet dahilinde istifade ederken, bir kısım köyler 
kooperatif kııramama yüzünden bu L akdarı 
mahrum edilecek; kooperatifin kurulduğu köy
lerde kooperatife ortak olan köylü vatandaş isti
fade edecek, kooperatife ortak olmayan vatan
daş bundan istifade edemeyecek, gibi hükümler 
tedvin ederek vatandaşın vatandaş olma eşit hak
larını ortadan kaldırır bir durumum içerisine 
gireriz. 

Değerli arkadaşlarım, kooperatifçilik zaten 
6831 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinde vardır. 
Kanun çıkalı şu kadar yıl olmuştur, kurulan ko
operatifin sayısı parmak sayısını geçmez. 

Şimdi, birtakım sözlerle gelen teklifi ve hazır
lanan metni gölgelemeye hakkımız yoktur. Yet
kili komisyon gereken tadilâtı yaparak huzuru
nuza getirmiştir. Ama değerli arkadaşlarım, Ana
yasamızın 12 nei maddesinde Anayasamızın 29 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasında, Anayasamızın 40 
ncı maddesinde belli olan hükümler muvacehe
sinde de mutlaka vatandaşı bir yerde toplamaya; 
şu kuruluşu kuracaksınız, gibi birtakım hüküm
ler ortaya koymaya kalkarsak, bu yapacağımız 
değişikliklerle getirdiğimiz hükümler Anayasa
mız muvacehesinde işlemez hale gelir, lriiküm-
süz hale gelir, Anayasaya uymaz. Türkiyede 
özel sektör vardır, vatandaşı mutlaka bir * yere 
girmeye icbar edemezsin; serbest çalışma hak
kı var. 

Şimdi, geçici 2 nci maddesi ile şu kanunu, 
şu metni kabul ettiğimiz takdirde, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, hem eşitliği ortadan kaldıra
cak, hem Anayasanın serbest çalışma imkânını 
böylece tahdit eden bir hüküm getirerek Anaya
saya aykırı bir durum içersine gireceğiz, hem 
kooperatife girme, arzusunda olmayan vatandaşı 
bu haktan mahrum ederek, eşitliği ortadan kal
dıracağız. 

Aslında hepimizin gayesi, nüfusu 10 milyona 
yaklaşan orman içinde yaşayan, hakikaten en 
fakir vatandaş kitlemizi teşkil eden bu insanlara 
bulundukları yerde bir imkân sağlamaktır. 
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Millet Meclisi metninde, o metne hazırlık 
olan gerekçelerde birtakım hesaplar yapmış ar
kadaşlarım. Hesapların ne kadar doğru olduğu
nu bilmiyorum; ama gelmiş geçmiş senelerde 
Orman Genel Müdürlüğünün kalî hesapları yü
ce huzurunuzdan gelip geçti. 18 milyon hektarı 
aşan bu millî varlığımızın, her sene Orman Ge
nel Müdürlüğü olarak ve Orman Bakanlığı ola
rak yaptığı istihsal sonunda Türk Milletinin 
Hazinesine intikâl eden paralar çok cüzidir. 

Şimdi, mümkün olduğu nispette orman köy
lerinde yaşayan vatandaşlarımıza-; birtakım eski 
alınmış haklarını geri veriyoruz, aslında yeni bir 
şey de vermiyoruz sevgili arkadaşlarımı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kim 
aldı o lıakları acaba? 

ÖMER UCUZ AL (Devamla) — 1744 sayılı; 
Kanunla aldığımız birtakım hakları geri veriyo
ruz. Şimdi, bunu şu veya bu şekilde çekip gö
türmeye hakkımız yoktur. Yoksul vatandaşları
mıza bir imkan sağlamakta birleşelim, kanunun 
süratle kanunlaşmasında da birbirimize yar
dımcı olalım; ama bir birimizi töhmet altında 
bırakmadan, vatandaşlarımıza faydalı olmaya 
çalışalım. 

Bu düşünce ile İm metin üzerinde söz aldım, 
saygıla rırn ı sunarı m. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın Hilmi Nalbant oğlu, buyurun efendim. 

HİLMİ NALBANT OĞLU (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

Bendenizin söz alnı anını sebebi; bir kere Ko
misyonda görüşme sırasında muhalif okluğum 
kısım, kooperatiflere öncelik verilmemosidir. 
Ben hâlâ o kanıdayım, buraya yanlış geçiril
mişse bunun tashihini ve bu metinleri okuyan 
'•arkadaşlarımın da bunu böylece bilmesini istir
ham ediyorum. 

Komisyonda 34 ncü maddenin 2 nci satırın
daki kısmı değiştirirken bilhassa bendeniz ıs
rar etmiştim. Orada «Halkının» kelimesi, yazı
lıydı sadece; «Halkının veya o bölgedeki orman 
köylerini kalkındırma (kooperatiflerinin tahsis
li olsun veya ol imasın» ibaresini koydurmuştum. 
Dolayısıyle de, bu ibareden sonra tabiatıyle Mil
let 'Meclisi metnindeki (B) fıkrasının 7 nci sa
tırından sonraki kısmın çıkarılmasına karsı bulu
nuyordum. 

62 — 



C. Senatosu B : 64 

Bir emvalden diyelim ki, 10 tane kesil mis 
tomruktan 1 tanesi verilecek. Kime?. Kesene.. Ke
lsen kim 'olalbilir? Ya. köyden bir fert. ya köy
den bir ferdin tuttuğu 'amele, is el yakutta köy
de kalkındırma kooperatifi varsa, o koopera
tifin üyeleri veya kooperatifin tutmuş olduğu 
işçiler olabilir düşüncesinden hareket ödersek -. 
ta'biatiyle tahsisli lolsun veya olmasın, kesilen 
Ibu emvalin; bilfarz İt) ağaçtan'bir tanesi o şah
sa 'bedeli alınmak suretiyle verilecekse, ya o .şah
sa verilecektir yakut 'bir şalısın tutup işçi ola
rak çalıştırıldığı durum varsa, isçiyi tutup ça
lıştıran şalısa verilecek veyahutta kooperatif ku
rulmuş da, kooperatif üyeleri olarak o kesimi 
yapmışlarsa, ya kooperatife veya kooperatif işçi 
tutmuş 'Çalıştırmıştır, kesim yaptırmıştır o 10 
tane tomruktan. 1 tanesi bilfarz o (kooperatife 
mal edilecektir. Ta!biî olan Ibu. 

Ancak, biz de kooperatifleri kuralım diye, 
10 sene, 20 sene evvelden yaptığımız kanunları 
tatibik etmek isteği içerimizde olmaz veya öyle 
hükümetler iktidara 'gelmez veya öyle idare 
adamları ikame edilemezse, yaptığınız en (büyük 
Anayasa Kanunu dahi tatbik edilmeden raflar
da kalır. Dolayısıyle, kooperatifçiliği eğer isti
yorsak ve bunu da köylünüzün menfaatine gö
rüyorsak, bunu icalbında lıer kanunumuzda teş
vik unsuru 'olarak tercih kelimesi veya mad
desi ile kabul etmemiz gerektiği kanısındayım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
Ü3AŞKAN — Teşekkür ederiz Kayın Nal-

Ibantoğlu. 
İSayııı Doğan Baruteuoğlu. 

DOĞAN DARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Bu kanun teklifi ile getirilmek istenen halk 
yararına bazı hükümler; bu teklif kanunlaşma 
imkânından noksan olarak veyahutta gecikmiş 
olarak bu mevsimde çıkacak olursa, bununla il
gili binlerce vatandaşımızın mağdur olacağını 
ifade ederek sözlerime başlıyorum. 

'Muhterem arka d a şiarım, bugün kesim mev
simi geçmektedir. Şayet Yüce Senatoca orman 
içi 'köylülerinin yararına hükümler getirilen 
Ibu kanun teklifi reddedilip, Meclise gidip, orada 
da kanunlaşması imıkânı uzarsa, bilesiniz ki 1)in
lerce orman içi fakir köylümüz bundan zarara 
uğrayacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, bugün orman içi 
köyleri halkının yıllık geliri -ortalama . 1 000 
liradır. Bugüne kadar 'orman içi köylülerimize 
Devlet olarak: ihiç bir imkân gotürememişiz. 6801 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde, her yıl ki 
bütçeh-re asıgari '50 milyon lira koyup, bu köyle
rin kalkınmasına ayırmamız gerektiğine dair 
amir hükümler (bulunmasına rağmen, esefle söy
leyelim ki, orman içi köylülerine bugüne1 ka
dar hiç 'bir hizmet. [gitmemiş bulunmaktadır. Arz 
ettiğim 'gibi, bugünkü insanca yaşama seviyesi
nin en alt düzeyinde bulunan tuman köylüleri
nin yıllık gel i r i l O00 liradan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, demin 'Sayın [>u-
zal, Anayasamızın 12 nci maddesinden ve diğer 
maddelerinden bahsettiler. Ben de kendilerim1 

aynı Anayasanın içerisinde bir de 51 nci mad
de 'olduğunu ifade ederek cevap vermek isterim. 
51 nci madde, Devletin kooperatifçiliği teşvik 
etmek -mecburiyetinde 'olduğuna, dair bir hükmü 
ihtiva etmektedir. ÜBunu unutmuşlardır. 

'Nihayet; Bütçe Komisyonunda bizim Mec
listen .gelen şekliyle .kaıbul etmemizin •gerekçe
lerinden (birisi; bugüne kadar uygulamaların de
vam etmesi ve orman içi köylülerinin bu yeni 
getirilecek hükümlerden istifade etmesinin de
ğiştirilmesine matuf değildi. Bir tek hükmü ilâ
ve etmek istiyorduk; ki Yüce Meclis İm hükmü 
ilâve etmiş ve teklifi o şekilde Yüce Senatoya 
-göndermiştir. Bu teklif, orman içi köyleri kal
kındırma (kooperatiflerine öncelik vermektir. 

Değerli arkadaşlarım, orman içi köylerinde 
kurulacak kooperatiflere kimler girecektir? O 
köydeki kişiler girecektir, o köy sakinleri gire
cektir, demin millî gelirden, yıllık gelirden or
talamasını arz ettiğim köylüler girecektir. Hiç
bir zaman, malî imkânı yerinde olan ve bu işin 
ticaretini yapmak şeklinde bu işi istismar eden 
kişiler o kooperatifi er e 'ortak olmayacaklardır. 

Binaenaleyh, 'orman içi 'köyleri kalkındırma 
kooperatifleri, Sayın Ucuzal'm dediği gibi, bir 
tefrik değil, aksine hem Anayasamızın emri, hem 
'de orman içi fakir köylülerimizin kalkınmaları 
için ibir yöntem olarak düşünülmüştür. 

'Aslında (bugün 'orman içi köylerinde kurul
muş fazla kooperatif de yoktur. Bu ilâve edilen 
kooperatiflere 'öncelik verme hükmü, nihayet 
ileriye matuf düşünceler ve o köylülerin kal
kınması için bir çare aramadan ibarettir. Bugün-



C. Senatosu B : 64 

ıkü değişik hükümlerle bugüne kadar uygulama
lar devam edecektir. Bilfarz kesin ücretleri ar
tırılacaktır, geçici 3 neü maddedeki fon uygu
lanacaktır; yani kanun teklifi, orman içi köy
lülere; kooperatif kurmasa dahi, bugün orman 
içi köylerde oturan kişilere bazı yararlar ge
tirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, demin arz ettiğim gibi, 
Bütçe Komisyonu siyasal bir tercih yapmamış
tır, Anayasal bir 'tercih yapmıştır, 51 ne i madde
yi dile getirmiştir. 51 nci maddede; Devlet, 
kooperatifleri teşvik ve destekleme yükümlülü-
ğüyle görevli olduğuna -göre ve gelirleri belli 
olan bu fakir (köylülerimize bugüne kadar hiç 
bir hizmet gitmediğine göre Ibir tercih yapmıştır, 
bîr imkân aramıştır, onların kalkınması için bir 
kapı aralamıştır. Bu kapı bugün kapatılmak 
istenmektedir. Zira, eğer orman içi köyleri kal
kındırma kooperatiflerine bu öncelik verilmezse, 
demin Sayın Grup Sözcümüzün (bahsettiği gibi, 
altı ay sonra, bir sene sonra yine kooperatiflere 
öncelik vermeye dair Ibir kanun değiştirmcsiyle 
karşı karşıya bulunacağız. Bunu da burada sa
mimiyetle ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bundan önceki iktidar
lar da orman içi köylerinin kalkınması (bahsin
de bazı teşebbüsler yapmışlardır; ama (bunların 
hepsi de nazariyatta kalmıştır. Demin verdi
ğim örnek meydanda; hütçeye asgari 50 milyon 
lira konması lâzım gelen tahsisatların hesabını 
elbette kamuoyu ve Milletimiz sormaktadır ve 
düşünmektedir. Orman içi köylülerine bugüne 
kadar hiç/bir hizmet git m em işse, bu ne bizim Hü
kümetimizin, ne 2,5 - 3 aylık iktidarımızın so
rumluluğu altında olan Ibir husus değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, yaptığımız bu tek
lif Millet Meclisinden geldiği şekilde kanunlaşa
cak olursa, hiç kimse zarara mâruz kalmaya
caktır. Hakları müdafaa ettiklerini kabul eden 
arkadaşlarımız, başta Tarım Komisyonu üyesi 
arkadşlarımız da, o kimselerin haklarının bu 
teklifte mündemiç olduğunu göreceklerdir. Nite
kim, o Tarım Komisyonuyle Bütçe Komisyonu 
arasındaki fark, yalnızca köylerin içindeki hal
ikı uma kooperatiflerine öncelik verme bakımın
dan bir tercih meselesidir. 

Bugün bu kooperatifler memleketimizde yay
gın olmadığına .göre, zarara uğrayacak kimse
lerin de bahis mevzuu olmadığını ifade eder, say
gılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barut
çu oğlu. 

iSaym Nejat Sarlıcalı, buyurun efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler; 

Orman içi köylerde yaşayan vatandaşları
mızın ihtiyaçları ve ıstırapları her birimizin 
ağzında ve özellikle seçim 'zamanlarında sık 
sık ve ahenkle terennüm edilmektedir. 

Nüfusumuzun büyük kısmım teşkil eden 
vata ııdaşl a rımızı n irsi irapla rı, ö z eli iki e m usa i t 
zamanlarda köylerini ziyaret ettiğimiz vakit 
'bütün feeaatıyle gözlerimizin önüne serilmek
tedir. v 

Arkn i a şiarım millî gelirden urınan köylü
lerine isabet eden miktarın Türk Lirası olarak 
son derece gülünç ve ağıza alınmayacak bir 
•seviyede olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca bu 
köyleri ziyaret eden arkadaş]arımız da, ora-
ıdaki insanların medenî şartları bir tarafa bıra
kalım, insanlık şartlarından dahi ne kadar 
uzakta yaşadıklarını bir bir görmüşlerdir. Bes
lenme bakımından, işgücü halanımdan, (.•alış
ma bakımından, giyim 'bakımından; hulasa in
sanlık nimetlerinin asgarisinden faydalanma
ları bakımından ne derece zor ve sıkı şartlar 
altında hayatlarını idame ettirdikleri hepimi
zin malumudur. 

Orman içindeki, köylülerden bilisinin tesa
düfen evinin kapısını yemek zamanı a estiğiniz 
vakit, sofrasında bir kara ekmek, bol ve ucuz 
ise, bir domatesten 'başka bir şey göremezsiniz 
ve göremediğiniz çok olmuştur. Bırakın et ba
kımımdan beslenmelerini; çok yerde, çoik pazar
larda, Batı Anadolu'da bile pazara inip bir ki
lo et şöyle dursun, yarım kilo et dahi alarak 
köyüne getiren köylülerin bir elin parmakla
rıyla sayılacak kadar az olduğunu tespit ettik. 
Bunları hepimiz gördük ve ayrıca orman 
mıntıkalarında bir sabanın bir tarafında 
tek öküzün, öbür tarafında ev sahibinin karısı 
olduğu halde çift sürüldüğünü de gözlerimizle 
gördük. Realite Ibu. 

EAİF ERİŞ (Balıkesir) — Biz görmedik, 
siz gördünüz... 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Dur-
smıbey'de gördüm efendim; Balıkesir senatö
rüne söylüyorum, sizin imin t ikanızda gördüm, 
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Şimdi, bu şartlar altında «Orman 'köylüsü, 
orman (köylüsü» diye devamlı surette nutuklar 
çekeriz; ama yıllar geçmiş, 1974'e 'gelmişiz, yi
ne orman köylüsünü 30 sene evvel bıraktığımız 
noktada buluyoruz. Denneık .ki, -ormanda büyük 
ölçüde (bir bozuk düzen vardır. Simidi, bu bo
zuk düzeni değiştirerek, ormanı, orman köy
lüsüne verebilmek, ormanı orman köylüsünün 
sahibi yapabil m ek gayreti içerisinde yeni yeni 
öneriler 'ortaya atılmakta, yeni formüller bu
lunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, şu kanun 
ınıetninin hazırlanmasıyle -huzurunuza gelmiş
t i r ; ama bulunabilecek çareler yüz tane ise, 
bu, (bunlardan ancak: bir tanesidir. 

Buna rağmen, bu kanunun hazırlanmaisı, bu 
kanun teklifinin Senatoya kadar gelmesi ve 
bu devrede kanunlaşması ortak 'gayemizdir, si
yasî parti farkı !g(Jzeltmeiksizin ortak amacımız
dır. Bu noktada partiler arasında ihtilâf yok. 
Ben sanıyorum iki, asıl ihtilâf yöntemdedir, uy-
lgulaımadadır. 

Oturum açıldığı zaman, Devlet Üretme Cift-
llkteriyle ilgili olarak konuşma yapan arka
daşlarımız, bilinen grevin temelinde sendika 
rekabetinin ımevcııt olduğunu ifade ettiler. Bu 
kanun metniyle bir defa daıha anlamış oluyo
ruz ki, 'burada da iktidar kanadıyla muhalefeti 
teşkil eden partiler arasında (kooperatifleşme 
ve 'kooperatifçilik konusunda esaslı görüş ay
rılığı vardır. Bugünkü üktidarııı kooperatife 
nasıl yaklaştığını hepimiz biliyoruz. Özel sek
tör, kooperatifleşme, halk sektörü problemlerin 
günün meseleleri olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bu kanun metniyle iktidar kanadının ve özel
likle Hükümetin istediği şey, her fırsattan fay
dalanarak, .ama -bu fırsatı da ihmal etmeden 
orman köylülerine bir kaynak aktarmak arzu
lundan başka bir şey değildir. 

Muhterem senatörler, elbette ki hürriyetçi 
demokratik nizam. içerisinde kendi özgürlüğü 
içerisinde çalışanlar bulunabileceği gibi, bir 
kooperatif ortaklığı içerisinde çalışanlar da 
bulunacaktır. 

Şimdi, 'bugüne kadar orman köylerinde- koo
peratifleşmeye bu derece önem verilmediğine 
•göre, (Aldığımız sonuçlar meydanda) öyleyse 
ibu düzeni değiştirmek ve bilhassa orman köylü
lerini kooperatifleşmeye her fırsattan yararla
narak teşvik etmek, tahrik etmek görev olma-
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lıdır. İşte, vşayet orman köyleri içerisindeki va
tandaşlar kooperatifleşmeye doğru giderlerse, 
(bugün bu şartlar içerisinde, yarın Devletin baş
ka 'olanaklarından yararlanarak kendilerine bü
yük ölçüde yardım yapılabileceğini anlayacak
lar ve asıl bu suretle teşkilâtlanacaklardır. 
Onun için bu kanundan ve bundan sonra gele
cek olan tasarılardan ve tekliflerden yararlana
rak kooperatifçilik fırsatını asla kaçırmamamız 
gerekiyor. 

Şimdi, Sayın Orman ve Tarım Komisyonu 
Başkanı, özellikle orman içerisindeki köylülerin 
ayrı ayrı bu olanaklardan faydalanmalarını; 
ama bu imkânların toplandıktan sonra koopera
tiflerin bundan istifade etmelerinin de hakkani
yete uygun olmadığını ifade etmektedirler. Asıl 
mühim olan; bu ve bundan sonraki çalışmalar
la devamlı olarak orman içi köylerin koopera
tiflerine kaynak aktarılacağını orm,an köylerinin 
'bilmesi ve birleşmeleri, kurtuluşun ancak bir
leşmede olacağına inanmaları ve bu suretle bü
yük bir teşkilâtlanmanın içerisine girebilmeleri
dir. Orman köylülerini buna alıştırmak elbette 
ki, bu sisteme inanmış olanların görevleri olma
lıdır. 

Maddelere geçildiği zaman elbette' ki, bu ko
nudaki görüşler daha ela açıklıkla ortaya çıka
caktır; ama her halükârda ifade etmeliyim ki, 
bu teklif büyük ölçüde orman köylüsüne yarar 
getirecek bir tekliftir. Zaman bakımından, tek
lifin bir an önce kanunlaşması bakımından bu 
döneme yetişmiş olması, olamaması bakımından 
konuyu bir tarafa bıraksak bile, kooperatifleş
meye ağırlık verme yönünden hiç şüphesiz Mil
let Meclisinin getirdiği ve Hükümetin de des
teklediği metni daha fazla itibara lâyık görme
liyiz. O sebeple kanunun tümünün memleketi
mize, orman içi köylülerine hayırlı olacağı inan
cı- ile bu kanun teklifine olumlu oy kullanaca
ğımı saygılarımla beyan ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Sar-
lıcalı. 

Sayın senatörler, kanun tetklitinin tümü üze
rinde... 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab
zon Milletvekili) —• Sayın Başkan, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Balam. 
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ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab
zon Milletvekili) —- Sayın Başkan, sayın sena
törler ; 

I 

Ben, huzurunuza gelmiş olan bu kanun tek
lifinin sayın Senatodan hiç tereddüt etmeden, 
gayet rahat olarak geçeceğini ümit etmektey
dim. Ben. Millet Meclisinden ve sayın Senato
dan aldığım ümit ve güvenle; 6831 sayılı Ka
nunun bazı maddelerini değiştiren 1744 sayılı 
Kanun yürürlükte olmasına rağmen, tatbikatı
nın vatandaşların lehine olması için sayın mil
letvekili ve senatör arkadaşlarımın yapmış ol
duktan müşterek müracaatları neticesi; kanu
ni mesuliyeti üzerime almak suretiyle, yakacak 
odun olarak % 60 ve kullanılacak kereste ola
rak % 40 değil, % 100 ünün yakacak odun ol
ması emrini vermiştim. Ama geldim, gördüm ki, 
iş böyle değil. Bir fakirlik edebiyatının yapıldı
ğı iddia edilen yerlerde gördüm, ki, bu fakirlik 
edebiyatını herkes rey alırken yapmaktadır; 
(Bunu hiçbir parti gözetmeksizin söylüyorum.) 
ama buraya geldiğimiz zaman iş değişiyor. Sa
yın Başkan ve sayın senatör arkadaşlarım mü
saade etsinler, bu kanunun bazı nedenlerini ve 
gerçeği şurada ortaya koymaya mecburum. 

Sayın Başkan, 6831 sayılı Kanunun 34 neti 
maddesi geçen sene Millet Meclisinde görüşü
lürken, bu maddenin bu şekilde değiştirilme
mişini özellikle bazı arkadaşlardan dost olarak 
rica ettim, «Yapmayınız, bu iyi netice verme
yecektir, bunun reaksiyonu büyük olacaktır.» de
dim ; ama hiç. kimseyi ikna etmek imkânına sa
hip olamadım ve o madde öyle geçti. Bu Ka
nunun esprisinde yine 6831 sayılı Kanunun 17 
ve 115 nci maddelerine göre Orman Bakanlığı 
olarak bazı tahsisler, bilhassa millî parkların ve-
yakutta bu projelerin ormanın içinden geçerken 
YSE, Karayolları veya hangi proje olursa ol
sun, 10 - 20 - 30 milyonluk bir proje geçerse, 
koyduğunuz 1744 sayılı Kanuna göre o projeler 
tutarından ben c/c 5'ini alacağım. Bu Kanun şim
di yürürlüktedir. Bilhassa Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanı, Bayındırlık Bakanı ve Hükü
met üyeleri olarak diyorlar ki, «.Ne yapalım?» 
Nasıl oluyor bu?.. Ormandan geçiyor, o fakir 
köyo elektrik getireceksiniz, su getireceksiniz ve-
yahutta bir tesis getireceksiniz; 1744 sayılı Ka
nunun hükmüne göre ben o projenin muhteva
sının yüzde 5'ini alacağım... Şimdi bu kanunda 
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bunu da kaldırıyoruz. Deniyordu ki, «Koopera
tifler olmadıktan sonra, köy içinde yaşayan; ya
ni mevcut 15 722 köy içinde yaşayan 9 - 10 mil
yon insanın kalkınması bugün fert fert müm
kün değildir.» 

Yine 1744 sayılı Kanunun hükümlerine gö
re, Bakanlığımın enirine vermiş olduğunuz 280 
milyon liralık bir fon birikmiştir. Eğer bu ka
nun teklifini Millet Meclisinden geldiği gibi ka
imi ederseniz, ben bu fonu kooperatifler vasıta-
sıyle, projelerle bu köylere verme imkânına sa
hip olacağım; ama bu kooperatiflere böyle de
ğil de, başka, gözle bakılırsa, veyahutta başka 
açıdan bakılırsa, beaı bu fonun bir kuruşunu 
köylere verme imkânına sahip değilim. Bura
da bakanlık yapmış olan çok arkadaşlarım var
dır; 3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununa göre, 
teminat, vermeden bir kuruş verme imkânına 
sahip misiniz? Orman içi köylerinde yaşayan, 
2 - 3 dönüm toprağı olan bir vatandaşın toprak 
değer baremi bugün hâlâ 20 ilâ 100- lira kadar
dır. Toprağı iki dönüm ise 200 lira vereceksiniz, 
üç dönüm, ise 300 lira vereceksiniz. Bununla kal
kınma olur mu? Ama orman içi köylerinde ya
şayan vatandaşların bugün millî gelirden al
dıkları senelik pay 1 000 liradır. Halk koopera
tifleri kurmak suretiyle bunlar bir araya geti
rilirse bu iş düzelecektir. Evet bu terimleri söy
lüyorum; çünkü bizim söylediğimiz terimlere 
Parlamentoda nedense çok seneler alerji duyul
muştur; ama Allah'a şükür ki, şimdi o terim
lerle bize taş atıyorlar; fakat ben bunda deği
lim. 

Sayın arkadaşıma söyleyeceğim. Kendisi 12 
nei maddeden bahsetti. 12 nci madde sarih. O 
zaman Anayasanın taslağında bulunmayan 51 
nci maddeyi hasbelkader İpşiroğlu ile beraber 
Kurucu Mecliste Anayasaya koyanlardan bir ta
nesi de benim ; imzam var. 12 nci maddenin ikin
ci fıkrasına göre, hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Tamam, berabe
rim. Bu maddede orman içinde bulunan koope
ratiflere hiçbir imtiyaz tanınmamaktadır. 

Şimdi, kalkınma kooperatifleri vardır; yurt 
dışına işçi gönderiyorsunuz, beraber gönderiyo
ruz ; ben de gidiyorum, sizler de gidiyorsunuz, 
diyorsunuz ki, «Kooperatif kurduk, bizi Alman
ya'ya gönderin.» Niye imtiyaz tanıyorsunuz; 12 
nei ma İdeye aykırı mıdır? Hem de, o kooperati-
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fe 5 bin lira, 6 bin lira aidat vermedikten sonra 
yurt dışına gönderme imkânına sahip değiliz 
sayın senatörler. Bunu biliyoruz, beraber yapıyo
ruz; suç değil, yanlış değil. 

Şimdi süt kooperatifleri kuruyorsunuz. Bun
ları tek kişiye, kurdurabilir misiniz, orada bulu
nan hayvan üretimini, süt üretimini yapabilir mi
siniz'? Kooperatif kuruyorsunuz; Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığından, Ziraat Bankasın
dan kredi vermek suretiyle bu kooperatifleri 
kalkındırmak imkânını buluyorsunuz; ama koo
peratiflerin modelini soruyorlar... Bana sorduk
ları için söylüyorum; kooperatiflerin modeli, 
Anayasa modelidir, 51 nci maddenin modelidir, 
bunun dışında başka bir modelin içinde Ahmet 
Şener yoktur, bu Hükümet de orada başka tür
lü olamaz. Ama burada Sayın Tarım ve Orman 
Komisyonu Başkanı, bakanlık yapmış bir arka
daşımdır ve bu konuda da liyakatıııa daima 
hürmet ederim, hem de kendi bölgesi bir or
man bölgesidir. Kastamonuluların hepsi burada 
olsa; onlara, «Kooperatifleriniz kurulmuyor.» di
yeceğim; ama ben bu memlekette, bir arkada
şınız olarak şahsî gücümle değil, verdiğiniz güç
le ve verdiğiniz inançla bir hizmet yapmak is
tiyorum. 

6831 sayılı Kanun tedvin edildiği zaman (Ar
kadaşım söylemişti.) bu Kamunun 13 ııeü mad
desine göre kalkınmak için 50 milyon lira ko
nulacaktı. Çünkü İnönü Hükümeti zamanında 
(Eğer yanlış hatırlamıyorsam.) bir defa 12,5 
milyon lira konmuştur. Ondan başka bir kuruş 
konmamıştır; ama bugün sizler lütfettiniz, siz
lerin gayretiyle, bütçe çalışmalarında bulunan 
arkadaşların gayretiyle bana vermiş olduğunuz 
bu imkânları bırakın da köylü vatandaşa götü
relim; beraber götürelim. 

Bana bu imkânı verdiğiniz takdirde, arıcılık 
kooperatifleri kurulacak, hayvancılık kooperatif
leri kurulacak, sütçülük kooperatifleri kurula
cak ve oradaki yolları yaptırma imkânına sahip 
olacağını. Kooperatifler kurulduktan sonra bu 
hizmetleri çok daha iyi bir şekilde verme im
kânına sahip olacağım. Aksi takdirde, elimdeki 
fonla, fon yönetmeliğime göre, bu hizmetleri 
vermek imkânına sahip olamayacağım. Siz sa
yın senatör ve milletvekili arkadaşlarım teşrif 
ettiğiniz zaman bu hizmetleri benden isteyecek
siniz. Ben de, «E\et paı am var, iaıkdiıim "\ ar, 
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vereceğim.» diyeceğim; ama bu imkân verilme
diği tatkdirde, kullanmak olanağını bulamaya
cağım için bu para da böyle kalacaktır. 

<39oi sayılı Kanunun 40 ncı maddesine göre, 
•kooperatif kurma imkânı vardır; ama bu koope
ratifler 7 kişilik kooperatiftir, ben bunlara kre
di veremem. Birisi müdür, birisi muhasebeci; pa
ra gidiyor, tatbikat budur. Bu tatbikatı bugün 
halletmek imkânına sahip değilim. Açıkça söy
lüyorum, bu zabıtlara geçsin; sizin yüksek fikir
lerinize bunu arz ediyorum. Bu konuda hiçbir 
suç kabul etmiyorum. Ben bugün kooperatiflerin 
kuruluşuna taraftarını ve bu kanun teklifinin 
getirilişinde bu maksat mevcuttur. Yüzde 60 ya
kacak. yüzde 40 yapacak odun planda o şekil
de vardır. Bunu sanayiye doğru kaydırmak ve 
bu sanayiyi de kırsal alana doğru kaydırmak ge
rekiyor. Çünkü, Artvin'den İzmit'teki SEKA'ya 
tomruk taşmıyor. Ben bunun taraftarı de
ğilim. siz de taraftarı değilsiniz; ama bugün ma
hallinde ve kırsal alanda kooperatifler kurmak 
suretiyle bu imkânları .sağlarsam; orada bulu
nan yarım mamulü-temin edeceğim, orada istih
dam politikasını sağlamak mümkün olacak, iş
size iş bulma olanağı bulunacak ve ondan son
ra bu memleketin kalkınmasına belki bir im
kân sağlamak olanağına sahip olunacak. 

Bu kanun, benim nazarımda çok büyük bir 
aşamadır ve bilhassa orman içi köylerinin kal
kınması için en yararlı bir kanundur. Bunu, lüt
fediniz ve Millet Meclisinden geldiği gibi çıka
rınız; ama çıkarmazsanız da; elbette ben saygı
lıyım, gayet tabiî hakkınızdır, bu herkesin ka
nunî hakkıdır, ben o zaman bu gayreti Büyük 
Millet Meclisinde gösterip, oradan çıkaracağım. 
Bu kanun çıktığı takdirde verdiğiniz fonu, pro
jelerini yapmak suretiyle kullanma imkânını ve 
olanağını bulacağım; ama verilmediği takdirde, 
ben 1744 sayılı Kanunun hükümlerini tatbik 
etmekle mükellefim ve o hükümleri tatbik et
meye mecbur kalacağım. Vatandaşlar bugün bu 
ıstırabı duyuyorsa, burada bulunan her arkada
şa düştüğü kadar benim omuzlarıma da o yük 
düşecektir; ama ben istiyorum ki, kooperatifle
rin kurulmasıyie bugün memleketimizde kal
kınma yolunda önümüze bir fırsat geldi, lütfe
diniz bu fırsat ve şeref sizin olsun, bunu Hükü
mete . verin. Bunu Hükümete vermediğiniz tak
dirde olmaz. Ben. eğm* kooperatifler kurulursa, 
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orada bulunan orman yollarının yapımını müte
ahhit e vermeyeceğim; acık söylüyorum, koope
ratife vereceğim. İstihsal imkânlarını da koope
ratife, tabiî dolayısıyle o köye vermiş oluyo
rum; para oraya gidecek. Bu memlekette koo
peratiflerin kurulmadığı köylerde başka türlü 
iş olanağı bulunamayacak. 

Muhterem arkadaşlarım bazı ifadelerde bu
lundular. Sayın Ucuzal arkadaşım, «Anayasanın 
12 nei maddesinin hükümlerine göre, bir yere, 
bir zümreye veyahut da bir kişiye nasıl hak ta
nıyorsunuz?» dedi. Sayın Ucuzal arkadaşını bi
lir, kendisiyle beraber senelerden beri burada, bu 
çatının altında çok bulunduk. Orman içi köyle
rinde yaşayan vatandaşa şimdiye kadar 3202 sa
yılı Kanunun hükümlerine göre kredi verdik; 
başka kredi kanunumuz yoktu. Ziraat Banka
sından bir im.kân verebildik mi? Çevirme kredisi 
•veremezsiniz, toprak edindirme kredisi veremez
siniz, donatma kredisi veremezsiniz, hiçbir im
kân veremezsiniz; ama başkalarına istediği ka
dar krediyi veriyorsunuz... Anayasanın 12 ııci 
maddesi de burada duruyor. Ben buna itiraz 
etmiyorum, onun da teminatı var, kanuna göre 
kredi alıyor. 

Sayın Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı 
arkadaşım diyor ki, «Bir vatandaşın istihsal et
tiği, kestiği...» Vatandaş neyi kesiyor?.. Orm,an 
işletmesi Anayasanın 131 nei maddesine göre 
Devlete aittir. İşçi olarak almışım, parasını ver
mişim, Devlet adına vermişim, Hükümet adına 
vermişim, sizin adınıza vermişim; işçilik hakkı
nı vermişim, sürdürme hakkını vermişim, istif 
hakkını vermişim, ondan sonra getirmişim koo
peratife teslim ediyorum... Soruyorum şimdi, 
ineğinden süt sağan bir vatandaş getiriyor süt 
kooperatifine veriyor; hakkını mı alıyor? Ha
yır. E, şimdi ormanı kesmiş parasını, ücretini 
Devletten, Hükümetten almış, Orman Bakanlı
ğından almış, sürdürme ücretini almış, kamyonu
na bindirmis.se nakliye ücreti almış, ondan son
ra kooperatife getirmiş satmış. Kooperatife ge
lince, «Anayasanın 12 nei maddesine göre ha
reket edilmelidir.» deniyor. Ben hukukçu deği
lim, hukukçu arkadaşlar kusura bakmasınlar, 
cihetteki Anayasanın bu hükümlerini burada par
lamenterlik yaptığım için ezberlemeye mecbu
rum ; bunun hükmü de budur. Anayasanın 51 
nei maddesine göre ben de bu hakkı veriyorum. 

«Anayasa gereğince, muayyen kişileri arzu 
etmedikleri bir yerde toplamak mümkün değil.» 
diyorlar. Katiyen böyle bir arzu, bir teklif yok, 
Kimseye, buyurunuz siz kooperatife giriniz diye 
bir şey yok. Geçici maddede, «Eğer iki seneye 
kadar bu kooperatifler kurulursa memnun olu
ruz, kurulmazsa 6831 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesine göre o vatandaşlara da istihkak ve
receğiz.» eliyoruz. Gayet tabiî olan bir şey. Geçici 
maddesinde «Verilebilir.» deniyor, «Öncelik ta
nınır.» deniyor. Sayın Nalbant oğlu arkadaşım, 
«Ben bu önceliğe karşıyım» diyor. Bir şeyi kal
kındırmak için, öncelik kazandırmak için yeni 
kuruluşlarda bu vardır; ama hiçbir vatandaşı 
ormanın içinde o fakirliğiyle başbaşa bırakma
mak da Anayasanın 41 nei maddesi emridir. 
Anayasanın 41 nei maddesi «İnsanca yaşama 
düzeyi...» der. Kooperatifle insanca yaşama dü
zeyini getirmek istiyorum ben. Başka çıkar yolu 
yok... Anayasanın bu 41 nei maddesini nereye 
bırakacağım?.. 52 nei madde «Beslenmesini» 
emrediyor. Hükümet, Devlet bunu besleyecek. 
Anayasanın 131 nei maddesine göre ormanları 
Devlet işletir. O halde, getirdiğimiz kanunun 
hükümlerine göre, bunları, bu orman içinde 
bulunan 9 - 10 milyon insanı, milyonlarca hay
vanı beslemek, onları istihdam etme olanağını 
sağlamak için, onları istihsale sevketmek için, 
ormanları korumak için gerekli tedbirleri alma
mız gerekir. Bir memleketin bir yöresinin insa
nı aç olacak, hayvanı aç olacak, toprağı verim
siz olacak, siz o adama ağaç kesme diyeceksiniz... 
Mümkün değildir. 

İHSAN SABRİ OAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Kooperatifler kes mi diyecek? 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (•De
vamla) —• Kooperatifleri kurduğumuz; zaman; 
say;n arkadaşım siz bunu pekâlâ bilirsiniz, hele 
de ecnebi memleketleri karış karış bilir, Tür
kiye'yi belki pek o kadar bilmezsiniz; ama siz 
oradakileri çok iyi bilirsiniz, bu, kooperatiflerle 
mümkündür. Eğer kooperatifler olmadığı tak
dirde bu memleketlerde, kalkınma için başka 
türlü hiçbir felsefeyi ben şahsen Hükümetin bir 
temsilcisi olarak kabul etmiyorum. 

İHSAN SABRİ OAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Kooperatife girmeyen aç mı kalacak? 

OEM AN BAKANI AHMET ŞENER (DE-
vamla) — Kooperatife girmeyen aç kalmaya
caktı: ;':!ym feğlayangi'. 
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İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİE (Bursa) — 
O •'hakle?.. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (DE-
vamla) — Arkadaşını, kooperatife girmeyen 
aç kalmayacaktır. Söylüyorum; kooperatifler 
eğer kurulmazsa, bu kooperatif olanağını or-
'taya koymazsak, bu memleketin aç kalması, bil
hassa 'orman içindeki köylerin a e kalması mu
kadder olacaktır kanısındayım. Böyle sadece 
nutuklarla onları beslemek mümkün değil, lâf
la beslemek mümkün değil, 'onlara selâm gön
dermekle keslemek mümkün değil; tatibikatını 
yapıp bu kalkınma kooperatiflerini kurmaya 
mecburuz. Mesele bu. 

'İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Mani olan mı var? 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (I)E-
vamla) — Mesele bu, takdir size aittir, rey ci
hette sizindir, 'ben sadece söylemekle mükelle
fim. 

'Sayın Başkan,, :bu konudaki takdir elbette 
ki Yüksek Senatonundur. Bu kanunun Meclis
ten geldiği şekilde çıkmasında mutlaka fay
da olacağı kanısındayım. Bu kanunun gecik
mesinde hiçbir fayda yoktur. Vatandaşın le-
hindedir. Eğer sayın Senato lütfeder kuııa oy 
verirse, bu imkânı bize verirse vazife görürüz, 
olmazsa aynı mücadeleyi Millet Meclisinde ve
ririz. 

iSaygılarımla arz ederim. (C. H. P. -sıraların
dan alkışlar) 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sa
yın Başkan, müsaadenizle bir sualim olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Orhon, 
.Sayın Bakan, kir dakikanızı rica edeceğim 

efendim. 

-SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan beyanlarında, birikmiş 
kulunan fondaki paralan, im kanun çıkmadı
ğı için, fon yönetmeliğine göre tevzi edeme
mek durumunda 'bulunduğunu ifade ettiler. 
Fon yönetmeliği acaba çıkacak bir kanuna 
nasıl kir atıf yapmıştır ki, mevcut parayı tev
zi edemiyorlar? Sorumun kiri bu. 

ikincisi; kooperatifçilik ve kooperatifler 
yoiuyle orman yollarını da yaptıracaklarını be
lirtiyorlar. .. 
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j ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (DE-
vamla) — Yapmayacaklarını.. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ben 
yanlış duydum öyleyse efendim. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (DE-
vamla) —Ben'köyle bir şey (söylemedim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — «Yol 
yaptıracağım, buyurdunuz da. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (DE-
I vamla) —• Arz edeyim efendim, arz edeyim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ben 
yanlış anlamışım öyleyse. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (DE-
I vamla) —- Elbette ki, ya ken yanlış söyledim, ya 

da yanlış anlaşılmış olahilir. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ben 

'doğru işittiğimi sanıyorum. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (DE-
I vamla) —• Sayın Başkan, daima kürsüde ko

nuşanda kaibahat olduğunu kiz de oturduğumuz 
zaman söyleriz; doğrudur, onu ben de kabul 
ederim. Yol yaptırmayacağım değil; orman yol
ları için 'bugün 300 - 400 milyon, lira kadar kir 
fon ayrılmıştır, 'bugünkü plan ve projeye alın
mış olan 'orman yollarını yapmaya devam ede
ceğim. Ben dedim ki, eğer kooperatifler kurıı-

I kırsa, müteahhide vermeyeceğim, hu koope-
I ratiflere yaptıracağım dedim. Eğer buna ait kir 

sual sorulacaksa ona göre soralım. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — l)e-
j mek yanlış anlamamışım. 
I Şimdi, buna ait kir sualim olacak. 

Şimdi, Orman Bakanlığı bugün orman içi 
I yolları yapmaktadır, külfetini de İnliyoruz. 

Acaba, hu ko'opera.tiflere ne kadar güçte kir 
I makine parkı kuracak İd, o kooperatifler bu 

yolları yapabilecekler? Bunu öğrenmek rstiyo"-
rum efendim. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (ÜE-
vamla) -—• Sayın Başkan, arkadaşımız Fisko 

j - Birli kin de Genel Müdürlüğünü yapmış, iyi 
kir kooperatifin ele başı olmuştur. 

Şimdi, arkadaşımız kooperatiflerin kuruluş
larını ve güçlerini bilirler. Bir kooperatif ilk öıı1-

I ce, doğan bir çocuk gibidir. O çocuk patiğiyle el
bisesiyle, şapkasiyle doğmaz, kitalbıyle defteriy-
le doğmaz. Elbette ki, kurulacak olan bir koo
peratifin bir fonu olacak, kir teşekkülü ola-

I cak, bir zamana mütevakkıftır; ama evvelâ ııi-
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yetin iyiliğine bakınız, onların program ve sis
temine bakınız... Ben o manada söylüyorum ve 
bunu lbu manada anlamak gerekir. 

Bir fon yönetmeliği çıkmamış, bu kanuna 
nasıl atıf yapıyor?» diyorlar. Çıkmamış bir ka
nun değil, çıkmıştır; 1744 sayılı Kanunun ek 
3 ncü maddesinin fıkralarına göre bu fon yö
netmeliği Daııî.ştaya, 'Sayıştaya gönderilmiş ve 
yapılmıştır. Ancak, 'bu fon yönetmeliğini bu ka
nun da takviye ediyor kooperatifler bakımın
dan. Bir köyde bulunan Fatma'ya, Mehmet'e 
şahıs -olarak kredi vermek başka; Ibir koopera
tiften kredi verip, o köyde iş görmek 'başka
dır. 3202 sayılı Kanunu pekâlâ bilenlerdensi
niz; bu imkân dahilinde vereceksiniz. Onun te
minat karşılığı yok. Sahil şehrimizden seçil
miş bir Senatörsünüz; su ürünlerine verebili
yor musunuz?.. 3202 sayılı Kanunun 'hükümleri
ne göre şimdiye kadar; zatiâlimz. bendeniz de 
tavassut etmiş olmamıza rağmen, kaç kişiye 
verebildik? Yenemedik, ancak iki - üç kişiye 
verebildik. Çünkü, ötekinin 'bir patalyası var
dır veyahut da bir kayığı vardır, başka hiçbir 
teminatı yoktur. Yerebildik mi?. Köydeki va
tandaşa da vermek imkânı yoktur. 

Arz ederini. 
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TARIM, ORMAN, KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Müsaade ederseniz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
TARIM, ORMAN, KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA. 
(Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar; şunu 
üzüntü ile (söyleyeyim ki, müzakerenin kanun
la zerre kadar alâkası yok. Zerre kadar alâka
sı olan mevzular değil. Ben bunun için biraz 
fazla izahat verirsem kusuruma bakmayın. 

Elimizde 6831 sayılı bir kanun var. Bu ka
nun halihazırda .onman işlerini tedvin eden bir 
kanundur. Bu kanunda, kooperatifler nasıl ku
rulur, vatandaşla kooperatif hizmet için orman 
idaresine başvurduğu zaman hangisi tercih 
edilir, hangisine tercihan iş yaptırılır?.. Bun
ların hepsi var bu kanunda. 

;Sayın Demirci ve arkadaşları bir kanun tek
lifi yapıyorlar; diyorlar ki, vaktiyle orman 
bölgelerinde istihsal edilen odunların % 100'ü 
halka veriliyordu 'bu sefer c/c 60'a inmiş, va
tandaş .sızlanıyor, geçimini temin edemiyor
lar orman köylerine yine eskisi gibi % 100'ünü 
verelim. Teklif bu. 

iSaym Karaoz ikinci bir teklif yapıyor; di
yor ki, 'bazı yatırımlarda, bilhassa Devret yatı
rımlarında, meselâ Köy İşleri Bakanlığı bir ya
tırım yapacak 'bunun % 5'ini keşi yor, alıyor. 
Devletin tahsisatından bir kısmını o aldığın
dan konan fon da lüzumsuz olmuş, âmme ya
tırımı mahiyetindeki yatırımlardan bu fon 
alınmasın. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakere ettiğimiz 
teklif bu. Bu teklifler Meclise geliyor. 

Şurasını açıklamaya mecburum; ben orman 
bölgesinin temsilcisiyim. Onların ıstırabına şa
hit ola ola. onlarm içinden gelmişim. Bu sebep
le onların ıstıraplarını bilen bir insanım. 

İstihsal nasıl yapılır? Umum Müdürlükten 
talimat gelir, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğünde şu kadar metreküp istihsal yapılacak
tır. Bu, bölgelere, köylere dağıtılır; netice iti
bariyle bölge şefi köye gelir. Buna kim talip
tir?.. Eğer hakikaten köyde kurulmuş bir koo
peratif varsa. Orman idaresi o istihsali yapma 
işini tercihan kooperatife verir. Kanunda var 
bu. Eğer kooperatif talip değilse, vatandaş 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Baş
ka soru sormak isteyen var mı efendim?.. 

HİLMİ NALBANTOÜLU (Erzurum) — Be
nim sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞ-LU (Erzurum) — Ben

deniz Komisyonda olsun, kürsüde olsun koope
ratiflere öncelik verilmelidir temni IJLIT undum, 
Zannediyorum Saym Bakan yanlış anladılar 
ki.. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (DE-
vaınla) •— Öyle ise ben yanlış anladum özür di
lerim. Yanlışlıktan dönmek fazilettir. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen 
yok, sorular cevaplandırılmıştır. 

TARIM, ORMAN, KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Komisyon adına söz istiyorum. 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tuna; Sayın Ucuzal da 

söz istediler sizin tercihan söz alma hakkınız 
var arzu ederseniz simdi konuşun. 
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talipse tutar vatandaşa bu istihsali verir. Koo
peratifler tercihan 'bu işi isterlerse alırlar. Koo
peratiflerin imtiyazı gitti falan, onlar münakaşa 
mevzuu yajnla'biKr; fakat, şu kanun teklifinin 
içerisinde 'bunlar yok. Orman İdaresi, koope
ratifle vatandaş karşılaştığı zaman istihsal hak
kını tercihan kooperatife verir. Yok uyuşamı-
yorlarsa, vatandaşa verir. 

Vatandaş bunu keser, tomruklar, bir kısmı
nı tomruk olarak istif mahalline veya satış 
mahalline getirir. Tomrukların bir de odunları 
vardır, sanayi odunu, daha küçük parçalar. Bun
ları da hazırlar. Bunları istif .mahalline getir
diği. zaman c/c 100 ui bu vatandaşa verilirdi. Ge
çen yapılan tadilde tomruk kısmında bir ihti
lâf yok, % 25'i kaçakçılığa se'hep oluyor diye. 
aynen veriliyor. Esas odun kısmında tadil dü
zenleniyor ve ihtilâl' da 'buradan doğuyor. 

Vatandaş istihsal edip, istif mahalline gö
türdüğü zaman, odunun % 100'ü sen pazarda 
sat diye vatandaşa, veriliyor. O da onu pazar 
yerinde eşek yüküyle veya 'başka şekilde de
ğerlendirmek suretiyle satarak nafakasını te
mine çalışıyor. Eskiden 9c 'i01.) idi, geçen sene 
r/c 60'a inmiş, 'bu sene bu kanun rr 100'e çıka
rılmasını istiyor. 

Muhterem arkadaşlarım; gelen Millet Mec
lisi metninin 4 ncii fıkrasını lütfen tetkik bu
yurun. Yine anakaide mevcut, Orman İdaresi, 
eğer istiyorsa tercihen kooperatife veriyor 
yoksa vatandaşa, veriyor. Kooperatif istihsal 
edip çekiyor mıntıkasına, odunu da satabiliyor, 
vatandaş da tomrukta % 25'ini alabiliyor, odun
da % 1.00'ünü alıyor «'eliyor satıyor. 

Millet Meclisinde ne lolmuş?.. Millet Mecli
sinde denmiş ki, kooperatiflerin hakları yine ba
ki, kooperatiflere tek bir laf diyen yok. Eğer 
vatandaş kesmiş biçmiş (Tomrukta ihtilâf yok) 
odunu istif mahalline getirmişse, eğer bir koo
peratif talipse o vatandaşın yaptığı hazırla
dığı odun kooperatife verilecek. Komisyonu
muz buma itiraz ediyor. Komisyonumuzun iti-
aazı bu arkadaşlarım. Tavsiye ettiğimiz husus 
bu. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bizim 
de itirazımız bu. 

TARIM, ORMAN, KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSBET TUNA 
(Devamla) — Diyoruz ki, kooperatiflerin yine 
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tercihan istihsal hakkı var. Gelsin müracaat et
sin alsın. Zaten vatandaş orada kalıyor. 40 nen 
madde bu hakkı vermiş. Kooperatif istememiş 
vatandaşa vermişiz sen istihsal et demişiz, kes
miş biçmiş. Elbette bu hesapların yapılmasın
da oradan alacağı pazar odununun .da hesabı 
var. Millet Meclisinde metninin içerisinde hiç
bir seibep olmadığı 'halde «Kooperatif isterse 
vatandaşın istihsal ettiği mal kooperatife ve
rilir.» denmiş. Biz sizlere niyaheten bu tatbi
kata «Hayır» dedik.. 

Tashih edilen, bu kanuna gelen şey şu: Koo
peratiflerin istihsal ettiği, istif mahalline ge
tirdiği mallar kooperatiflere, vatandaşın istih
sal edip istif mahalline getirdiği odunlar da 
vatandaşa verilecektir. Bizini getirdiğimiz hu
sus bu. 

Bütün hatipler «Efendim biz kooperatif
lerden büyük şeyler ümit ediyoruz, vatan ba
tıyor, kooperatifleri 'batirdimz.» diyorlar. Ri
ca ediyorum bu sözü söyleyen haıtgi arkadaş-
sa gelsin şu maddedeki şu fıkra çıkmış, koope
ratifleri kaldırmışsınız desinler. Yok arkadaş
larım böyle bir şey. Ne kooperatifin kalkması 
var, ne kooperatiflerin vatandaş topluluğu ile 
kurulacağım teminden kelimelerde değişik 
var. Hiçibir yerinde .değişiklik yok. Nerede de
ğişiklik yapılmış?.. Vatandaşın istif mahalli
ne getirdiği mal vatandaşa, kooperatifin istih
sal edip istihsal, mahalline getirdiği mal koo
peratife verilecek. Mevzuu bu. 

Bakanlık tarafından hazırlanmış (bir teklif 
yok. Bakanlığın getirdiği kooperatifler hakkın
da bir kanun yok. Gelen bu iki teklif bu şekil
de gelmiş, ucuna da şu kelimeler eklenmiş bu
raya gelmiş. Arkadaşım hakikaten çok iyi ni
yetinde h izim e t için bazı şeyler düşünüyor. Ar
kadaşlarına bunu telkin etmiş, aman arkadaş
lar kooperatifler gidiyor, vatanın kalkınması 
geride kalıyor.. Yok arkadaşlarım, ne vatanın 
kalkınmasiîia mani olan var, ne kooperatife ma
ni olan var. Vatandaşın istihsal ettiği malı va
tandaş satabilsin. Gelen husus bu. En ufak 
başka bir değişiklik yok. Hangi metin, hangi 
madde şu Orman Kanununun 40 ncı maddesi
nin getirdiği tercihan iş yapma hakkını ve
ren kooperatifleri kal diriyorsa onu göstersin
ler bize. 

71 — 
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Ydne bizim yaptığımız değişiklikle hangi 
kelimeler hangi şeyi kaldırmışsa onu göster
sinler. Bizim yaptığımız değişiklik; vatanda
şın yapmış olduğu istihsalde emek çekip, alm 
teri döküp istihsal edip istif mahalline getir
diği odunu satsın da soluğunun çocuğunum na
fakasını temin edebilsin. 

Bu itibarla, diğer fikirlerinin münakaşa 
edilecek çok tarafları vardır, 'bu kanunun mev
zuu değildr. Bu kanuna Komisyonun müdaha
le ettiği kısım bundan 'ibarettir. Komisyon, 
adaletli bir müdahale yaptığı kanaatindedir. 

Keyfiyeti takdirlerinize arz ediyorum. Say
gılar sunarını. (A. P. sıralarından alkışlar) 

SALİH, TANYERİ (Gaziantep) — Bir so
nun var Sayın Başkan. 

BıAŞKAN — iSaym Tuna, soru var efendim. 
Buyurunuz Sayın Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, Hükümetin kanun teklifinin Millet 
Meclisinde kabul edilmiş olan metinde şöyle 
bir hüküm vardır., 

«'Sınırları içinde Devlete ait İstihsal ormanı 
bulunan köy ve kazalarda kurulacak, or'nıan 
köylerini kalkındırma kooperatifleri ve birlik
lerine ait kendi çalışma bölgelerinde kuracak
ları millî planda 'özellikleri belirtilmiş, 'hammad
de olarak münhasıran odun hammaddesi tü
keten sınaî tesislere talep ettikleri takdirde ih
tiyaçları maliyet (bedeli üzerinden satış istif 
yerinden artırmasız olarak öncelikle karşıla
nır». 

Bu fıkra Komisyonun metninde yok. Şu hal
de bu sınaî tesislere Komisyon ne şekilde nam
ına dd e vermeyi öngörmektedir. Yoksa böyle bir 
tesise hammadde öncelikle verilecek midir, ve
rilmeyecek midir. Bunu rica ediyorum. 

TARIM, ORMAN, KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
teklifin tesiri gözüküyor. Şu madde, Orman 
Kanunu camiası içinde bir 3-1 ncü madde. Or
man tanzim eden, orman ürünlerini tanzim 
eden bir kanunu konuşmuyoruz. Sadece, or
mandan istihsal yapan vatandaşa % 30'mu ve
rilsin, tyc 6'0'nıı verilsin, onu tanzim eden bir 
maddenin içindeyiz. Tek maddemin tadili. Bu 
tadil içerisinde Sayın Bakanımızın tasavvur 
'buyurdukları büyük orman inkılâbını görü

rüm diyorsanız, göremezsiniz, görelim diyorsa
nız göremezsiniz. Bu madde, ormandan kesip 
istif mahallerine .mal götüren vatandaşlara 
ne kadarının verileceğine dair maddedir; ama 
diğer şeyler düşünülür, gelinir müzakere edi
lir, esasa bağlanır. Fakat bugün müzakere et
tiğimiz kanun &831 sayılı Kanunun 34 ncü mad
desinin tadili hakkındaki tekliftir. 

Teşekkürler ederim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkanım, tatmin olmadım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bu fık

ra Komisyonun teklifinde öngörülmüş müdür, 
görülmemiş midir ? 

TARIM, ORMAN, KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlarım, o fıkranın 
yerine kaim olan fıkra; yani kooperatifleri kal
dı rıyor denen fıkra şu: 

«Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy
ler halkının çoğunluğu tarafından kurulan» 
Sayın Bakanın tasvibettiği şeylerden bir tanesi 
yeni çıkıyor, Millet Meclisi metnindeki bu hal 
yine muhafaza edilmiştir. «... Orman, köylerini 
'kalkındırma kooperatiflerince kesilip, satış istif 
yerlerine taşınan kerestelik tomrukların % 25' 
ine, sair orman mallarının % 100'üne kadarı is
tedikleri takdirde bu kooperatiflere, satış istif 
yerlerinden maliyet bedeli ile artırmasız olarak 
satılabilir.» O metni aynen ihtiva etmektedir. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sanayi 
tesisleri de bunun içinde mütalâa edilecektir. 

TARIM. ORMAN, KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Devamla) — Gayet tabiî, kooperatiflerin elbet 
bir gayesi olacaktır. O gayeyi tahakkuk ettir
mek için harekete geçecektir. Bunun içerisinde, 
eğer gayesi ne ise elde ettiği mahsulü o gayede, 
o istikamette kullanacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal buyanın 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Eo-
nıisyon Başkanı durumu açıkladılar. Konuşmak
tan vazgeçiyorum. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab
zon Milletvekili) — Sayın Başkanım, müsaade 
eder misiniz? 
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'BAŞKAN — Buyumn •Sayın Bakan. 

. OSMAN BAKAXI AHMET ŞEXEB (Trab
zon Milletvekili) — 'Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

'Sadece bir hususu belirtmek için söz almış 
bulunuyorum, özür dilerim. 

Bu çalışmalarda. Komisyonla yan vana çalı
şan bir Hükümetin 'böyle çelişkiye düşmesi doğ
ru değildi. «Vatandaşın, kesip, istif yerine getir
diği emval ile kooperatifin istif ettiği yerde bu
lunan emvali bu istediği gibi satsın, o da. iste
diği gibi satsın der.» I »m öyle anladım; yani 
«aradaki farik bu» derler. Değil 'Sayın Başkan, 
aradaki fark bu değildir. O kooperatif, kuvvet
li bir kooperatif, kredi imkânlarına sahibolan 
güçlü bir kooperatif oldu mu, o mm oradaki 
bulunan imkânlara fazla olacak, bu vatandaşı
mız zayıf kalacak. İstihsal etmiş olduğu bu em
vali kaçakçıya mı, başka yerlere mi verecek? O 
/aman onu kaçakçın in eline düşmemesi için el
bette ki, Orman Bakanlığı koruyacaktır, vazife
sidir, doğrudur; ama onun ieabettiği yerde biz 
deriz ki, hu ray a üye olursa birlik olur. Demin 
söylediğiniz millî gelirden bin lira alırsa, o koo
peratif 60 kişi ise, 60 000 lira olu-. 500 kişi olur
sa şu kadar olur. Yani, bunlar birlik olabilir, 
güçlü olabilir daha iyi bir iş görebilir ve kalkı
nır. O maksadı güdüyor. Bir sayın arkadaşımı
zın söylediği gibi 'kaçakçının eline düşmemeli
dir; elbette ki, onu Orman .Hakanlığının Hükü
met olarak önlemesi gerekir. O da doğru, eğer 
arkadaşlarını bunu diyorsa; ama kooperatifin 
•kuruluşunda böyle bir imkân verilirse, koopera
tiflerin kuvvetli kurulması sağlanmış olur. 

Bunu arz etmek için söz aldım teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, kanun tekli
finin tümü üzerinde başka söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir önerge 
var efendim. Yalnız önergeyi şimdi oya koyma
yalım, maddelere geçilsin 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okuyorum. 
ISayın Başkanlığa 

354 'Sıra sayılı teklifin açık oy işlemine tabi 
tutulmasını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal. 

BAŞKAX — Kanım teklifinin açık oy işle
mine tabi tutulması deniyor. Binaenaleyh, ma ci
ci ede re geçilmesi için vermedik maddeler de gö
rüşülsün de sonradan tümü oylanırken... O an
lam çıkmıyor. Eğer maksat dışında yazıldı iso 
iade edeyim tashih edin. 

ÖMEE UCUZ AL (Eskişehir) — Şimdilik 
iadesini istirham edeceğim. 

'BAŞKAN" —• Önerge sahipleri geri istedi iç
le ri için iade ediyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tek
lifin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi başlığıyl.e birlikte okuyo
ruz. 

6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü ve ek 3 
ncü maddesinin depştirfiıltmesing ve bir geçici 

maJdide eklenmlesine dair kanun teklifi 

M'udde 1. —• 6831 sayılı Orman. Kanununun. 
1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 34. — ıSmırları içinde Devlet ormanı 
İmi un an köy ve kasaba halkının veya o bölge
deki orman köylerini kalkındırma kooperatif
lerinin, tahsisli olsun olmasın, vahidi fiyat usu
lü ile : 

A) Kesip istif yerlerine taşıdıkları, keres
telik tomrukların .1.0 (on.) metrekübü geçmemek 
üzere % 25 (Yüzde yirmi beş) ine raslayan kes
me ve taşıma istihkak tutarları % 30 (Yüzde 
otuz) fazlasiyle, 

B> Kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları. 
kerestelik tomrukların 10 (on) metrekübü geç
memek üzere % 25 (Yüzde yirmi beş) ine ka-
d.arı için, ilgili orman işletmesinin satış istif yer
lerinin, kerestelik tomruklara ait 1 yıl önceki 
genel ortalama maliyet bedeli ile yine 1 yıl ön
ceki artırmalı satışlar genel ortalama'sı arasın
daki fark, orman idaresince yılı hesabından 
nakten, 

İstihkak sahiplerine ödenir. 
(C) Ayrıca; vahidi fiyat usulü ile kes:ip 

satış istif yerlerine taşıdıkları odun ve kömür 
ile ziraat alet ve araiba imalinde ve çeşitli el 
sanatlarında ve meyve sebze ambalajcılığıııda 
kııllanılahilen sanayi odunlarının c/c 100 (Yüzde 
yüz) üne kaçları idarece tayin edikeek müddet 
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içinde istedikleri takdirde kendilerine maliyet 1 
bedelleri ile artıran asız olarak verilebilir. 

Sınırları içinde Devlet ormanı bııhman köy
ler halkının çoğunluğu tarafından kurulan, or
man köylerim kalkındırma. kooperatiflerince 
ıkesilip, satış, istif yerlerine tasman kerestelik 
tomrukların €/c 25 (Yüzde yirmi beş) ine, sair 
orman mal la namı yüzde yüzüne kadarı, istedik
leri takdirde bu kooperatiflere satış istif yerle
rinden maliyet bedeli ile artırmasız olarak sa
tılabilir. 

Bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin 
.köylüleree imal edilemeyeceği anlaşılan yerler
de ve zamanlarda bu gibi aletleri taslak halinde 
orman idaresi imal edebilir. 

BAŞKAM -*- 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye? Buyurun Sayın Lûtfi Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Kıymetli arkadaş
larım, 

Millet 'Meclisi metnini biz Bütçe ve Plan Ko
misyonu olarak kabul etmişiz; fakat burada 
okunan Tarım, Orman, Köy İşleri Komisyonu I 
metninin bir paragrafında ciddî bir fark var. 
Bu fark üzerinde Sayın Tanyeri soru sordular; 
.Sayın Tuna esas noktaya pek yaklaşmadan mü
dafaalarını yaptılar. 'Esas üzerinde durulacak 
nokta bu. Yüzdeler değişebilir, eksik olur, fazla 
olur. şu olur. bu olur. Nitekim gene kendileri 
•burada .beyan ettiler; daha önce yüzde yüzü ve
rilirken, bir müddet önce 1744 sayılı Kanunla 
bu % 60'a imli, şimdi bu düzeltiliyor dediler. 
Fakat bu kanun birinci maddesi ile orman içi 
köylüsünü ileri adım atmaktan mahrum ediyor. 
Bizim üzerinde durduğumuz mesele bu. 

Bu metinde olmayan paragraf şu: «Sınırları j 
içinde Devlete ait istihsal ormanı bulunan köy 
ve kazalarda, kurulacak, orman köylerini kalkın
dırma kooperatifleri ve birliklerin? ait kendi 
çalışma, bölgelerinde kuracakları millî planda 
özellikleri belirtilmiş, hammadde olarak münha
sıran odun hammaddesi tüketen sınaî tesislere J 
talebottikleri takdirde ihtiyaçları maliyet be de- I 
li üzerinden satış istif yerinden artırmasız ola- j 
rak öncelikle karşılanır.» 

İşte biz parti olarak bu kısmın eklenmesini 
istiyoruz. Bilhassa millî planda özellikleri belir
tilmiş münhasıran odun hammaddesi tüketen 
sınaî tesislere, ki, bunu demek orman içinde 
kooperatifi eşerek birleşecek orman içi köylüle- 1 
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rinin sanayileşmeye doğru bir adım atmasına 
yardım etmektir. Bunu koymadığımız takdirde 
ne olacaktır? O idarenin anlayışına kalacaktır. 
Bir yerde orman içi köyü vardır. Bunlar bir 
kooperatif kurmuşlardır, bir fabrika kuracak
lardır. Meselâ ambalaj sanayii kuracaklardır. 
•Ambalaj sandığı yapacaklardır, ihracat için. 
Eğer baştaki idare bir anlayış gösterir ise, bun
lara ambalaj sandığı için hammadde maksadıyle 
odun verecektir, yapacak odun verecektir. Eğer 
idare anlayış göstermezse kendi felsefesine gö
re köylüleri değil de, mevcut kurulan sermaye 
•grupunun fabrikalarını düşünmek durumunda. 
ise. o zaman kanunda kooperatiflere hammadde 
olarak yapacak odun verilmiyor gerekçesiyle 
pekâlâ vermeyebilir. Biz isteriz ki, gelecek ikti
darın, idarenin felsefisi burada belirsin veya 
buradaki maddeye göre hareket etmek zorunda 
kalsın. 

Orman Bakanlığının çeşitli yerlerde fabrika
ları var. Bunlardan bir tanesi de Antalya'da bir 
ambalaj fabrikasıdır. Antalya'd aki ambalaj 
fabrikası en iyi keresteyi kullanmaz. Orman 
Bakanlığı bunu yapar ve doğrudan dcTğrııya 
Devletindir. Gene başka yerlerde. Güneyde, 
Ege'de, sehze ve meyve bölgelerinde ambalaj 
sanayii olan özel şahıslar vardır. 

Şimdi biz bir yandan devletçilikten şikâyet 
ediyoruz; Antalya'daki Devletin o ambalaj sa
nayiini tenkid ediyoruz, orman içi köylüsüne bu 
hakkı da tanımak istemiyoruz. Biz deriz ki; ma
dem ki, orman içi köylüsünü kalkındıracağız, 
orman içi köylüsüne «Bu orman benimdir» de
dirteceğiz. o halde ormanın bütün veriminden 
esas hak sahibi olan o köylüler faydalansın. 

Bugün birçok yönlerden orman mevzuatın
daki boşluklardan faydalanılarak, özel sektörün 
birçok fabrikaları zengin edilmektedir, bir sö
mürü çarkı devam ettirilmektedir. Temenni et
meyelim ki. Türkiye'de bir daha zelzele, olsun. 
Böyle bir zelzele bölgesine kimlerin, hangi or
man kesiminden ne kadara kereste alıp da kaç 
•misli fiyatla sattıkları malum. Böyle bir halde 
dahi eğer bir kâr varsa, aşırılığa sapmadan ka
zanılacak ise, bundan orman içi köylüsü fayda
lansın diyoruz. Orman içi köylüsü faydalansın 
ki, kendisine çok kıskanç clavranıldığı halde hor 
gün gözü önünden binlerce metre küldük keres
tenin birtakım maksatlarla bazı insanları zeıı-
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gin ettirmek için .köyünden çıkarıldığını göre 
göre ormana düşman olmaktan da çıksınlar, 
dost olsunlar istiyoruz. 

Bu maddenin diğer kısımlarında Tarım. Or
man, Köy İşleri Komisyonu ile Bütçe ve Plan 
Komisyonu arasında yüzde farkları vardır, şekil 
farkları vardır. Onlarda bir anlaşmaya varıla
bilir. Fakat en önemli fark İni. 

Eğer Sayın Komisyon Başkanı kendi metin
lerinde, orman içindeki -kooperatiflerin ham
madde olarak, münhasıran odun maddesini sa
nayi maksadıyle vermeyi kabul el şeydiler, ara
mızda farklılaşma bu kadar olmayabilirdi. 

İkincisi; bir kooperatif gelecek burada is
tihsal yapacak, halk da gelecek burada istihsal 
yapacak,, halkın istihsalini oraya vermeye mec
bur oluyoruz derlet. IS'iylo bir zorunluluk yok. 
Yalnız biz deriz ki. öyle bir kooperatif kura
lım ki, bu kooperatif ormanın yönetiminde Or
man Bakanlığı ya da Orman Genel Müdürlüğü 
ile beraiber hak sahibi olsun, söz sahibi olsun. 
Yönetime de katalım diyoruz. 

Şimdi orman içi köylüsünü büyük kazanç
lardan mahrum edeceğiz, sureta kooperatif kur
duracağız. Onun ileri sanayi kurmasına fırsat 
vermeyeceğiz; ama geliş diyeceğiz. Lâfla geliş
meyeceği için elbette gm'işmeyen bir kooperatif 
orman üzerinde de, idarede de, ekonomisinde de 
söz sahibi olamayacaktır. İdaresinde süz sahibi 
olamazsa, ekonomisinden hak alamazsa elbette 
kalkınamayacaktır. O zaman ne olacaktır? Be
lirli is çevrelerinin sanayi kesimlerinin ucuz iş
çi deposu haline gelmeye devam edecektir. Biz 
bunu istemiyoruz. Orman köylüsünü, 10 milyo
na yaklaşan orman köylüsünü kendi yerinde 
kalkındıralım. Kendi yerinde kalkman köylü
nün de hem ormanı koruması bakımından Tür
kiye'yi. zenginleştirmesi, hem de Türk ekono
misine bir tüketici unsur olabilme noktasına 
'gelmesi bakımından faydalı olacağına inanıyo
ruz. O bakımdan, lıcıı şimdi bir önerge de ve
rerek bu 1 nci maddenin. Tarım, Orman, Köy 
İsleri Komisyonunun kabul ettiği metin değil 
de, okunmak suretiyle Bütçe ve Plan Komisyo
nunun benimsediği Millet Meclisi metninin ay
nen kabul edilmesini teklif edeceğim. 

Vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. 
Zaten artık niyetler ve ne maksatla geçirilmek 
istendiği belli olmuştur. 

.Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye ? 

Yok. 
1 nci madde üzerinde üç tane önerge var. 

arz ediyoruz. 
Başkanlığa 

304 Sıra, Sayılı Kanunun .1 nci maddesinin 
(O) bendine aşağıda yazılı hususun da eklen
mesini arz ederim. 

Iva ı "s 
Y. Ziya Ayrım 

•C) Ayrıca; vahidi fiyat usulü ile kesip sa
tış istif yerlerine taşıdıkları odun ve kömür ile 
ziraat alet ve araba imalinde ve çeşitli el sanat
larında, arı kovanı imali ile meyve ve sebze auı-
balajcılığmda kullanılabilen sanayi odunlarının 
c/c 100 (Yüzde yüz) üne kadarı tayin edilecek 
müddet içinde istedikleri takdirde kendilerine 
maliyet bedelleri ile artırmasız olarak verilebi
lir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci 
maddesi olarak Millet Meclisince benimsenen 
metnin aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
'Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 354 Sıra Sayılı Kanun 
teklifinin birinci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Nâzım İn ebeyi i 

Madde 1. — 6881 sayılı Orman Kanununun 
1744 sayılı Kanunla, değiştirilen 34 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 34. — Sınırları içinde Devlet ormanı 
bulunan köy ve kasaba ^ halkının veya orman 
köylerini kalkındırma kooperatiflerinin tahsisli 
olsun veya olmasın vahidi fiyat üzerinden ke
sip istif yerine taşıdıkları. 

a) Kerestelik tomrukların 10 (on) metıv-
kübü geçmeyen miktarın r/c 30 (Yüzde otuz) 
fazlası ve bu miktarın satış istif yerindeki bir 
yıl önceki ortalama maliyet bedeli ile, yıl için-

j de artırmalı satışlar ortalaması arasındaki fark 
{ ilgili orman işletmelerince istihkak sahiplerine 
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'îıakteıı ödenir veya istedikleri takdirde bu koo
peratiflere satış istif yerindeki maliyet üzerin
den artırmasız satılır. 

,h) Tarım ve tasıma alet ve araçları, çeşit
li el sanatları, meyve ve sebze ambalajeılığmda 
kullanılan orman emvali ile yakacak odunun 
orman köylerini kalkındırma kooperatifleri is
tedikleri takdirde % 100 (Yüzde yüz) idarenin 
tespit edeceği süre içinde artırmasız olarak ma
liyet bedeli üzerinden verilir. 

e) Orman köylerini kalkındırma koopera
tifleri veya bunların birlikleri tarafından, çalış
ma bölgelerinde kuracakları, özellikleri kalkın
ma planında belirtilmiş ve münhasıran odun 
hammaddeleri tüketen sanayi tesislerinin ihti
yaçları maliyet bedeli üzerinden artırmasız sa
tış istif yerinden karşılanıl-. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, kanun teklifinin 
başlığı hakkında bir önerge daha var, okutuyo
rum . 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin 

başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ueuzal 

«6 S o 1 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 
tarih ve 1744 sayılı Kanunla değişik 34 ncü 
-maddesi ile ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi» 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz Sayın 
L'cuzal ? 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Bu teklifin dikkate alınması
nı kabul edenler... («Hangi teklif» sesleri.) 

Efendim, 'görüşmemize esas olan kanun 
teklifinde, yani Tarım - Orman - Köy İşleri Ivo-
EtîiisjT'onunca kabul edilen im etinde kanun tekli
finin başlığı «6831 sayılı Orman Kanununun 
34 ncü ve ek 3 ncü ımaddesinin değiştirilmesine 
ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi» idir. .Sayın Ucuzal hu başlığın şu şekil
de değiştirilmesini önermektedir: «6831 sayılı 
Orman Kanununun 20 . 6 .1973 tarih ve 1744 
sayılı Kanunla değişik 34 ncü maddesi ile ek 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanını 
teklifi» 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, -Saym Lüıtfi Bilgenin verdiği önerge 
en ayıkırısıdır. Eğer o kabul edilirse, bu öner
ge oya konulamaz. Onun için evvelâ Saym Bil
genin önergesini oya koymanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, ben sizin anla
dığınız gibi anlamıyorum, belki hata ediyo
rum. Sayın Bilge'nin önergesinde «Görüşülmek
te olan kanun teklifinin 1 nci maddesi olarak 
Millet Meclisince benimsenen metnin aynen ka
bulü arz ve teklif olunur» diyor. 

Sayın Bilgen siz. Millet Meclisince kabul 
edilen 1 nci maddenin kabul edilmesini öneri-
yorsunuz. Bu, o maddenin başlığı değil, kanu
nun adı. görüşülmekte olan kanun teklifinin 
adı. 

LÛTFİ BİLGEN (İçrd) — Saym Başkan, 
izah edehilir miyiını?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim. Ta
rım - Orman - Köy İşleri Komisyonu geçici mad
deyi kabul etmediğine göre. gayet tabiî ki ıSa-
ym Ucuzalın teklifi yerinde. Fakat benimi tek
lifimin esası şu: Görüşmeye esas kabul ettiği
miz Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonu met
nine en aykırı olan benim önergem. Kaldı ki, 
benim 3 ncü geçici maddeler üzerinde de bir 
teklif im var. O bakımdan bunun kendisini bel
ki reddedeceğiz helki kabul edeceğiz. Eğer Mec
lis metnini kahule yanaşırsak, o zaman hu red
dedilmiş olan metnin başlığını değiştirmeye ge
rek yoktur. Onun için öncelikle benim 1 nci 
madde üzerindeki önergemin okunup oylanma
sı gerekir. 

T e ş efck ü r e der im. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarımı, imüsaade 
buyurursanız Millet Meclisince kabul edilen 
kanunun adı hakkındaki metinle. Tarım-Or
man - Köy İşleri Komisyonu tarafından kaibul 
edilen kanunun adı hakkındaki metin arasında 
hiçbir fark yoktur. Binaenaleyh, sizin dediği
niz gibi kahul etsek yani teklifinizin kanunun 
adına ila sari ve şâmil olduğunu kabul etsek, 
Millet Meclisince kabul edilen metinle Tarım -
Orman - Köy İşleri Konnisyonuııca kabul edilen 
metin arasında fark vok. Avneıı okuvorum; 
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Millet Meclisince kabul edilen metin: 
«6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü ve ek 

3 neti maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi.» 

Tarım - Orman ve Köy İşleri Koiaıiyonu ta
rafından kaibıü edilen »metin: 

«6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü ve 
ek 3 ncü »maddesinin değiştirilmesine ve bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) /Sayın Başkan, iş
te o eşitlikte yanlışlık var zaten. Çünkü, ikinci 
metin, Tarım - Orman -Köy İşleri Komisyonu
nun 'kabul ettiği metinde geçici »madde oynadı
ğına göre, ismin de elbette ek geçici maddesi/, 
olması lâzım gelirdi. Yanlışlık eşitlikte, onu 
arz etmek istiyorum. 

RECAİ KOCAMAN .(Artvin) — Sayın Baş
kan, Sayın UeuzaTm önergesini şu anda oyla-
yaımazsmız, 

BAŞKAN — Anladım efendim, anladım. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Ömer Ucuza! 

bu teklifi ile başlığından «geçici madde» deyi
minin kaldırılmasını da istemektedir. Halbu
ki, görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 ncü 
maddesinden sonra geçici .madde A'ar. Geçici 
madde hakkında sizin teklifiniz yok Sayın Bil
gen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Var efendim, var. 
BAŞKAN — Nerede önergeniz var efendim. 

ist i rhanı e diy o rom. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz iza.li. edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun izah edin efendim. 
yanlışlık yapmayalım. 

LÛTFÎ TOKOÖLF (.Kocaeli) — Sayın Baş
kan, önergeler müzakere edilirken, önerge sa
hibi izah eder, lehinde ve aleyhinde söz söyle
nir ve böylece mesele biter. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde ve aleyhinde 
söz değil efendim, usul hakkında söz istiyor. 

LÛTFİ TOKOĞLF (Kocaeli) — Usul hak
kında .bir talep Aruku bulmadı. 

BAŞKAN — Sözü söylemediler; ama anla
dım ben, usule ait. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli a ika d aşlarını; 

Sayın Başkandan söz isterken, en aykırı 
olan önergenin oya konulmasından eA-vel, bu 
Sayın Ueuzal'm önergesinin oya konmasının 
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( usule aykırı olduğu şeklinde bir beyanda bulun
duğuma göre, söz istemem usul hakkındadır. 
Onu belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Ta
rım - Orman - Köy İşleri Komisyonu imetniudeu 
ek geçici maddeyi çıkartmıştır. Gerekçesinde 
de, 1 nci maddede, «... Sınırları içinde Devlet 
ormanı bulunan köy ve kasaba halkının veya o 
bölgedeki •orman köylerini kalkındırma /koope
ratiflerinin...» ibaresini koyduğum için artık 
geçici maddeye lüzuım kalmamıştır diyor. 

Mecliste kabul edilen linetinde ise, bu tefrik 
olmadığı için, metinde bulunan köylünün ço
ğunluğu tarafından kurulmuş olan orman köy
lerini kalkındırma kooperatif 1 erinin kurularak 
faaliyete •geçebilmelerine imkân vermek, hatta 
bir ölçüde bu kooperatiflerin biran evvel 'ku
rulmasını sağlamak amacı ile iki senelik bir 
süre konuyor ve bu sene içinde de halka yine 
haklarını A-ermenin devam edeceğini ifade edi-
yir. Bu itibarla, eğer Meclisten gelen im et in 
hakkındaki önerge kabul edilirse, bu takdirde 
geçici ımaddeye lüzum vardır. Bu itibarla, ka
nunun »başlığının -en son olarak değişitrilmesi 
bahis konusudur. Onu arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım. İS ayın 
Lûtfi Bilgenin iki önergesi var; okunmuş olan 
önergelerinde, «Görüşülmekte olan kanun' tek
lifinin 1 n t i maddesi olarak Millet Meclisince 
benıimsenen metnin aynen kabulünü arz A'e tek
lif ederini.» diyor. 

Henüz yeri gelmediği için okunmayan bir 
önergesi daha A'ar. Bunda da, «Görüşülmekte 
olan kanun teklifine Millet Meclisince .benim
senen metinde bulunan geçici maddenin aynen 
ithalini arz ve teklif ederim.» diyor. Henüz sı
ra gelmediği için okunmadı ve yüksek Heyeti
niz buna henüz muttali bulunımuyorsımıız. Şinı-
cli. ıttıla peyda e»ttiniz. 

Sayın L'dizal'm kanun başlığı hakkında 
yapmış okluğu teklif geçici madde ile ilgili. 
Binaenaleyh, 4 ncü »madde görüşüldükten sonra 
aykırı teklif olduğu için, Sayın Lûtfi Bilgen' 
»in geçici maddenin »metne ithali hakkındaki 
önergesini önce oya arz etmek gerekmektedir. 
Yüksek Heyetiniz kabul ederseniz, o zaman 
Sayın Ömer Uenzal'm önergesinin oya konul
masına olanak kalmayacaktır. Sayın Lûtfi Bil-
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gen'in önergesini yiiee Heyetiniz kabul etmez
seniz, o zaman Sayın Ömer Ucuzal'ın önergesi
ni •oyunuza arz etmek olanağı doğacaktır. Bu 
itibarla 1 nci ımaddenin oylanmasını kanun baş
lığı hariç olmak üzere yapma zorundadır. 

Şimdi üç önerge var, üçü de okundu. Bun
lar içerisinde en aykırısı Saym Lûtfi 'Bilgen'in 
önerisidir. Sayın Lûtfi Bilgen önergesine met
ni almamış, atıf yapmış ve «Millet Meclisince 
kabul olunan 1 nci madde» diyor. Şimdi Millet. 
Meclisince kabul edilen 1 nci .maddeyi okuya
cağız. Saym Bilgen bu nıetnin kabul edilmesini 
istemektedir ve en aykırı teklif de budur. 

Şimdi bu 1 nci maddeyi başlıksız olarak 
okuyoruz : 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin. 
Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

'Madde 34. — Sınırlan içinde Devlet ormanı 
(bulunan köy ve kasaba halkının 'vahidi fiyat 
usulü ile : 

A) Kesip istif yerlerine taşıdıkları, kereste
lik tomrukların 10 (on) metrekübü geçmemek 
üzere % 25 (Yüzde yirmibeş) ine rastlayan kes
me ve taşıma istihkak tutarları c/c 30 (Yüzde 
otuz) fazlasiyle. 

B) Kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları, 
kerestelik tomrukların 10 (on) metrekübü geç
memek üzere c/c 25 (Yüzde yirmibeş) ine kada
rı için, ilgili orman işletmesinin satış, istif yer
lerinin, kerestelik tomruklara ait 1 yıl önceki 
genel ortalama, maliyet ıbedeli ile yine 1 yıl ön
ceki artırmalı satışlar genel ortalaması arasın
daki fark, orman idaresince yılı hesabından nak
len., 

İstihkak sahiplerine ödenir-. 
"Sınırları içinde Devlet »ormanı bulunan köy

ler halkının çoğunluğu tarafından kurulan or
man köylerini kalkındırma kooperatiflerince 
kesilip, satış istif yerlerine taşman kerestelik 
tomrukların c/c 25 (Yüzde yirmibeş) ine kada
rı, istedikleri takdirde 'bu kooperatiflere, satış 
istif yerlerinden maliyet bedeliyle artırmasız 
olarak satılabilir. 

Birinci fıkrada yazılı köy ve kasaba halkı
nın vahidi fiyat usulü ile kesip, satış istif yeri
ne taşıdıkları odun :1e araba imalinde ve çeşit
li el sanatlarında ve meyve, sebze ambalajcılı-
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ğında kullanılabilen sanayi odunlarının, idarece 
tayin edilecek müddet içinde, istedikleri tak
dirde orman köylülerini kalkındırma koopera
tiflerine öncelikle, maliyet bedelleri ile, artır
masız olarak % 100'üne kaçları verilebilir. 

•Sınırları içinde Devlete ait istihsal ormanı 
bulunan köy ve kazalarda kurulacak, orman 
köylerini kalkındırma kooperatifleri ve birlik
lerine ait kendi çalışma bölgelerinde kuracak
ları millî planda özellikleri belirtilmiş, hammad
de olarak münhasıran odun hammaddesi tüke
ten sınaî tesislere talebettikleri takdirde ihtiyaç
ları maliyet bedeli üzerinden satış istif yerin
den artırmasız olarak öncelikle karşılanır. 

BAŞKAN •— Önergenin dikkate alınması 
hakkında saym Hükümetin mütalâası?... 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab
zon Milletvekili) — Arz ettiğim gerekçe ile Sa
yın Başkan, Millet Meclisinden gelen metni kap
sadığı için kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanının 
görüşleri ?... 

TARIM - ORMAN - KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Arz ettiğim gerekçelerle; işti
rak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Saym üyeler, okunan önerge
nin dikkate alınması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Okunan önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önergenin -dikkate alınmasını kabul eden
ler, lütfen ayağa kalksın... Ka.bul etmeyenler 
lütfen ayağa kalksınlar... Otnzikiye otuzyedi 
oyla kabul edilmemiştir'. 

Bundan sonra Saym Nâzım İnebeyli'nin öner
gesini'tekrar okuyoruz. Tüzüğümüz bütün öner
gelere sayın üyelerin muttali olması için, bir 
madde hakkındaki bütün önergelerin okunma
sını, bundan sonra her önergenin oylanmasın
dan önce ayrıca okunmasını emrediyor. Bina
enaleyh, hareketimizin tüzüğe uygun olduğunu 
arz etmek isterim. 

(Sinop Üyesi Nâzım İnebeyli'nin önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — (merge üzerinde söz isteyen sa
ym üye? Yok. 

Saym Hükümet? 
ORMAN BAKANİ AHMET ŞEN/ER (Trab

zon Milletvekili) — Arz ettiğim gerekçe ile iş
tira1.: etmiyorum. 
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BAŞKAN — Say m Komisyon ? 
TARIM - ORMAN - KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — İştirak etmiyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet üyesi ile sayın 
Komisyon Başkanı katılmadıklarını söylediler. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler. Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ziya Ayrım'm önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Kars üyesi Yusuf Ziya Ayrım'm önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Önerge üzerinde <söz isteyen 
sayın üye? 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Baş
kan, ben rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem 

Başkan, sayın senatörler; 
Hatırlarsınız İkinci Plan döneminde 'Türkiye

lim bazı kesimlerinde Arıcılık Enstitülerinin 
kurulmasına karar vermiştik. 

Türkiye'de ibazı serevtler vardır ki, bunlar 
serbest haldedir, Uranları toplamasını Ibilmiyo-
ruz; uranlardan bir tanesi de arıcılıktır. Arıcılık 
deyince, akla ilk ;gelen keyfiyet, bilgi ve kovan 
meselesidir. Bugün, kovan fiyatları 280 - 300 
lira .arasındadır, bunlar resmî müeseselerin 
satış yaptığı fiyatlardır. Bu durum karşısın
da son yıllarda bilhassa 'bal fiyatlarının da art
ması nedeniyle arıcılığı inkişaf ettirmemiz müm
kün değildir. Ekserisi, Anadolu'nun birçok yer
lerinde henüz iptidaî kovanlardadır, fennî ko
vanlara 'geçiş hemen hemen yarıya dek bir du
ruma igelmiş vaziyettedir. Arıcılığımızı bu du
rumdan kurtarmak, fennî 'bir vaziyete 'getirmek 
ve taibiat üzerinde, bilhassa Doğu ve Orta Ana
dolu'nun İbazı kesimlerinde, Batı Anadolu'da 
serbest olan bu servetten faydalanmamız için 
arı kovanı imalinde (kullanılacak keresteyi de 
istisna kabul etmenizi istiyorum. Bunlar zaten 
sanayi 'odunlarına girmektedir. 

Bu yardımı esirgemezseniz arıcılarımız için 
büyük bir iyilik etmiş olursunuz. 

'Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — ıSayın Hükümet katılıyor mu ? 
ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab

zon Milletvekili) — Sayın Başkan, zlraatin bir 
koludur ve maddenin içinde mevcuttur. İştirak 
etmiyoruz. 
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i BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
TARUM - ORMAN - KÖY İŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kas
tamonu) — Talep maddenin içinde vardır. Bu 

I sebepten iştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 'katıl

madıklarını bildirdiler. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 

alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
I edilmemiştir. 

il nci maddeyi oylarınıza sunacağım. Oyla-
I rmıza sunmazdan önce bir kere daha başlıksız 
I arz ediyorum : 

Madde 1. — G831 sayılı Orman Kanunu-
I mm 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ııcü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 34. — Sınırları içinde Devlet ormanı 

bulunan köy ve kasaba halkının veya o bölge-
I deki orman köylerini kalkındırma kooperatifie-
I rlnin, tahsisli olsun olmasın, vahidi fiyat usulü 

ile : 
I A) Kesip istif yerlerine taşıdıkları, keres-
I t elik tomrukların 10 (an) metrekübü 'geçmemek 

üzere % 25 (Yüzde yirmi beş) ine raslayan kes
me ve taşıma istihkak tutarları % 30 (Yüzde 

I otuz) fazla sı yi e, 

B) Kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları, 
kerestelik tomrukların 10( on) metrekübü 'geç
memek üzere % 25 (Yüzde yirmi beş) ine ka
darı için, ilgili orman işletmesinin satış istif 
yerlerinin, kerestelik tomruklara ait 1 yıl ön
ceki ıgenel ortalama maliyet bedeli ile yine 1 yıl 
önceki artırmalı satışlar (genel ortalaması ara
sındaki fark, orman idaresince yılı hesabından 
nakten,. 

İstihkak sahiplerine ödenir. 
C) Ayrıca; vahidi fiyat usulü ile kesip sa

tış istif yerlerine taşıdıkları odun ve kömür ile 
ziraat alet ve araba imalinde ve çeşitli el sanatla
rında ve meyve, sebze ambalajcılığmda kullanı
labilen sanayi odunlarının % 100 '(Yüzde yüz) 
üne kadarı idarece tayin edilecek müddet için
de istedikleri takdirde kendilerine maliyet be
delleri ile artırmasız olarak verilebilir. 

I Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy
ler halkının çoğunluğu tarafından kurulan, or-

I man köylerini kalkındırma kooperatiflerince ke
silip, satış istif yerlerine taşman kerestelik tom-

| ruklarıu Ç£ 25 (Yüzde yirmi beş) ine, 'sair or-
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man mallarının. yüzde yüzüne kadarı, istedikleri 
.takdirde hu kooperatiflere satış istif: yerlerinden 
maliyet (bedeli ile artırinasız olarak satılabilir. 

[Bölgenin iıntiya-eı bulunan ziraat aletlerinin 
köylülerce imal edilemeyeceği anlaşılan yerlerde 
ve zamanlarda. ODU gibi aletleri taslak halinde or
man idaresi imal edebilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler oylama şekli hak
kında 'bir önerge vardır, arz ediyorum: 

Sayın Başkanlığa 
354 sıra sayılı teikiifin maddelerinin acık oya 

sunuilımasmı arz ve teklif ederiz. 
Manisa Eskişehir 

O rai Karaosmanoğkı Ömer Ucuzal 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Edirne 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

Kocaeli 
Lûtfi Tokoğiu 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Bursa 
Cahit Ortaç 
Çanakkale 

İsmail Kutluk 
Sakarya 

Osman Salih oğlu 
Antalya 

Serafettin Paker 

Denizli. 
Ali Kemal Turgut 
Afyon Karahisar 
Kemal Şenocak 

Adana 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

İzmir 
Mustafa Bozoklar 

Sivas 
Nurettin Ertüı'k 

BAŞKAN — Sayın Oral Karaosmanoğlu bu-
radamı?.. Burada. Sayın Ömer Ucuzal?.. Bu
radalar. Sayın Lûtfi Tokoğiu?... Buradalar. Sa
yın Ahmet Özmumcu?... Buradalar. 

FİKE.ET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, hiraz evvel oylama yapıldı. Gördük'ki; 
32 ve 37 ile kabul veya ret şeklinde bir beyanı
nız oldu. 32 ve 37 malumuâliniz 69 eder. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müstenkif 
de vardı. 

II. — YOKLAMA 

DOĞAN BARUTÇU OĞLU (Manisa) — Yok
lama istiyoruz, 

(Manisa üyesi Doğan Barujtçuoğlu, Artvin 
Üyesi Recai Kocaman, İstanbul Üyesi Fikret 
Gündoğan, içel "Üyesi Lûtfi Bilgen, Çanakkale 
Üyesi İmadettin Elmas, Gaziantep Üyesi Salih 
'Tanyeri ayağa kalkarak yoklama isteminde bu
lundular. (A. P. sıralarından anlaşılmayan mü
dahaleler.) 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Hakkımı
zı kullanıyoruz. 

(C. H. P. sıralarından, «Ekseriyet yok» ses
leri; A. P. sıralarından anlaşılmayan müdahale
ler.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sizin 
yaptığınıza göre hu az; ama tespit edilsin. 

(Anlaşılmayan müdahaleler, gürültüler.) 

BAŞKAN" — Sayın arkadaşlarım, müsaade 
'buyurur musunuz Müsaade 'buyurunuz değerli 
a ı-fe adaşla rı m... 3 Pusa a d e »bu vu ru n u z... 

Efendim, heş sayın üye yolda ma yapılması
nı isterse, Tüzük Başlkanın yoklama yapmasını 
kesin olarak emrediyor. Şimdi, beşten fazla sa
yın üye yoklama istediler. Binaenaleyh, yokla
ma yapmaya medburuz. Yoklama yapıyoruz 
efendim. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Yoklama ile 
acık oy aynı sonucu verir. 

BAŞKAN — Aynı sonucu verir; ama yok
lama ayrıdır, oylama ayrıdır. Yapacağımız yok
lamadır, sizin istediğiniz oylamadır. Neticesi 
aynıdır; ama sayın üyeler yoklama istiyorlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, yapılan yok
lama sonunda çoğunluğumuzun kalmadığı an
laşıldığından G Haziran 1974 Perşembe günü 
saat 15,00'tc toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 18,41 

«Co-Ci» 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULA 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Vakıflara ait binalara dair soru 
önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan 
Birgit'in yazılı cevabı (7/205) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Tanıtma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassutlarınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir Senatörü 

Beliğ Beler 

22 Mart 1974 tarihli gazetelerde Devlet Ba
kanı Süleyman Arif Emre tarafından yapıldı
ğına muttali olduğumuz genelgede : 

Vakıflara ait olupta Turistik otel, lokanta 
veya benzeri turizm müessesesi halinde bizzat 
veya bilvasıta işletilen binaların okul, yurt, has
tane ve sair şeklinde kullanılacağını teşkilâtına 
bildirdiği anlaşılmıştır. 

Bu durum muvacehesinde : 
1 — Türkiye'de Vakıflara ait olupta Turis

tik müessese olarak bizzat veya bilvasıta kul
lanılan tesisler nelerdir? 

2 — Beş Yıllık Kalkınma Planları ve yıllık 
programlara göre turizm politikamızın ilke ve 
ana hedefleri belirtildiği gibi, Millî Selâmet Par
tisi ile ortaklaşa bütün mesuliyeti birlikte taşı
yan Sayın Ecevit Hükümetinin programında 
«İç ve dış turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel 
katkılarından yurdumuzun ve ulusumuzun ge
reğince yararlanabilmesi sağlanacaktır.» denil
mektedir. Beş Yıllık Planda yüksek meclislerden 
geçtiğine ve Hükümet programlariyle gerçek
leştirileceğine göre turizm sektörü ile ilgili bu 

İR VE CEVAPLARI 

beyan, Anayasa muvacesinde mevzuata ve uygu
lamaya aykırı değilimdir'? 

3 — Hükümetler icraatını Anayasa, kalkın
ma planları, yıllık programlar ve hükümet prog
ramlarına göre yerine getirirken yüksek meclis
lere karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu 
oldukları gerçeği karşısında, her bakan kendi
sine taallûk eden hizmetlerin başka bakanlar ta
rafından baltalanmasına göz mü yumacaklar
dır? 

4 — Bu tevali eden düzensiz ve tutarsız mü
dahaleler karşısında, Türk Turizminin yok ol
masına ve önemli bir döviz kaynağımız olan bu 
imkândan vazgeçilmesine Turizm ve Tanıtma 
Bakanı olarak seyircimi kalınacaktır? 

5 — Bahis konusu olan müesseseleri işleten 
kiracılar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasın
da yapılmış olan kira mukaveleleri bu genelge 
ile nasıl ortadan kalkacak ve bundan doğacak 
olan zararları kim ve nasıl tazmin edecektir? 

T. C. 
Tuıizm ve Tanıtma 4 . G . 1974 

Bakanlığı 
Özel K a 1 e m M. ü d ü r 1 ü ğ ii 

1054 - 9SCQ 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 26 . 3 . 1974 gün 7/1205, 27 . 4 . 1974 

gün 3148-1051, 29 . 4 . 4974 gün 31484954 sa
yılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be
ler'in, Vakıflara ait ıhmalara 'dair yazılı soru 
önergesi aşağıda maddeler halinde cevaplandı
rılmaktadır : 
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1. Vakıflar Genel Müdürlüğü kontralunda. olan ve lıalen turistik tesis olarak kullanılan taşın
mazlar şunlardır 

Bulunduğu yer 

Ankara 
Antalya 

Aydın 
Aydın 

Balıkesir 
Çanakkale 
Edirne 
Edirne 
Hatay 

Rize 
1. Sapanına 
2. İst, Taksim 

Otelin Adı 

Ankara Palas 
Büyük Otel 

Didim Otel 
Kuşadası Öküz (Mehmet 
Paşa Kervansarayı 
Otel 
Truva Oteli 
Turistik Kervan Oteli 
Rüstempaşa Kervansarayı 
Belen Oteli 

Turistik Otel 
(Sapanca Oteli) 
(Shereton Oteli) 

Yatak 
adedi 

83 
76 

6.6 

76 
•106 
167 

96 
140 
39 

»60 
64 

Öıl6 

Kiracının Adı Boyadı 

Oleyis Sendikası 
Ahmet Çil oğlu 
Muallâ Okan 
Nur Kut n ak 

Cülub Mediterance 
A. 'Sırrı Yırcalı 
Oleyis Sendikası 
Ar-Tıır Koli. Şti. 
Yüksel Eken 
îlyas Büyüktuna 
Eren Gürler 
Mahmut Hacıömeroğlu 
Onarım halinde 
İnşaat halinde 

Ayrıca İstanbul'da Haseki Külliyesi ve Sul
tanahmet ISinan Hamamı turizm amaçlı kullan
ma olanağına kavuşturulmak amacıyle restore 
•edilmektedir. Yukarıdaki listede kayıtlı faal te
sisi] erin tamamı işleticilere kiralanmıştır. 

2. 'Devlet Bakanı Sayın Süleyman Arif Eni
re Sayın Bölerin sorularına dayanak teşkil 
eden genelgenin aslında bir vakfın vakıf amacı 
dışında kullanılmaması için hazırlandığını ve 
•bugüne değin otel ya da benzeri turizm kuru
luşlarını kapsamına almadığını 'belirtmiştir. 

Bu nedenle tarafımızdan 'başkaca 'bir yorum 
yapılması mümkün görülememektedir. 

3. Bakanlığımız soruya konu habere basın 
yolu ile muttali olur -olmaz ilgili Bakanla ilişki 
kurmuş ve yukarıda arz ettiğimiz cevabı öğren
miştir. 

4. Türk turizminin ülkemiz için önemli bir 
döviz kaynağı sağladığı gerçeği karşısında Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı olarak seleflerimin 
açtığı yoldan yürümekteyim. 

i). Sayın Senatörün Ibu sorusunun cevabı il
gili Devlet Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdür
lüğünü muhatap kılmaktadır. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Orhan Birgit 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Önerin, Siirt ilinin televizyon yayınların
dan faydalanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair soru önergesi ve Başbakan Bülent Ecevit'in 
yazılı cevabı. (7/229) 

7 . 5 . 1974 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygılarımla rica ederim. 

Siirt Senatörü 
Süreyya Öner 

Soru : 
Eğlendirici olmaktan çok eğitici ve öğretici 

fonksiyonu olan televizyon yayınlarından geliş
miş illerimiz yeterince yararlandırılmış bulun
maktadır. 

Türkiye'nin geri kalmış yörelerinden olan 
Siirt ilimiz ve çevresi bu uygar nimetten ne za
man faydalanma olanağı bulacaktır. 

Bu il için Başbakanlıkça düşünülmüş veya 
planlanmış bir çalışma var mıdır? Varsa hangi 
aşamadadır. 

- , .82 — 
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T. C. 
Başbakanlık 10 . 5 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-3.10/3161 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 9 . 5 . 1974 tarihli ve 7/229 - 3599 -

2093 sayılı yazınız. 

C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner'in, 
Siirt ilinin televizyon yayınlarından faydalan
ması hususunda ne düşünüldüğüne ilişkin yazı
lı soru önergesinin cevabı ilişik olarak sunul
muştur. 

4 . 6 . 1974 O 

Saygıyle arz ederim. 

Bülent Eeevit 
Başbakan 

C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner'in Siirt 
ilinin televizyon yayınlarından faydalanması 
hususunda ne düşünüldüğüne ilişkin yazılı soru 

önergesinin cevabıdır 
TRT Genel Müdürlüğünden alman bilgilere 

göre; 
Siirt - Bitlis - Muş illerine yayın yapacak 

olan yüksek güçlü anatelevizyon verici istasyo
nu yapımı projesi 1974 yılı yatırım programına 
alınmıştır. 

Arazinin çok engebeli olması nedeniyle ya
yın alamayacak boşluklar ancak, anaverici faa
liyete geçtikten sonra saptanabilecek buna gö
re nerelere yardımcı verici istasyonu kurulma
sı gerektiği belli olacaktır. 

Bina projeleri ile teçhizatın şartnamesi ha
zırlanmış olup yakında ihaleye çıkarılacaktır. 

Bülent Eeevit 
Başbakan 

i>0<\ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

64 XCÜ BİRLEŞİM 

4 . 6 . 1 9 7 4 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Tüıkiye'de bulunan Bum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. — Cumhuriyet 'Senatosu İzimir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında imalı kûm olan Türk
lere dair Adalet Baikanırilan sözlü sorusu (6/8) 

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

4. — Cumhuriyet 'Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, tarım ürünlerinin fiyat
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacamın, haşhaş etkim inin yasak
lanmasına dair Barbakandan sözlü sorusu 
(6/20) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Muhmet Fcyyat'm, hâkimlerin görevlerinden 
ba ika herhangi bir görev yapıp yapamayacağı
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/29)1 

7. — Cuımhuriyet .Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'm, toprak: kayması sonucu afete 
maruz kalan vatandaşlara dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak üye
si Ahmet Demir Yücemin, Türkiye İş Bankası 
Anonim Şirketine dair Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/3.1): 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir üyesi Ne
cip MirkelâuToğlunun, Hilâfetin kaldırılışının 
50 nci yıltönümü nedeni ile PTT İdaresince 
'bastırılması programlanan pul emisyonundan 
vazgeçilmiş olması sebebine dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Ah
met Yıklız'm, mahkeme tutanakları ile yapılan 
iddia ve haberlere dair Barbakandan sözlü so
rusu '(6/26) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir üyesi Be
liğ Beler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak 
kazasına dair. Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (G/27) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fetihi Çeiikbaş'ın, TRT Genel Müdürüne dair 
Bajbakandan sözlü sorusu (6/33) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas üyesi 
Hüseyin üztürktm, A. E. G. Telefunken Şirke
tiyle yapılan sözleşmeye 'dair Ulaştırma Baka
nından sözlü .sorusu. (6/34) 

14. —• Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üye
si Fethi Çeiikbaş'ın, tütün taban fiyat politika
sına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/35) 

15. — Cumhuriyet S-natosu Siirt Üyesi Sü
reyya önerin. Tekel İdare binasına dair Güm-
riîk ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yücemin, Ankara Atatürk Li
sesi Müdürüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/37) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesj Sü
reyya Üner'in, Siirt ilinin televizyon yayınla
rından faydalanması hususunda neler düşünül
düğüne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözljü sorusu (6/33) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV ^ 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Hüsnü DikeçiigiltVn, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 



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

3. — Türk Haya Yollan Anonim Ortaklığı 
ile Uçalk Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ıma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Oiresun Üyesi 
İhsan T opal oğlu ile Tstanibul Üyesi Fikret Gün-
doğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/6) 

o. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapı
mı inşaatına dair Senato Araştırması isteyen 
önengesi. (10/9) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları (5/9) 
(S. Sayısı : 261'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 2 . 1974) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/8) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13 . 3 . 1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesapları hakkında Cumhu-_ 
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu (5/10) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 3 .1974) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiFiıı, Millî Eğitim Bakanlığının, 
7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı ta
mimi ve bu tamime göre yapılan tayinler hak

kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/10) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk; Devrimleri 
ve Devletin temel ilkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/11) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye 
Fethi Çelikbaşin 11 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameye müsteniden TRT Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya dair Senato araştırması 
isteyen önergeleri (10/12) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Mart, Nisan ve Mayıs 1973 aylarına ait 'hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapla
rını İnceleme Komisyonu raporu (5/11) (S. Sa
yısı : 357) (Dağıtma tarihi : 6 .5 .1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1973 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/12) 
(S .Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Eylül, Ekim ve Kasım 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumlhuriyet Senatosu Hesapları
nı İnceleme Komisyonu raporu (5/13) (S. Sa
yısı : 356) (Dağıtma tarihi : 6 .5 .1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü 
ve ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince IkaJral olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Tarım, Orman, Köy İşleri ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Mec
lisi : 2/55; C. Senatosu : 2/73) (S. Sayısı : 354) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 5 . 1974) 
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Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü ve Ek 3 ncü Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Tarım - Orman - Köy İşleri ve Bütçe ve Plan komisyon

ları raporları (M. Meclisi : 2 / 5 5 ; C. Senatosu : 2 /73) 

(Not :IM.IMeoIisiİS.]B. '.24) 

Millet Meclisi 
(İcnel Sekreterliği _ 12 . i . 1971 

Kan unlar Müdiirlüejil 
Sayı : 74 

( TMIIURİYKT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 4 . 1974 tarihli 65 nci BirCeşiminde öncelikle görüşülerek işari oyla ka
bul edilen, 6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü ve ek 3 ncü maddecinin dleğistiriümlesiine ve bir 
geçici madde eklenmeline d&iır kaman teCkillifÜ, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal (Hlv< n 

Millet Meclisi Başkam 

Sol : Bu ((•küf 9 . 1 . 197 ı tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edil mis r< (h.nl Kunı-
hın 11. i . 197i tarihli 65 nci Birleşiminde önceli!,-1c görüşülerek kabul edilmiştir. 

(M di et V< elişi N. Kayısı : 21) 

Tarım - Ormian - Köy İdleri Komisyoiııiu rapotnı 

Cumhuriyet Senatosu 
Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonu 19 . 4 . 1974 

Esas No. : 2/73 
Karar No. : 2 

Cumhuriyet Sleiüatosu Başkanlığına/ 

Komisyonumuza 1 2 . 4 . 1974 tarihinde havale (buyuru! an, Millet Meclisinin İÜ . 4 . 1974 -tarihli 
()5 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işari oyla kafbul edilen, 6831 sayılı- Orman Kanununun 
34 ncü ve ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve (bir geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi, Komisyonumuzun 48 Nisan 1974 ve 19 Nisan 1974 tarihli birleşimlerinde Orman Bakam. Or
man Bakanlığı temsilcileri ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin' de iştirakiyle her yönden tetkik: ve 
müzakere edildi. 

354 
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Teklifin genel gerekçesinde t af sil en belirtke;: hususlar ve bunlara mütedair Orman Bakamımı, 
Orman Bakanlığı temsilcilerinin ve Ma;"i'ye Bakan temsilcilerin de verdikleri tamamlavieı bil
giler muvacehesinde 4 esas, bir geçici ve 2 yürüt m ve yürürlük maddelerinden oluşan teklifin tü-

. nzkûr teklif Komisyonu muzca prensip itibariyle mü üzerinde yapılan olumlu görüşmelerdi 
benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçil:;/'. 

•Ancak; 34 ııcü maddeye kapsam ve ar."anı ha 
ta, istihsal edilen emval Se-ka, TKİ gibi ::rhe.m:.m 
eliği görü'düğünden İstihsal edilen emvalin yüzde 
verilmesini teminen 34 ııcü maddenin 2 nei satırın 
deki orman köylerini kalkındırma, korpe-<a ;f :•! 

A atandasın istihsal edip hazırladığı orman ::ıı 
suziuk yaratacağından bu haksızlılı öııh.mob [':/.:-
latiflerin hazırladığı emvalin kooperatif" ;-m veril 
ı i kiriştir. AI i ]; e t Meclisi metninin Ü; ı.b;,.--"i-
mn. yerme •.(..'.• fıkrası ilâve emlıur on. 

Millet Meclisi metninin 2, 3, 4, o, ve ü m~ ..m 
geçici madde yapılmış olan •değişikliklerin iş ib 

"m km açıklık getirmek maksadıylo, tafbikat-
.: tahsis edildiği takdirde bu yüzdenin verilme-
:n her halükârda istihsal edenlere ödenmesi ve 
il halkının kelimesinden sonra «veya o bölge-
. tahsisli olsun olmasın» ibaresinin ilâvesine; 

inin tercih an kooperatiflere verilmesi huzur-
hmuılayanın hakkı mahfuz tutulmuş ve koope-
1 temin edilmiş, bu sebeple ınachfeve vuzuh ve-

satmııdan oura \\\ r ika mi

rileri aynen kabul edilmiş ve metinde bulunan 
nida metinden çıkarılmıştır. 

Mezkûr kanun teklifi yukarda belirtilen mu ip sebepler muvacehesinde ve Komisyonumuz 
metninde gösterilen değişiklikler yapılmak suretiyle kabulünü karar altına almıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Piân Komisyonum tevdi edilmek üzere: Yüksek Başkanlığa say-
gıyle sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 

A. X. Tuna 

Sözcü 
Gümüşhane 
A. Ci'âra 

Urfa 
H. Ora' 

İmzada b ulun anı a d ı 

Aydın 
t. C. Ege 

Antalya 
S. PaUr 

İzmir 
M. Kırlı 

İmzada bulunamadı 

Muğla 
î. Karaöz 

Sanımın 
Muhalifim. Söz hakkım 

nıahuzdur. 
F. Gcveci 

Hatay 
K. Kilıçoğlu 

Erzurum 
Muhalif olduğum kısım Koo
peratiflere öncelik verilmesidir. 

/ / . Nalbant oğlu 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

C. Senatosu -S. Sayısı : 354; 
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Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 24 . 4 .1974 

Esas No. : 2/73 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 11 Nisan 1974 tarihli 65 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işari oyla ka
bul edilen, 6381 sayılı Orman Kanununun 34 ncü ve Elk 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 12 Nisan 1974 tarihli 
ve 74 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle komisyonumuzun 24 Ni
san 1974 tarihli Birleşiminde, Orman Bakam Ahmet Şener ve Bakanlık temsilcileri ile Maliye Ba
kanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, 6831 sayılı Onman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değişik 34 ncü ve eik 3 ncü mad
desinin değiştirilmesini ve bir geçici madde ilâvesini öngörmektedir, 

Buna göre, orman köy ve kasaba halkının vahid fiyat usulü ile kesip istif yerine taşıdıkları 
kerestelik tomrukların 10 metrekübü geçmemek üzere % 25'ine kadar 'kesme ve istihlâk tutarları 
% 30 fazlası ile; satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların da 10 metreJkübü geçme
yen % 25'ine kadarı İein, ilgili orman işletmesinin satış istif yerlerinin kerestelik tomruklara 
ait bir yıl önceki genel ortalama maliyet bedeli ile bir yıl önceki artırmalı satışlar genel ortala
ması •arasındaki fark orman idaresince yılı hesabından nakden istihkak sahiplerine ödenecektir. 

Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köyler halikının çoğunluğu tarafından kurulan ormıaıı 
köylerini kalkındırma kooperatiflerince kesilip -atış istif yerlerine taşman kerestelik tomrukların 
% 25'ine kadarı, istedikleri takdirde orman köylerini kalkındırma kooperatiflerime maliyet bede
li ile artırmasız olarak satılacaktır. Bu hükmün yanışını yapılan değişiklik ile orman köylerini 
kalkındırma kooperatiflerine taşıdıkları odun ih> araba imâlinde, çeşitli el sanatlarında ve meyve, 
sebze ambalâjcılığında kullanılabilen sanayi odunları, idarece tayin edilen müddet içinde maliyet 
bedelleri ile artırmasız 'Oİaraık % 100'üne kadarı verilebilecektir. 

Sözü edilen kooperatif]eni ve birliklerine alt kendi çalışma bölgelerinde kuracakları millî 
plânda özellikleri belirtilmiş, hammadde olarak odun hammaddesi tüketen sınaî tesislere istedik
leri takdirde ihtiyaçları maliyet bedeli üzerinden satış istif yerinden artırmasız olarak öncelikle 
karşılanacaktır. 

Anayasamızın 131 nci maddesi orm/an (köylüsünün kalkındırılmasını Devlete görev olarak ver
mektedir. Bu kalkındırma da ancak, orman köylerini kalkındırma kooperatiflerini geliştirmekle 
olacaktır. Teklif, Anayasamızın bu hülkmünü yerine getirecek uygulamayı koymakta, orman köy
lerini kalkındırma kooperatifleri kuruluncaya kadar da orman köy ve kasaba halkının mağduriye
tine, huzursuzluğuna engel olmak için getirilen geçici madde ile de orman köy ve kasaba halkına 
orman emvali verilebileceğini hükme bağlamaktadır. 

Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarımıza getireceği yararı gözeten Komis
yonumuz kanun teklifini benimsemiştir. 
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II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 
ca da aynen kabul edilımiştdr. 

O-ene] Kurulun tasviplerine arz 

3, 4 ve geçici maddesi ile 5 ve 6 ncı maddeleri komisyonumuz-

edilnıek üzere Yüksek Başkanlığa savaryle sunulur. 

Başkan 
Manisa 

D. Barutcuoğlu 

Kâtip 
Yozgat 

•S'. E. Ergin 

Kars 
M. Şamiloğlu 

1 opl ant ı d a bulun anı 

Mardin 
M. A. Aninin 

Trabzon 
A. Ş. Ağaııoğlu 

'opl antıd a bulunanı 

adı. 

adı. 

BaşkaüivekiM 
Rize 

T. Doğan 

C. Bşk. Seç. Üye 
S. Baibüroğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Kocaeli 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur. 
L. Tol:oğlu 

Muş 
İ. ilhan 

Toplantıda bulunamadı. 

Ankara 
Y. Köker 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Sivas 

K. Kangal 

İçel 
L. Bilgen 

Konya, 
F. Özlen 

T opl antıd a bulunanı adı 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Yozgat 
V. Uyar 
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MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

6831 sayılı Orman Kanununun 
34 ncü ve ek 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bir geçici 
•madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE .1. — 6831 sayılı 
Orman Kanununun 1744 isayılı 
Kanunla değiştirilen 34 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 34. — Sınırları için
de iDevlct ormanı bulunan köy 
ve kasaba halkının vahidi fi
yat usulü ile : 

A) Kesip istif yerlerine 
taşıdıkları, kerestelik tomruk
ların 10 (<on) metrekübü geç
memek üzere % 25 (Yüzde 
yirmi beş) ine rastlayan kesme 
ve taşıma istihkak tutarları 
% 30 (Yüzfde otuz) fazla,sıyle. 

IB) Kesip, satış istif yerle
rine taşıdıkları, kerestelik tom
rukların 10 (on) metrekübü 
geçmemek üzere % 25 (Yüzde 
yirmi beş) ine kadarı için, il
gili orman işletmesinin satış 
istif yerlerinin, kerestelik tom
ruklara ait 1 yıl önceki genel 
ortalama 'maliyet bedeli ile yi
ne 1 yıl önceki artırmalı satış
lar genel ortalaması arasında
ki fark, orman idaresince yılı 
hesabmdan nakten, 

İstihkak sahiplerine ödenir. 
Sınırları içinde Devlet or

manı bulunan köyler halkının 
çoğunluğu tarafından kurulan, 
orman köylerini kalkındırma 
kooperatiflerince kesilip, satış 
istif yerlerine, 'taşınan .kereste
lik tomrukların % 25 (Yüzde 
yirmi beş) ine kadarı, istedik
leri takdirde bu kooperatiflere, 

I TARIM - ORMAN - KÖY İŞ
LERİ KOMİSYONUNUN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

6831 saydı, Orman Kanununun 
31 ncü ve ek 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı 
Orman Kanununun 1744 sayılı 
Kanunla değiştirilen 34 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 34. — Sınırları için
de Devlet ormanı bulunan köy 
ve kasaba halkının veya o böl
gedeki orman köylerini kalkın
dırma kooperatiflerinin, tahsis
li olsun olmasın, vahidi fiyat 
usulü ile : 

A) Kesip istif yerlerine 
taşıdıkları, kerestelik tomruk
ların 10 (on) metrekübü geç
memek üzere % 25 (Yüzd'e 
yirmi beş) ine raslayan kesme 
ve taşıma istihkak tutarları 
cz;c 30 (Yüzde otuz) fazlasıyle, 

B) Kesip, satış istif yerle
rine taşıdıkları, kerestelik tom
rukların 10 (on) metrekübü 
geçmemek üzere % 25 (Yüzdö 
yirmi beş) ine kadarı için, il
gili orman işletmesinin satış is
tif yerlerinin, kerestelik tom
ruklara ait i yıl önceki genel 
ortalama maliyet bedeli ile yi
ne 1 yıl önceki artırmalı satış
lar genel ortalaması arasında
ki faik, orman idaresince yılı 
hesabından ııakten, 

İstihkak sahiplerine ödenir. 

C) Ayrıca; vahidi fiyat 
usulü ile kesip satış istif yer
lerine taşıdıkları odun ve kö
mür ile ziraat alet ve araba 
imalinde ve çeşitli el saııatla-
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BÜTÇE VE PLAN KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

6831 sayılı Orman Kanununun 
31 ncü ve ek 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 ııei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin Kabul ettiği 
" metin 

satış istif yerlerinden maliyet 
bedeliyle ar t ırmasız olarak sa
tılabilir. 

Birinci fıkrada yazılı köy 
ve kasaba halkının vahidi fi
yat. usulü ile kesip, satış istif 
yerine taşıdıkları odun ile ara
ba imalinde ve çeşitli el sanat
larında ve meyve, sebze amba
laj «lığında kullanılabilen sa
nayi odunlarının, idarece ta
yin edilecek müddet içinde, is
tedikleri takdirde orman köy
lülerin i k a İki udi rm a k o ope r a -
liflerine öncelikle, maliyet be
delleri ile, arhraıasız olarak 
c/c lOOüne kadarı verilebilir. 

'Sınırları içinde Devlete ait 
istihsal ormanı bulunan koy ve 
kazalarda kurulacak, orman 
(köylerini kalkındırma koope
ratifleri ve birliklerine ait ken
di çalışma bölgelerinde kura
cakları millî planda özellikleri 
belirtilmiş, hammadde olarak 
münhasıran odun hammaddesi 
tüketen sınaî tesislere talebet-
tikleri takdirde ihtiyaçları ma
liyet bedeli üzerinden satış is
tif yerinden artırma sız olarak 
öncelikle karşılanır. 

MADDE 2. — 6831 sayılı 
Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 
tarihli ve 1744 sayılı Kanunla 
eklenen ek 3 neü madde (A) 
fıkrası (e) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

c) 6831 sayılı Orman Ka
nununun 17 ve 115 nci madde
leri uyarınca verilecek izin ve 
irtifak haklarına dayanılarak 
Devlet, il, belediye veya köy 
tüzel kişilikleriyle özel hukuk 
tüzel kişiliklerince yapılacak, 
kar gayesi bulunmayan, kamu 
tesisleri dışındaki her türlü 

Tarım Onman - Köy İşleri 
Komisyonunun kabul ettiği 

m e: in 

rıııda ve meyve, sebze ambalaj-
cılığmda kullanılabilen sanayi 
odunlarının f/c. 100 (Yüzde 
yüz) üne kadarı tayin edilecek 
müddet içinde istedikleri tak
dirde kendilerine maliyet be
delleri İle artmnasız olarak ve
rilebilir. 

'Sınırları içinde Devlet or
manı hulunan köyler halikının 
çoğunluğu tarafından kurulan, 
orman köylerini .kalkındırma 
kooperatiflerince 'kesilip, satış 
istif yerlerine taşınan kereste
lik tomrukların c/c 25 (Yüzde 
yirmi beş) ine, sair orman mal
larının yüzde yüzüne kadarı, 
istedikleri tak'lirde bu koope
ratiflere satış istif yerlerinden 
analiyet bedeli ile artınmasız 
olarak satılabilir. 

•Bölgenin ihtiyacı bulunan. 
ziraat aletlerinin köylülerce 
imal edilemeyeceği anlaşılan 
yerlerde ve zamanlarda bu gi
bi aletleri taslak halinde or
man idaresi imal edebilir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet. Mec
lisi '.metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Millet 'Meclisinin Kabul ettiği 

metin 

tesisin proje toplanı bedelinden 
orman sahasına isabet eden kıs
mımın % 3'ü oranında alına
cak hisseden; 

MADDE 3. — 0831 sayılı 
Orman Kanununun 2'0 . 6 . 1973 
'tarihli ve 1744 sayılı Kanunla 
eklenen ek 3 neü maddesi (C) 
fılkrası aşağıdaiki şekilde değiş
tirilmiştir : 

C) (A) fıkrasının (b) ben
dinde yazılı fon, bütün hak ve 
vecibeleriyle Orman Bakanlı
ğına devredilmiştir. Bu fonda 
mevcut para, bu kanunla ku
rulan fon hesaibina kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren en geç üç ay içinde öde
nir ve verilmiş olan kredilerin 
t aksit 1 e ri de sözl e şm el e raideki 
'koşullar dahilinde Orman Ba
şkanlığınca tahsil olunur. 

•MADDK 4. — 6831 sayılı 
•Onman Kanununun 20.6.1973 
tarihli ve 1744 sayılı Kanunla 
eklenen ek 3 ncü maddesine 
aşağıdaki (J) fıkrası eklenmiş
tir : 

J ) Orman Bakanlığı onı-
rimde teşkil edilen bu fana iliş
kin dava ve icra takipleri Or
man G-enel Müdürlüğünce, 
3904 sayılı Kanun hükümleri
ne göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE — Sınır
lan içinde Devlet ormanı bulu
nan (köy ve kasaba halikına, bu 
kanunun 34 ncü 'maddesinin 
üçüncü fıkrasında adı geçen 
köy kalkınma kooperatifleri 
kuruluncaya kadar iki yıl süre 
ile bu fıkra gereğince orman 
emvali verilmeye devam edi
lir. 

Tanım - Orman - Köy İşleri j 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul •et'tiü.'i metin 

ıMADDE 3. — Millet 
dişi metninin 3 ncü madde 
nen tkabul edilmiştir-. 

Mee-
si av-

MADDE 4. — Millet Mec
lisi metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDK 4. — 'Millet 
iisi .metninin 4 IK-Ü maddi 

.uec 
si av 

nen !ln: nıbul edilmişti i 

G-EOİCİ MADDE — Millet 
Meclisi metninin geçici madde
si avncn kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin Kabul ettiği 
metin 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

— 8' — 

Tarıaı - Ormaıı - Köy İşleri 
Komisyomviivı kabul ettiği 

metin 

MADDE 5. — Millet Mec
lisi metninin 5 rmi maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mec
lisi metninin 6 rıcı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Mec
lisi metninin 5 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mec
lisi metninin 6 ııcı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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