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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE< 
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1/ — Abdullah Pulat Gözülbüyük'ün, Bo
ğazlarda meydana gelen deniz kazalarına dair 
gündem dışı demeci. 

2. — E. Yıldırım Avcı ve Aydemir Aş-
kın'ın, Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin 
tutum ve kararları karşısında Sayın Devlet 
Balkanımızın verdikleri cevap dolayısıyla, 
kendilerine Yüce Meclisin şükran ve saygıla
rının sunulmasına dair önergesi'. (4/25) 

3. — «Toprak ve Tarım Reformu Ön ted
birler Kanununa Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasansî>nın, bir Geçici 

Sayfa 
2 

2:3 

31:5 

3:4 

Komisyonda görüşülmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/102) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
!C1) — Danışma Meclisi içtüzüğünün 47 nci 

Maddesi Gereğince Hazırlanan Anayasa Ko
misyonunun Aylık Çalışma Raporu. (3/77) 
(II) (S. Sayısı : 65) 

X (2) — Vasiyet Tasarruflarının Biçimine 
İlişkin Kanun Çatışmaları Konusunda Sözleş
meye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Milli Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. 01/500 (S. Sayısı: 53) 

K3) — Mahalli idare Seçimlerinin Ertelen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Milli Savunma, İçişleri Ve Dışişleri komisyon-
lan raporları. (1/58) (S. Sayısı : 54) 

Sayfa 

5 
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Sayfa 
1(4) — Adli Yardım Taleplerinin iletil

mesine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Milli Savunma, İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/52) (S. Sayısı: 55) 7 

I. — GEÇEN TUTA 

)Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun Tasarısının Da

nışma Meclisi İçtüzüğünün 73 ncü maddesi uyarınca 
geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ü98Î2 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak;' 

Bütçe Kanunu Tasarısının maddeleri onaylandı, 
tümü açık oya sunuldu, ad okumak suretiyle yapılan 
açık oylama sonucunda kalbül edildiği bildirildi. 

Turgut Yeğenağa ve arkadaşlarının Danışma Mec
lisinin Büyük Türk Milletine şükranlarını arz eden 
Önergeleri Genel Kurulun bilgisüne sunuldu, 

j, Tasarılar 
'1. — İspanya'nın Kuzey Atlantik Anlaşmasına 

Girişine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. (1/136) (Baş-
lânlığa geliş tarihi 29 . 1 . 1982) (Milli Savunma, 
içişleri ve Dışişleri Komisyonuna) (2 . 2 . 1982) 

12. — 1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
2 . 10 . 1981 Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 ncü 
Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname. (1/137) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3 . 2 . 1982) (iktisadi İşler ve 
Mali işler Komisyonlarına) (4 . 2 . 1982) 

? 3. — Milli Eğitim Okul Pansiyonları Kanunu 
Tasarısı.fCl/138) (Başkanlığa geliş tarihi : 3 . 2 . 1982) 
(Mali tşjer ve Milli Eğitim Komisyonlarına) (4.2,1982) 

A-, —nTemel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız Ya-
tıiöık, Bursluluk ve Diğer Sosyal Yardımlar Kanunu 
Tasarısı. (1/139) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1982) 

Sayfa 
i(5) — 6831 sayılı Orman Kanununun De

ğişik 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Tarım ve Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler ve İktisadi İşler 
komisyonları raporları. (1/57) S. Sayısı : 66) 7:8 

\K ÖZETİ 

1 - 4 Şubat 1982 tarihleri arasında Genel Kurul 
toplantılarına ara verilmesi ve bu süre zarfında, İç
tüzüğün 24 ncü maddesi gereğince Komisyonların 
gerekli çalışmalarını yapmaları için tedbir alınması
na dair Başkanlık önerisi kabul edildi, 

<8 Şubat 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat l5.Q5'te son verildi. 

Fenni İSLİMYELİ 
Başkan 

ıBaşkanvekili 
Kamer GENÇ İmren AYKUT 

(Kâtip Üye) Kâtip Üye 

(Mali İşler ve Milli Eğitim Komisyonlarına) 
( 4 . 2 . 1982) 

5. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir 
Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanu
na Ek Geçici Maddeler Eklenmesinie Dair Kanun 
Tasarısı. (1/140) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1982) 
(Mali işler, İktisadi İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonlarına) (4.2;1982) 

Teklifler 
6. — Danışma Meclisi Üyesi Aydın TUĞ ve 9 

arkadaşının1, 1'136 Sayılı Avukatlık Kanununun 8 ne i 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi. (2/19) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.1982) (Ada
let Komisyonuna) (l.i2.(1982) 

7. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Milli Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSlN'in, 
21.6,1927 Gün ve ll ' l l Sayılı Askerlik Kanununa 

Tl. — GELEN KÂĞITLAR 

— 2 — 
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Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi. (2/20) (Başkanlığa geli$ tarihi : 2.2.1982) (Milli 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonuna) (3.2.1982) 

Raporlar 
8, — 683Ü Sayılı Orman Kanununun Değişik 34 

ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İktisadi İşler ve Tarım ve Orman, Köy İş
leri ve Kooperatifler Komisyonları raporları. (1/57) 
(Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.1982) (S. Sa
yısı : 66) (Dağıtma Tarihi : 3.2.1982) 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

IBASjKIAN — Görüşmelere geçmeden evvel, siz 
sayın üyeleri 1982 Mali Yılı Bütçesinin kabulünden 
sonra verdiğimiz arayı müteakip tekrar Genel Kurul 
çalışmalarımıza başlamamız münasebetiyle saygıyla 
selâmlamak isterim. (Alkışlar) 

İlk günden Bütçe görüşmeleri neticeleninceye ka
dar. nasıl sağlıkla, huzurlu ve verimli bir çalışma yap-
mışsak bundan sonra da aynı çalışmaya devam ede
ceğimizin idraki ve temennisi içinde görüşmelere 
başlıyoruz. 

1. — Abdullah Pulat Gözübüyük'ün, Boğazlarda 
meydana gelen deniz kazalarına dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma talebi var
adır okutuyorum : 

Meclis Yüce Başkanlığına 
Boğazlarda meydana gelen deniz kazalarına dair 

gündem dışı konuşma yapmama müsaadelerini arz 
ederim. 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, buyurunuz efen
dim. 

9. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Mali işler Komisyonu Raporu. (1/64) 
(Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1982) (S. Sayı
sı : 67) (Dağıtma Tarihi : 5.2.1982) 

Tezkere 
10. — Fikri ARAKAN ile Kemal ÖZDBMİR 

Haklarındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkefesi. (3/79) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 1.2İ1982) (Adalet Komisyonuna) (2.2,1982) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlar; 

Geçtiğimiz hafta içerisinde Sovyetlere ait tanker-c 
lerin, Karadeniz Boğazında çarpıştığı ve büyük maddi 
zarara sebebiyet verildiği basın haberlerinden öğre-* 
nilmiş'tir. 

Devlet olarak ciddi tehlikeler yaratan bu türlü kaı 
zalara seyirci kalmamız mümkün değildir. Bu itibar^ 
la durumun Devletler Umumi Hukuku açısından göz* 
den geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması zarın 
riidir, 

Milletlerara'sı Kamu Hukuku bakımından «Türk 
Boğazları» denilince, Karadeniz Boğazı (Marmara) 
ve Çanakkale Boğazı anlaşılır. 

Türk Boğazlarından geçişe ait tarihi belgeler 1774 
Küçükkayrtarca, 1809 Çanakkale, 1829, Edirne, 1923 
Lozan ve nihayet 20 Temmuz 1936 tarihli Montrö 
Sözleşmeleridir. 

Montrö Sözleşmesinin ikinci ve üçüncü maddeler 
rine göre, barış zamanında yabancı ticaret gemileri 
Boğazlardan geçişte serbestiye sahiptirler; ancak bu geı 
rn'ifer sağlık denetimine tabi tutulurlar. 

•>•-<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saiftti : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanveMK M. Vefîk KİTAPÇIGtL 

/KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, M^hmöt PAMAK 

BAŞKAN — Sayan üyeler; 
Danışma MecMrriMn 50 nciı BMeşftminli açıyo

rum/ 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz,; 

_ 3 — 
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Sözleşmenin 29 ncu maddesi .gereğince her beş 
yıllık dönemin sona erdiğinde, sözleişen âkit devlet
lerden iner biri Sözleşmede değişiklik yapılmasını tek
lif edebilirler. Sözleşmede esas büküm sadece geçiş ser
bestisidir. Bu itibarla geçiş serbestisi esası, geçiş gü
venliğinin sağlanmasına engel anlamda düşünülemez. 
Bu güvenliğin sağlanması, gerek Mütti ve gerekse Mil
letlerarası Kamu Hukuku bakımından 'bir kamu dü
zeni meselesidir. Kamu düzeninin sağlanmadığı yerde 
hukuk nizamından bahsedilemez. 

Bu sebeplerle, Boğazlarda geçişte yabancı gemile
re tanınan seriböstiği ile Boğazların güvenliği arasında 
herhangi ibir bağdaşmazlık söz konusu değildir. Zira, 
gerçekte Boğazların güvenliği sağlanmadan geçiş s'er-
Ibestisinin anlamı ve faydası olmaz, 

Devletlerarası ceza hukuku bakımından bir ülkede 
işlenen suç o ülkenin yargısına ve kanununa talbidir. 
Bu ilke milletlerarası ceza hukukunda Latince «Lex 
IJocus» deyimi ile ifade edilir, yerleşmiş olan ta'bir 
kanunların mülkiliğidir. Bu temıel ilke devletlerin var
lığını savunma kutsal hakkına dayanır, 

Alman, Fransız, İsviçre, İtalya ve Türk Ceza Ka
nunlarının 3 ncü maddelerinde bu kural yer almıştır. 
TürkîyeVie işlenen suçlar için Türk kanunları uygu
lanır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 8 nci 
maddesine göre de Türk karasularında, limanlarında, 
yabancı gemilerde işlenen suçlarda Türk mahkeme
leri yetkilidir. Boğazlarda işlenen suçlan cezalandırma 
hak ve yetkisine sahip olan Türkiye Devletinin kendi 
Boğazlarında gerekli güvenlik tedbirlerini almaya hak
kı olacağı her türlü şüphe ve tereddütten uzaktır. 

Şu kadar ki, bu hukuki anlayışa uygun 'bir tat
bikat sebebi ile tereddüt edildiği ve bir devletle an

laşmazlığa düşüldüğü takdirde, meselenin Milletler-
. arası Lalhey Adalet Divanına müracaatla çözüme bağ
lanması da mümkündür. Bu konuda ciddi ve müessir 
tedbirlerin alınması zaruridir, 

Deniz kazalarına sebebiyet verenlere uygulanacak 
Ceza Kanununun 383 ncü maddesindeki cezalar da 
kifayetsizdir. 

iPek muhterem arkadaşlar; 
4922 sayılı Denizde Can ve Mal Korunmasına Dair 

Kanunda bazı basit tedbirler vardır. Ancak, bu ted
birler, basit 1-̂2 misal arz edeyim. Boğazlarda deneti
mi yapılan gemilerin sefere elverişli olup olmadığı 
liman başkanlıklarınca incelenir ve kendilerine «Sefe
re elverişlilik belgesi» verilir ve ondan sonra sefere gi
debilir. Bunun dışında bazı teknelerde patlayıcı mad

deler veya buna benzer tehlikeli maddeler var olup 
olmadığı araştırılır, olduğu takdirde seferden men edi
lir, 

©azı çevrelerde Montreux Sözleşmesi karşısında 
Türkiye Cumhuriyetinin Boğazlarda emniyet tedbir
leri almaya yetkisi olup olmadığı yolunda birtakım 
tartışmalar yapılmaktadır. Bu tamamen yersizdir. Zi
ra, Türkiye Devleti şu yazılı olarak arz ettiğim hu
suslarda da belirttiğim gibi, Boğazlardaki güvenliği 
temin etmedikçe, Boğazlardaki serbestide bir :mana 
olmaz ve iaranamaz. Kazalar daha evvel ve daha son
ra, bilhassa son geçtiğimiz haftadaki kazalar oldukça 
•önemlidir. Ceza Kanununun 383 ncü Maddesinde ba
can kaybı olmadığı takdirde verilecek ceza 30 aya ka
dar hapistir ve hapis cezaları da yedi günden başla
dığına göre, bugünkü durum bakımından meydana 
gelen tehlike neticeleri noktasından bu müeyyideler 
hiç bir suretle yeterli sayılamaz. 

IBü sdbeplerle, ister ayrı bir tasarı isterse Denizde 
Can ve Mal Korunması Kanununa yapılacak eklerle, 
Sayın Adalet Bakanlığımız bu hususta harakete sü
ratle geçmelidir. Yine basından öğrenildiğine göre, 
Türk Ticaret Kanununun bu hususlarla, yani çatışma 
ile ilgili maddelerinde değişiklik yapıldığı ve yapıl
makta olacağı söylenilmek'te ise de, oradaki müeyyi
de sadece tazminat olduğundan, bu da yeterli sayı
lamaz. 

Yüksek Meclise saygılarımla arz ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim,Sayın Gözübüyük. 

2. — E. Yıldırım Avcı ve Aydemir Af kın'in, Av
rupa Konseyi Danışma Meclisinin tutum, ve kararları 
karşısında Sayın Devlet Başkanımızın verdikleri cevap 
dolayısıyla, kendilerine Yüce Meclisin şükran ve say
gılarının sunulmasına dair önergesi. (4/25) 

BAŞKAN — Sayın üyeler,. iki sayın üyemizin 
'bir temenni tezkereleri vardır; okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin tutum ve 

kararları karşısında Sayın Devlet Başkanımızın ver
dikleri cevabı, milyonlar gözleri yaşararak, göğüsleri 
ka'bararak dinlemişlerdir. 

Türk istiklaline halel getirilmeyeceğinin ve iç iş
lerine hiç bir surette karıştırılmayacağının kati bir 
ifadesi olan bu beyanlarından dolayı, Devlet Başlkanı-
mıza Yüce Meclisimizin şükran ve saygılarının sunul
masına delaletlerinizi rica ederiz, 

E. Yıldırım AVCI Aydemir AŞKIN 
'BAŞKAN — Sayın üyeler, bu dileği Başkanlık 

Divanı yerine getirecektir,ı 
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3.— «Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Ka
nununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı» nın, bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3(102) 

•BAŞKAN — (Başbakanlığın ıbir tezkeresi var, oku
tuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
ligi : 26.1.1982 tarihli ve l(8/lC|l-tllli62-01'266 sayılı 

yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınızla sunulan 

«Toprak ve Tarım Reformu Önted'birler Kanununa 
geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» 

1. — Danışma Meclisi İçtüğünün 47 nci Mad
desi Gereğince Hazırlanan Anayasa Komisyonunun 
Aylık Çalışma Raporu. (3/77) (II) (S. Sayısı : 65) (1) 

•BAŞKAN — Gündemimizde Anayasa Komisyo
numuzun Aylık Çalışma Raporu vardır; okutuyorum. 

(Anayasa Komisyonu Raporu Okundu.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Anayasa Komisyonumuzun aylık raporunu bilgi

lerinize sunmuş oluyoruz. 
2. — Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin 

Kanun Çatışmaları Konusunda Sözleşmeye Katılma
mızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1 /50) (S. Sayısı : 53) 

'BAŞKAN — Gündemimizde, Vasiyet Tasarruf
larının Biçimine İlişkin Kanun Çatışmaları Konusun
da Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı Var. Bu tasarıyı görüşmeye baş
lıyoruz. 

Hükümet?.. Hükümet Temsilcisi buradalar. 
(Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu

muz?.. Buradalar. 
Hükümet Temsilcimizin yetki belgesini rica edi

yorum... 
Sayın Hükümet Temsilcisi, elimizdeki yetki belge

si, Mahalli İdare Seçimleriyle il'güdir. 
Sayın üyeler; 
Yetki belgesi olmadığı için bu tasarının görüşül

mesi yetki belgesi gelinceye kadar ertelenecektir. 

I I I I ) . , 

(1) 65 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

nın, kurulacak özel bir komisyonda öncelikle görü
şülmesini arz ederim. 

Büîend ULUSU 
'Başbakan 

'BAŞKAN — Sayın üyeler, Adalet Komisyonu ve 
Tarım <ve Orman - Köy İşleri ve Kooperatifler Ko
misyonu ile de temas yapılarak, üç üye Adalet Ko
misyonundan, dört üye de Tarım - Orman - Köy İşleri 
ve Kooperatifler Komisyonundan olmak üzere yedi 
üyeli bir geçici komisyonun teşkili gerekiyor. 

Kalbulünü oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

)LEN İŞLER 

3. — Mahalli İdare Seçimlerinin Ertelenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Milli Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri \komisyonları raporları. (1/58) 
(S. Sayısı: 54) (1) , 

BAŞKAN — Mahalli İdare Seçimlerinin Ertelen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesıilne baş
lıyoruz, 

Hükümet Temsilcisi?.. Buradalar. 
Sayın Komisyon?.. (Buradalar. 
Sayın Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini oku

tuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
MaıhalM İdare Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısının Danışma Meclisi Genel Kuru
lunda görüşülmesi sırasında aşağıda kimliği yazılı 
kişi yetkileindiırilmıiış'tir. 

Arz edenim. 
Sdalhattin ÇETİNER 

İçişleri Bakanı 

Kimliği : 
Adi - Soyadı : Baybars SEZERLER 
Görev Unvanı : Bakanlık Müşaviri 
Adı - Soyadı : V. Rüştü HEPER 
Görev Unvanı : Müsteşar Muavini 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu tasarının raporunun okunmasını oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 54 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek-
lidir. 

IV. — GÖRÜ! 

file:///komisy


Danışma Meclisi B ı 50 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN —Sayın üyeler; 
Bu tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. Söz istemiyorlar. 
Sayın Hükümet?.. Söz istemiyorlar. 
Maddelere geçilmesini! oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Mahalli îdare Seçimlerinin Ertelenmesi! Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1.2.1977 tarihli ve 2033 sayılı Ka
nunun geçici üçüncü maddesiyle 1981 yılı Haziran 
ayında yapılması hükme bağlanan mahalM idare or
ganları seçimleri, siyasi partiler ve seçimlerle ilgili 
yeni yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar ertelen
miştir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Seçimler yapılarak seçilecek yeni 
organların göreve başlamasına kadar : 

a) Belediye meclisleri ve belediye başkanlıkları 
için 25.9.1980 tarihli ve 2303 sayılı Kanun hükümle
rinin, il genel meclisleri için de 25.9.1980 tarihli ve 
2304 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

b) Halen görevde bulunan köy muhtar ve ihti
yar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar he
yeti üyelerinin görevleri devam eder. 

c) Yeni kurulan belediye ve köylerde muhtar 
ve ihtiyar meclis ve heyet üyelikleri için ara seçim
leri yapılmaz. ıBu gibi hallerde (mahalli mülki amir
lerce Sıkıyönetim mercilerii ile görüş birliği sağlana
rak belediye başkanı atanır; köy muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyelikleri ile mahallle muhtar ve lilhtiyar he
yeti üyeliklerine ise mahalli mülki amirlklerce doğ
rudan doğruya atama yapılır. 

d) Yeni seçimler yapılıncaya kadar herhangi 
bir sebeple boşalan köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi 
üyelikleri ile mahalle muhtar ve lilhtiyar heyeti üye
likleri için (c) fıkrası hükümleri uygulanır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

* . 1 smî 0 : 1 
MADDE 3. — 'Bu Kanun 30.3.1981 tarihinden 

geçerli, olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarı üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayım Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Ben, Türkiye'nin mahalli idareler eliyle en ko

lay kalkınabileceğine inanmış insanlardan bir tanesi
yim. 6 yıl belediye reisliğim zamanında bunu bizzat 
idrak ettim, yaşadım diyebilirim. 

12 Eylülden sonra belediye başkanlarımız bilindiği 
gibi, tayinle geldiler ve bu iyi bir insanı işbaşına ge
tirebilmek için büyük bir fırsattı idarede. Yalnız, işba
şına gelen arkadaşlarımız nedense pek faal olamadı
lar. Bunların bir kısmı belki yerlerini terk etmek de 
istemektedirler. Yerlerine yeni tayinler yapılırken ben 
içişleri Bakanlığından bilhassa şunu istirham ediyo
rum; buraya gelecek olan arkadaşların biraz faal ol
masına dikkat etsinler, iş yapabilecek, iş çıkarabilecek 
cinsten insanlar olmasına dikkat etsinler ve tayinleri 
ona göre yapsınlar. Çünkü belediyelerin şimdi en 
kolay çalışma zamanıdır. Boğuşabileceğiniz bir mec
lis derdi yok, boğuşabileceğiniz bir encümen yok. 
Eğer biraz aklınız yatıyorsa, şehirde bir şeyler yapmak 
istiyorsanız, bir taş üstüne bir taş daha dikmek işiti
yorsanız çok güzel' bir fırsat doğmuştur Türkiye için; 
ama birçok yerlerde temas ettiğim belediye başkanı 
arkadaşlarım bana diyorlar ki, bankada 25 milyon 
para biriktirdim, bankada 50 milyon para biriktir
dim diyorlar ve biriken para ile övünüyorlar. 

Arkadaşlar, belediyecilik bu değildir, mahalli ida
recilik bu değildir. 50 milyon para ille 500 milyonluk 
iş yapan adama ben belediye reisi derim. 50 milyon 
parayı bankada tutan adam hiçbir zaman belediye reisi 
olamaz. 
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İkinci önemli nokta, belediyelerde 12 Eylüle gelin
ceye kadar büyük yolsuzluklar ve kanunsuzluklar ol
muştur. Bunların hiçbiri bugün halen gün ışığına çık
mış değildir. Mesela ben size 'bulunduğum yerden bir 
misal vereyim, Avcılar Belediyesinden. 4 sene burada 
görev yaptım. Görev yaptığım esnada »bu 'bölgenin 
(kanalizasyonu yapıldı. Tabii anakanalizasyon damarı 
olmadan mahalli sokaklarım içi yapıldı, yüzlerce mil
yona çıktı bu iş. Yüzlerce milyona çıktı; ama şimdi 
işin bazı püf 'noktaları vardır, kanalizasyonlar 2.20 
metre derinlikte yapılır. Bu 2.20 metre derinlikteki top
rak çıkarılır; bunun atım masrafı vardır, yükleme 
masrafı vardır, çıkarma masrafı vardır, bir sürü mas
rafı vardır. Bunların hepsi kanalizasyon hesaplarının 
içine girer; ama ne yapılmıştır?.. O, 2.20 metrelik 
toprak kazılmış, çıkarılmış, borukr döşenmiştir, ata
bilecekleri kadar toprağı gömmüşlerdir, ondan sonra 
atılacak binlerce ton toprak iki itan© greyder üç gün 
gezdirilerek sokaklarda yayılmıştır; ama hesapların içi
ne hepsi girmiştir, belediye reisi mi almıştır, encü
men üyeleri mi almıştır, meclis üyeleri mi almıştır, 
orasını artık Allah biliyor. 

İkinci önemli nokta belediyelerdeki yolsuzluklarda 
imar meseleleridir. İmar planlarında 4 katlı inşaata 
müsaade edilmiştik, tabii yol genişliğine göredir, bu 
hesaplar yol genişliklerine 'göre yapılır, 4 katlı apart
mana müsaade edilmiştir; adam gelmiş 100 bin ılka 
vermiştir, 200 bin lira vermiştir, 6 kata müsaade al
mıştır. Belediye 'reisine bir daire vermiştir 5 kata, 
6 kata müsaade almıştır. Bunların hepsi yapıldı bu 
memlekette. Yapıldı; ama bugüne kadar da hiçbir 
şey meydana dökülmedi. 

Ben yeni gelen arkadaşlardan, daha sonraki siyasi 
•devrelerde yine siyasi görüşler içerisinde müfettişler 
gönderip tetkik ettirip de hiçbir 'netice alamayacak
larını bildiğim için, böyle bir dönemde işbaşına gelen 
vatansever belediye başkanı arkadaşlarımdan bunu da 
istirham ediyorum; belediyelerin bu hesaplarımı çok 
iyi tetkik etsinler, imar planlarını çok iyi gözden ge-
çirsinler, hangi sokaklarda ne kadar kat yapmak la
zım geldiğimi tespit etsinler ve bunları rapor hainde 
bakanlıklara, müfettişliklere bildirsinller, haksız; gayri 
meşru servet sahibi olanları da böylece açığa çıkart
sınlar. 

Yeni tayinler yapılırken ben bilhassa bu noktalar
da çok uyanık olan ve içi memlekete hizmetle dolu 
olan arkadaşların tayinini arzu ederim. Riski göze 
alabilsinler, biraz evvel söylediğim gibi, 50 milyon 
lira ile 250 milyonluk, 500 milyonluk iş yapmak yo

luna gitsinler arkadaşlar. Belediyecilik bankada bi
riktirmek demek değildir. Bu karakterde ve bu yapı
daki arkadaşları bulabilirsek memleketin büyük da
valarını mahallinde hallederiz, devlete, hükümete bü
yük işler bırakmamış oluruz. Bu noktayı İçişleri Ba
kanlığından tekrar tekrar istirham ediyorum; bu se
çimleri çok isabetli yapsınlar. 

Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yoktur. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Tasarı Danışma Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar) 

4. — Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İliş
kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Mil
li Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları rapor
ları. (1152) (S. Sayısı : 55) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Adi Yardım Taleplerimin İletilmesine îlşkin Av

rupa Sözleşmesinin Onaylanmasına dair bir Kanun 
Tasarısı vardır. 

Hükümet temsilcimiz yetki belgesini acaba getir
diler mi?.. Yok, getirmediniz. 

Sayın üyeler; 
Görüşeceğimiz sözleşmelerin hemen hepsinde Dış

işleri Bakanlığı yetkilisinin bulunması gerekiyor. O iti
barla gündemimizdeki sözleşmeleri yetki belgesi gelin
ceye kadar geçiyoruz. 

5. — 6831 sayılı Orman Kanununun Değişik 
34 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Koope
ratifler ve İktisadi İşler komisyonları raporları. (1/57) 
(S. Sayısı : 66) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 12 noi maddesinde, 
6831 sayılı Orman Kanununun Değişik 34 ncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı var. 

Bu 'tasarıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakan
lığı Hükümet temsilcisi buradalar mı?.. Buradalar. 

Yetki belgenizi rica edeyim. 

Tarım, Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komis
yonunu rica ediyorum. 

(1) 66 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Hükümet temsilcisinin belgesini okutuyorum. 
Sayın Taırım Bakanllığı temsilcisi, Sayın Saatçi; 

burada mısınız? 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ KEMAL SAATÇİ — Evet. 
BAŞKAN — Yalnız, bu tezkereyi yanlış vermiş 

olmayasımız?.. Bu, Milli Güvenlik Konseyine hitaben 
yazılmış toiır tezikere. Acaba sizde bir başka tezkere 
bulunmasın?.. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ KEMAL SAATÇİ — Sayın Bakanımız bu tezke
reyi bugün ıtanzimen bana verdiler. Kendileri, şu an
da Bakamlar Kurulu toplantısına iştirak ediyorlar. 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinde yapı
lacak değişik'lkllte ilgili Genel Kurul 'toplantısında 
Tarım ve Orman Bakanlığımı benim temsil etmemi 
öngördüler ve bu mealde tezkereyi de imzaladılar 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, tezikere hem Milli Gü
venlik Konseyime hitaben yazılmış, hem de «Milli 
Güvenlik Konseyi İçtüzüğünün 11 nci maddesine 
gö',e yetki verilmiştir.» deniyor. Biz Danışma Mecli
siyiz. O itibartla, belki bir diğer tezkere varsa, yanlı$-
.'ıkla bu bize verilmiş olabilir. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL SAATÇİ — Sayın Başkanım; çok ace
le oldu. Diğer arkadaşlarımı da var yetkili, üç arka
daşımız var gene bu hususta. 

BAŞKAN — Orada var mı? 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL SAATÇİ — Takdim ©diyoırum efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederiz, tamam. 
Bakanlık tezkeresini okutuyorum efendim. 

Danıjma Meclisi Başkanlığına 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Ko

misyonunun, 6831 sayılı Orman Yasasının 34 ncü 
Maddesini Değiştiren Tasarı ile 5659 sayılı Ata
türk Orman ÇiftUiği Kuruluş Kanununun 3 ncü Mad
desini Değiştiren Tasarımın Yüce Komisyonda görü

şülmesi sırasında, aşağıda hüviyeti yazılı kişinin yet
kilendirilmiş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Sabahattin ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

Görevlendirilen : Kaya GÖKÇÜ, Orman Genel 
Müdürlüğü Üretim Pazarlama Dairesi Başkan Yar
dımcısı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Tasarı ile ilgili rapo
run okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
NURETTİN A Y A N O Ğ L U — Sayın Başkanım, 

affedersiniz; yalnız komisyona şamil galiba, Genel 
Kurulu... 

BAŞKAN — Hayır, «Danışma Meclisi Başkanlı
ğına. Bugünkü toplantıya...» 

Bir tetkik edeyim efendim. 
Haklısınız sayın üyeler. Evet, «'Komisyonda görü

şülmesi sırasında...» Bakanlığı temsil etmek üzere gel
mişler. 

Dışişleri Bakanlığı Sayın Temsilcisi, yetki belge
niz ne kadar zamanda gelebilir?.. Ona göre, görüşe
bilmemiz için oturuma ara vermem gerekiyor. 

Değerli üyeler; gündemimizde mevcut bir de 
Emek'lıi Sandığı ile ilgili bir tasarı var, onun için de 
Hükümet temsilcisi mevcut değil. 

Dışişleri Temsilcisinden soruyoruz, Sayın Bakan, 
Bakanlar Kurulu toplantısında bulunduğu için ne za
man yetki belgesini getireceklerini tayin edemiyoırlar.. 

Bu itibarla, gündemimizdeki konuları görüşme im
kânı kalamıyor. 

MUHSİN ZEKÂ t BAYER — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Bu hususun Baş

bakanlığa bildirilmesi için Bakanlığa yetki veril
mesini istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bay er. 
Yarın saat 14.00'de toplanmak üzere Oturumu 

kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 14.45 
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Saat : 14.00 
1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 
ı(l) — Danışma Meclfai İçtüzüğünün 47 nci Maid-

desi Gereğince Hazarlıanıaın Anayasa Komisyonumun 
Aylık Çalışma Raporu. (3/77) (II) (S. Sayısı : 65) 
(Dağıtma tarihi: 26 . 1 . 1982) 

2. —SIEÇİM. 
3. — OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 
<4. — KAMUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER. 

X (1) — Vasiyet Tasarruflarımın Biçimine İlişkin 
Kanıuo Çatuşmalan KonKsunıda Sözteşırnıeye Katıllma-
mızın Uygun Bulunduğu Hakkımda Kanun Tasarısı 
ye Adalet ve Mili Saıvunıma, İçişleri ve Dışişleri kö-
ımiisyonıları raporları. (1/50) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma 
tarihli : 14.1.İİ982) 

(2) — Mahalli İdare Seçimlerimin Ertelıeomesi Hak
kımda Kanun Tasarısı ve Adalet ve Miiüli Savunma, 
•İçişleri ve Dışişlıeri komisyonları raporları. (1/58) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 14.1.1982) 

X (3) Adlıi Yandım Taleplerinin! İletilımelsime İliş
kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Mil
li Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları rapor
ları. (1/52) (S .Sayısı : 55) (Dağııtma tarihi: 14.1.1982) 

X (4) Türk - Bangladeş Askeri Eğitim İşMırilliğL 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Malili İşler ve Milli Savun
ma, tşişleri ve Dışişlıeri komisyonları raporları. (1/30) 
(S. Sayısı : 57) (Dağıtma tarihi : 19.1.1982) 

X (5) Türkiye Cumhuriyetti Hükümeti ile Bang
ladeş Halik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dak
ka'da İmzalaman «Kültür Antlaşmasının Onaylamima-
ısının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve 
'Mili Eğitim ve Mili Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/23) (S. Sayısı : 58) (Da
ğıtma tarihi : 19.1.1982) 

X (6) Türkiye Cumhuriyeti lile Pakistan İslam Cum
huriyeti Arasınlda Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Mitli Savunma, İçişleri ve Dışişleri fcomisyonlları ra
pordan, (1/3) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma ttarihi : 
19.1.1982) 

X (7) — «Dünya Kültürel ve Doğal Mirasımın 
Korunımasına Dair Sözlıeşme»ye Türkiye Cumhuri-
lyfltinıin Kaltimasının Uygum Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Milli Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/51) (S. 
Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 19.1.1982) 

X (8) — Türkiye Cumhuriyeti Hükümıeti ile İs
lam Konferansı Örgütü Arasında İslam Ülkeleri İs
tatistik, Ekonomik, ve Sosyal Araştırma ve Eğiüiım 
Merkezinin Ankaraida Kurulması Hakkında Anlaş
mamın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Milli Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri kornisyoniları raporları. (1/2) (S. 
Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 20.1.1982) 

X.(9) — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap 
Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaait-
iarının Tanzimime İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde 
Kahire'de İmzalanan Anlaşmanın Onaylaınımasıımın 
Uygun Bulunduğunla Dalir Kanun Tasarısı ve Maili 
İşlıer ve Mili Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon-
lları raporliarı. (1/17) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi ; 
20.1,1982) 

X (1Q) — Türk'iye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk 
Cumhuriyeti Arasımda Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli 
Yardım ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin 
Onaylan'masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Mili Savunma, İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporliarı, (1/107) (S .Sayısı : 63) 
(Dağıtma tarihi: 20,1 Jl982) 

X (11) Uydular Aracılığı ile Demiz Haberleşme
si Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi 
ve İşlatmie Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaş
tırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Milli 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/54) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 20.1.1982) 

(12) — 6831 sayılı Orman Kanununun Değişik 34 
meü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatif
ler ve İktisadi İşler komisyonları raporları. (1/57) 
(S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 3.2.1982) 

ı(13) — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Mali İşler Komisyonu Raporu. (1/64) (S. 
Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 5.2J982) 

\>o<i 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 65 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 47 nci Maddesi Gereğince Hazır
lanan Anayasa Komisyonunun Aylık Çalışma Raporu. (3 /77) (II) 

TC 
Danışma Meclisi 22 Ocak 1982 

Anayasa Komisyonu 
Sayı No. : 216 

DANIŞMA MıECLtSt BAŞKANLIĞINA 

içtüzüğümüzün 47 ndi maddesi gereğince Koıri^oBumuzun «yhk çahpns raporu ilişikte sunulmuştur. 
Ckmeğini saygılarımla ara ederim. 

Prof. Dr. Orhan ALTTIK AÇTI 

Anayasa K'önıisyıonu Başkanı 

Anayasa Komisyonu II Nıımamaiı Çabama 'Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 22 "Ocak 1982 

Anayasa Komisyonu 
Kam 'No. : 9 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasa Komisyonunun 23 Atalık 1981-22 Ocak tarihleri arasındalki faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir. 

A) Kaimin rtesarıteöFimn iaaıeiltenımesıi : 

Ktamiisyonıuınuz Danışma Mecüsi Başkanlık Divanı tarafından kendMne ıhavailıe edilen 765 sayjlı Türk 
Ceza Kanununun Baza 'Maddelerinde Değişiklik Yapılrnaısma Daıir Kanun Tasarısı ile Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleni Kanun Tasarısını [incelemiş ve raporlarını 'Başkanlık Divanına sunmuştur. 

B) Danışma MıecM Üyelerinin Eğilimlerinin Belıirienmesi : 
Damıtma Meclisi üyeleri Sayın arkadaşlarımız Ra'hmii Karanasanoğlu, Fevzi Uyguner, Isa Vandaıl>, Fikri 

Devırimse1!, Evliya ^Ptolaik yenıi Anayasa hakkındakii görüşlerimi açıklamışlardır. Bütçe ntüaafeereİerii dolayısı 
ile 'gerekli zaman bulamadıklarını lileri süren üyeterıim&ain 'dintleonrasline, Şubat ayında devam olunacaktır . 

C) İligüi Kuruluşlardan Görüş Alınması : 
Geçen raporuraazıda belliırıttliğimıiız gibi ilgili kıuıruİBşlara yeni Anayasa hakkındaki görüşlerini 'bildirme

leri için hazırlıklar yapılmıştı. Bütün kuruluşlara formlar gönderilerek 15 Şubat 1982'ye kadar cevaıplaındır-
ma'lan ırica olunmuştur. 

Bu arada Ankara Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerine mensup 23 öğretim üye ve yardım
cısı bu soru formlarını beklemeden yeni Anayasa hakkındaki ilk görüşlerini bildirmişlerdir. 

D) Kişisel Görüşler : 
Geçen raporumuzda belirttiğimiz gibi, Komisyona davet edilerek görüşleri alınacak kişilerin belirlenme

si, çalışmaların ilerlemesinden sonraki bir zamana bırakılmıştır. 
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Buna mukabil yurttaşlarımız kendilıik'lerinden yeni Anayasa ile ilgili görüş ve önerlerini mektuplarla bil
dirmektedirler. Bunlar dikkatle tasnif edilmektedirler. Diğer cevaplarla birlikte değerlendirileceklerdir. 

Bu arada 'basında çıkan Anayasa ile ilgili yazılar da incelenmektedir. 

E) Anket Uygulaması : 

Komisyonumuz anket sorularının düzenlenmesi için kuruknuış bulunan Alt Komisyondan Sayın Ferüdun 
ERGlN, Hikmet ALTUĞ ve Şener AKYOL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. 
Erdoğan ALKİN, Prof. Dr. Haluk CİLLOV, Prof. Dr. Esat ÇAM, Prof. Dr. Nusret EKİN, Prof. Dr. Akın 
İLKİN ve Prof. Dr. Yüksel ÜLKEN ile toplanarak bir soru listesi hazırlamışlar ve durumu Komisyonumu
za bir raporla bildirmişlerdir. 

Komisyonumuz soru dizisini tamamlayarak anlaşmaya varıldığı gibi gereği yapılmak üzere Devlet İstatis
tik Eınistitüsü Başkanlığına iletmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü de bu sorulan anket tekniğine uygun bir hale dönüştürdükten sonra Komisyo
numuzun nihai görüşünü alıp uygulamaya başlayacaktır. 

F) Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Üyeleri ile Görüşme : 

Dışişleri Bakanlığı 'aracılığı ile yaptıkları talep üzerine, Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Siyasi İşler ve 
Hukuk Komisyonları Başkanları ve üyelerinden oluşan bir heyetle 9 Ocak 1982 Cumartesi günü Komisyonu
muzun toplantı salonunda bir görüşme yapılmıştır. 

Bu görüşmede Danışma Meclisimizin ve Anayasa Komisyonumuzun kuruluş ve çalışmaları anlatılmış, ha
zırlanacak Anayasa taslağının genel ülkeleri konusunda görüşmeler yapılmıştır. 

G) Anayasa Komisyonunun İç Faaliyeti : 

Temel ilkeler ve tercihler konusunda geçmiş Anayasaların uygulamaları değerlendirilmeye başlanmıştır. 
Raporumuz saygı ile sunulur. 

Orhan ALD1KAÇTI 
Başkan 

Turgut TAN 
Kâtip 

Kemal DAL 
Üye 

' İhsan GÖKSEL 
Üye 

Recep MERİÇ 
Üye 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Başkanvekili 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye 

Feridun ERGİN 
Üye 

Rafet İBRAHÎMOĞLU 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Feyzi FEYZİOĞLU 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

A. Mümin KAV ALALI 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 65) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 54 

Mahalli İdare Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları. ( î / 5 8 ) 

TC 
Başbakanlık 10 Haziran 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-872/04146 

MtyLIİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazadaıualn ve BaşkJanllğuııza wza Bakanlar Kurulunca 8 . 6 . 1981 tarlhîndle (karar-
iaştunlan k<Maıhıalfö tdlaite SeçiıriWinîıı Ertelemmıesî Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesli ekli olarak ®ön-
derilmliştir. 

Gereğinü «mirlerinle ara ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

Halen görevde bulunan köy muhtarı, köy ve mahalle muhtar Ve ihtiyar meclisi veya heyeti üyeleri 
1.2.1977 tarih Ve 2033 sayılı «1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahalli idare Seçimlerinin 11 Ara
lık 1977 Tarihinde Yapılması Hakkında Kanun» hükümlerine göre, (11 Aralık 1977 tarihinde yapılan se
çimle teşekkül etmiştir. 

Anılan Kanunun geçici 3 ncü maddesinde, yapılacak seçimlerde seçilecek kimselerin görev sürelerinin, 
kendi kanunlarında yer alan esaslar uyarınca 1981 yılı Haziran ayında yapılacak mahalli seçimlere kadar 
deVam etmesi öngörülmüştür. 

Belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri de seçim bakımından aynı Kanun hükümlerinin 
kapsamında idiler. Şu kadar ki «25.9.1980 tarih ve 2303 sayılı 3.4.1980 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu
na Ek Kanun» ile aynı tarih ve 2304 sayılı «13.3.1329 tarihli îdareii Umumiyei Viîayât Kanunu Muvakka
tine Bk Kanun» hükümlerince 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren mevcut belediye meclisleri ile il genel 
meclisleri feshedilmiş ve 'belediye başkanları ıgörevden alınmış, yeni belediye meclisleri üye seçimleri yapı
lıncaya kadar 'bu kanunların getirdiği atalma ile görevlendirme sisteminin uygulanması kararlaıştırılmıştır,; 

Bu hükümlerin bir arada değerlendirilmesi, içinde 'bulunduğumuz yılın Haziran ayında (Belediye (mec
lisi üyeleri, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi ile mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri üyeleri) seçimlerinin yapılması gereğinin hukuken devam edip etmediği sorusunun or
taya konulmasına neden olabilecek niteliktedir. 

Mahalli idare seçimlerinde, genel seçimlerde olduğu gibi, seçimlerin temel hükümlerine ilişkin kanun 
hükümleri büyük ölçüde uygulama değeri taşır. Bu hükümler arasında adayların siyasi partiler tarafından 
gösterilmesi de yer alır. Oysa Milli Güvenlik Konseyi'nin 12 Eylül 1980 gün ve 7 sayılı bildirisi ile siyasi 
parti faaliyetleri yasaklanmıştır. 

Bu yasaklama henüz kalkmış değildir. Aksine siyasi parti kuruluş ve faaliyetleri ile seçimlerin yeni dü
zenlemeye tabi tutulması söz konusudur. 
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Bu nedenle anılan 1.2.1977 tarih ve 2033 sayılı Kanunda geçici maddede öngörülen seçimin ertelenmesi 
bir zarurettir. 

Bu tasarı, bu zarureti karşılamak için hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Tasarının birinci maddesi, 1977 yılında yürürlüğe konulmuş'2033 sayılı Kanunun geçici 3 ncü madde
sine göre 1981 yılı Haziran ayında yapılması gerekli mahalli idare seçimlerinin ertelenmesini öngörmekte
dir. 

Bu ertelenme için belirli bir tarih tespit edilmiş değildir. Genel gerekçede 'belirtildiği gibi, yeni seçim ta
rihi siyasi partiler ve seçimlerle ilgili yeni düzenlemeler yapıldıktan sonra belirlenebilecektir. 

Tasarının ikinci maddesi, birçok hususu kapsamaktadır. 

Halen 2303 ve 2304 sayılı kanunların hükümlerince görevlendirilmiş belediye meclisi üyeleri, belediye 
başkanları ve il genel meclisi üyelerinin görevleri devam edecektir. 

Halen (görevde bulunan köy ve mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin görevleri de Haziran ayın
da sona efmeyip devam edecektir. 

Sayıları az da olsa yeniden kurulmuş belediye ve 'köy varsa bunların belediye başkanı, muhtar ve bele
diye meclis üyesi veya ihtiyar heyeti üyesi gibi elemanları için de ara seçimleri yapılmayıp bu gibi yerlerde 
mahalli mülki amirliklerce gerekli atama ile görevlendirme yapılacaktır. 

'Bu gi'bl yerlerden belediyelerde atama Sıkıyönetim mercileri ile işbirliği halinde olacaktır. 

Yeni seçimler yapılıncaya kadar herhangi bir sebeple boşalan köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyelikleri ile 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyelikleri için de atama yolu ile görevlendirme yapılacaktır. 

Tasarının 3 ncü maddesi, yürürlük tarihine ilişkindir. Seçim hukukumuzda seçimin başlangıç tarihi 30 
Mart olduğundan bu Kanunun o tarihte yürürlüğe girmiş olması gerekmektedir. 

Tasarının 4 ncü maddesi, yürütme yetkisi ile ilgilidir. 

Atflaffleıt Komfisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 11 Ocak 1982 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/58 
Karar No. : 17 

Danışma Meclisli Başkfaııhğına 

Mahalli İdare Seçimlilerinin Ertelıennuesi Hakfcıında Kanun Tasarısı, Milli Savunma - İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonumda iinoelıenlditoten sonra havalesi gereğince Komisıyomumuza gönderilmiştir. 

Hüfcümdt 'tasarısı, Mili Savunma - İçişleri ve Dışişleri Korniş yomunun bu tasarı üzerinde incelemesini 
gösterir rapor ve metni bakanlıklar temslıdlıerinıin katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip göruşülldü. 

Tasarınım tümü, maddeleri, Milli Savunma - İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun rapor ve metini aıyrı ayrı 
tartışılarak maddelere ilişkin kabul ve düzeltmeler sırasıyla aşağıda açıklanmış (bulunmaktadır. 

1. Tasarının birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir .' 

2. Tasarınım ikindi maddesinin a, b, e fıkraları aynen Ibenıimsenmıiş ve bu maddenin d fıkrası da şahısda 
boşallma olamayacağından boşalan yerlerin bir makam bulunduğundan (köy muhtarı) deyimi (köy muh
tarlığı) şeklinde (mahalle mulhıtan) 'deyimi de (mahalle muhtarlığı) olarak düzeltilmesi suretiyle aynen kajbul 
olunmuştur, 

Daınıışma Meclisi (S. Sayısı : 54) 



— 3 — 

3. Tasarının üçüncü maddesi, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisiyonunun raporunda açıklan
dığı üzere yasanın yürürlüğe girmesi içlin Resmi Gazetede yayımı gerektiğinden yaisa (tekinliği açısından (Bu 
Kanun 30 . 3 . 1981, tarihinden geçerli oîmak üzere yayımı tarihinden yütfüriüğe girer) şeklinde değiştlirilımek 
suretiyle ve yürütme organına ilişiklin dördüncü maddesi ise aynen benıimsanımişıtir., 

Raporumuz, Danışma Meclisli Baışikanluğına saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZ IT 
Başkan 

Serda KURT OĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üyq 

Bekir Sami D AÇ E 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜiBÜYÜK 
Üye 

îVn'7alda bulunamadı) 
Serafettin YARKIN 

Üye 

Mîiîi Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/58 
Karar No. : 4 

14 Aralık 1981 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Mahalli idare Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve gerekçesi ilgili Bakanlık Temsilci
sinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek tasarının birinci maddesi, 
2 nci maddesinin a, b, c fıkraları Bakanlar Kurulundan geldiği şökli ile aynen, 2 nci maddenin d fıkrası 
bir makamda boşalma olabileceğinden, şahısta boşalma söz konusu olamayacağından fıkrada geçen «köy 
muhtarı» kelimeleri «köy muhtarlığı» şeklinde değiştirilmek suretiyle aynen kabul edildi. 

Tasarının 3 ncü maddesi, yasanın yürürlüğe girmesi için Resmi Gazetede yayımı gerektiğinden ve yasa 
tekniği açısından «!Bu Kanun 30.3.1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» 
şeklinde değiştirilmek suretiyle, 4 ncü maddesi Bakanlar Kurulundan geldiği şekli ile aynen kabul edildL 

Raporumuz, Danışma Meclisi Genel Kuruluna su lulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

A. Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

H, İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Danışıma Meclisi (S, Sayısı : 54) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mahalli İdare Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1.2.1977 tarihli ve 2033 sayılı Kanunun geçici üçüncü maddesiyle 1981 yılı Haziran 
ayında yapılması hükme bağlanan mahalli idare organları seçimleri, siyasi partiler ve seçimlerle İlgili yeni 
yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar ertelenmiştir, 

MADDE 2. — Seçimler yapılarak seçilecek yeni organların göreve başlamasına kadar: 
a) Belediye meclisleri ve belediye başkanlıkları için 25.9.1980 tarihli ve 2303 sayılı Kanun hükümleri

nin, il genel meclisleri için de 25.9.1980 tarihli ve 2304 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

b) Halen görevde bulunan köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti 
üyelerinin görevleri devam eder. 

e) Yeni kurulan belediye ve köylerde muhtar Ve ihtiyar meclis ve heyet üyelikleri için ara seçimleri 
yapılmaz. Bu gibi hallerde mahalli mülki amirlerce Sıkıyönetim mercileri ile görüş birliği sağlanarak be
lediye başkanı atanır; köy muhtar Ve ihtiyar meclisi üyelikleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyelik
lerine ise mahalli mülki amirliklerce doğrudan doğruya atama yapılır. 

d) Yeni seçimler yapılıncaya kadar herhangi bir sebeple boşalan köy muhtarı Ve ihtiyar meclisi üyelik
leri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyelikleri için (c) fıkrası hükümleri uygulanır. 

Danışma Medisi (S. Sayısı : 54) 



ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Mahalli İdare Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında 
Kamun Tasarısı 

İMADDE la — Tasarının 1 nci maddesi Komis-
yanjuamızca aynen ıkıalbvd! lediJimuştir. 

iMADDE 2, — Seçimler yapılarak seçilecek yeni 
origanlarıp göreve başlamasına 'kadar : 

a) IBelediye meclisleri ve (belediye haşlkanlıikları 
için 25.9.1980 tartihü ve 2303 s'ayıh Kanun hükümle
rimin, di genel meclisleri için de 25.9.1980 gün ve 
2304 sayıh Kanun hüfcüırMerinıin uygulanmasına de
vamı olunur,] 

ıb) Kalen görevde Ibukmıain Iköy muhtar ve ihtiyar 
meclisi lülyeleıi lie mahalle muhtar ve ihtiyar heyetli 
ü'yeterinlin (görevleri devam eder^ 

c) Yeni kurulan Ibelediye ve köylerde muhtar ve 
ihtiyar meclis ve heyet üyelikleri için ara seçimleri 
yapılmaz. /Bu gifbd hallerde mahali müillki amirlerce 
Sıikııyöüetim mercileri lie görüş birliği sağlanarak 
belediye başkanı atanır; köy muhtar ve ihtiyar mec
lisi üiyelilkîieırıi ile (mahali ımlüikii amirlüklerce doğru
dan doğruya atama y a p t e 

d) Yeni seçimler yapılıncaya kadar herhangi bir 
sebeple boşalan köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üye
likleri ile mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üye^ 
likleri liıçiın f(c) fıkrası hükümleri uygulanır. 
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I MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

I Mahalli İdare Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında 
Kanun Tasansı 

I İMADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen İka-
Ibul edilmiştir,, 

I MADDE 2. — Seçimler yapılarak seçilecdc yeni; 
I organların göreve Ibaşlamasına ıkadar : 

I a) Belediye meclisleri ve belediye başkanlıkları 
için 25^.1980 itarihl ve 2303 sayılı Kanun hüküm-

I lerinin, lift genel meclislileri için de" 25.9.1980 tarihli ve 
I 2304 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına de-
I vam olunur. 
I Ib) Halen görevde (bulunan klöy muhtar ve iıhti-
I yar mıecliM ülyeleri 'ile mahalle muhtar ve ihtiyar he-
I yeti üyelerinin görevleri devam edera 

j c) Yeni Ikuırulan ıbelediye ve Iklöylerde! muhtar 
I ve ihtiyar meclis ve heyet lülyelilkleri için atfa seçim-
I leri yapılmaz.. Bu ıgilbi hallerde mahali mülki amir' 

lerce Sılkıyönıetim mercileri l e ıgörüş birliği sağllaınıa-
ralk 'belediye haşkian* iaitanır; 'köy muhtar ve ihtiyar 

I meclisi ülyeflaüdıeri ile mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetli üyeliklerine ise mahalli mülki aırniidıiiklbrce doğ-

I rudan doğruya atama yapılır, 
d) Yenli seçimler yapılıncaya ıkadar herhangi 

Ibir sebeple boşalan 'köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi 
üyelikleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üye
likleri için (e) fıkrası hükümleri uygulanır. 

Danışma Meclisi (S/Sayısı : 54) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun 30 . 3 . 1981 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür., 

8 . 6 . 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak, - Barbata Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakaı», 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtına Bakam 
. /., Evliyaoğlu 

Dev, Bak - Başbakan Yrd. 
T. Özal , 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

MMiye Bakam 
K, Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof, Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr, T. Esener 

İmar ve îskân Bakam 
Dr. Şy Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı Y. 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve TekelBaikaoı 
R. BaturaİD 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
S, Kocatopçu 

Köy. İş. ve Koop, Bakam 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Balkanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma iBalfcanı 
İV. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay, Bakanı 
S. Bmgöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Dainıışma Meclisi (S. Sayısı : 54) 



7 — 

(Adalet Komisyonunun, kalbul ettiği metin) 

MADDE 3.; — Bu Kanun 30,3.1981 tarihinden 
geçenli oknıalk lülzere yayımı tarihlinde yürürlüğe! gi
rer. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Komlis-
yonıuımuzca aynen 'kalbul edilmiştir, 

(Milli Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kaibul Ettiği 'Metin)' 

MADDE 3. — Bu Kanun 30.3.1981 talihimden 
geçerli olimak üzere yayımı tarihinde yüriüırlüğe gi-
rdr, 

MADDE 4. — Ta&aırıniıın 4 ncü maddesi aynen 
ikalbül ©ditaişltiri 

)>&<( 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 66 

6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik 34 ncü Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadi İşler ve Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonları Raporları. 

( 1 / 5 7 ) 

TC 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 19 Ocak 1981 

Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101-725/07754 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Tanlm ve Onmam Bakainlığıııica hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.1.1981 tarihin
de kararlaştırılan «6831 sayılı Orman Kanununun Değişik 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim.; Bülend ULUSU 
Başbakan 

6831 SAYILI ORIMAN KANUNUNUN DEĞİŞİK 34 NCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAK
KINDA KANUN TASARISININ GENEL GEREKÇESİ 

- Yürüdükteki 683!1 sayılı Yasanını 14.6.1975 gün ve 1906 sayılı Yasa değiştirilen 34 ncü maddesindeki 
aksaklıklar: 

ıDeğişik 34 ncü madde: Sınırları (içlinde Devlet Ormanı bulunan Köy ve Kasaba halkının veya o bölgedeki 
Orman Köylerimi Kalkınldırma Kooperatiflerimin, tahsisi olsun olmasın, vahidi 'fiiait usulü İle : 

A) Kesip listüıf yerlerine taşıdıkları, kerestelik tomruklara 10 (onı) metreküpü geçmemek üzere ı% 25 
(Yüzde ylirmlibeş) ime »rastlayan kesme ve taşıma istihkak tutarları 1% 30 '(Yüzde otuz) fazlasıyle «İstihkak 
sahliplerine ödenir» hükmünü getirmöktedliır. 

Ormancılık, ekonomik licaplara göre çalışanı bir açık ısahia işletmesiidir. Kalkınma planı 'ilkelerine göre za
manımda, bol ve ucuz mail üretip Yurt ekonomisine katkıda bulunması başlıca görevidir. Fıkra, işi alan köy
lünün işini zamanında yapıp yapmadığıma bakmadan (% 30 fazla istihkak ödenmeslinli amirdir. Bu hüküm 
Sıdare ile köylüler arasımda sonsuz ihtilaflara sebebiyet vermekte ve muhasebe işlemlerinde karışıklık yarat
maktadır.: İsltilhısâl ve taşınma işini (şartnameye konacak maddelerle) İstenilen! şekilde ve zamanımda yapanlara 
prim vermek suretiyle istihsalin idari yönden disipline edlrnesi mümkün olduğundan (A) bendinin yasadan 
çıkarılması gerekmektedir, 

(B) (Bendimde ise : «Kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların 10 <On) metreküp geç
memek üzere 1% 25 '(Yüzde yimmlilbeş) ine kadarı için, ilgili Orman işletmesinin ısaıtış is'tif yerlerinin1, keres
telik tomruklara ait '1 yıl öncekli genel ortalama maliyet bedeli ille yıirae toıfir yıl önceki artırmalı satışlar ge
nel ortalaması aıraısomldakİi ''faik, Orman İdaresince yılı hesabından nakten istihkak sahiplilerine ödenir» hük
münü getirmektedir. 

IBu henıd uygulatmada A benidine kıyasla daha büyük sorunlar çıkarmaktadır., Öiir y i önceki genel orta
lama maliyetlini ve artırmalı satışlar genel1 ortalamalarınım hesaplanıp aradaki farkını bı taması çok kere 
mümkün otamakta, muhasebe haftaları yapılmaktadır. Maliyet bedeli âe açık artırma ortalamaları ara-
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sunda fark olmayan senelerde ıkesip-taşıma işini yapanlara 'bedel farkı ödenememekte veya cüz'i bık fark 
ödenmektedir, Üretici genellikle kaliteli mal kesıip-taşiııdığını bu niedeme kemdidinte fazla farkı bedel ödeme
sini istemektedir. 

A IBendinde izah edildiği üzere kesme ve satış lisitüf yerlerine taşıma tişinii şartnameye konacak süre 
içünda yapanlara prim verilmesi suretiyle köylünün faydalandrfması daha: etkili bir yöntemıdiır. Sonsuz karı-
şılkUıik ve ihtilaflara neden olaın B bendinin de yasadan çıkarılması gereklidir. 

C İBendi 1, fıkrası ise: «Ayrıca; vahidi fiat usulü lifle keslip satış isltlif yerlerine taşıdıkları odun ve kö
mür ile ziraalt al'et ve araba 'imaline ve çeşitli el sanaltillanna ve meyve, sebze lambalajcılığındla kullanılabilen 
sanayi odunlarının 1% '100 (Yüzde yüz) üne kadarı idarece tayin edilecek müddet içinde istedikleri takdirde 
kenıdilerliıne maliyet bedelleri ile artırmasız olarak veriılebilir» hükmünü getirmiştir. 

İBu fıkra uygülamasınıın koru ormanlarının büyük ölçüde tahribine sebep olduğu tespit edilmiştir. Daha 
fazîa ve piyasada alıcısı bulunan yakacak odun üretmek gayreti ile köylünün fceresiteliık emvali (Tomruk-
Direk-iSanayi Odunu) parçalayarak oduna çevirdiği her yerde açıkça befdenmiştir. 

Yakacak odun zaruri bir ihtiyaç maddesiidir. Fakir halkın; Askeri birlik, okul gibi resmi kuruluşların 
yakacak odunu ucuza temin etmesi amaçtır. Ancak bu fıkra İe yakacak odunun hemen hem'en tamamı 
fetih'sal ve taşıtmayı yapanların elline geçmekte, oradan aracılara ve bilahare spekülatörlere 'intikal etmekte
dir. Yakacak odunu kesip satış istÜf yerleriine taşıyan köylüden çok uöuza alınan odunlar fahiş f iatlarla tüketiciye 
intikal ötaektedir. «Yüzde yüze kadar verilebilir» hükmü yüzde yüze kadar alacağız şeklinde tefsir edile
rek bu gayeye ulaşmak İçin idareye çeşitli yönlerden baskı yapılmaktadır. 

,'Bunun sonucu olarak Devletin ormanından elde edilen yakacak odunlara devlet sahip çıkmamakta As
keri birlik, okullar ve diğer kamu kuruluşlarının ödün ihtiyacımı karşılayamaz duruma gelmektedir. 

Koru ormanilarınııın tahripten korunması için bu fıkrada 'değişiklik yapılması gerekmektedir. 

Yüzde yüze kadar verilmesi öngörülen sanayi odunları dünyanın ıher yerinde kâğıtlık ve endüstriyel odun 
olarak kullanılmaktadır., Sanayi odunu endüstri içtin çok önemli bir hammaddedir. Sanayii odunlarının ter-
cihan SEKA'ya verilerek katma değeri yüksek kağıda çevrilmesi yurt ekonomisi için zorunludur. Bu ne
denle idaremin sanayii odunlarına da sahip çıkmasıı gerekir. 

C)( [Bendinin ikinci fıkrasın: «Sınırlan içinde Devlet Ormanı bulunan köyler halkımın çoğunluğu tarafın
dan kurulan, orman köylerini kalkındırma kooperatiflerince kesilip, satış istif yerlerine taşınan kerestelik 
tomrukların i% 25 (Yüzde yirmibeş) İne, sair orman malların» yüzde yüzüne, kadarı isıtediklieri takdirde bu koo
peratiflere satış istif yerlerimden maliyet bedeli ile artırmasız olarak satılabilir» hükmünü getirmiştir. 

Ormancılıkta en önde gelen işler orman yetiştirme, ağaçlama, imar bakım işleri olup kesme-taşıma son 
iştir. Kesme-taşıma sonlunda elde edilen haklar bol kazanç getirdiğinden suni ve nakıs kuruluşlu koopera
tifler çoğalmış, üretken ve ekonomiye katkıda bulunması gereken bu kooperatifler İsmi ne olursa olsun bir 
aracı olmaktan ileri giıderriemıişlerdir. 

Daha fazla kerestelik tomruk veya sair orman malı alabilmek için yüksek değerli malları 'istihsal sırasın
da daha düşük değerli mala çevirip devletin zarara sokulduğu görülmektedir. Bu fıkranın da bazı değişiklik
lere tabii tutulması gerekir. 

C Bendi son fıkrası ise «Bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin fcöylülerce imal edilemeyeceği anla
şılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletleri taslak hainde onman idaresi İmal edebilir» hükmünü getirmiş
tir; 

Hemen hemen bütün orman kanunlarıntda mevcut olan hüküim şimdiye kadar hiç çalışmamıştır. Dola
yısıyla maddeden çıkarılması isabetli olacaktıır. 

ORMANCILIK ANA PLANI Yapacak ve yakacak üretim hedeflerimi seneler itibariyle itesbit etmiş 
ve yakacakl odun miktarını' her sene azaltılarak bu odunların endüstriye aktarılmasını öngörmüştür. Tür-
kiye\le 34 ncü maddödldkii hükümlerin uygulanması ve bu maddenin suiistimali nedeniyle bu gün planın tam ter
si olmakta, yakacak odun miktarı her sene artarak endüstriyel odun azalmaktadıır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı ; 66) 
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KALKINMA PLANI İKÎNCÎ BEŞYIL 1968 - 1972 DÖNEMİ 1972 tORA PUANI 

IRoııuı Ve tedbirler 1'1'7 nıai maddesi (ile Ormıan Bakanlığına; «6831 sayılı Onmamı Kanununun 31, 32, 33, 34, 35, 
36 ve 39 uncu maddeleri l e Orman Köylülerine sağlanmış bulunan çeşitli iktifa haklarının günün gerçek

lerine ve rasyonel orman işletmeciliği illkesine uyacak şekilde değiştirilmesini öngören çalışmaları program 
dönemlinde 'tamamıl'aıma» görevini vermiş lise de bu görev yerine getiırlememiş, rasyonel onman işletmeciliği 
ile hiç biir JSlliisikliisü buluıuıııa'yıaıı 1'90|6 ısayıilı Yasa ile 6831/34 madde değiştirilmiş, bu maddenin uygulanmaisı 
Devlet Ormanllarroiin, devletin ve fakir halikın aleyhine olmuştur. 

II. — Ormancılık ana planı ve Kalkınma planının 1972 icra planı 117 No. lu tedbir ışığı altında yeniden 
hazırlanan değişik madde taslağı ile : 

Sınuiarı içinde Devlet Ormanı bulunan köy ve kasabalardaki gerçek kişilerle belirli şartları haiz kooperatif
lerin valhiıdi fiyat usulü ile Baltalık Ormanlarından kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların yüzîde 
seksenine ka'darı kendilerine verilecektir. 

Koru ormanlarından el'de ekiilecek odunlar idarenin elinde kalacak, bu odunlar Askeri birlikler, Okular, 
diğer kamu kuruluşları ile Belediyelere normal fiyatla satılacak, aracı ve spekülatörler ortaidan kaldırılacaktır. 

Sanayi odunlarına da idare sahip çıkarak bunları kağıt, lif -'yonga ve benzeri sanayiye intikal ettirebi
lecektir. 

İkinci fıkra ise : Belirlenen şartlarla kurulacak ve hakiki üretici niteliğindeki Orman Köylerini Kalkın
dırma Kooperatiflerinden, kendilerine ait veya en az ı% 51 payına ortak oldukları ve Tarım ve Orman Ba
kanlığınca Orman Ürünleri Sanayi Planlaması ilkelerine uygunluğu onaylanmış Sanaiyi Kuruluşu bulunanlara 
bu sanayi kuruluşlarında işlemek şaıiiyle, vahidi fiyatla kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomruk 
lafla sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmi beşinin verilmesi önigöfülimektedir. 

Bu fıkra ile hakiki üretici kooperatifler desteklenmiş, bunlara sanayi odunu da satılarak ambalaj, ziraat 
aletleri yapmaları sağlanmış olacaktır. Artan sanayi odunları da endüstriye tahsis edilecektir. 

Danışma Meclîsi ıÇS. Sayısı : 66) 
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İktisadi İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

İktisadi İsler Komisyonu 
Esas No. : 1/57 
Karar No. : 5 

29 , Ocak , 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«6831 sayılı Orman Kanununun Değişik 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Ko
misyonumuzun 7.1.1982 Perşemibe ve 12.1.1982 Salı günlerinde yapılmış bulunan 7 nci ve 8 nci Birleşimlerinde 
Hükümet temsilöileriyle Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatilfller Komisyonu Başkanveikif nin katıldığı top
lantılarda incelenmiş ve görüşmesi tamamlanmıştır^ 

Komisyon üyelerinin ayrıntılara aiit önemli sorularına alınan aydınlatıcı cevaplar ve belirtilen görüşlerin 
ışığırida tasarının Tarım Ve Orman Köy işleri ve Kooperaltiıfler Komisyonunca kalbul edilen metoi Komisyo
numuzca da uygun görülmüştür. 

Tasarının birinci malddesi Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonunca değiştirilen ve bu 
Komisyonca benimsenen sekiliyle 2 nci ve 3 ncü maddeleri ise Komisyonumuzca da aynen kalbul edilmiştir. 

Raporumuzun ilişik kanun tasarısı dosyasryla birlikte gereği içıin sunulduğu arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
Başkan 

A, Avni SABİN 
Kâtip 

Nurettin ÂYANOĞLU 
lüyö 

Sadi ERDEM 
Üye 

Söz haıkkım mahlfuzdur 

Turgut ORAL 
Üye 

M. Yılmaz ÖZMAN 
(Başkan vekili 

Ali Nejat ALP AT 
Üye 

Orhan CİVELEK 
Üyö 

Halil Erdoğm GÜREL 
Üye 

Turgut YEĞENAĞA 
üye 

Pasa SARIOĞLU 
İSözeü 

Aydemir AŞKIN 
(Üye 

A. Nedim E RAY 
Üye; 

Cevdet KARSLI 
Üye 

ıFnait YIUMA'Z 
Üye 

Toplantıda 'buîUntatmjaldı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 66) 
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Ta^ım ve Orman, Köy tşSeri ve Kooperatifler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 25 Arajtk 1981 

Tartm ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Komisyonu 

Esas No. : 1/57, 
Karar No. : 4 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6831 sayılı Orman Kanununun Değişik 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında (Kanım Tasarısı, Komis
yonumuzun 17 ve 24 Aralık 1981 tarihi ıbMeşiimlerinde ilgili hükümet temsiloleri de hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz Tasarının müzakerelerinde bir alt komisyon aracılığı ile konunun teferrulaitlı Ibir incelemeye 
talbi tutulmasında zoruriluluk görmüş ve alt komisyon marifetiyle yapılan inceleme Komisyonumuzun 24 Ara
lık 1981 tarihli 'BirJeştaİnde görüşülerek benimsenmiştir. 

Komıisyonumuz 6831 sayılı Ormanı Kanununun 34 ncü maddesinin uygulanmasında ortaya çılkain eksiklik
leri gidermek amacıyla getirilmiş bulunan Tasarının' maddelerinin ımıüzaJkeresinde tatbikatçılara açıklık sağlaya
bilmek maksadıyla madde metninde yer alan (vahidSı fiyat) ibarelerine - 'birim fiyat - açıklamasına getirmiş ve 
madde mıeftninde yer alan ihtiyari tasarrufları (verilebilir) ve (satılalb'i'llir); - verilir - ve - satılır - şeklinde değiş-
tirmiiş ve kesin hale getirtmiştir. N 

Tasarının 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmliştir. 

Gereği içim Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

R, Adli ONMUŞ 
f̂iaşjkari 

ZM ÖZ KAY A 
(Kâtip 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 
Üye" 

Salih İNAL 
Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Toplantıda bulunamadı ' 

Üye 

Hayati GÜRTAN 
'Başkanvekiü 

Mahmut AKKILIÇ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Mehmet. Velid KORAN 
Üye: 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

/, Doğan GÜRBÜZ 
iSözcü 

Erdoğan BAYIK 
[Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 

Turgut YEGEN1AGA 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 

Danışma Nfaclİsi (S. Sayısı : 66) 
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HÜKÜMETtN TEKLİFİ 

6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 14.6.1975 tarihli ve 1906 sayılı Kanunla 'değişik 34 ncü maddesi 
aşağıdaki şe!ki'lde değiştirilmiştir. 

«'Mıadde 34. — Sınırları içindle Devlet Ormanı bulunan Köy ve Kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı ola
rak ikâmet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde Devlet Ormanı bulunan Köy ve Kaisaibaların her birinde 
hane adedinim çoğunluğu tarafından kurulan Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinin Baltallılk Or
manlarından valhidi fiaıt usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde seksenine ka
darı idarece tayin edilecek süre içinde, istedikleri takdirde İkeradilerine maliyet bedeli üzerinden verilebilir. 

Yulkarıda nitelikleri belirtilen Orman Köylerini Kalkındırma Köoperatiıflerinden, kendilerine ait veya enaz 
ı% 51 payına ortak oldukları ve Tarım ve Orman Bakanlığınca Orman Ürünleri Sanayi Planlaması ilkeleri
ne uygunluğu onaylanmış Sanayi Kuruluşu bulunanların valhidi fi a t usulü ile kesip satış istif yerlerine taşı
dıkları kere'steffic tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine kadarı, istedikleri takdirde, bu 
Sanayi Kuruluşlarında işlenmesi şartıyla, kendilerine satış istif yerlerinden Maliyet Bedeli ile satılabilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlanabilmelk için kesme ve taşıma işinin valhidi fiat kararı ve 
Şartnamedelki sürelere ve esaslara uygun olarak yapılması şarttır.»1 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 66) 



İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL I 
ETTİĞİ METİN 

6831 Sayılı Orıniam Kanununun Değişik 34 ncii I 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanunumun 
14.6.1975 tarihli ve 1906 sayılı kanunla değişik 34 
ndü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. 

«Madde 34. — Sınırları içinde Devlet Ormanı 
bulunan 'Köy ve Kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı I 
olarak ikâmet eden gerçek kişilerin veya sınırları 
'içinde Devlet Ormanı Ibuluman Köy ve Kasabaların 
her 'birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından (ku
rulan Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifle
rinin Baltalık Ormanlarından birim fiyat (vahidi 
fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıik'ları 
yakacak odunlarım yüzde seksenine İkadan idarece I 
tayin edilecek süre içinde, istedikleri takdirde fcen- j 
dileriine maliyet bedeli 'üzerinden Verilir. 

Yukarıda nliltelikleri belirtilen Orman Köylerini 
Kalkındırma Kooperatif terimden, kendilerine ait veya 
en az >% 51 payına ortak oldukları ve Tarım ve j 
Orman Bakanlığınca Orman Ürünleri Sanayi Plan
laması ilkelerine uygunluğu onaylanmış Sanayi Ku- I 
rulosu bulunanların birim fiyat (vahidi fiyat) usulü I 
il kesip saltış istif yerlerime taşıdıkları 'kerestelik Itom- I 
rukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yir- I 
rriilbeşime ikadan, listedikleri takdirde, 'bu Sanayi Ku- I 
ruluşlarında istenmesi şartıyla, (kendilerine satış istif 
yerlerinden Maliyet 'Bedeli ile satılır. 

'Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlama-
ibilımek için 'kesme ve taşıma işinin birim 'fiyat (vahi
di fiyat) kararı ive şartnamedeki sürelere ve esaslara 
uygun ıdlarak yapılması şarttır.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 mci maddesi 'ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. | 

TARIM VE ORMAN, KÖYİŞJDERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONUNUN IKABUL ETTİ

Ğİ METİN 

6831 Sayılı. Onman Kanunumun Değîşlllk 34 ndi 
Maddesinin Degiisjiirilmesfi Halklkınjda Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanunumun 
14.6.1975 Itarihli ve 1906 sayılı kanunla değişik 34 
>mcü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 34. — Sınırları içinde Devlet Ormanı 
ıbulunan Köy ve Kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı 
olarak ikâmet eden gerçek kişilerin veya sunadan içinde 
Devlet Ormanı bulunan Köy ve Kasabaların her bi
rimde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan 
Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerin'in Bal
talık Ormanlarından ibirim fiyat '(vahidi fiyait) usulü 
ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odun
ların yüzde seksenine kadarı idarece tayin edilecek 
ısüre İçinde, istedikleri Itakdirde kendilerine maliyet 
'bedeli üzerimden verilir. 

Yukarıda nitelikleri belirtilen Orman Köylerini 
Kalkındırma Kooperatlflıerinden, kendilerine ait veya 
ıen az •% 51 payına ortak oldukları ve Tarım ve Or
man Bakanlığınca Orman Ürünleri Sanayi Planla
ması ilkelerine uygunluğu onaylanmış Sanayi Ku
ruluşu bulunanların birim fiyat (vahidi fiyat) usulü 
İle kesip saltış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tom
rukların ve sanayi odunlarımın ayrı ayrı yüzde yir-
mibeşine kadarı, istedikleri takdirde, !bu Sanayi Ku
ruluşlarında işlenmesi şartıyla, kendilerine saltış istif 
yerlerinden Maliyet 'Bedelli ile satılır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlana-
bilmdk için kesme ve taşıma işinin birim fiyat (va
hidi fiyat) kararı ve şartnamedeki sürelere ve esas
lara uygun olarak yapılması şarttır.» 

MADDE 2. — Tasarımın 2 nlci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclîsi (S, Sayısı ; 66) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun hıülkümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

14Jİ .1Öİ8İ1 

Devlet Bakanı 
'Başlbalkan Yardımcısı 

2. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı V. 

Z. Baykara 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

(Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos, Yrd. Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

\Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 66) 
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iktisadi lışler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi komis
yonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Tarım ve Orman, Köyıişlıeri fve Kooperatifler 
Komisyonunun Kaibul 'Ettiği Metin 

MADDE 3. — Tasannın 3 nöü maddesi ıfcomis-
yonurnuzıoa aynen ikalbul edilmiştir. 

I I < « » » ~ » « -
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