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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

iRu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Gündemin 'birinci sırasında yer alan; «Türk -

'Bangladeş Askeri Eğiltim tşlbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı-
sı»'nın gündemin beşinci maddesinden sonra görüşül
mesi kabul edildi. 

Tünkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Islâmı Konfe
ransı Örgütü Arasında îslâm Ülkeleri istatistik, Eko
nomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin An
kara'da Kurulması Halfckında Anlaşmanın; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriye
ti Arasında Türlk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tan
zimine Ilişlk'in 4 Haziran 19811 Tarihinde Kahire'de 
(imzalanan Anlaşmanın; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mıacaristan Halk Cumhu
riyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yar
dım ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin; 

Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Ulus
lararası TeşMatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve ilet
me Anlaşmasının; 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarılarının maddeleri onaylandı. Kanun Tasa
rılarının tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonu
cunda k'albul edildikleri 'bildirildi, 

Türk - Bangladeş Askeri Eğitim Isjbirliği Arilaş-
maisının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
'Kanun Tasarısının, İçtüzüğünün 68 nci maddesi uya
rınca gizli bir oturumda görüşülmesine dair Eşref 
Akıncı ve arkadaşlarının önergesi kalbul edilerek, Gizli 
Oturuma geçildi.. 

llil Şuibat 1982 Perşembe günü saat 14.€0'te top-
lanm'ak üzere Birleşime saat H6.'2Û'de son verildi.' 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
IBaşJkan 

: 'Başkanıvekili' 

Evliya PARLAK Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14J0O) 

BAŞKAN : Başkanvekili Fennî İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 53 ncü Birleşimini açıyorum. 

n . — YOKLAMA 

(BAŞKAN — Yoklama yapılacaktık 
!(Yoklama yapıldı) 

IBAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 
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III. — BAŞKANLIK BTVANININ 

1. — \Bor, Kömür, Asfcdtit, Fosfat, Demir Maden
leri ile Nükleer Enerji Ham Maddelerinin İşletilmesini 
Düzenleyen Kanun Tasarısı hakkında kurulan Geçici 
Komisyon Başkanlığının, Komisyonun görev bölümü
ne dair tezkeresi. (3/80) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
•Bir sunuş var, dkutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İBor, Kömür, Aısfaltit, Foslfat, Demir Madenleri 

ile Nükleer Enerji Ham Maddelerinin işletilmesini dü
zenleyen Kanun Tasarısı hakkında kurulan Geçici 
Komisyonun 10.2.1982 tarihinde yaptığı toplantıda, 
'Başkanlık Divanı seçimleri yapılmış ve sonuçta, 

Başkan : M. Yılmaz ÖZMAN 
BaşkanvekiJi : Orhan CİVELEK 
Sözcü : Hilmi SABUNCU 
Kâtip : 1. Doğan GÜRBÜZ 

seçilmişlerdir, 
Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

M. Yılimaz ÖZMAN 
Bor, Kömür, Asfaltit, 

Fosfat Demir Madenleri 
dle Nükleer Enerji Ham-
maddelerinıin îşletiltoesiıni 

Düzenleyen Kanun 
Tasarısı Hakkımda 

Kurulan Geçici 
Komisyon Başkanı 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununun Değişik 
34 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İktisadi İşler ve Tarım ve Orman, Köy 
İşleri ve Kooperatifler komisyonları raporları. (1157) 
(S. Sayısı : 66) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 6831 sayılı Orman 
Kanununun Değişik 34 ncü Maddesinin Degjişftirii1-
mesi Hakkındaki Kanun Tasarısının görüşülmesine ge
çiyoruz, 

Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Ko
misyonunu rica ediyorum. 

Hükümet Temsilcisi Sayın Saatçi buradalar, tem
sil belgesini okutuyorum. 

(1) 66 S. Sayılı basmayazı 8.2.1982 tarihli 50 nci 
Birleşim Tutanağına eklidir* 

GENEL KURULA] SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Biligilerıinize sunulur. 
2. — Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kar 

nununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon 
na, ilgili komisyonlardan seçilen üyeler. 

BAŞKAN — 'Bir diğer sunuş var, okutuyorum. 
Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanunu

na Geçici Madde Eklenmesi Haklktnda Kanun Tasa
rısını görüşmek üzere, Danışma Meclisi Genel Kuru
lunun 8 Şubat 1982 tarihli 50 nci Birleşiminde kurul
ması kabul edilen «Geçici Komisyona» ilgili komis
yonlardan aşağıda adları yazılı üyeler seçilmişlerdir* 

Adalet Komisyonu : 
AÜâeddin AKSOY 
Şerafettin YARKIN 
Necdet GEBOLOĞLU 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 

Komisyonu : 

Recai DÎNÇER 
Turgut YEĞENAĞA 
Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Mehmet Velid KORAN 

BAŞKAN — Adigeçen sayın üyelerin, Genel Ku
rul çalışmalarını takiben bugün 392 numaralı salon
da toplanarak Başkanlık Divanını seçmeleri gerek
mektedir; duyurulur. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
6831 sayılk Orman Kanununun 34 ncü Maddesi 

inin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının Ge
nel Kurulunuzdaki görüşmeleri esnasında; aşağıda 
hüviyeti yazılı görevlinin Bakanlığımı temsdlen yet
kilendirilmiş olduğunu arz ederim. 

Sabahattin ÖZBEK 
Tarım ve Orman 

Balkanı 
Adı - Soyadı: Kemal SAATÇİ 
Görev Unvanı : Orman Genel1 Müdür Yardım

cısı 
BAŞKAN — Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 

Kooperatifiler Komisyonu Raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmiştir. 

IV, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 63 ~ 
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(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Tasarımn tümü üzerinde söz almak 

isteyen sayın üyeler?.. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
6831 sayılı Orman Kanununun Değişlik 34 ncü 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasa
rısı üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Orman içi ve civarında oturan, ekonomik sıkıntı 
içinde bulunan köylülere, ormanda çalışarak gelir te
min etmek ve onlara bir yan gelir sağlamayı amaçla
yan hükümler ilk defa 1937 yılında 3116 sayılı Kanun
la getirilmiştir, 

1937'de Kanun şu gerekçelerle gelmiştir : 
«1. Halk sahipleri badema kendi ihtiyaçları için 

ormanlardan nısıf tarife bedelle intifa edebilecekler
dir. 

2. Pazar 'yerlerindeki satışlar için de, müracaait-
ları takdirinde, sırf köylü hacmine göre yapılacak 
müzayedelerde, yine (kendilerine odun ve kereste ve
rilecek ve bu suretle gerek odun ticaretinden dolayı 
ve gerekse nakliyattan dolayı faydalanacaklardır. 

Kadimden heri orman civarında bu neviı intifa 
halklarına malik köylüler orman içlerinde amele ola
rak tercihan kullanılacaklardır. Orman içinde ve civa
rında oturan halkın şimdiye kadar onmandan gördük
leri istifade kaldırılmayacak, amele olarak çalışarak 
zararları telafi edilecektir. 

1937 yılından sonra 1938 yıkıda 3444 sayılı Ka
nun çıkmış ve ormanların içinde veya orman sınır
larına 5 kilometre mesafeyi 10 (kilometreye, «Dörtte-
hir» tabiri «Ondabire» çıkarılmış, ormandan aldığı 
malları iç pazarda satma yenine, dış pazarda da sat
mayı bu Kanun sağlamıştır. 

3.4.1950 tarihinde çıkan 5643 saydı Kamunla da, 
halen yürürlükte olan maddede olduğu gibi, köylüye 
kesip, satış istif yemlerine taşıdığı kerestelik tomruk
ların % 25Unin verilmesi, odun ve kömürde yüzde 
yüzü verilmesi kabul edilmiştir. 1956 yılında çıkan 
6831, 1973 yıllında çıkan 1744 ve 1975 yılında yürür
lüğe giren 1906 sayılı kanunlarla da devamlı köylü 
lehine hükümler getirilmiş ve orman köylüsüne eko
nomik yönden 'katkıda bulunma hedeflenmiştir. 

Şimdi, getirilen bu Tasarıyla, yürürlükte olan 34 
ncü maddenin (a) fılkırası kaldtrıllımakfcadır. Bu fıkra, 
«Orman köylüsünün ve 'kooperatiflerin kesip istif yer-
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lerine taşıdıkları kerestelik tomrukların 10 metrekü
pü geçmemek üzere % 25'ine raslayan kısmı ve taşı
ma tutarknmn % 30 fazlasıyla, istihkak sahiplerine 
ödenmesi» şeklindedir. Bu fıkraya göre köylüye yıl
da 16 milyon lira ödenmektedir. Şimdi bu meblağ 
ödenmeyecektir. Çok az da olsa oırman köylüsüne 
bir katkı olduğu kanaatındayım. 

Yine maddenin (b) bendi kaldırılmakla köylünün 
kesip istif satış yerlerine taşıdıkları keresıteiik tom
rukların 10 metreküpü geçmemek üzere % 25'ine ka
darı için, bir yıl önceki genel ortalama maliyet bede
liyle, yine bir yıl önceki artırmali satışlar genel or
talaması arasındaki farkın, Orman İdaresince öden
mesi yapıilmayacaktır. Bu suretle de senede köylüye 
ödenen fiyat farkı 120 milyon lira civarındadır. 

Hükümet gerekçesinde bu iki fıkranın kaldırıl
ması; muhasebe işlemlerinde karışıklıklara, muhase
bede hatalar yapıldığına ve köylülerle idare arasın
da sonsuz ihtilaflara sebebiyet verdiğine dayandırıl
maktadır. 

Bu iki fıkra, orman köylüsüne senede 136 mil
yon daha az para vermeyi hedef almakta, idare mu
hasebe kayıtlarında ve işlemlerinde yapamadığının 
kusurunu, onman köylüsüne yüklemektedir. Bunu bu
günkü teknoloji karşısında anlamak mümkün değil
dir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Şimdi huzurunuzda bulunan 34 ncü madde, iki 
hususu kapsamaktadır. Burada Hükümet tarafından 
su tereddütlerimin açıklığa kavuşturulmasını rica edi
yorum : Maddenin birinci fıkrası, orman köylüsünün 
ve kooperatiflerin bundan böyle odun istihsalini bal
talık ormanlardan yapılmasını hüküm altına almakta
dır. Bu fıkradaki, «sınırları içinde Devlet ormanı bu
lunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı ola
rak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde 
Devlet onmam bulunan köy ve kasabaların her birin
de hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan Or
man Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinin» ifa
desinin neyi kastettiğinin açıklanmasını rica etmek
teyim. 

Bu fıkrayla bir il veya ilçeye diğer bir il ve ilçe
den gelen şahısların orman içinde çalışmaması mı 
amaçlanıyor?.. 

Türkiye'de birçok orman işletme sahasında balta
lık orman yoktur. Buralarda da oturan kasaba halikı
nın ve resmi kuruluşların odunu nasıl temin edilecek
tir?.. Koru ormanlarından odun fcesıtirilmeyeceğine 
göre, köylünün odun ihtiyacı nasıl karşılanacaktır?.. 



Danışma Meclisi 6 : 53 1 1 . 2 . 1982 O : 1 

Baltalık orman bulunmayan yerlere başka yerlerden 
odun getirilmesini ve ihtiyacın bu suretle karşılan
ması mı düşünülüyor?.. Bu hususun iktisadi olacağı 
kanaatinde misiniz?.. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Maddenin dikimdi fıikrası ise tamamen yeni hüküm

ler ifade etmekte ve mevcut kooperatiflerin sanayi 
kuruluşu olmadığından ormanda çalışmasını engelle
yen bir fıkradır. ıBu fıkra, kooperatiflerin sanayi ku
ruluşu kurmalarını ve kerestelik tomrukları işleye
rek satmaları şartını getirmektedir. 

İlgililerden aldığımız bilgilere göre, Türkiye'de 
mevcut 277 kooperatiften ancak 12 adedinde sanayi 
kuruluşu vardır. Bu duruma göre 1982 yılı orman ke
sim ve çekimine şartları uygunsa, ancaik Türkiye'de 
12 kooperatif iştirak edecektir. Kanaatımca bu fıkra 
orman köylüsünün ormana çıkmasına önleyecek ve 
ormandaki listihsalin durmasına sebep olacaktır. Or
man köylüsünü, ormana ve Orman İdaresine küs
türmemek için bu fıkraya, kuruluşu tamamlanmak 
üzere bir müddet vermek lazım geldiği kanaatında-
yım. Orman İdaresiyle köylüler arasında zaman za
man olan anlaşmazlıklardan dolayı köylü gerek ke
şlim ve gerekse çekimde ormana çıkmadığında, istih
sali edilen ve edilecek orman emvali, ormanda kalmış, 
Devlet büyük zararlara uğramıştır. 

Tekrar maddelerde huzurunuzu işgal etmemek üze
re bu fıkrada bulunan «orman ürünleri sanayii plan
laması ilkelerine» ibaresinin metinden çıkarılmasını 
teklif ediyorum. Zaten Orman İdaresi nitelikleri tes
pit edeceğine göre bu ibare bir fazlalıktır. 

İkindi olarak da, Tasarıya bir geçici madde ilave
siyle kooperatiflerin sanayii kuruluşu kurmasını za
man içinde sağlamak istiyorum. Bir sene içinde sa
nayi kuruluşunu yapan kooperatifler bumdan böyle 
% 25'ten alacaklardır. 

'Burada şu hususu açıklamak listerim ki, orman
dan istihsal eden köylü % 25'lerden senede şahıs ba
şına 5 bin ila 30 bin lira arasında para almaktadır. 
Esasen köylüye cazip gelen de bu paradır. Bu para
lar kooperatiflerce köylüye ödenmektedir. Bu % 25 
verilmediği veya verilemediği takdirde istihsalinde dü
şeceği kanaatiindayım. Bu fıkradaki sanayi kurulu
şundan ne kastedildiğinin de Hükümetçe açıklanması
nı rica ediyorum. 

Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Orman 
içinde yaşayan köylüye bir yan gelir sağlamak ve or
manı sevmeyi ve tahrip etmemeyi amaçlayarak, va
tandaşlarımızın biraz daha refah seviyesini yükselt

mek, bizim için bir görevdir. 1937'de verilen hakları 
bir anda geriye almak veya geriye götürmeyi düşün
meyeceğimize göre, Kanunun buradan en iyi bir şe
kilde çıkacağına inanıyorum. 

(Kamu hizmeti gören idare Türk köylüsü için kül
fete girecektir.. Türk orman köylüsü canı ve malıyla 
birçok maddi ve manevi külfetlere girerek, hem mem
leket ekonomisine katkıda bulunmaya çalışmakta ve 
hem de geçimini sağlamaya uğraşmaktadır. 

Kanunlar iyiniyetle memlekete ve millete en ya
rarlı şekilde çıkarılır. Devletin varlığı hissettirilmeli 
ve ormanların tahrip edilmemesi sağlanmalıdır. 

Orman köylüsüne verilen bazı haklar geri alına
rak, ormanın korunacağına inanamıyorum. Orman 
emvalinin kesim, çekim, depolama gibi bütün işlem
lerini yapan orman köylüsüdür. Bu Tasarının, hak
ları geri alan değil, istihsali artıran, idareyi yetkili ve 
sorumlu kılan, orman tahribatımı önleyen bir şekle 
katkılannızil'a getirileceğini ümit ediyorum. 

Madde üzerinde vereceğim önergelerle Kanunun 
hiç olmazsa biraz daha Türk orman köylüsüne fay
dalı olacağına inanıyor ve Yüksek Heyetinizi saygı
larımla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. '(Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Abbas Gökçe buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 

Getirilen tasarıyla 6831 sayılı Kanunun 34 ncü 
maddesinde 1906 sayılı Kanunla yapılmış değişiklik
lerin aksayan yönleri düzeltilmJiş bulunmaktadır. Bu 
yönden yüksek huzurunuzda Hükümete teşekkür et
mek istiyorum. 34 ncü maddenin (a) ve (b) bentle
rinin maddeden çıkarılmasında büyük isabet vardır. 
Çünkü, kesme ve istif yerlerine (taşıma işleri zama 
nında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın % 30 nis
petinde ödenen fazla istihkak nedeniyle, her zaman 
idareyle köylüler arasında bitmez tükenmez anlaşmaz
lıklar sürüp gitmiştir. Muhasebe işlerinde karışıklık
lar olmuştur, olmaktadır. 

Bunun gibi istihkakları öderken bir yıl önceki ge 
nel ortalama maliyetin ve artırmalı satışlar ortalama
larının hesaplanıp aradaki farkın bulunması çok kere 
mümkün olamamıştır. Halbuki, kesme ve satış istif 
yerlerine taşıma işini şartnameye konacak süre içinde 
yapanlara prim verilmesi suretiyle, köylünün fayda
lanması yolu daha elverişli olacaktır. Kanunun 34 ncü 
maddesinin (C) bendinde «Vahidi fiyat usulü ile ke
sip satış istif yerlerine taşıdıkları odun ve kömür ile 

I ziraat alet ve araba imaline ve çeşitli el sanatlarına 

65 — 
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ve meyve, sebze ambalajında kullanılabilen sanayi | 
odunlarımın yüzde yüzüne ikadan, idarece tayin edile
cek müddet içlinde, 'İstedikleri takdirde kendilerine I 
maliyet bedelleri ile artırma yapılmaksızın verilebilir.» 
denilmektedir. 

Bu fıkra, koru ormanlarının büyük ölçüde tahri
bine sebep olmuştur. Yakacak odun istihsal etmek için I 
köylünün kerestelik emvali parçaladığı tespit edilmiş- I 
tir. Yine bu ffca ile yakacak odunun hemen hemen 
tamamı istihsal ve taşımayı yapanların elline geçmek- I 
te, oradan aracılara ve karaborsaya intikal etmekte- I 
dir. I 

Koru ormanlarımın tahripten korunması amacıyla I 
bu fıkrada yapılan -değişiklikle büyük isabet sağlan
mıştır. I 

34 ncü maddenin (C) bendinin son fıkrası, «Böl
genin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylülerce I 
imal edilemeyeceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda, I 
bu gibi aletleri taslak halinde Orman İdaresi imal 
edebilir.» hükmünü taşımakta dur. Bu fıkra şimdiye 
kadar hiç çalışmamıştır gerekçesiyle maddeden çıkar
tılmıştır. Bu da asla isabetli bir hareket olmamıştır, 
bunda asla isabet yoktur. 

Şimdiye kadar Orman İdaresi, köylülerce 'imal 
edilemeyen, bölgenin 'ihtiyaçları olan ziraat aletlerimi 
imal edememişse, ulvi bir gayeye hizmet için Kanun- I 
da yer alan bu fıkranın ne günahı yar?.. Bu fıkra çı- I 
kartıllmamalı idi, İdarenin buna işlerlik kazandırması 
gerekirdi. 

Getirilen değişiklikle, sınırları içerisinde Devlet 
ormanı bulunan yerlerdeki gerçek kişilerle kooperatif
lere, vahidi fiyat usulü ile baltalık ormanlardan ke- I 
sip, satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunla
rın % 80'ine kadarının verilmesi1 öngörülmüştür. Ka- I 
naatimizce bu nispet de çoktur. Bu nispet en çok I 
% 60 ortmalı idi. Aksi halde koru ormanları gibi 
baltalık ormanların da tahribi önlenemeyecek, yine 
istihsal olunan yakacak, aracı ve karaborsacılara in
tikal edecek ve birkaç yıl sonra yine bir kanun de- I 
ğişiklİği kaçınılmaz olacaktır. 

Yüksek Kurulunuza derin saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gökçe. I 
Söz almak isteyen başka üyemiz?.. Yok. I 
Komisyonun ilave edeceği bir husus var mı efen- I 

d'im? 
TARIM VE ORMAN KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
HAYATİ GÜRTAN.— Sayın Başkan, bir açıklama 
yapmak istiyoruz efendim. I 
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BAŞKAN — Buyuran efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Huzurunuzu fazla işgal etmeyeceğim efendim. Ko
nuşmam cevap niteliğini de taşımayacak, peşinen bunu 
arz etmek isterim. Sadece bir iki açıklama yapmama 
izin vermenizi dileyeceğim. 

Efendim, konunun genelinde birkaç cümle arz 
etmek (isterim, bir de özelikle birkaç açıklamada bu
lunmaya çaba harcayacağım. 

Konunun genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı 
Bütçesi görüşülürken uzun boylu açıklamalarda bu
lunmuş ve vakıtinlizi almıştım. Şunu söylemek isterim,; 
her kaynak, ülkedeki her kaynak, ülkede yaşayan in
sanların mutluluğu içindir. Ormanlar da bir doğal 
kaynaktır; gayet tabiidir ki, bu da ülkede yaşayan 
insanların mutluluğu için kullanılacaktır. Ancak, bu
rada bir küçük fark vardır diğer kaynaklardan; or
man kaynağı canlı bir kaynaktır, devamlılığı gereken 
bir kaynaktır. Tüketilmemesi gereken bir kaynaktır. 
Sermayesinden içerilmemesi gereken, ancak faizinden 
yararlanılması, faizinin kullanılması gereken bir kay
naktır. 

Bu açıklamamla şunu arz etmeye çaba harcıyo
rum : Biz, ormanları gelecek nesiller için de ellimiz
de tutmak, bulundurmak ve onlara devretmek mec
buriyetindeyiz. Böyle olduğu içindir ki, yıllardan, hat
ta asırlardan beri ülkemizde süregelen orman tahribi
nin mutlak surette önlenmesi gerekir. 

işte, huzurunuza getirilmiş olan yasa, bu tahribin 
son yılda, bilhassa şimdi değiştirilmek istenen 34 ncü 
maddenin en son değiştiği yıldan beri süregelen bir 
kıymet kaybının önlenmesi için, bir tahribatın önlen
mesi için huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu arada şunu da arz etmeden geçemeyeceğim. 
Biz, ormanları sadece bir kereste deposu olarak gör
mekten, yalardan beri süregelen bu alışkanlıktan bir 
yerde vazgeçmemiz gerekiyor. Diğer fonksiyonlarının 
çok daha ağır bastığını, ülke için, ülkede yaşayan in
sanların mutluluğu için çok daha fazla ağır bastığı
nı düşünmek ve bu gözle ormanlara baktığımız tak
dirde, sanırım alacağımız önlemler çok daha kolay 
ve çok daha bilinçli olacaktır. 

Bu sözlerimden sonra, izin verirseniz, işin özdl'in-
deki bazı açıklamalara geçeyim. 

Kanunun ilk bakışta bazı (hakları, çok evvelki yıl
larda verilmiş olan bazı hakları geri aldığı gibi bir 
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<Menim edinımek mümkün. Ancak ayrıntılara giril
diği takdirde böyle bir olayın olmadığı açık. 

Bazı fıkra'ların kaldırıldığı doğru. Ancak bunlarım 
orman içi ve civarında yaşayan köylülere sağladığı 
yarar, birinci fıkrada, yılda sadece ve sadece 25 lira 
ve çoğu kez de bu, hak sahihi vatandaşlar tarafından 
gelinip İdareden alınmıyor. Sanırım bu 'konuda idare 
daha başka geniş açıklamalarda bulunacaktır. 

îlklinci fıkradaki fiyat farkından; maliyetle satış 
arasındaki fiyat farkından doğan farkın geri öden
mesi olayında da, yapılan hesaplar yılda sadece 200 
Türk 'lirası tutmaktadır. Burada 166 milyon lira ola
rak yapılan 'hesap doğrudur; miktar öyledir. Ancak, bu 
hak sahiplerine bölündüğü zaman, kişi başına (Çünkü 
10 metreküple kısıtlıdır) sadece 200 lika tutmaktadır. 
Böylece 225 lirdik bir hakkın geri alınması gibi bir 
olay ortadadır. Ancak bunun ortaya çıkardığı sakın
calar çok büyüktür. 

Diğer önemli olan değişiklik, koru ormanlarından 
yapılan odun üretiminin, bu işi yapan köylü veya 
kooperatiflere verilmemesi olayıdır. Bu, son yılarda 
Türkiye ormanlarının geniş çapta tahribine ve kıymet 
tenezzülüne neden olmuştur. Tomruk, tel direği ve 
sanayi odunu gibi olabilecek çok değerli üretim, ken
dilerine verileceği için oduna doğranmıştır ve böyle
ce büyük oranda, milyarlara varan değer kaybına 
uğranmıştır. Bu, ormanda bizatihi iş yapan köylüye 
de herhangi bir yarar sağlamamıştır. Şunu arz etme
me izin verin, tamamen aracıların yararına 'bir olay 
dizisi meydana gelmiştir. 

'Bir yanlış anlaşmaya neden olmamak için şunu 
da arz etmek isterim : Koru ormanlarından odun 
üretimi yapılmayacak diye bir olay yoktur. Baltalık 
ormanlardan yapıldığı gibi, koru ormanlarından da 
odun üretimi olacaktır. Ancak, hakikaten odunluk 
olan odun olarak üretilecektir. Yoksa tomruklar odu
na verilmeyecektir. Getirilmek istenen budur. 

Eski yılarda çoğu kez politik nedenlerle, özür di
leyerek arz ediyorum, oy kavgası nedeniyle hak ola
rak verilmiş gibi görünen şeyler belki bunu verenlere 
bir yarar sağlamıştır, oy getirrnliştir, ancak ülkenin 
büyük zararına, ormanların büyük oranda tahribine 
yol açmıştır. 

Sonunda şunu tekrar vurgulamak isterim : Tu
tucu bir meslek taassubu içerisinde değildir Yasayı 
getiren idare; ülke yararına getirilmiştir bu Yasa. 

Komisyonumuz, verilen önerge hakkındaki görü
şünü arz edecektir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Hükümet Temsüloisinin konu üzerinde btir açJkla-

ması var mı efendim? 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

KEMAL SAATÇİ — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim., 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ KEMAL SAATÇİ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Efendim 6831 sayılı Orman Kanununun 1906 sa
yılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 1975 yı
lından bugüne kadar geçen zaman içindekiı uygula
ması ormanlarımız, ormancılığımız ve yurt ekonomi
si yönünden olumsuz sonuçlar meydana getirmiş ve 
milli gelirde büyük değer kaybına neden olmuştur. 

Ormancılık anaplanı, yapacak ve yakacak odun 
üretim hedeflerini yıllar 'itibariyle tespit etmiş ve 
yakacak odun miktarının her yıl azaltılarak endüs
triye aktarılmasını öngörmüştür. 

Türkiye'mizde 34 ncü madde hükümlerinin uygu
lanması nedeniyle, planın tam tersi olmakta, yakacak 
odun miktarı her yıl artarak, endüstriyel odun azal
maktadır. 1980 yılında koru ormanlarından üretilen 
17 milyon 670 bin ster odunun 6 milyon 768 bin 950 
metreküpü yapacak, 10 901 241 metreküpü yakacak 
odundur. Üretilen emvalin % 3 8'M yapacak, '% tT 
sini yakacak odun teşkil etmektedir. Oysa, ormancı
lığı ileri ülkelerde üretilen odunun % 95'ıi yapacak, 
% 5'i yakacaktır. 

Kalkınma Planımızda 1995 yılında bu oranın ya
pacakta % 88, yakacakta % 12 olması öngörülmüş
tür. Huzurunuza getirilen değişiklik tasarısında bu 
ilkelere sadık kalınarak, yapacak miktarım artırmak, 
koru ormanlarımızın tahribirii önlemek ve sanayi te
sislerimizin her geçen gün artan ihtiyacını karşılamak 

I 

üzere, yapacak odunun yakacak oduna kaymasını ön
lemek hedef alınmıştır. 

Sayın Üye Âyanoğlu'mın, beyan ettikleri sorulara 
cevap vermek istiyorum. Sayın Komisyon Üyesi Ha
yati Gürtan Beyefendinin 'belirttikleri gibi, Tasan ile, 
koru ormanlarından yakacak odun üretimi durmaya
caktır. Yalnız, yakacak ödün üretiminin artırılma-
ması hedef alınmıştır. Standardizasyona riayet edil
mesi öngörülmüştür. Orman içinde ve civarında bu
lunan vatandaşlara yine zati 'ihtiyaç verilecektir. Zati 
ihtiyaç verilmesi', mevcut Kanunumuzun 31 ve 32 nci 
maddelerine göre muamele görmektedir. Henüz bu 
maddelerde bir değişiklik önerisii huzurunuza getiril
memiştir. Yalnız 34 ncü maddenin değişikliği! öngö
rülmüştür. 



Danışma Meclisi B : 53 11 . 2 s 1982 O : 1 

Bu ormanlara dışarıdan gelen ve hududu 'içeri
sinde orman bulunan kooperatiflere iş verilecektir. 
Yalnız, iş verilecek kooperatiflerin hududu içerisin
de Devlet ormanı oliduğu takdirde bu kanuni haklar
dan istifade edecektir. Bilfarz orman üretimi için dı
şarıdan gelecek: kooperatifin bulunduğu yer ve kasa
bada eğer Devlet ormanı yoksa, bunlar geldikleri yer
de üretim işinde çalışmışlarsa, bunlara herhangi bir 
kanuni halk verilmeyecektir. 

Sayın Âyanoğlu üçüncü soru olarak «Sanayi ku
ruluşu nedir?» diye buyurdular. Onu da huzurunuz
da cevaplandırmak istiyorum. 

Orman sanayi kuruluşu, odun hammaddesinin kim
yasal ve fiziksel1 strüktürünü değiştirmek suretiyle, 
ara veya son tüketim mallı halime getiren ve katma 
değer yaratan sanayii tesisleridir. Bunları da dört 
kategoride belirtmemiz ımümfcündür : Birincisi, bıçkı 
sanayii. Kereste ve ambalaj sanayii bu kategoriye gi
rer. İkincisi, levha sanayii. -Kereste ve ambalaj, kap
lama, kontrtabl ve kontrplak sanayii. Üçüncüsü, kâğıt 
hamuru, selüloz ve kâğıt sanayii'. Dördüncüsü de, or
manın yan ürünlerinden elde edilen ürünleri kıymet
lendiren orman sanayiidir İki, bunlara da misali, reçi
ne destrasyon tesisleri gösterilebilir. 

Sayın Âyanoğllu'nun kürsüden 'belirttikleri gibi, 
hakikaten mevcut orman kooperatiflerinin sanayi ku
ruluşları çok azdır. 'Bu getirilen madde ile de, bu 
kooperatifleri sanayi kuruluşuna sahip olmayı özen
di rmek, bunları tomruk alıp satmaktan ziyade, sana
yii1 yönelterek, yeni katma değer yaratmalarını ve iş-
s;z! ikileri kısmen olsun önlemeleri1 hedef a linin ıştır ve 
bu muayyen bir süre liçerisinde az bir emek ve az bir 
para ıile (her kooperatif belirttiğim ve arz ettiğim sa
nayi tesislerine kavuşabilir. En basiti, bıçkı sanayiini 
bütün kooperatiflerimiz yapabilir. 

Sayın Âyamoğlu'ndan sonra konuşan Danışma 
Meclisi Üyemiz Sayın Gökçe, «Baltalık ormanlardan 
üretilecek yakacak odunun, hak olarak verilecek mik
tarının % 80 olarak tespit edildiğimi, bunun % 60 ol
ması icabettiğini» beyan buyurdular. 

Dikkat buyuruılursa, huzurunuza getirilen tasarıda 
bir mutlalkiyet yoktur. «Baltalık ormanlarından üreti
lecek yakacak odunun % 80'ine kadarı verilir» iba-
ıresi vardır. Bu, ihtiyaçlara göre değiştirilebilir. İda
renin elinde kalacak yakacak odunu, mıntıkadaki res
mi daire, fakir halk ve askeri birlik ihtiyaçlarında 
kullanılmak üzere, herhangi bir spekülasyona mey
dan verilmeden, maliyet bedeli üzerinden satılacaktır. 

Koru ormanlarından da elde edilecek olan yaka
cak odun endüstriye kaydırılacak, endüstride kulla-
nıllmayacak kısmı yine mıntıkadaki fakir ıhalka, resmi 
dairelere İdarece satılarak yakacak ihtiyacı giderile
cektir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, bir soru 

soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGlNAY — Efendim, gerek Hükümet 

teklifinde, gerekse ilgili komisyonların raporlarındaki 
metinde birinci fıkrada «Maliyet bedeli» küçük harf
le ikincisinde büyük harfle yazılmış. Birincisi cins, 
İkincisinin ismi has mıdır, yoksa bir maddi hata mı
dır?.. Bu maddi hata (bizim komisyonlarda da görül
meden geçmiş. 'Basit bir şey; fakat kanuna da böyle 
geçerse herhalde doğru olmaz efendim. 

Bunu rica ediyorum. 
BAŞKAN — Evet efendim. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ KEMAL SAATÇİ — Efendim, bu maddi hata. 

AKİF ERGlNAY — Maddi hata?.. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL SAATÇİ — Tabu. 
Eğer arzu buyurulursa maliyet bedeli ve diğer be

deller hakkında da bilgi arz edebilirim. 
BAŞKAN — Maddi hata olduğunu ifade ettiniz. 

Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Uğur, buyurun efendim. 
HİDAYET UĞUR — Efendim, orman sanayi 

kuruluşlarına tahsis edilen ve satılan mallarla bu ku-
truluşların imal ettikleri mallar arasında bir nispet 
tespit etmek, kontrol etmek için bir faaliyet mev
cut mudur?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Saatçi. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL SAATÇİ — Efendim, müsaade buyu
rursanız bir daha sorunuzu tekrarlamanızı... 

BAŞKAN — Sayın Uğur, tekrar eder misiniz?.. 
ıBiraz daha açıklanırsa... 

HİDAYET UĞUR — Şunu 'belirtmek istiyorum : 
Orman sanayi kuruluşları mal ilişiliyorlar. Bunlara 

tahsisler yapılıyor veya satış yapılıyor. Daha sonra 
bu kuruluşlar imalatta bulunuyorlar. Acaba bu ima-
llat miktariıarıyla kendilerine verilen hammaddeler 
arasında bir mukayese yapılarak tutarlılıkları incele-
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niyoT mu; yoksa ormanlardan gayri tamimi olarak 
tahribatlar var mıdır?.. 

Bunu sormak istedim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Saatçi. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL SAATÇİ — Sayın Üyemiz; 
Bilindiği üzere orman sanayi kuruluşu yurdumuz

da devlet sektörüne ve özel sektöre ait olmak üzere 
iki kategoride mütalaa edilmektedir. Devlet sektörü
nün orman sanayi kuruluşları, bilindiği üzere, Maki
ne Kimya Endüstrisinin elindeki orman ürünü işleyen 
fabrikalar, başta SEKA Müessesesinin işlettiği fabri
kalar... Bunların kapasitesi bellidir. Her yıl aldıkları 
malı işlerler. Bunlarda herhangi bir sorunumuz yok
tur. 

Diğer, özel sektöre ait fabrikaların da bepsinin 
İdaremiz tarafrndan tayin edilmiş kapasite belgeleri 
mevcuttur. Bu kapasite belgelerine göre bunlara tah
sis yapılır. 

özel sektör elindeki sanayi kuruluşları, bilindiği 
üzere, kontrplak fabrikaları, kaplama fabrikaları... Za
ten halihazır durumda bıçkı sanayiine bir tahsis ya
pılmamaktadır. Bıçkı sanayii ile uğraşan orman sana
yi müesseseleri ihtiyaçlarını doğrudan doğruya or
man istetmelerimin artırmalı satışlarından temin et
mektedirler. Kapasite ite verilen maların da kendi 
fabrikalarında 'istenip işlenımediği İdaremiz tarafın
dan kontrol edıiılimektedir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka bir soru var mı efendim?.. Yok. 
Teşekkür ediyorum Sayın Saatçi. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL SAATÇİ — SaygıHar sunarım., 

'BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Madde İli okutuyorum. 
6831 'Saydı Orman Kanununun Değişik 34 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
14.6.1975 tarihti ve 1906 sayılı Kanunla değişik 
34 ncü maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

«Madde 34. — Sınırları içinde Devlet Ormanı 
bulunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı 
olarak 'ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları tipin
de Devlet Ormanı bulunan köy ve kasabaların her 
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birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan 
orman köylerini kalkındırma kooperatifterinin bal
talık ormanlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü 
ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odun
ların yüzde seksenine kadarı idarece tayin edilecek 
süre içinde, istedikleri takdirde kendilerine maliyet 
bedeli üzerinden verilir. 

Yukarıda nitelikleri belirtilen orman köylerini 
kalkındırma kooperatiflerinden, kendilerine ait veya 
en az % 51 payına ortak oldukları ve Tarım ve Or
man Bakanlığınca Orman Ürünleri Sanayi Planla
ması 'ilkelerine uygunluğu onaylanmış sanayi kuru
luşu bulunanların birim fiyat (vahidi fiyat) usulü 
ile kesip satış istif yerlerine (taşıdıkları kerestelik tom
rukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yir-
mibeşkıe kadarı, istedikleri takdirde, bu sanayi kuru
luşlarında işlenmesi şartıyla, kendilerine satış istif 
yerlerinden maliyet bedeli ile satılır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlana
bilmek için kesme ve taşıma işinin birim fiyat (va
hidi fiyat) kararı ve şartnamedeki sürelere ve esasla
ra uygun olarak yapılması şarttır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz aiknak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon; 
Sayın Erginay'm üzerinde durduğu hususun tas

hihi gerekir. Onu lütfen bildiriniz. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI R. ADLİ 
ONMUŞ — Katılıyoruz efendim, maddi hatadır. 

BAŞKAN — Evet efendim, anlıyorum. Yalnız, 
şekliyle bana ifade edin 'ki', ben de kürsüden ona göre 
naMedebileyikrt. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI R. ADLİ 
ONMUŞ — Normal harflerle yazılacak. Küçük. 

BAŞKAN — Evet. İkinci fıkradaki «Maliyet Be
deli» küçük harflerle yazılacak. 

Efendim; 
Birinci maddeyle alakalı Sayın Âyanoğlu'nun bir 

önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 6831 sayılı Orman Kanunu

nun değişik 34 ncü maddesinin 2 inci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Yukarıda nıitelikterii belirtilen orman köylerini 
kalkındırma kooperatiflerinden kendilerine ait veya 
en az % 51 payına ortak oldukları ve Tarım ve Or-
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man Bakanlığınca uygunluğu onaylanmış sanayii (ku
ruluşu bulunanların birim fiyat (vahidi fiyat) usulü 
iıle kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik 
tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı % 25'ine 
kadarı istedikleri takdirde bu sanayi kuruluşlarında 
işlenmesi şartıyla kendilerine satış istif yerlerinden 
maliyet bedeli ile satılır. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI R. ADLİ 
ONMUŞ — «Bu sanayi» mi, «Bir sanayi» mi efen
dim? 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, bir açıklama yapa
cak mısınız önerge üzerinde? 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Hayır efendim, 
yapmayacağım. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI R. ADLİ 
ONMUŞ — Evet, iştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz bu önergeye? 

TARİM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI R. ADLİ 
ONMUŞ — Evet. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ KEMAL SAATÇİ — Uyuyoruz efendim. «Bu sa
nayi kuruluşları» değil mi efendim? 

BAŞKAN — Uyuyorsunuz; «Bu sanayi kuruluş
ları» ifadesine katılıyorsunuz? 

NURETTİN ÂYANOĞLU — «...Bu sanayi ku
ruluşlarında» değil mi efendim? 

BAŞKAN — Verdiğiniz önerge bu istikamette. 
«...Bu sanayi kuruluşları» evet. 

Değerli üyeler; 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. Kabul edenler... 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, anlaya
madık ki, farkı görmedik efendim. Nerede fafk var
dır? 

BAŞKAN — Efendim, oylama safhasına geldi. 
Ben açıklama yapılmasını rica ettim, «gerekli olma
dığı» ifade edildi. Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor. Komisyon olarak lütfen bir ufak açıklama 
yapın efendim. Bir tereddüdü izale etmekte fayda var. 
Buyurunuz efendim. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Önerge; Komisyonumuzda daha evvel kabul edil
miş olan metinden beş kelimeyi çıkartıyor. Şöyle ki; 
«Orman ürünleri sanayi planlaması ilkelerine» keli
meleri çıkıyor. Böylece, «Tarım ve Orman Bakanlığın
ca uygunluğu onaylanmış sanayi kuruluşu» kalıyor. 
Bu, bir yerde orman sanayi ürünleri planlaması ilıke-
lerıini tekrardan ibaret oluyor. Komisyonumuz o şekil
de mütalaa etti. Çünkü, Tarım Bakanliğınca uygun
luğunun onanması demek, herhangi bir ilkeye ve bir 
plana, programa dayalı olacak demektir. Dolayısıyla 
iki kez tekrarlanmış oluyor. 

Bunun önergede Önerildiği şekilde kabulünde Ko
misyonumuz bir sakınca görmüyor.; 

Arz ederini ©fendini. 
BAŞKAN — Efendim, ben «KaJbul edilmiştir,,» 

- d'iye ifade etmediğim için bu açıklama mümkündür. 
«Önerge kabul edifaiştir» ibaresini kuManmadım. 

Komisyondan bir başka sual var mıdır efendim?.. 
Tereddüdü olan arkadaşlarımıza hitap ediyorum. 

önergeyi tekrar okutuyor ve oyluyorum. 
(Nurettin Âyanıoğliu'nun önergesi tekrar okundu) 

iBAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kar 
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Maddeyi, bu önerge danii olmak üzere ve aynı za
manda Sayın Erginay'ın üzerinde durdukları maddi 
hata da dikkate alınılmak kaydıyla, kati surette oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir önerge ve maddi hata tashih edil-
ımek kaydıyla. 

İkinci maddeden evvel yıinie Sayın Âyanoğlıu'nun 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 6831 sayılı Orman Kanunu

nun Değişik 34 ncü Maiddeisin'in DeğiştirlMmesi Hak
kında Kanun Tasarısına aşağıdaki geçici maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederim.! 

Nurettin ÂYANOĞLU 

«Geçici Madde : 
Bu Kanunun çerçeve birinci maddesiyle değişti

rilen 683.1 sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesi
nin 2 noi fıkrasıyla getirilen, Kooperatiflerin sanayi 
kuruluşu kurma şartı, bu Kanunum yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren 1 yıl süreyle aranmıaız.» 

BAŞKAN — Sayın ÂyamoğDu, önıergenıizi açıkla
yacak mısınız efendim? 

NURETTİN ÂYANOĞLU, — Açıklayacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
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NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Balkan, 
(muhterem arkadaşlarım; 

Biraz evvelki konuşmamda da değindiğim üzere, 
ıbu mevcut 2 nci fıkra aynen kaldığına göre, bu or
man kooperatifleri bu % 25'ten, sanayi kuruluşu ol
madıkları için istifade edemeyecektir. 

Biraz evvel gene arz ettiğim gibi «277 tane koo
peratif olduğunu» söylediler, 12'sinde sanayi kurulu
şu varldır. Türkiye'deki orman istihsalinin de durma
ması için, bunlara 1 senelik bir müddet vererek bu 
sanayii kuruluşlarını kurdukları takdirde, bu % 25'le-
rini almasını sağlayan bir hüküm getiriyoruz. 1 sene 
içinde kurdukları takdirde bu Kanundan 'istifade ede
ceklerdir. 1 sene zarfında bu 2 nci fıkra aranmaya-
cakttır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN •— Teşeşkkür ederim. 
Önerge üzerinde Komisyonun bir görüşü var mı

dır efendim? 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI R. AD
Lİ ONMUŞ — Katılıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Başka bir açıklamaya gerek görmü
yorsunuz?.. Hükümetin bir diyeceği var mı? 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL SAATÇİ — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, Başka bir açıklama
ya lüzum görmüyorsunuz, 

iSayın Âyanoğlu tarafımdan verilen, geçici mad
deyle ilgili önergeye gerek Komisyon ve gereklse Hü

kümet katılmaktadır. Oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenıler.,. Geçici madde olarak 
yürürlük maddesinden evvel bu maddenin yer alma
sı Danışma Meclisince kaibul edllrnlilştiir. 

2 nci maddeyi okuituyorum efendlîm. 
/MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kaibul ed!il-
mişith\ 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
iBAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kaibul edenler... Etmeyenler... 3ncü madde kaibul 
edilmiştir, 

Tasarının tümünü oylarınıza sunmadan evvel ta
sarlının leh veya aleyhinde konuşma isteyen sayın üye
miz var mı?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylıannıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü Danışma Mee-
lisince kabul edİmiNşitir. Hayırlı ve uğurlu olsun. (Al
kışlar) 

Değerli üyeler; 
Gündemimizde bir başka madde bulunmadığı 

için, 15 Şubat 1.982 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.10 
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