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duğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Rapo
ru. (1/254) (S. Sayısı : 280) 153,157:158 

7. — Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabma Ait Uygunluk 'Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Raporu. (1/282) (S. Sayısı: 281) 153,158:159 

8. — Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabma Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — Mehmet Velid KORAN'in, hastalığı nede
niyle 20 Mayıs 1983 tarihinden itibaren 20 gün izinli 
sayılmasına; 

Rafet İBRAHÎMOĞLU'nun, Uluslararası Çalış
ma Teşkilatıma 1-22 Haziran 1983 tarihlerinde Ce
nevre'de yapılacak 69 uncu Çalışma Konferansına 
işveren delegesi olarak katılabilmesi için, anılan ta
rihlerde izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkereleri 
kabul edildi. 

Tasarılar 
1. Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar 

Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı. (1/706) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 25.5.1983) (Sağlık ve Sosyal İşler 
(ESAS). Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatif
ler, Malî İşler komisyonlarına : 25.5.1983) 

2. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı. (1/707) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.5.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri (ESAS), 
(Adalet, Anayasa komisyonlarına : 25.5.1983) 

3. Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı. (l/70'8) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.5.1983) (Millî Savunma, 
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Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 153,159 

9. — Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabma Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1975 (Bütçe Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) 153,159:160 

10. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabma Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 153:154,161,162 

2. — Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasarı
sının maddeleri üzerindeki görüşmelere devam edil
di. 

25 Mayıs 1983 Çarşamba günü saat 14.00'de 
toplanmak üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Baçkanvekili 

Erdoğan BAYIK M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

İçişleri ve Dışişleri (ESAS), Adalet komisyonlarına : 
25.5.1983) 

4. Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1/70)9) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.5.1983) (Mil
lî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna) 

5. Köy Kanunu Tasarısı. (1/710) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 25.5.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri (ESAS), Adalet, Malî İşler, Tarım ve Orman 
Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonlarına : 25.5.1983) 

Raporlar 
6. Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-

OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KAĞITLAR 

— 106 — 
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lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Bk) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) ( 

7. Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, îmar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma, Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/116) (S. Sayısı : 397) (Da
ğıtma tarihi : 25.5.1983) 

8. 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayüı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

9. 8.7.1971 Günlü, 1425 Sayılı Kanuna Ekli 
Olup 3.7.1975 Günlü, 1922 Sayılı Kanunla Değişti
rilen «Emeklilik Gösterge Tablosu» -ve 5434 Sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayılı Kanunla 
Eklenen Geçici 3 üncü Madde ile Aynı Kanunla 

Eklenen ve 1922 Sayılı Kanunla Değiştirilen Ek 5 
inci Maddenin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hük
münde Kararname ve Bütçe-Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/173) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

10. 1425 Sayılı Kanuna Ekli ve 3.7.1975 Gün 
ve 1922 Sayılı Kanun ve 27.10.1978 Günlü ve 16 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değiştirilen 
«Emeklilik Gösterge Tablosu» nun Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Bütçe-Plan 
Komisyonu Raporu. (1/185-1) (S. Sayısı : 413) (Da 
ğıtma tarihi : 25.5.1983) 

11. 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta 
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

12. Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA 
YER ve 55 Arkadaşının, Millî Parklar Kanunu Tek 
lifi ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Koo 
peratifler komisyonları raporları. (2/92) (S. Sayısı 
415) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

BİRİNCİ OTURUM 
Acıtma Saati : 14.0/0 

BAŞKAN : BaşkanvekUİ Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, AK Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 
107 nci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — «Sivil Savunma Kanunu Tasarısı» nın ince
lenmek üzere geri gönderilmesine dair Başbakanlık tez
keresi. (3/477) 

BAŞKAN — Gündemin sunuşlar bölümünde, bir 
Başbakanlık tezkeresi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19.8.1982 tarihli ve 101-948/05293 sayüı 

yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulan 
«Sivil Savunma Kanunu Tasarısı» nın incelenmek 
üzere geri gönderilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresinin gereği ya
pılacaktır efendim. Sivil Savunma Kanunu Tasarısı 
incelenmek üzere Başbakanlığa gönderilecektir. 

— 107 — 
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IV. - GÖRt 

1. — Danışma Meclisi Üyeleri Recep MERİÇ ve 
32 Arkadaşının; Muhsin Zekâi BAYER, Hayati 
GÜRTAN ve 10 Arkadaşının, Nurettin ÂYANOĞ
LU ve 9 Arkadaşının, 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı 
Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Kanun Teklifleri ve Adalet, Tarım ve 
Orman Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları ra
porları. (2)71, 2/60, 2/62) (S. Sayısı : 390) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri» bölümüne geçiyoruz. 390 sıra Sayılı Kanun 
Teklifiyle ilgili müzakerelerimize kaldığımız yerden 
devam ediyoruz efendim. 

Teklifin, 9 uncu maddesine kadar olan bölümü 
kabul edilmiş ve 10 uncu maddeye gelinmişti. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerindeler. 
Yetki belgeleri tamam. 
10 uncu maddeyi okutuyorum efendim. 

MADDE 10. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 18. — Orman ürünleri işleyecek her çeşit 
fabrika kurulması Tarım ve Orman Bakanlığının; 
Devlet Ormanları hu/dutları içinde veya ormanlara 
dört kilometreye kadar olan yerlerde hızar ve şerit 
kurulması ve taş, kum, toprak, kireç, kömür, tere
bentin, katran ve 'benzeri ocakların açılması Orman 
Genel Müdürlüğünün iznine bağlı olup, ruhsatname 
alınması ve rüsum hakkındaki hükümler saklıdır. 

Yangın görmüş ormanlarla gençleştirmeye ayrıl
mış veya ağaçlandırılan sahalarda ve baraj havzala
rında hiçbir surette izin verilemez. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üyeler?.. Sayın Âyanoğlu... Başka sayın 
üye?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Âyanoğlu, buyurunuz efendim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz Orman Kanununun 18 
inci maddesinde değişiklik yapan maddeyi görüşür
ken, vermiş olduğum önergeyi açiklaımak, hem de 
madde üzerinde görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Teklifte olmayan bir husus maddenin başına 
Komisyonca ilave ödilmiş bulunmaktadır. Orman 
ürünleri işleyecek her çeşit fabrika kurulması, Ta-

(1) 390 S. Sayılı Basmayan 18.5.1983 tarihli 
104 üncü Birleşime ait Tutanağın sonuna eklidir. 
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nm ve Orman Bakanlığının müsaadesine bağlanmış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu hükme neden lüzum görülmüş olduğunu an

layamadım. Bugüne kadar olan tatbikat da bu şe
kilde olmaktadır. Bir misal olmak üzere sizlere bu 
vesileyle Kastamonuida yapılmakta olan orman 
ürünleri entegre tesisinden bahsetmek istiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatında «Kalkınmada ön
celikli il» olarak kabul edilen Kastamonu'da, «Kas
tamonu mıntıkasının Türkiye'nin en zengin orman
larına sahip bulunduğu, buna karşılık orman ürün
leri sanayii tesisleri bakımından gerekli kuruluşların 
'bulunmadığı, bu bölgede entegre düzende yeni or
man ürünleri sanayii tesislerinin kurulmasının hem 
bölge kalkınmasında ve hem de memleket ekono
misinde büyük yarariar sağlayacağı» gerekçesiyle 
tesis kurulması kararlaştırılmıştır. 

Bu tesis için lüzumlu olan etütler Devlet Planla
ma Teşkilatı ve ORÜS Genel Müdürlüğünce yapıl
mış ve Orman Genel Müdürlüğünden ne kadar 
hammadde verileceği sorulmuş; 200 bin metreküp 
tomruk ve 50 bin ster odun verilebileceği, 29.6.1976 
ve 6.7.1976 tarihli yazılarıyla bildirilmiştir. 

Hammadde verileceği bildirilen bu fabrikanın te
meli 1977'de atılmış ve bugünkü değeri ile 1-1,5 mil
yarı bulan yatırım yapılmıştır. 

Şirridi, Orman Genel Müdürlüğü 17.1.1983 tarihli 
bir olur ile bu kadar yatırım yapılan fabrikayı or
man tamirhanesi yapmaktadır. Sebep; hammadde 
olarak verileceği bildirilen odunun verilemeyeceği. 

Olur alınırken neden olduğu bilinmez, (Herhalde 
fabrikayı tamirhane yapmaya kesin kararlı oldukla
rından) hammadde talebi yüksek gösterilmiştir. 

Fabrika kurulduğu takdirde 200 bin metreküp 
tomruk yerine, 100 bin metreküp tomruk işleyecek
tir. 50 bin ster odun yerine, 3 000 ster odun işleye
cektir. 

Kastamonu'nun yüzde 57'si ormanla kaplıdır ve 
Kastamonu 731 484 hektar ormana sahiptir. Bu ka
dar ormana sahip bir ilde 300 ster odun bulunabi
lir kanatindeyim. Kastamonu'da yılda 2 milyon 
metreküp orman emvali istihsal edilmektedir. 

Her yıl ilimizden 15-20 bin kişi göç etmektedir. 
150-200 kişiye iş imkânı yaratacak bu fabrikayı alıp 
tamirhane yapanlar, herhalde böyle bir hüküm ol
madan ve «hammadde vereceğiz» diye milyarlar har-
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çattıktan sonra vazgeçerlerse, bu hüküm olunca na
sıl hareket ederler bilemiyorum. Orman mıntıkasın
da tekstil, pamuk yetişen yerde de ağaç sanayiine 
dayalı fabrika kuracaklarından hiç şüpheniz olma
sın. 

Fa'brika sabası istimlak edilirken, buraya fa'bri
ka kurulacak diye alınmıştır.. Köylülerin, istimlak 
gayesi değiştiğinden, arazilerini geri isteyeceklerini, 
fabrika olarak yapılan bu tesisin zelzele mıntıkası 
olan Kastamonu'da 'binalar yönünden tamirhane 
olarak kullanılmasının nasıl olacağını, Dünya Ban
kasından kredi alınarak bu tesise harcandığını, bu 
tesisin Bakanlık onayı ile değil, Devlet Planlama ve 
Yüksek Planlama Kurulundan onay alınarak şeklinin 
değiştirilebileceğini tekrar düşünmelerini arz ederken, 
bu tesisin tamifhaneye verilmesi konusunu da tekrar 
gözden geçirmelerini Sayın Bakanlık Temsilcilerin
den rica ediyorum. 

İşte yukarıda arz ettiğim ve bizzat içinde (bulun
duğum bir olay nedeniyle, yürürlükte olan metin 
şeklinde maddenin kalması yerinde olacaktır. 

Tekrar huzurunuzu işgal etmemek için, bir ko
nuya daha değinerek sözlerime son vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarımı; 
Maddeye, izinle açılacak ocaklar arasına kum 

ve toprak ocakları da konmuştur. Kum ocakları, bil
diğiniz gibi çay ve nehir kenarlarında bulunur. Bu 
ocaklar genellikle köy hudutları içinde olduğundan, 
köy muhtarlıkları ile yapılan anlaşma ve özel idare
nin onayı ve kaymakamların müsaadesi ile alınır ve 
işletilir. Bu ocaklar ücret mukabili işletmeye verilir. 
Orman Genel Müdürlüğü, köye ve özel idareye ve
rilen paraya ortak mı olmak istiyor; anlayamadım? 

Orman Genel Müdürlüğü bu işin içine girmekle, 
herkesin şikâyet ettiği bürokrasi çarkının içine bu 
ocakları da sıkıştırmış oluruz. Sonra, bu kum ocak
ları genellikle orman olmayan yerlerde olur. Hepi
nizin gördüğü gibi, Ankara'nın kum ihtiyacı İstan
bul yolu üzerindeki çay üzerinden temin edilir; bu
rada orman değil, söğüt ve kavak ağaçları vardır. 

Toprak da, genel olarak ya Karayolları veya 
YSE gibi kuruluşların yolda kullanmak üzere aldık
ları bir malzemedir. Bildiğim kadarıyla bu kuruluş
lar da ormana zarar verecek bir hareketin içinde 
bulunmazlar. Daha fazla zamanınızı almak istemi
yorum, kum ve toprak ocaklarının da madde met
ninden çıkarılmasına dair önergemin kabulünü say
gılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Bu madde üzerinde soru sormak isteyen sayın 

üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyon bir açıklamanız olacak mı efen

dim?.. Buyurun. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, değerli üyeler; 

Orman Ürünleri Sanayii, Türkiye'de son yıllar
da hızla gelişen sanayi kolları arasındadır ve 35'i aş
kın büyük kapasiteli tesis yapılmıştır ve bu tesisler
de takriben 3 milyon metreküp orman emvali işlen
mektedir. Şunu burada belirtmek isterim ki, bu 35'i 
aşkın tesis, maalesef % 30 kapasitede çalışmaktadır. 
Bu bakımdan, Sayın Âyanoğlu'nun söylemiş olduğu 
ve münhasıran Kastamonu için söylediklerini özel 
olarak gündeme almak gerekir; yani Kastamonu'nun 
kendi karakterinden olan bir durum, ama ormanla
rımızın durumu itibariyle şu hususu arz etmek iste
rim ki; 1995'e göre yapılan perspektiflere göre arz 
itibariyle 1995 yılında ormanlarımız 10 milyon met
reküp arz açığı yapacaktır ve bu açık, maalesef 1986 
yılından itibaren başlayacaktır. Bu bakımdan, gerek 
ağaçlandırmada ve gerekse ormanların üretiminde bu 
hususu Türkiye genelinde ele almak lazım. Kasta
monu'nun özelliği kendinden olabilir, nihayet bu 
plan ve programlarla oradaki fabrikanın özelliği iti
bariyle, Sayın Âyanoğlu'nun belirttikleri gibi, bir 
izin müessesesi çalıştırılır ve onun karakterine uy
gun bir izin müessesesi durumu yaratılır. 

Orman içindeki ocakların açılmasına değil, ora
da açılması için Tarım ve Orman Bakanlığı bir izne 
tabi olma durumunu yaratmaktadır. Ormanın dışın
daki ocakları; kireç ocağı, kum ocağı açma husu
sunda bu madde herhangi bir sınırlama getirme
mektedir. Sayın Başkanım bunu da arz etmek iste
rim. 

Saygılar sunarım efendim . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
Sayın üyeler, Sayın Âyanoğlu'nun bu maddeyle 

ilgili bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Orman Kanununun çerçeve 

10, 18 inci maddenin ilk satırları olan; «Orman ürün
leri işleyecek her çeşit fabrika kurulması Tarım ve 
Orman Bakanlığının» ibaresi ile, maddenin 5 inci 
satırındaki; «Kum, toprak» kelimelerinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Âyanoğlu'nun 
önergesinin lebinde ve aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bayer Aleyhinde. 

Sayın Bayer buyurun. 
MUHSİN ZEKA1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Bu konu Kanunun ana prensibine de aykırıdır; 

çünkü Kanunun daha evvel 10 uncu maddeye kadar 
kabul ettiğimiz prensipleri içinde Türkiye'de genel 
orman ürünleri sanayii planlaması yapmasını, bu 
Kanunla Tarım ve Orman Bakanlığına vermiş bulu
nuyoruz. O halde, Türkiye'de planlama yapan bir 
teşekküle de izin hakkını vermek en tabiî haktır. 
Bu bakımdan, Türkiye'nin bu konuda büyük sıkın
tılar çektiğini görmekteyiz. Türkiye'de hangi orman 
ürünü, hangi ağaç çeşidine göre hangi sanayi kuru
lacağı konusu bugün gündeme gelmiştir. Kayın işle
yen sanayi konusunda hammadde açığı ortaya çık
mıştır; çünkü Tarım ve Orman Bakanlığından izin 
almadan Sanayi Bakanlığından teşvik belgesi alan 
birçok sanayi kuruluşları hammadde açığı altındadır. 

Aynı buna benzer, Türkiye'de genel ormancılık 
politikasında arz-talep dengesi meselesi mühimdir. 
Orman ürünleri işleyen hangi sanayie öncelik veril
mesi mühimdir. Bu bakımdan, maddedeki getiri
len fıkra yerindedir. 

Diğer konu ise, orman, toprağıyla, taşıyla, ağa
cıyla bir habitat ve bir eko sistem meydana geti
rir. Onun içinden alınacak her şeyin bir izne tabi 
olması, eko sistemi bozmaması için kum ve toprak 
konusu da aynı şekilde bir eko sistemin genel den
gesi içinde izne tabidir. Yoksa, bunu yasaklamak 
değil, nereden ne miktarda alınacağını bildirmek 
bakımından bir izin müessesesine devam etmesi la
zımdır. 

Bu bakımdan, arkadaşım Kastamonu için prob
lemi söyledi, yerindedir, haklıdır; Hükümetin bir 
hatasıdır, bir Hükümet görüşü içinde bir idarenin 
verdiğini diğer idare yanlış veya doğru rakamlarla 
günün şartlarına göre orman ürünleri sanayiinde de
ğişiklik yapmaktadır. Kastamonu gibi, Türkiye'nin 
birinci derecedeki ormancılık bölgesi için böyle ha
taların yapılmaması lazımdır. IBunun için Hüküme
tin dikkatini çekmek yerindedir; ama böyle tek bir 
problem için genel felsefede; kanunun tümüyle 
ilgili bir hususta değişiklik yapmamak lazımdır, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünü

zü lütfedin efendim. 

TARIM VE ORMAN, KOY İŞLERİ VE 
KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Sayın Başkanım, biraz ön
ceki açıklamalarımızda, mevcut tesislerin tam ka
pasitede çalışmaması ve 1986 yılında da arz açığı
nın başlaması göz önüne alınırsa, bu önergeye ka
tılmak durumunda olamayız; çünkü Türkiye gene
linde ne kadar çok tesis yapılırsa yapılsın, nihayet 
bunun hammadesi ormanlara dayanacaktır. Bu ba
kımdan sakıncalı buluyoruz efendim. 

Arz ederim efendim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz 

efendim? 

TARIM VE ORMAN /BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ RÜİSTEM KAPTAN — Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

/BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Âyanoğlu'nun önergesine 

Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmek
tedir. önergenin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylyarınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir, efendim. 

MUHSİN ZEKÂ1 (BAYER — Sayın Başkan, 
önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — Evet, bir önergeniz var; fakat 18 
inci maddede görünüyor. Sebebi de; Kanun Tasa
rısının 10 uncu maddesini görüşüyoruz, oysa siz 
6831 sayılı IKanunun 18 inci maddesi üzerinde öner
ge veriyorsunuz. Bundan sonra, zannederim daha 
dikkatli olursunuz. 

Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; biraz evvel 10 uncu madde değil 

de, 6831 sayılı Orman (Kanununun 18 inci maddesi
ne ilişkin husus görüşüldüğü için, Sayın İBayer ve 
Sayın Gürtan'ın önergesini okuma imkânımız ol
mamıştı. IBu önergeyi okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Genel IKurulda görüşülmekte olan 31 Ağustos 

1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun IBa-
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifin
de bahsi geçen kanunun 8 inci maddesinin aşağıdaki 
sunduğumuz şekilde değiştirilmesinin görüşülmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Hayati GÜRTAN Muhsin Zekâi BAYER 

«Madde 18, — Orman ürünleri işleyecek her 
çeşit fabrika kurulması Tarım ve Orman (Bakanlı-
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ğmın, Devlet ormanları hudutları içinde veya or
manlara 4 kilometreye kadar olan yerlerde hızar ve 
şerit kurulması ve taş, toprak, kum, kireç, kömür, 
terebentin, katran ve benzeri ocakların açılması, 
balık üretmek üzere orman içinde her türlü tesisin 
kurulması Orman Genel Müdürlüğünün iznine bağ
lı olup ruhsatname alınması ve rüsum hakkındaki 
hükümler saklıdır. 

Yangın görmüş ormanlarla gençleştirmeye ay
rılmış veya ağaçlandırılan sahalarda ve baraj hav
zalarında hiçbir surette izin verilemez.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Buradan kısaca arz 

edeyim efendim. 
Sayın Başkanım, saygıdeğer üyeler; 
Verdiğimiz önergeyle 10 uncu madde, eski Ka

nunun U8 inci maddesinde değiştirilmesini, daha 
doğrusunu eklenmesini istediğimiz husus sadece şu
dur: tfBalık üretmek üzere orman içinde her türlü 
tesisin kurulması Orman Genel Müdürlüğünün iz
nine bağlıdır.» ilave etmek istediğimiz husus bun
dan ibarettir, diğer hususlar maddede olduğu gibi 
aynen kalacaktır. 

Buna şundan ihtiyaç duyulmaktadır: 
Bilindiği gibi, ülkemizde protein açığı bellidir. 

Bunun karşılanması için son yıllarda çok olumlu 
bir gelişme başlamıştır. Bu, çeşitli yerlerde psikül-
tür balık üretmek için sahalar kurulmaktadır; an
cak diğer hususlarda olduğu gibi, bu sahalarda ba
lık üretmek üzere kurulacak tesislerin kurulma izni 
eğer başıboş bırakılacak olursa, gerek teşvik bakı
mından, gerek bazı olumsuzlukların ortaya çıkma
sı bakımından, Orman Genel 'Müdürlüğünün iznine 
bağlanmasıyla daha iyi sonuçlar alınacağı düşünül
mektedir. Bunun da bu şekilde oluşturulmaması bazı 
problemleri, halen mevcut problemleri ortadan kal
dıracaktır. IBunun bu şekilde 'Komisyon tarafından 
da benimseneceği ve Genel Kurulumuzdan da tas
vip göreceği umuduyla saygılarımı tekrarlarım Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın üyeler; Sayın Bayer ve Sayın Gürtan'm 

önergesinin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünü
zü açıklar mısınız efendim? 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 
(KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI I 
OSMAN YAVUZ — Sayın (Başkanım; j 
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Şimdiye kadar orman içerisinde balık üretme 
tesislerine izin verilmiyordu. Bu önerge, bundan 
sonra balık üretmek üzere orman içinde her türlü 
tesisin kurulması amacına yönelik bir önergedir. 
Bu bakımdan, bu önergeye biz Komisyon olarak 
katılıyoruz; onu arz ederim. 

Redaksiyon itibariyle, birinci fıkranın altıncı sa
tırından itibaren, «... benzeri ocakların açılması, ba
lık üretmek üzere orman içinde her türlü tesisin ku
rulması Orman Genel Müdürlüğünün iznine bağlı 
olup» şeklinde devam etmesini talep ediyoruz efen
dim. 

Saygılarımla. 
ıBAŞKAN — Talep ediyorsunuz ve Önergeye 

katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Katılıyoruz efendim 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz Teşekkür ederim 

efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Bayer ve Sayın Gürtan'ın 

önergesine Komisyon ve Hükümet katıldığını beyan 
ettiğinden, kesin olarak oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.... Kabul etmeyenler... önerge kesin 
olarak kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Teklifin 10 uncu maddesini, bu 
ilavelerle birlikte oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Teklifin 10 uncu maddesi 
bu biçimde kabul edilmiştir. 

'•M inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

1744 sayılı Kanunla değiştirilen 19 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 19. — Ormanlara her türlü hayvan sokul
ması yasaktır. 

Ancak, fevkalade hallerde ormancılık tekniği im
kân verdiği takdirde, Devlet ormanlarına zarar ver
meyecek şekilde ve geçici olarak, bu ormanlarda 
hayvan otlatılmasına Tarım ve Orman Bakanlığın
ca izin verilebilir. 

Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ay
rılmış veya ağaçlandırılmış sahalarda hiçbir surette 
hayvan otalatılamaz. 

BAŞKAN — Teklifin 11 inci maddesi üzerinde 
söz isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama
nız var mı bu maddeyle ilgili?.. Yok. 

Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili Sayın Âyan-
oğlu'nun iki önergesi var, okutuyorum efendim. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Orman (Kanununun 111 inci 

maddesiyle değiştirilen 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
«Ancak, ormancılık tekniği imkân verdiği ve 

hayvanların ortlatma suretiyle ormanlara zarar ver
meyeceği tespit olunan sahalarda hayvan otlatıl
masına Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebi
lir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Orman Kanununun çerçe

ve 11, iç '19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının bi 
rinci satırındaki «fevkalade hallerde» ibaresiyle, 
üçüncü satırdaki «ve geçici olarak» kelimelerinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, aynı mealde ol
duğu için önergenizi tek olarak kabul ediyoruz efen
dim. 

IBir açıklamanız olacak mı?.. Buyurun. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Bu Kanun vesilesiyle huzurunuzu bugün sık sık 
işgal edeceğimden, affımı peşinen arz ederim. 

Efendim, görüşmekte olduğumuz Kanunun 19 
uncu maddesinde esasen benim yapmak istediğim 
değişiklik, şudur: Maddede, «Fevkalade hallerde,» 
«ve geçici olarak» ibareleri vardır; ben eski metni 
burada müdafaa ederek, orman köylülerinin hay
vanlarının nerede yayılacağı veya otlatılacağı ko
nusunda tereddütlerim olduğu için bu önergeyi ver
miş bulunuyorum. 

Görüşmekte olduğumuz 19 uncu madde, «Or
manlara her türlü hayvan sokulması yasaktır.» de
dikten sonra, «Ancak, fevkalade hallerde ormancı
lık tekniği imkân verdiği takdirde, Devlet ormanla
rına zarar vermeyecek şekilde ve geçici olarak, bu 
ormanlarda hayvan otlatılmasına Tarım ve Orman 
Bakanlığınca izin verilebilir.» denmektedir. Burada 
fevkalade halden bahsedilmektedir, ©unu Komisyo
numuz açıklarsa, memnun olurum. 

Bir de «geçici olarak» ibaresi var. Köylünün 
hayvanı devamlı olarak yanında bulunur. Bunun 
geçicisi veya daimisi olmaması lazım. Bu hüküm bu 
şekilde kaldığı müddetçe, ormanlara büyük küçük 
hiçbir hayvan sokulmayacaktır. Köylünün hayvan
ları nerede yayılacaktır?.. Orman mıntıkalarında 

genellikle mera da bulunmaz. Orman dışındaki ara
ziler de ekili yerlerdir. Orman Genel Müdürlüğü
nün, ormanı düşündüğü kadar, orman köylüsünü 
de düşüneceğini ümit ederek, otlatmaya izin verir
ken hayvan neslinin orman köylerinden yok ola
cak şekilde hareket etmeyeceğine ve izni köylünün 
hayvanlarını yaylak ve otlaklara gitmeden verece
ğine de güvenerek, bu önergemin kabulünü saygı
larımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğ
lu. 

Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun önergesinin 
lehinde veya aleyhinde söz isteyen sayın üyemiz 
var mı efendim?.. Sayın Bayer, aleyhinde. 

IBuyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂÎ ÖAYER — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
Sayın arkadaşımızın verdiği önerge, gene biraz 

evvel arz ettiğim gibi, Kanunun anaespirisine ve 
bugün yürütülmekte olan sisteme aykırı bir durum 
Çünkü; Kanunda ormanların bütünlüğünü sağla
mak, erozyonu önlemek, yeni ağaçlama sahalaıı 
yapmak ve Kanun sayesinde Türkiye ormanlarını 
kurtarmak gayesi güdülmektedir. Bunun yanında, 
Anayasanın amir hükümleri olarak 169 ve 170 inci 
maddeleri gereğince, tabiî orman köylülerinin de 
korunması, onların da ekonomik ve sosyal gelişme
lerinin sağlanması Orman Genel Müdürlüğüne ait
tir. 

Bizim burada bir tarafın hukukunu göz önün
de tutarken, ormanlar aleyhine bir tedbiri de kanun
la getirmemiz hatadır. Ne diyoruz biz yeni gelen 
teklifte? «Fevkalade hallerde» diyoruz. Tabiî ola
rak Türkiye'de orman içinde yaylalar, meralar, ot
laklar var; Orman Genel Müdürlüğünün bir teknik 
şubesi de buradaki yaylalar, meralar ve otlakları 
geliştirmek ve Türk köylüsüne, orman içindeki köy
lülere yayla, mera olarak hayvanlarını otlatma im
kânı vermektir. Burada «Geçici» demekteki maksa
dımız şu: Orta Anadoluda ve bilhassa şarkta bazı 
ormanlara sürülerle yaz ve kış müddetince geçici 
olarak otlakiye satılmaktadır. Devlet bundan, yeni 
ağaçlandırma sahalarında büyük ziyan etmektedir. 
Yoksa, orman içindeki köylülerin kendi hayvanla
rına bir kasıt düşünülmemektedir. 

IBU bakımdan, sayın arkadaşımız da lütfetsin
ler; bu, bugünkü ormancılık tekniği bakımından ya
pılmakta olan işlerin devamını sağlayan yeni bir 
maddedir ve bu suretle Türkiye ormanlarının kur» 
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tarıfmasını sağlayacaktır. Yoksa, orman-köylü mü
nasebetlerini burada deşerek, köylülerin ormanlara 
karşı yeni bir taarruzu şeklinde getirmek hatadır. 

Arz eder, teklifin reddini istirham ederim. Te
şekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Bayer. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfedin efendim. 
TARIM VE ORMAN, KOY İŞLERİ VE 

KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Sayın Başkanım, çok kısa ola
rak arz etmeme müsamahanızı istirham edeceğim. 

Efendim, burada biz orman içi köylülerine bir 
avantaj getiriyoruz, IBir sıkıntı halinde bazı izin ve
rilmek suretiyle, mutlak orman sahasında otlatılma
yı icap ettiren bir madde. Halbuki, ormanın içeri
sindeki çayır, mera, yaylaklarda normal izne bağlı 
olarak otlatılmaya devam edilmektedir. Bu bakım
dan, 'Sayın Âyanoğlu'nun tereddüdü olmasın; bura
da köylüye fevkalade hallerde verilecek izin, mutla-
lak orman içinde otlatma zamanı ve otlatılmasını 
gerektiren bir durum burada yaratılıyor. O bakım
dan, önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
Sayın Hükümet?.. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ RÜİSTEM KAPTAN — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun önergesine 

Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan et
mektedirler. Önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum: Dikkate alınması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir redak
siyon durumu var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF BRGINAY — Sayın »Başkan, değiştiril

mekte olan bu 19 uncu maddenin birinci fıkrasında 
«Ormanlara her türlü hayvan sokulması yasaktır.» 
deniyor, halbuki «Her türlü hayvanın sokulması 
yasaktır.» denmesi lazım. Çünkü hayvanın sokul
ması bir kişiye bağlı olur. Hayvan kendiliğinden gi
rerse, ona «Yasaktır» diyemezsiniz. Binaenaleyh, 
bunun bu şekilde düzeltilmesi lazım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür derim Sayın Erginay. 
(Sayın Komisyon?.. 
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TARIM. VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 
KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Katılıyoruz, Sayın Başkanım. 
Bu durumda birinci fıkra «Ormanlara her türlü 
hayvanın sokulması yasaktır.» oluyor efendim. 

BAŞKAN — IPeki efendim. 
Sayın Hükümet?.. 
TARIM VE ORMAN (BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ RÜİSTEM KAPTAN — Katılıyoruz efendim. 
(BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Erginay'ın 

önerisi üzerine, Teklifin 11 ve asıl 6831 sayılı Ka
nun da 19 uncu maddesinin birinci fıkrası «Orman
lara her türlü hayvanın sokulması yasaktır.» biçi
minde düzeltikmşitir. Maddeyi düzeltilmiş bu biçi
miyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 21. — Devlet ormanlarındaki otlaklara 

dışarıdan toplu olarak veya sürü halinde hayvan 
sokulup otlatılması tanzim olunacak planlara göre 
orman idaresinin iznine bağlıdır. 

Planlar otlak zamanından evvel tanzim ve or
man işletme Müdürlüklerince tasdik olunur. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
Sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir açık
lamaları?.. Yok. 

Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili olarak Sayın 
Gürtan ve Sayın Bayer'in bir fıkra ilavesine ilişkin 
önergeleri var, okutuyorum. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYOR — Geri alıyoruz Sa
yın IBaşkanım. Talimatnameler ve yönetmelikler 
için yeni bir madde yapacağız efendim. 

(BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim; 
önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 

12 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

il 3 üncü maddeyi okutuyorum: 
İMAIDDE 1!3. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
IMadde '212. — Tarım ve Orman Bakanlığı, Dev

let ormanları içindeki ağaçsız otlak, yaylak ve kış
lakların tanzim, tevsi ve ıslahı hususunda gerekli 
tedbirleri alır. 

İBAŞKAN — 1 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?. 
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TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 
(KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Efendim, burada bir düzelt
memiz olacak; maddeden «Tevsi» kelimesini çıkart
mak istiyoruz ve bu kısmı «Tanzim ve ıslahı husu
sunda gerekli tedbirleri alır;» şeklinde Yüce Heye
te sunmak istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
'Sayın Hükümet, buna bir ilaveniz var mı efen

dim?.. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ RÜlSTEM KAPTAN — Hayır efendim. 
IBAIŞİKAN — Sayın üyeler; 113 üncü maddeyi 

«Tevsi» kelimesini çıkartmak suretiyle oylarınıza 
sunuyorum: ıKabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

/14 üncü maddeyi okutuyorum; 
MADDE 14. — 0831 sayılı Orman Kanununun 

25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 25. — Orman Genel Müdürlüğü; mevkii 

ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve 
orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin isti
fadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yur
dun güzelliğini sağlamak, toplumun çeşitli spor ve 
dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketle
re imkân vermek maksadıyla millî parklar, tabiat 
parkları, tabiat anıtları tabiatı koruma sahaları ve 
orman mesire yerleri olarak ayırır, düzenler, yöne
tir ve gerektiğinde işletir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir açık
lamaları?.. Yok. 

14 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiy
le oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 26. — Orman İnsan İlişkilerinde, orma

nın korunması, kullanma değerlerinin esas tutulma
sı, ormancılıkta ve amenejman planlarında çok ta
raflı faydalanma esaslarını getirmek maksadıyla; 
Devlet ormanlarından yapılacak istihsal, Tarım ve 
Orman Bakanlığınca tespit olunacak esaslar daire
sinde ve amenejman planlarına göre Devlet tara
fından yapılır veya 40 inci madde hükümleri daire
sinde yaptırılabilir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 
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Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyecek
leri?.. Yok. 

15 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyoruz : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 6831 Sayılı Orman Kanunu

nun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir 
sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangileri
nin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tara
fından numaralanıp damgalanacağına, orman mahsûl
lerinin kesim, imal, toplama, koruma ve satış icap
larına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye tez
kerelerinin tanzim ve kullanılmasına ait şekil ve esas
lar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olu
nur. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
cekleri?.. Yok. 

16 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17, — 6831 Sayılı Orman Kanununun 

30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 30. — Devlet Ormanlarından elde edilen 

ürünlerin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık 
artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve ka
lite itibariyle mahallî ihtiyaçlara ve satış icaplarına 
uygun partiler halinde ayarlanması zorunludur. 

Resmî daire, müessese ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya 
acele olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde her 
türlü orman emvali piyasa fiatı üzerinden pazarlıkla 
satılabilir. 

Bu maddede yazılı satışların şartları ve şekilleri 
Bkanlar Kurulunca tespit olunur. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Âyanoğlu. Başka üyemiz?.. Yok. 
Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Âyanoğlu, buyurun efendim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz Orman Kanununun 30 un
cu maddesinde «Orman ürünlerinin açık artırma ile 
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yapılacağı» hükme bağlanmıştır. «Acaba, iktisadî Dev
let Teşekküllerinin ürettiği devlet tekelinde bulunan 
mallar gibi, bu orman emvalinin ihtiyaç sahibine is
tediği kadar serbest olarak satılması mümkün değil 
midir?» diye de ayrıca düşünmekteyim. 

Bu konuya bu kadar değindikten sonra, asıl üze
rinde duracağım maddenin ikinci fıkrası üzerinde 
görüşlerimi arz edeceğim. 

Anayasamızın 173 üncü maddesinin «Devlet, es
naf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri 
alır.» hükmü ile getirilen büyük güvence, tüm esnaf 
ve sanatkârı rahatlatmıştır. 

Türkiye Ağaç işleri Esnaf ve Sanatkârları Fede
rasyonunun Ankara'da açmış olduğu iki mobilya fua
rını gördünüz; bu fuarlar yurt içi ve yurt dışı mobil
ya pazar hareketlenmesinde çok yararlı olmuştur. Her 
iki fuar açık kaldığı sürece, iç ve dış bağlantılar ya
pılmış, dış satışlar ise memleketimize döviz sağla
mıştır. 

Bakanlar Kurulunun geçen yıl aldığı bir kararla, 
kereste ihracına başlanmıştır. Geçici olarak inşaat sek
töründeki durgunluk nedeniyle kereste elde kalmış 
ise de, bugün için iç piyasa biraz olsun canlanmış bu
lunduğundan, yurdumuzun ormanları dikkate alınarak 
işlenmemiş kereste ihracından vazgeçilmelidir. Çünkü, 
hemen ham kereste ihracı nedeniyle, arz, talebi kar
şılayamamış ve kereste fiyatları yükselmeye başlamış 
ve bu sanayi dalında çalışanlar güç duruma düşmüştür. 
Bu sektörün hammadde tedarikinde iç ve dış pazar
lamalarında karşılaştıkları güçlükler, gerek ağaç sana
yimizi ve gerekse memleket ekonomimizi etkileyecek 
duruma gelmiştir. 

Türkiye Ağaç işleri Esnaf ve Sanatkârları Federas
yonu, kamu kurumu niteliğine sahip, 507 sayılı Yasa 
ile 'kurulmuş il ve ilçelerde teşekkül eden 220 meslekî 
kuruluşun üst kademesidir. 220 kuruluşa kayıtlı 200 
bin civarında ağaç işleriyle uğraşan sanatkârın, sos
yal, kültürel ve ekonomik sorunlarıyla meşgul olmak
ta, üretimde kullandıkları malzemeleri temin, tedarik 
ve kendilerine aracısız yoldan mal sağlamak gibi bü
yük ve yüklü birtakım görevleri vardır. Bu sanatkâr 
arkadaşlarımız piyasadan, üçüncü, dördüncü elden 
mal aldıklarından, imal ettikleri malların da fiyatları 
yükselmekte, ihtiyaç sahipleri üreticiden, üretilen mo
bilya vesaireyi alamaz duruma gelmekte, bu kesimdeki 
esnaf zor duruma düşmektedir. 

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federas
yonuna ORÜS Genel Müdürlüğünce yapılan orman 
emvali tahsisleri yetersiz kalmaktadır. 

Ayrıca, serbest piyasaya ihale ile satışı ya
pılan bu emvalin muhammen bedellerinin haylice 
üzerindeki fiyatlarla satışı kabul edilen tahsislerin 
yanı sıra, bürokratik işlemlerin ağırlığı yüzünden kar
şılaşılan güçlüklerin çoğalması çalışmaları verimsiz-
leştirmektedir. Sık sık fiyat artışları üretim hammad
desi tedarikinde sanatkârlarımızı zor durumda bırak
makta, iç ve dış üretim pazarlamasında bağlantılara 
girmekten kaçınılmaktadır. Bu bakımlardan, esnaf 
ve sanatkârların üretimde kullandığı ağaç hammad
desini daha ucuza getirebilme çaresi olarak, Orman 
Genel Müdürlüğü kamu kurumu niteliğindeki bu sa
nayiin üst kuruluşuna ihtiyaç belgesi ile tomruk tah
sisi yapmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Yukarda arz ettiğim nedenlerle, maddenin ikinci 

fıkrasında değişiklik yapılmasına ve fıkraya , pazar
lıkla satış yapılabilecek kuruluşlar arasına kamu ku
rumu niteliğine sahip meslek kuruluşlarının da ilave 
edilmesini teklif e'faıiş de bulunuyorum. 

Büyük Türkiye'nin daha da büyümesine canla 
başla çalışan, istihdam sorununa katkıda bulunan 
esnaf ve sanatkârlarımızı, Anayasamızdaki koruma 
ve destekleme tedbirlerinden 'biri olarak, 'bu teklife 
olumlu oylarınızı istirham eder, Yüce Heyetinizi 
saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın üyeler, Sayın Âyanoğlu'nun önergesinin 

leh veya aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, Türkiye Ağaç İşleri 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu meslekî bir 
kuruluştur ve bu Kuruluş doğrudan doğruya ara 
malı işlemektedir. Yani, kereste dediğimiz hammad
deyi işleyerek 'bunu mobilyaya ve diğer ürünlere; 
mamul maddelere çevirmektedir. Bu bakımdan, za
ten yönetmelikte bunlara ara mala tahsisi ve muay
yen bir fiyatla verilmesi vardır; halihazırda bu tat
bikat devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlı
ğı ORÜS Genel Müdürlüğüne bağlı kereste fabrika
ları bu Konfederasyonun bütün üyelerinin ihtiyaç
larını karşılamaktadır. Bu bakımdan, böyle bir hük
me, Sayın Âyanoğlu'nun söylemiş olduğu öneriye 
bu maddede lüzum olmadığı kanaatindeyiz; katıla
mıyoruz. 

Saygı ile arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu konuşmaya bir 
cevabınız olacak mı efendim, katılıyor musunuz ko
nuşmaya? 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Efendim, bugünkü 
mevzuata göre bu Federasyonun ihtiyaçlarının kar
şılanması mümkün. İlerde de eğer bir darboğaz olur
sa, Bakanlar Kurulundan çıkacak yönetmelikle bu 
ihtiyaçlar karşılanabilir. Maddede bir değişikliğe ge
rek görmüyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu madde 'ile ilgili Sayın Âyanoğlu' 

nun bir önergesi var, okutuyorum efendim. 
Danışıma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Orman Kanununun 17 nci 
maddesi ile değiştirilen 30 uncu maddesinin • ikinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
«Resmî daire, müessese, Kamu İktisadî Teşeb

büsleri ve üretilen mahsûlleri ara veya son tüketim
de kullanan ilgili meslek mensupları için, bunların 
bağlı oldukları kamu kurumu niteliğine sahip mes
lek kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda gö
rülen veya acele satış yapılmasını gerektiren haller
de her türlü orman emvali pazarlıklı satış usulü ile 
karşılanabilir.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Âyanoğlu'nun 
önergesinin lehinde veya aleyhinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, biraz evvel görüşünüzü açıkla
mıştınız; önerge üzerinde de lütfen kısaca konuşur 
musunuz?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — önergeye katılamıyoruz Sayın Başka
nım. Zaten bu tatbikat devam etmektedir. Bu Kom-
federasyonun üyelerinin herhangi 'bir talepleri kar
şılanma durumu da mevzubahis değildir. Yönetme
likte esasen (bunlar getirilebilir. Böyle bir darboğaz 
da mevcut değildir. O bakımdan, Kanunda yer al
masını mahzurlu görüyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet de önergeye katılmıyor. 
Sayın üyeler, Sayın Âyanoğlu'nun önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, 17 nci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 18. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 31. — 'Mülkî hudutları içinde verimi ye
terli Devlet ormanı bulunan köylerde, köy nüfusuna 
kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi aile 
reislerine, köyde barınmalarına mahsus yapacakları 
ev, ahır, samanlık ve ambar ile köy halkının müş
terek ihtiyacı olan ve masrafları köy bütçesinden kar
şılanan cami ve köy yolu köprüsü, köy konağı in
şaatları için yapacak emval, bu ormanların verim gü
cü nispetinde ve üretilen emvalin cins ve nevi dikkate 
alınarak yine bu ormanlara ait istif veya satış istif 
yerlerinden tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif 
masrafları alınmak suretiyle bir defaya mahsus ol
mak üzere, bunların gerekli tamiratı için ise, en yakın 
istif veya satış istif yerinden maliyet bedeli ile verilir. 
Tamir ihtiyacının verildiği tarihten itibaren en az beş 
yıl geçmedikçe tekrar tamir için ihtiyaç verilemez. 

Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları, yakacak 
odun verimi bulunan bu ormanlardan verim gücü nis
petinde tarife bedeli ile her yıl karşılanır. Yakacak 
ihtiyaçlarının bu ormanlara ait istif veya satış istif 
yerlerinden karşılanması halinde kesme, taşıma ve 
istif masrafları ayrıca alınır. 

Mülkî hudutları içinde verimi yeterli olan Devlet 
ormanı buülnmasına rağmen yapacağı elverişli emval 
üretilmemesi veya amenajman planları kesim düzeni 
gereği olarak bu ıormanlardan her sene üretim yapıl
maması halinde zati yapacak, yakacak ve müşterek 
ihtiyaçları birinci ve ikinci fıkralardaki esaslar ve 
nispetler dahilinde, aynı plan ünitesindeki (seri) or
manlardan üretilen emvalden karşılanabilir. 

Bu madde hükümlerine göre yapacak ve yakacak 
emval verilebilmesi için, köylerde mevcut ve kurulu 
haneler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren al'tı ay içinde tespit edilir. Kanunun yayımı tari
hinden sonra nüfus artımı veya aile teşkili gibi se
beplerle yapacak ve yakacak talebinde bulunanlar, 
bu madde hükmünden istifade edemezler. Ancak 
bunların yapacak ihtiyaçları bir defaya mahsus ol
mak üzere ve yakacak talepleri ise her yıl maliyet 
bedeli ile karşılanabilir. 

Bu maddeye göre verilen yapacak ve yakacak 
emvalin yerinde kullanılmayıp her ne suretle olursa 
olsun elden çıkarılması, gayesi dışında kullanılması, 
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Orman idaresinden izin almadan imal edilmek ga
yesiyle de olsa başka yere götürülmesi, kullandıktan 
sonra 'haliyle veya yıkarak enkaz 'halinde elden çıka
rılması, 'bunların her ne suretle olursa olsun alınması 
veya satılması yasaktır. 

Bu yasaklara uymayanlar ile daha önce yukarı
daki fıkraya aykırı 'hareket edenler bir daha bu mad
de hükmünden istifade edemezler. 

Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ile 
bunların enkazı ve yakacak emval haczedilemez. 

Yukarıda yazılı ihtiyaçlar için verilen yapacak ve 
yakacak emvalin, aynı köy halkının bu gi'bi ihtiyaç
larına devredilmesine orman idaresince izin verilebilir. 

BAŞKAN — 1'8 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Âyanoğlu söz istediler. Söz iste
yen başka sayın üye?.. Yok. Kayit işlemi bitmiştir. 

Sayın Âyanoğlu; buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Orman Kanununun 31 

inci maddesi üzerindeki görüşlerimi arz edeceğim. 
Madde, «Mülkî hudutları içinde verimi yeterli 

Devlet ormanı bulunan köylerde...» diye. başlamak
tadır. Orman köylerinin yapacak ve yakacak emval 
alabilmesi için, mutlaka verimi yeterli orman bulu
nacaktır. Gerekçede de, «Ormanlarını koruyan köy
ler bu haktan istifade edecek, ormanları tahrip eden
ler bu köy sınırlarına giremeyeceklerdir.» denmek
tedir. 

'Muhterem arkadaşlarım; 
Orman köylüsünü, devamlı ormanı tahrip eden 

bir zümre olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Bugüne 
kadar eğer orman köylüleri ormanı korumamış, ka
nunlara saygılı olmamış olsaydı, bugün Türkiye'de 
orman kalmazdı. 

Köyde evi çöken, tamir eden veya yeni yapan 
köylü, 1/10 tarifeyle kereste almaktaydı. Bu sistem 
tamamen kaldırıldığı gibi, maliyet bedeliyle veril
mekte, köylünün alım gücünü zorlayan bir unsur ge
tirilmektedir. Orman içi köylülerini, her türlü ihtiya
cı için orman idaresi kapılarında dolaştırmaya kalk
tığımız takdirde, ormanı tahrip veya kaçakçılık o 
zaman olacaktır. Niçin bu zorluklar?... 

Bu madde buradan aynen geçtiği takdirde uy
gulamayı şimdiden ben size söyleyeyim: 

Orman içinde ve civarında oturan hiç bir köy
lüye, «verimi yeterli orman yok» denecek ve yapa 
cak, yakacak ihtiyacı verilmeyecek ve köylü zorla 
kanunsuz yollara itilecektir. Şimdi bile zatî ihtiyaç

larda köylünün ne kadar sıkıntı çektiğini bilen bir 
arkadaşınızım. On kere, yirmi kere bölge şefine gi
der, zatî ihtiyaç tespitini zor yaptırır. Şimdi köylü 
orman idaresine gittiği zaman, tek kelimeyle «Mülkî 
hudutlarınız içinde verimli orman yok» denip, geri 
çevrilecektir. Tatbikatı şimdiden görür gibi oluyo
rum. 

Orman Genel Müdürlüğü, peşin hükümle köylü-
J yü ormanı tahrip eden kimseler olarak görmekte

dir. Gerekçede, «Ormanı korumuş köylere yapa
cak ve yakacak verilecektir.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım," w 
Ormandan istihsali yapan, çeken, istif eden, yük

leyen, ormanda yangm olduğu zaman ilk önce ko
şan, Türk orman köylüsüdür. Köylünün en tabiî ih
tiyacı, gerekçedeki fikirlerle elinden alınmakta ve
ya zorlanmaya gidilmektedir. Ayrıca maddede de, 
«Zatî ihtiyaç almak için köyde devamlı oturmak» 
kaydı getirilmektedir. Hepimiz Türkiye'de yaşıyo
ruz; il ve ilçelerdeki halkın büyük bir kısmı köyle 
irtibatlıdır, hatta kazada memurdur, akşam köye gi
der, sabah gelir. Bu vatandaş köyündeki evine ih
tiyaç almak istese, «Sen köyde devamlı oturmuyor-
sun» diye zatî ihtiyaç verilmeyecektir. Köyde zi-
raatle uğraşan ve geçimini ancak bu suretle temin 
eden bu vatandaş, evini neyle yapacak veya tamir 
ettirecektir? «Serbest piyasadan alsın» denebilir; bu
na gücü var mıdır?.. 

Maddede bir hüküm daha var; bu Kanun yü
rürlüğe girdikten sonra altı ay içinde, köylerde mev
cut ve kurulu haneler tespit edilecek, nüfus artımı 
veya aile teşkili gibi sebeplerle yapacak ve yakacak 
talebinde bulunanlar, artık bu madde hükmünden 
istifade edemeyeceklerdir. Bu suretle de, gerekçede 
de belirtildiği üzere, bu haklar dondurulmakta ve 
zamanla tasfiyesi düşünülmektedir. 

Gerekçenin son paragrafında, «Hakkın suiistimal 
edilmemesi için yeni düzenlemeler yapılmaktadır.» 
denmektedir. Suiistimalin herhalde cezası vardır. 

Yine gerekçede, bedavacılıktan ve çok ucuz* 
mal satılamayacağından bahsedilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
'Devletin sosyal tarafı yok mudur?.. Orman içi 

ve kenarında yaşayan köylülerimizin dertleri, ıstı
rapları, fakirlikleri, herhalde sosyal Devletin düşün
mesi gereken hususlardır. 

Maddedeki bir hükme göre de, yapacak ve ya
kacak emval, satış istif yerlerinden verilecektir. Köy
lünün traktörü, arabası vardır; niye nakliye masrafı 
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versin?... Ormandan kendi arabası ve emeğiyle alır 
ve nakleder. Bunu da köylünün ihtiyacının maliyeti
ni artıran bir husus olarak dikkatinize sunmak isti
yorum. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
.Köylünün müşterek ihtiyacı olan cami, köprü 

ve köy konağı gibi inşaatlara sarf edilecek kereste 
bugüne kadar bedelsiz verilirken, bundan sonra pa
rayla verilecektir. Malumunuz olduğu üzere, fakir 
olan (Müslüman orman köylüsünün ibadetini yapa
cağı bir köy camiine bedava tomruk verilse ne olur? 
IBu gibi hayır işinde canı ve malıyla bilabedel çalı
şan köylüye, Devlet de bu kadar bir katkıda bulun
malıdır. Devlet hangi köye cami yapmaktadır?.. Bü
tün camiler köylülerin eseridir. 

Söylenecek çok söz var; ama zaman kısa. Yuka
rıda bahsettiğim gibi, köylü aleyhine getirilen hü 
kümleri kaldıran bir de değişiklik önergesi vermiş 
bulunuyorum. IKendi görüşüme göre, Komisyonu
muz 31, 32, 33, 35 ve 36 ncı maddeleri geri alma
lı, Köylü-orman ilişkileriyle yakından ilgileri olan 
bu maddeleri yeniden gözden geçirmeli ve uzun se
nelerdir köylü lehine işleyen bu hükümleri bir an
da orman köylüsü aleyhine işleyecek hükümler ha
line getirmekten vazgeçmelidir. 

Bu konuları içeren bir de önergem Sayın Baş
kanlıkta bulunmaktadır, önergemin dikkate alın
masını Yüce Kurulunuzdan rica eder, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Komisyon; mevcut konuşmaya bir diyece

ğiniz var mı efendim? 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 
KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Sayın Başkan; önerge okun
duktan sonra mı izahta bulunayım, yoksa önerge
den önce mi? 

BAŞKAN — Zaten konuşma da önergeyle ilgili
dir. O zaman önerge üzerinde görüşünüzü bildirin 
isterseniz. 

Sayın Hükümet; sizin de önerge üzerinde görü
şünüzü alalım efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun 18 inci mad
deyle ilgili bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışma IMeclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Orman Kanununun 18 inci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

» MADDE 18. — 683*1 sayılı Orman Kanununun 
311 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 311. — Mülkî hudutları içinde Devlet 
ormanı bulunan köylerde, köy nüfusuna kayıtlı i'h-

I tiyaç sahibi aile reislerine, köyde barınmalarına 
mahsus yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar 
için yapacak emval ile yakacak odun Devlet orman
larından veya istif yerlerinden tarife bedeli ile veri
lir. 'Köy halkının müşterek ihtiyacı olan cami, köy 
yolu köprüsü ve köy konağı inşaatları için yapacak 
emval de, Devlet ormanlarından bedel alınmaksı
zın verilir. Tamir ihtiyacının verildiği tarihten iti
baren en az üç yıl geçmedikçe tekrar tamir için ih-

I tiyaç verilmez. 
IBu ihtiyaçlar satış istif yerlerinden temin edildi

ği takdirde, kesme ve nakil masrafları ayrıca alınır. 
Bu maddeye göre verilen yapacak ve yakacak 

I emvalin yerinde kullanılmayıp her ne suretle olursa 
olsun elden çıkarılması, gayesi dışında kullanılma
sı, orman idaresinden izin almadan imal edilmek 
gayesiyle de olsa başka yere götürülmesi, bunların 

I her ne suretle olursa olsun alınması veya satılması 
yasaktır. 

Bu madde bükümlerine göre verilen yapacak ile 
bunların enkazı ve yakacak emval haczedilemez. 

I Yukarıda yazılı ihtiyaçlar için verilen yapacak 
ve yakacak emvalin, aynı köy halkının bu gibi ih
tiyaçlarına devredilmesine orman idaresince izin ve
rilebilir. 

1 BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu'nun önergesinin 
I lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — IBuyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — İSayın İBaşkan, 
değerli üyeler; 

Genel Kuruldan özür dilerim. Kendi mesleğim 
konusunda bu kadar sık kürsüye çıkmak istemez
dim; fakat Sayın Âyanoğlu, bizi bu konularda bi
limsel çalışmalara ve bilimsel açıklamalara zorladığı 
için bu görevi yerine getirmeyi kendime bir vazife 
saydım. 

j Efendim, Sayın Âyanoğlu'nun değiştirmek iste-
I diği üç husus var. Birinci husus, orman köylülerine 

tanınan, zatî ihtiyaç dediğimiz yakacak ve yapacak 
ihtiyacının nasıl ve hangi bedelle verilmesi konu
sudur. 

İkinci husus, orman köyleri içinde fiilen bulunan 
I koy, cami, mektep gibi yapıtlar için tahsis edilecek 
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kerestelerin, yani yapacak kerestesinin nasıl verilme
si, hangi bedelle verilmesidir. 

Üçüncü husus ise, ı(Bu ufak bir değişiklik) bu 
gibi tahsisleri kullananların tekrar hak kazanması 
süresinin (Teklifte üç yıl) beş yıl olmasını istiyor
lar. Tespit edebildiğim kadarıyla bu üç husus üze
rinde konuşacağım. 

Efendim, Türkiye ormanları, amenajman planı 
dediğimiz, zaman, mekân düzenine göre yapılır. 
Amenajman planları Türkiye ormanlarında koru 
ormanı ve baltalık orman dediğimiz iki tip ormanın 
kendi özellik ve niteliklerine göre yapılır, 

Koru ormanlarında ve baltalık ormanlarında, 
orman ürünü istihsali ise yapacak ve yakacak ürün 
diye iki kısma ayrılır. Yakacak ürün, yani odun ha
sılası, Yapacak ürün ise kerestelik orman ürünü el
de edilmesidir. 

Bu iki tip ürünün nasıl ve ne şekilde elde edil 
mesi değil, mevcut ormanın, biraz evvel arz ettiğim 
amenajman planına göre verimi mühimdir. IBu ve
rimi eğer biz sağlamazsak o zaman böyle bir kanun 
çıkarmaya lüzum yok. Kanunda, gerekli olduğu şe
kilde, orman köylülerinin, orman içindeki iskânı ile 
ilgili yapacak ve yakacak ürünlerinin orman idare
since verilmesi mecburî haldedir. Ancak, bunun ve
rilmesinin esasları, kıstasları plana bağlanmıştır. 
Yoksa, orman köylüsüne zorluk çıkartılma mesele
si yoktur. IBirinci konu bu. 

ikinci konu, bugün kentlerle kırsal alan arasın
da bazı yerlerde çok yakınlaşma olmuştur. Çok or
man köylüsü, mesela, Karabük'te olduğu gibi, or
man köyünde oturmaktadır; fakat Karabük Demir 
Çelik (Fabrikasına gitmektedir, orada çalışmakta
dır. IBunun aksi de olmaktadır. IBu bakımdan, zaten 
ormanlardaki genel ürün miktarı âz olduğuna göre, 
fiilen orman içinde yerleşen kimselere bunları vere
lim diyoruz. Bunun dışında, kendilerinin orman dı
şında bir işgücü, bir iş İmkânı olanların, diğerlerinin 
haklarına tasallut etmemesini istiyoruz, birinci konu 
bu. 

İkinci konu ise, bugün artık, orman ürünlerinin 
istihsali, ister yapacak, ister yakacak olsun, muay
yen teknikle yapılmaktadır. Eskisi gibi, baltayı eline 
alıp, ormana girmek suretiyle yapılmamaktadır. Ya
ni, bir fiilî masrafa ihtiyaç vardır, (ki, bu fiilî mas
rafı yapmak için para alanlar yine orman köylüsü
dür, başkası değildir. Orman idaresi ödüyor zaten 
istihsal yaparken) kanun, bu masrafın alınmasını is

tiyor. Halbuki sayın arkadaşımız diyor ki, «Tarife 
bedeli alınsın.» Tarife bedeli demek, Devletin rü
sumu demektir. Devletin rüsumu alındığı zaman, 
Devlet bunu istihsal etmesi için verdiği parayı nere
den alacak?.. Ziyanına.. 

Ben, Bütçenin tümü üzerinde görüşme yaparken, 
Orman Genel Müdürlüğünün yıllık bütçesine, bu tip 
kamburlar nedeniyle, senede 34 milyar liralık yük 
getirilmekte ve Orman İdaresi kendi hizmetlerini 
görememekte, bu paralar ağaçlandırma için ve diğer 
orman imarı için sarfedilememekte olduğunu belirt
miştim. îşte bunun en güzel misali bu. 

ikinci konu ise, orman içindeki köy, cami, mek
tep konusu. 

Buralar zaten plan ve programa göre yapılıyor. 
Cami konusunda ısrar etmem. Çünkü cami, imece 
suretiyle yapılıyor, Devlet yapmıyor. Ama, yolu, 
köprüyü hepsini YSE Genel Müdürlüğü yapıyor, 
bir plan ve programa göre. Bu, bedava verildiği za
man suiistimal ediliyor. Lütfen bunu bedava verme
yelim. 

Üçüncü ve son konu ise sayın arkadaşımın be
lirttiği, orman ürünlerini ister yapacak, ister yaka
cak olarak alan kimseler, bunu, her sene almaya 
kalktılar. Biz diyoruz ki, bir ürünü alan bir kimse 
evini yaptırdıktan sonra beş sene müddetle yeniden 
Orman İdaresine bir talepte bulunmasın. Her sene 
«Evimin damı aktı, yıkıldı» diyor ve yeniden Or
man İdaresine talepte bulunuyor. 

Bu bakımdan sayın arkadaşımın önergesinde bu
lunan hususların, bugünkü ormancılık tekniğine ve 
(Kanunun anaespirisine aykırı olduğu için reddedil
mesini Genel Kuruldan arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünü

zü lütfedin efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 

KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Sayın (Başkanım, bu Kanun 
değişikliğindeki genel açıklamamda da belirttiğim 
üzere, ormanların istikbali ve özellikle ormanların 
tahribinde en büyük unsur, ormanlar üzerine olan 
insan baskısıdır. Biz, ormanlar üzerindeki insan bas
kısını azaltamadığımız müddetçe, üzülerek söylüyo
rum, ormanlarımızın istikbâlinden bahsetmek müm
kün değildir. Biz, ormanların istikbâli ile, orman 
içinde ve bitişiğinde olan köylülerin istikbâlini aynı 
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seviyede tutuyoruz. Orman içinde ve bitişiğindeki 
köylülerin kalkındırılmaları mümkün olmadığı tak
dirde, ormana olan insan baskısını önlememize im
kân yoktur. Bunun bilinci içerisinde bu Kanun de
ğişikliği hazırlanmıştır. 

Mesela, tarife bedeli üzerinden alınacak küçük, 
cüzi bir para, nihayet onda bir cesametindedir ve 
bu paralar da o köyün kalkındırılmasına harcana
caktır. Orman İdaresi ile köyü yan yana ve orman 
köylüsünün kaldırılması uğrunda birlikte çalışacak
lardır. IBu açıdan ve bu ruhla bu Kanun ele alın
mıştır. Önergeye katılamıyoruz. Saygı ile arz ede
rim Sayın Başkan. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
Sayın Hükümet?.. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ RIÜISTBM KAPTAN — Sayın Komisyonun 
görüşlerine katılıyoruz. Başka ilave edeceğimiz bir 
husus yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Âyanoğlu'nun önergesine 

Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmek
tedirler. 

önergenin dikkate alınmasını kabul edenler.., 
Etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 
KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Sayın Başkan, redaksiyon ile 
ilgili maruzatımız olacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 

KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Efendim, birinci fıkrama 
dördüncü satırında «mahsus» kelimesi kalkıyor, 
«barınmaları için yapacakları» şeklinde olacak. 

İkinci fıkranın üçüncü satırında «bedeli» keli
mesinden sonra «ile» kelimesi ilave edilecek ve «be
deli ile» olacak. 

Üçüncü fıkrada «mülkî hudutları içinde verimi 
yeterli olan Devlet orman» cümlesinde «olan» keli
mesi çıkacak. 

İkinci satırdaki cümlede «yapacağı» kelimesi 
«yapacağa» şeklinde olacak. 

Dördüncü fıkranın beşinci satırında «nüfus ar
tımı» denmiş, bunun da «Nüfus artışı» olmasını 
teklif ediyoruz. Başkaca bir talebimiz yok redaksi
yonla ilgili efendim. 

i BAŞKAN — Değerli üyeler, bu değişikliklerle 
I birlikte 18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-

bub edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

I 19 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 19. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
I 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
I Madde 32. — Mülkî hudutları içinde verimi ye-
I terli olmayan Devlet ormanı bulunan köylerde; köy 
I nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan köylüler-
1 le, hudutları içinde verimi yeterli Devlet ormanı bu

lunan ve nüfusu 2 500'den aşağı kasabalar halkına 
I kendi ihtiyaçlarına sarf edilmek şartıyla, yapacakla-
I rı ev, ahır, samanlık ve ambar ihtiyaçlarıyla; mas-
I rafları köy veya belediye bütçesinden karşılanan ca-
I mi, köy yolu köprüsü ve köy konağı ihtiyaçları için, 
I en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet 
I bedeli ile bir defaya mahsus yapacak emval verilebi

lir. 
I Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her 

yıl en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet 
bedeli ile karşılanabilir. 

31 inci ve 32 nci maddeler kapsamına giren yer
lerde oturup da bu maddelerden istifade edemeyen
lerin ihtiyaçları, piyasa satış bedeli ile istif veya sa
tış istif yerlerinden karşılanabilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 19 uncu madde üze
rinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama
nız var mı efendim?.. Yok. 

Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Âyanoğ
lu'nun bir önergesi var, okutuyorum efendim: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Orman Kanununun 19 uncu 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞIJU 

Madde 19. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
312 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3'2. — Mülkî hudutları içinde Devlet or
manı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı köylü
lere, nüfusu 2 500'den aşağı kasabalar halkına, ken
di ihtiyaçlarına sarfedilmek şartıyla yapacakları ev, 
ahır, samanlık ve ambar ihtiyaçları için, tarife be
deli ile, aynı yerlerdeki köylerin cami, köy yolu 
köprüsü ve köy konağı ihtiyaçları için Devlet or-

I inanlarından bedelsiz orman emvali verilebilir. 
! 31 inci ve 32 nci maddeler kapsamına giren yer-
j lerde oturup da bu maddelerden istifade edemeyen-
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lerin ihtiyaçları maliyet bedeli ile istif veya satış is
tif yerlerinden karşılanabilir. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, bir açıklamanız 
olacak mı? 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Yerimden kısaca 
arz edeyim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ıNURETTlN ÂYANOĞLU — Bu önergemi 31 

inci maddeye paralel olarak hazırlamış ve yine 31 
inci maddede söylediğim gibi, köyün müşterek hiz
metlerine sunulan cami, köprü gibi yerlere verile
cek orman emvalinin bedelsiz verilmesini teklif et
miş bulunmaktayım. Bir de, ikinci fıkra olarak, bu 
yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en 
yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet be
deliyle karşılanabilirdi diyor. 31 inci maddenin de 
ikinci fıkrasında aynı ibare vardır. Bu konuda da 
Komisyonun görüşünü öğrenmek istiyorum. 

Bir de yine 31 inci maddede teklif ettiğim gibi, 
«köyde devamlı oturan» ibaresini çıkartmış bulu
nuyorum. Takdir Yüce Kurulundur; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğ
lu. 

Sayın Âyanoğlu'nun önergesinin lehinde, aley
hinde söz isteyen sayın üye?.. 'Sayın Gürtan?.. 

HAYATİ GÜRTAN — Aleyhinde. 
İBAŞKAN — Aleyhinde; buyurun Sayın Gür

tan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, saygıde

ğer üyeler; 
31 inci madde nedeniyle biraz evvel ISayın Ze-

kâi Bayer arkadaşım buradan sizlere durumu ol
dukça ayrıntılı olarak açıkladı. Saym Âyanoğlu'nun 
bu önergesi, kendilerinin de ifade buyurdukları gi
bi 31 inci maddeye paralel bir önergedir. Yalnız 
farklılık şurada: 31 inci maddede verimi müsait 
olan ormanlar söz konusu idi. Burada verimi mü
sait olmayan, mülkî hudutları içerisinde orman olup 
da, ormanlarının verimi müsait olmayan yöreler 
halkı var. Yani bir yerde tahrip edilmiş, bir parça 
orman kalmış. Bu yörede oturan halkın yapacak, 
yakacak ve kullanacak odun ihtiyaçlarının karşılan
masından söz ediliyor bu maddede. Bunun istif yer
lerinden de verileceği ifade ediliyor ve ayrıca kes
me, taşıma masrafları da alınacak deniyor, nüfusu 
2 500'den az olanlar için. 

Bu son derece doğal' ve son derece mantıkî 
oluşturulmuş bir madde. Eğer Sayın Âyanoğlu'nun 
verdiği önerge istikametinde bir işlem yapılacak ise, I 

bu biraz evvel kabul buyurulan 3(1 inci maddeye 
tamamen ters düşecektir. Kaldı ki, burada sözü edi
len ormanlar verimsiz orman; yani burada üretim 
yoktur. Başka yerlerden getirilecektir ve o bu şekil
de getirilecek olan emvalden karşılanacaktır. 

Değerli üyeler; 
Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Hakikaten 

bu yıllarca istismar edilmiş bir meseledir. Eğer Yü
ce Meclisiniz bu meseleyi bu şekliyle, bu vesileyle 
çözümleyecek olursa, sanıyorum ülke ormanlarının 
korunması bakımından son derece olumlu bir ka
rara varmış olacaktır. 

Yük ağırdır, taşıyamıyor ülke ormanları. İleri
ye dönük; saklanması gereken, devamlılığı icap 
eden ormanların tahribi belli ölçülerde de olsa böy
lece önlenmek istenmiştir. Ayrıca idarenin üzerin
deki çok ağır olan, milyarlara varan bu yük de bel
li ölçülerde kaldırılmış olacaktır. Bu bakımdan öner
genin reddini istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfedin efendim. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 
KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Sayın Başkanım, önergeye 
katılamıyoruz. Bir önceki maddedeki Sayın Âyan
oğlu'nun vermiş olduğu önerge kabul edilseydi, onu 
göre bir tedvin durumu olsaydı bu maddeyi de ona 
paralel olarak değiştirmek mümkündü. Çünkü o 
madde ile bir insicam ve birbirine bağlılık var bu
rada. Esasen Sayın Gürtan'da kürsüden bahsettiler, 
yeterli ve verimli ormana sahip olmayan köylere bir 
öncelik getiriyor. Bu bakımdan maddenin aynen kal
masını ve önergeye katılamadığımızı arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — • Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
Sayın Hükümet? , 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ RÜSTEM KAPTAN — önergeye katılamı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Âyanoğlu'nun önergesine 

Komisyon ve Hükümet katılamamaktadır. önerge
nin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler.. 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın üyeler, 19 uncu maddeyi Komisyondan 
geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
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edenler... Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edil
miştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

33 üncü maddesi aşalıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 33. — Hariçten gelecek ve Hükümetçe 

iskâna tabi tutulacak göçmenlerle, Hükümetçe mem
leket içinde bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve 
topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek 
olanlara ve mülkî hudutları içinde Devlet ormanı 
bulunan köylerde yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel 
ve çığ yüzünden felakete uğrayan muhtaç köylüle
re; yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar için bir 
defaya mahsus olmak üzere Tarım ve Orman Ba 
kanlığınca en yakın istif veya satış istif yerlerinden 
kesme, taşıma ve istif masrafları karşılığında yapa
cak emval verilebilir. 

Bu madde dışında kalan köylerdeki felaketzede 
ihtiyaçları bir defaya mahsus olmak üzere maliyet 
bedeli ile karşılanabilir. 

31 inci maddenin 5, 6 ve 7 nci fıkralarındaki hü
kümler, 32 nci ve '33 üncü maddeler hakkında da 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

ISayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama
nız var mı?.. Yok. 

Sayın üyeler, bu madde ile ilgili ISayın Âyan-
oğlu'nun bir önergesi var, okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Orman (Kanununun 20 nci 

maddesi ile değiştirilen 33 üncü maddenin birinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Madde 33. — Hariçten gelecek ve Hükümetçe 

iskâna tabi tutulacak göçmenlerle, Hükümetçe mem
leket içinde bir yerden diğer bir yere nakledilecek 
ve topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirile
cek olanlara ve mülkî 'hudutları içinde Devlet or
manı bulunan köylerde yer sarsıntısı, yangın, heye
lan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayan muhtaç 
köylülere; yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar 
için bir defaya mahsus olmak üzere Tarım ve Or
man Bakanlığınca en yakın ormandan parasız ola
rak yapacak emval verilebilir. 

BAŞ/KAN — Sayın Âyanoğlu, bir açıklamanız 
olacak mı?... 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Kısaca efendim. 
(BAŞKAN ^- Buyurun. 

| ıNURETTİN ÂYANOĞLU — ıSayın Başkan, 
Sayın arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz 33 üncü maddede hepi
mizin üzerinde biraz daha hassasiyetle durmamız 

I gereken bir konuyla karşı karşıyayız. 31 inci madde 
I üzerinde konuşurken sosyal devlet anlayışının her 

zaman, her yerde görülmesi lazım geldiğini ifade 
etmiştik. İşte burada tabiî afete uğramış, yangın 
heyelan, yer sarsıntısı, sel ve çığ felaketine uğramış 
muhtaç köylüye verilecek birkaç metre keresteden 
para alınması öngörülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Felaket olmuş, malı mülkü kalmamış, yanmış, 

yıkılmış bir vatandaş başını sokacak bir ev yapar
ken, kesme, taşıma ve istif masrafları alınarak ke-

I reste verilmesini uygun görmüyorum. 'Başta Kİzıla-
yrmız ve bütün vatandaşlar yardım elini uzatırken 
böyle bir felakette, Devletin, vereceği kerestenin pa
rasını İstemesini herhalde sizlerin de kabul etmeye -

I ceğinizi ümit eder, sosyal devlet anlayışı ile bağdaş
mayan bir husus olarak kabul etmenizi ve bu fela
ketzedelere hiç olmazsa biraz katkı olacak olan be-

I delsiz orman emvali verilmesine dair vermiş oldu-
I ğum önergenin kabulünü saygılarımla arz ederim. 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğ
lu. 

I Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun bu madde ile 
I ilgili önergesi üzerinde lehte aleyhte söz isteyen var 

mı?... 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Aleyhte söz isti

yorum. 
BAŞKAN — iSayın Bayer, aleyhte konuşmak 

I üzere buyurunuz. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

I Sayın Âyanoğlu'nun ifadesinde aynen şu cümle 
I vardı; «Birkaç metreküp keresteyi Kızılay verirken 
j Orman İdaresi de versin.» 

Bir evin yapılması için 20 metreküp keresteye ih-
I tiyaç vardır. 20 metreküp kerestenin bugün maliyet 
I değeri 180 bin liradır, 

NURETTİN ÂYANOĞLU — 20 metreküp ver
sin. 180 bin de Devlet yardım ediversin. 

I BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, müsaade buyuru-
I nuz efendim. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Bir köy, en aşağı 
I 60 hanedir, 80 hanedir. Bu bakımdan zaten Afetler 
[ Kanunu vardır. Afetler Kanunu bu konudaki, yan-
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gm görmüş, sel felaketi geçirmiş, köylülere nasıl ve 
ne şekilde, hangi yollardan yardım yapılacağını be
lirtmiştir. Bu Afetler Kanunu orman içinde veya or
man dışında demiyor; Türkiye'de afet geçirmiş bü

tün mıntıkalarda Devletin hizmeti hangi yoldan hangi 
kanaldan yapacağını belirtmiştir. Bu bakımdan böy
le bir konu zaten olamaz. 

ikinci konu ise; daha mühimi, Türkiye'ye gelen 
göçmenler konusu da zaten imar - İskân Bakanlığı 
ve Köy tşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görev
leri arasındadır. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığının içinde îskân Genel Müdürlüğü vardır. Bu iş 
için kurulmuş teşkilatı, görevi vardır. Bunun için na
sıl hizmet götüreceğini, hangi şartlar altında götüre
ceğini belirtmiştir. Bunlar tamamen plan, bütçe me
selesidir. Biz, biraz evvel orman içindeki köylülerin 
zatî yakacak ve yapacak ihtiyacını bir prensibe bağ
lamışken, şimdi afet görmüş kimselere yardımın na
sıl ve ne şekilde yapılacağı bellidir. Zaten afet fonu 
vardır. Afet fonunun işlemesi bu hizmetler içindir. 
Lütfetsinler; bu önergelerini geni alsınlar. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
HAYATÎ GÜRTAN — Soru sorabilirmiyim 

efendim? 
BAŞKAN — Önerge üzerinde mümkün değil efen

dim. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 

TARIM VE ORMAN, KÖY ÎŞLERl VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; önergeye katılamıyo
ruz. Zaten tabiî afetlerden dolayı bir afet fonu var
dır ve çeşitli bakanlıklar, bu fondan, yer sarsıntısı, 
yangın, heyelan, sel, çığ gibi afetlere uğrayan vatan
daşlarımıza yardım etmektedir. Zaten efendim; or
man bitişiği ve içinde olan köylerin böyle bir afetle 
karşı karşıya gelmeleri halinde; kesme, taşıma ve is
tif masrafları, ormanda yaptıkları çalışmalar karşı
sında Orman İdaresince bu köylülere ödenmektedir. 
Yani bu yardım da onların kalkındırılmasına matuf 
bir yardımdır. Doğrudan doğruya bu masraflar köye 
dönmektedir. Köylü bu masrafları almaktadır. Bu 
masraflar çok cüzii masraflardır ve bunlar da Orman 
İdaresinin bütçesine girmemektedir; kesme ve taşı
mayı yapan köylülere ödenmektedir. Bu bakımdan 
önergeye katılmak mümkün değildir Sayın Başkanım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümetin görüşünü alabilir miyim? 

— 123 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Önergeye katılamıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım bir redak
siyon hususu var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu 33 üncü 

maddenin son fıkrasındaki ibare pek kanunlarda gö
zükmeyen bir ibare şekli. 

Şöyle diyor; 
«31 indi maddenin 5, 6 ve 7 nci fıkralarındaki hü

kümler, 32 nci ve 33 üncü maddeler hakkında da...» 
Bu maddenin kendisi 33 üncü maddedir. Yani 

bu şekilde kendi kendini ortaya koyuyor. «33 üncü 
madde» değil, bunun aslında, «Bu madde hakkında 
uygulanır» demek gerekir; fakat bence en büyük ha
ta 33 üncü maddede 31 inci maddeye atfen 32 nci 
maddeyi nazara almaktır. 31 inci maddenin de bu 
5, 6 ve 7 nci fıkraları uygulanacaksa, bunu 32 nci 
maddede, 31 inci maddenin filan filan fıkraları bu 
madde hakkında uygulanır demek gerekir. 

Aynı şeyi burada, düzenlenen «Bu madde hakkın
da tatbik olunur» demek gerekir. Aksi takdirde 33 ün
cü maddede 5, 6 ve 7 nci fıkranın uygulanacağının, 
uygulanmayacağının belirtilmesi bakımından hiçbir 
ibare uygulanmayabilir. Bu bir kanun tekniği ifadesi 
oluyor, kanun tekniği bakımından arz ediyorum. Bu 
itibarla 31 inci maddeye atfen 32 nci maddeye hü
küm konması, 33 üncü maddeye taalluk eden kısım 
için de yine bu madde bakımından «Bu madde» ifa
desi ile yer almasını uygun buluyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, belki esasta haklı

sınız; ancak bu tabiî bir redaksiyon olmuyor, esasa 
müteallik bir istem oluyor. Bu nedenle bu konu üze
rinde herhangi bir işlem yapmamız söz konusu ol
mayacağı gibi, yine biraz evvel zatıâliniz de ifade et
tiniz, 31 inci madde geçti, 32 nci madde geçtü; yani 
18 ve 19 uncu maddeler de geçti. Bu bakımdan 20 nci 
madde, yani asıl 6831 sayılı Kanunun 33 üncü mad
desi üzerinde bir başka değişiklik yapma imkânımız 
maalesef mümkün değildir. 
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Sayın üyeler; bu nedenle 20 nci maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 20 nci 
madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 21. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 35. — 31 linçi, 32 nci ve 33 üncü madde

lere göre yeniden ev, ahır, ambar ve samanlık yap
mak için yapacak orman emvali alanların, bu husus
taki yönetmelikte tespit olunacak yapı sistemlerine 
göre inşaat yapmaları zorunludur. 

Bu maddenin uygulama şekli ve şartları; İmar ve 
tskân, Köy tşleri ve Kooperatifler, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ile Tarım ve Orman Bakanlıklarınca bir
likte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 
yönetmelikte gösteriilir. 

BAŞKAN — 21 inci mdde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyeceği 
var mı?.. Yok. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 
bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun sorunuz Sayın Âyanoğlu. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 
bu yönetmelikle ilgili olarak soracağım. Çıkarılacak 
yönetmelik bakımından acaba bdr müddet konmasını 
Sayın Komisyon düşünüyorlar mı? Mesela altı ay 
içerisinde çıkarılacaktır diye düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Yavuz, buyurunuz. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN, 
YAVUZ — Sayın Başkanım; halihazırda bir yönet
melik yürürlüktedir. Yalnız, Kanunun değişik son 
maddelerinde bir yönetmelik maddesini teklif ede
ceğiz; bunu da zaten içine alacaktır. Burada ayrıca 
bir zaman belirtmeye lüzum görmüyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 21 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimi ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

36 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 36. — Tarife bedeli ile kesme, taşıma ve 

istif masrafları ve maliyet bedeli karşılığında zatî 

yapacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları ve 
bunların Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek 
esaslara göre muhtaçlık durumları, her sene Orman 
bölge şefinin iştirakiyle köy ihtiyar heyetince orma
nın verimi ve isteklilerin ihtiyacı göz önünde tutula
rak mahallinde tespit edilir. 

Köyün müşterek (ihtiyaçlarına öncelik tanınır. 
Yakacak ihtiyaçları, mevcut hane ve nüfus sayısı 

esas tutularak verimin dağıtılması suretiyle karşılanır. 
Hane sayısındaki eksilmeler ve nüfus sayısındaki 

değişiklikler köy ihtiyar heyetince orman idaresine 
bildirilir. 

Maliyet bedeli ile zatî yakacak alma hakkına sahip 
olanların ihtiyaçları da aynı heyet tarafından mahal
linde tespit edilir. 

Verilen yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını yerinde 
kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıka
ranları, köy muhtarı orman idaresine bildirmekle mü
kelleftir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bu madde 
'ile ilgili bir açıklaması var mı?.. Yok. 

Bu madde ile ilgili Sayın Âyanoğlu'nun bir öner
gesi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Orman Kanununun 22 nci 

maddesi ile değiştirilen 36 nci maddenin birinci ve 
ikinci satırındaki «ile kesme, taşıma ve istif masraf
ları ve maliyet bedeli» ibaresiyle beşinci fıkranın ba
şındaki «Maliyet bedeli» ibaresinin, tarife bedeli ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, herhalde bir açık
lamanız olacak; buyurun efendim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan 
müsaade ederseniz kısaca yerimden arz edeyim. 

Bu önergemi de, yine 31 inci madde görüşülürken 
söylemiş olduğum ilkeler istikametinde vermıiş bulu
nuyorum; önergemin oylanmasını saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Sayın Gürtan aleyhinde... 
Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygı

değer üyeler; 
Hakikaten bir noktada Sayın Âyanoğlu'nun ver

diği her önergeye karşı çıkmak durumunda kaldığı-
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mız için üzgünüz. Ancak, önergeler bir gerçeği; bir 
yararı sağlayacak istikamette olsaydı, kendileriyle her 
zaman olduğu gibi bu konuda da beraber olurduk. 
Ancak, izinleriyle arz ediyoruz; verdikleri önergeler 
hakikaten son derece yararlı değil, zararlı sonuçlar 
verecektir. 

Türkiye'de bir yakacak odun israfı vardır; bunu 
müteaddit defalar, müteaddit vesilelerle kürsüden 
arza çalıştım. Türkiye'de, 18 ila 20 milyon ster odun 
yanmaktadır; resmî kayıtlara göre böyledir. Kaldı ki; 
bu, gerçeği de aksettirmiyor; araştırmalar bu yanan 
odunun yaklaşık 30 milyon ster olduğunu ortaya 
koyuyor. Böyle bir olay ortada iken, eğer biz, maliyet 
bedelini değil de sadece tarife bedelini almaya kal
karsak, bu bir yerde yakacak odunun israfını teşvik
ten başka bir anlam taşımaz. Kaldı ki, birçok yön
lerden de idareye büyük malî külfet yükleyecektir. 
Bazı bakımlardan bazı kişilere, bazı köylere, bazı 
kasabalara ayrıcalık getirecektir; son derece sakın
calı sonuçlar verecektir. Bu bakımdan önergeye, üzü
lerek katılamıyoruz ve Genel Kurulumuzdan da bu 
önergenin reddi yolunda ricada bulunacağız. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Komtisyon?.. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim önergeye katılamıyoruz; katıl
dığımız takdirde, Yüce Heyetçe önceden kabul edi
len maddeleri de tekrar ele almak icâp edecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «O da mümkün değil» diyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Efendim, Sayın Ko
misyonla aynı kanaatteyiz. 

BAŞKAN — Aynı kanaattesiniz; önergeye katıl
mıyorsunuz. 

Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun öriergesinin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir soru so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, bu «Ta

rife bedeli» ile «Maliyet bedeli» arasında ne fark 
vardır ve bunlar nasıl tespit edilebilir?.. Özellikle, bu 

«Orman emvali» tabiri öyle olmuş, ben olsam belki 
malzeme derdim; bunların da maliyet bedeli bakı
mından tespiti nasıl oluyor?.. Sayın Komisyon acaba 
bunun hakkında bir açıklama yaparlar mı; ikisi ara
sındaki farkı tespit şekillerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, «Maliyet bedeli» ve «Tarife 
bedelli» tabirleri, teknik bakımından birbirinden ay
rıdır ve bu tarife bedeli ile maliyet bedeli, Bakanlar 
Kurulu kararıyla her yıl yayınlanıyor; ama Sayın 
Erginay daha teknik ve detaylı bir malumat istiyor
sa, Sayın Hükümet temsilcileri burada; onlar izah 
edebilirler. 

Arz ederim. 

AKİF ERGİNAY — Eğer, teknik elemanlar da 
açıklama yaparlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — O zaman, Sayın Orman Genel Mü
düründen rica edelim, kısa bir açıklamada bulunsun
lar; buyurun efendim. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ ÖMER ÖZEN — Efendim; tarife bedeli, doğ
rudan doğruya ağaç dikili yerindeki bedeldir. Bu, 
mıntıkalara göre değişir ve bu rakamlar Bakanlıkça 
tespit edildikten sonra Bakanlar Kurulunda tasdik 
edilir. «Maliyet bedeli» dediğimiz de, doğrudan doğ
ruya, Orman İşletmesi Döner Sermayesi Yönetmeliği 
vardır, bu Yönetmelik Bakanlar Kurulundan geçer, 
bu Yönetmelikte maliyetin nasıl tespit edileceği açık
lanmıştır; kesme, taşıma masrafı, orman imar mas
rafı, tarife bedeli; bunlar alt alta konur, onun üze
rinde bulunacak bedele «Maliyet bedeli» denir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 22 nci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... İ2 nci madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 23. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 37. — Devlet ormanlarından çıkarılacak 

tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kâğıt
lık odun, lif - yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak 
odun, reçine, sığla yağı, çıra ve şimşir gibi yıllık üre
tim programına alınmış orman ürünlerinin dışındaki 
her nevi orman ürün ve artıklarını, tayin olunacak 
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mıntıka ve süreler içinde toplayıp çıkarmaları için, 
öncelikle 40 inci maddede belirlenen kooperatiflere 
veya işyerindeki veya civarındaki köylülere, ilanen 
duyurulmak suretiyle ve tarife bedelini ödemeleri şar
tıyla izin verilebilir. 

Bu yerlerdeki kooperatiflerin veya işyerinde veya 
civarındaki köylülerin bu işe istekli olmadıklarının 
veya iş güçlerinin yeterli bulunmamasının tespit ve 
tevsiki halinde, bu ürünlerin diğer isteklilerce top
lanıp çıkarılmasına aynı şartlarla izin verilebilir. 

Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek, ormana 
zararlı ağaççıklar ve kökler ile diğer orman zararlı
larının, orman idaresince tespit edilecek şartlarla ke
silerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarak orman
dan çıkarılması için isteklilere izin verilebilir. Bunları 
kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerden para 
alınmaz. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

23 üncü maddeyi, Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 39. — Devlet ormanlarından yapılacak 

istihsalden, 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelerden 
istifade edenlerin ihtiyaçları öncelikle karşılanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye var 
mı?.. Yok. 

24 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 24 üncü madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 25. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 40. — Devlet ormanlarında ağaçlama, ba

kım, imar, yol yapımı, kesme, toplama, taşıma, imal 
gibi orman işleri; işyerinin ve işyerinde çalışacakla
rın hangi mülkî hudut ve orman teşkilatı hudutları 
içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde 

veya civarındaki orman köylerini kalkındırma koope
ratiflerine veya işyerinde veya civarındaki orman iş
lerinde çalışan köylülere, işyerine olan mesafeleri ile 
iş güçleri dikkate alınarak gördürülür. 

Yapılacak işe yukarıda belirtilen kooperatiflerin 
ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmaması veya 
işe ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin 
dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülme
si mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hal
lerde, bu işler; işyerine civar olmayan orman köyle
rini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere yap
tırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir. 

Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet 
ve hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırma
ları istenilir. Ayrıca bu -taahhüde gireceklerden ma
lî yeterlilik belgesi istenir. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Bu maddeyle ilgili Sayın Gürtan, Sayın Bayer 
ve Sayın Âyanoğlu'nun müşterek imzalı bir önerge
leri var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan 31.8.1956 ta

rihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürür
lükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifine, bahsi 
geçen Kanunun 25 inci maddesine dördüncü fıkra 
olarak aşağıdaki sunduğumuz fıkra metninin eklen
mesinin görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Hayati GÜRTAN Muhsin Zekâi BAYER 
Nurettin ÂYANOĞLU 

«Madde 25, Fıkra 4. — Bu Kanunun 34 üncü 
maddesinde nitelikleri belirtilen orman köylerini kal
kındırma koperatiflerinden uygun sanayi tesisine sa
hip olmamaları nedeniyle bahsi geçen maddedeki 
(% 25) oranında kerestelik tomruk ve sanayi odunu 
hakkından yararlanamayan kooperatiflerle bu nite
likteki sanayi tesisine sahip ol.up da belirtilen hak
kını mal olarak almak istemeyen kooperatiflere bi
rim fiyat, vahidi fiyat usulü ile kesip, satış istif yer
lerine taşıdıkları kerestelik tomruk ve sanayi odunla
rının ayrı ayrı % 25'ine kadarı için ilgili orman iş
letmesinin, işin bittiği yıl içerisindeki kerestelik tom
ruk ve sanayi odunlarına ait açık artırmalı satışlar 
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genel ortalaması ile maliyet bedelleri genel ortalama- j 
sı arasındaki fark, orman idaresince ertesi yılın en 
geç nisan ayı içinde nakten ödenir.» 

BAŞKAN — Sayın Gürtan, Sayın Bayer, hangi
niz açıklama yapacaksınız?.. I 

HAYATİ GÜRTAN — İzlin verirseniz ben açık
lama yapacağım. 

BAŞKAN — Sayın Gürtan, buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — İzin verirseniz, 

ben de lehinde söz istiyorum. I 
BAŞKAN — Vereceğim efendim, önerge sahibi

siniz; ama vereceğim. I 
Buyurun Sayın Gürtan. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygı
değer üyeler; 

Geçen sene Yüce Kurulunuz bir maddeyi burada 
oluşturmuş ve kabul buyurmuştu, bu 6831 sayılı Or
man Kanununun 34 üncü maddesiyle ve böylece ülke 
ormancılığına hakikaten çok büyük bir hizmette bulun- I 
muştu Danışma Meclisimiz. Bu 'kez 40 mcı maddeye I 
bir fıkra eklemekle 34 üncü maddenin daha uygun şe
kilde, daha yararlı şekilde işlemesi sağlanmak isten
mektedir. Şimdiye kadar Sayın Âyanoğlu'nun verdiği I 
tekliflere hep karşıydık; ama bu teklifte nihayet bir
leşmek imkânını bulduk. I 

Böylece geçen sene kabul buyurduğunuz 34 üncü 
maddede şöyle bir hüküm vardı. «Tarım ve Orman 
Bakanlığınca uygunluğu onaylanmış sanayi kuruluşu I 
bulunanların birim fiyat vesaire» diye devam ediyor
du madde. Bu her zaman sağlanamayan bir olay ol
du ve böylece vatandaşlar, kooperatifler bilhassa ön
celikle, bu haktan yararlanamaz bir hale geldiler. İşte 
şimdi bilginize ve onayınıza sunduğumuz fıkra ile bu 
haktan yararlanamayan kooperatiflerin yararlanma
ları sağlanacaktır. Dolayısıyla ülkede kooperatifçilik 
de böylece teşvik edilmiş olacaktır, aracı sınıfı orta
dan kalkacaktır, vatandaşlar kooperatifleşmeye doğ
ru bir yerde özendirilecektir, çok yönlü yarar sağla
yacaktır ve haklı bazı şikâyetlerin de böylelikle orta
dan kaldırılması temin edilmiş olacaktır. 

Vaktinizi almayayım, bu fıkranın bu şekilde 40 in- I 
cı maddeye eklenmesini onaylarınıza sunar, saygıla
rımı tekrarlarım Sayın Başkanım, saygıdeğer üyeler. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Âyanoğlu, buyurun efendim lehinde. I 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Orman Kanununun 40 in

ci maddesine bir fıkra eklenmesine dair verdiğimiz | 
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önergeyi izah ederek, bu ilaveyi yapmanın zaruret 
haline geldiğini bilgilerinize arz etmek istiyorum. 

20 Nisan 1982 tarihinde kabul edilen 2655 sayılı 
Kanunla, Orman Kanununun 34 üncü maddesinde 
değişiklik yapılmış ve orman köylüsünün ormandan 
kesip, satış istif yerlerine taşıdığı tomrukların % 25'i-
nin hangi şekil ve şartlarla orman köylüsüne verile
ceği tespit edilmiştir. Bu Kanun Tasarısı görüşülür
ken, orman köylülerini kalkındırma kooperatiflerinin 
bu % 25'leri alabilmek için sanayi kuruluşuna sahip 
olması kabul edilmiş, bu sanayi kuruluşunun nasıl 
bir tesis olması Hükümet Temsilcisinden sorulmuş ve 
alman cevap da «Az bir emek ve az bir para ile her 
kooperatif bu sanayi tesisine kavuşabilir. En basiti 
bıçkı sanayiini bütün kooperatiflerimiz yapabilir» 
şeklindeydi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi tatbikata bakalım : Orman Genel Müdür

lüğü 16.2.1983 tarih ve 269 No. lu tebliği ile, orman 
köylüsünden yapamayacağı 70 - 80 milyon liralık 
tesis istenmiş, Sayın Genel Müdüre durumu arz et
miş, büyük bir anlayışla 4.4.1983 tarih ve 269'a ek 
2 tamimini çıkararak bu tebliğ biraz köylü lehine yu
muşatmıştır. 

Bu tesiste neler olacağını kısaca arz etmek istiyo
rum : «Tazyikli suyu havi yıkama makinesi, araba
lı şerit, otomatik yarma ve yanalma makinesi, baş 
kesme, kaynak, çapraz makinesi vesaire» dedikten 
sonra, 40 bin metrekare arsa, tesiste görevli orman 
mühendisi bulunacak. Köylü senede aldığı 1 000 -
1 500 metreküp tomruk için yukarıda söylediğim gi
bi, 70 - 80 milyon liralık tesisi kuracak, hem de ta
mimin yapıldığı tarihten sonra 64 gün içinde. Bu 
müddet ikinci tamimde yıl sonuna kadar uzatılmış
tır. 

Türkiye'de böyle bir tesisi yapacak hemen hemen 
hiçbir orman kooperatifi yoktur. Bu demektir ki, or
man köylülerine «Bu % 25'lerden vazgeçin.» Yaz 
kış, soğuk sıcak demeden, çoluk çocuğuyla dağda 
en ücra köşede bir tomruk kalmasın diye gayret gös
teren bu fakir orman köylüsünün, bu tesisi yapma
sına imkân yoktur. 

Arkadaşlarımızla verdiğimiz önergede, bu sanayi 
tesisini kuramayan veya kurduğu halde mal olarak 
almak istemeyen orman kooperatiflerine % 25'ler 
karşılığı, açık artırma satışlar genel ortalamasıyla ma
liyet bedelleri genel ortalaması arasındaki fark, her 
yıl en geç nisan ayı içinde nakten ödenecektir. Bu 
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önergemiz kabul edilirse, orman köylüsünün büyük 
ıstırabı, derdi halledilmiş olacak, 34 üncü maddeye 
de bir elastikiyet sağlanmış bulunacaktır. 

Sözlerime son verirken, önergemizin kabulünü ben 
de saygılarımla Yüksek Kuruldan arz eder, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, önerge üze

rindeki görüşleriniz lütfen. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLER! VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, bu önergede bir fıkra 
eklenmesi isteniyor 40 inci maddeye. Bu, orman köy
lerinin kalkındırılması ve kooperatiflere yardım ama
cında. Komisyonumuz da hemfikirdir, bunun bir ay
rı fıkra olarak eklenmesini Komisyonumuz kabul et
miştir. Arz ederim Sayın Başkanım. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Aynen kabul ediyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O zaman önergeyi sorsaydık, za
mandan kazanma imkânımız olacaktı efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Gürtan, Sayın Bayer ve Sayın 
Âyanoğlu'nun önergesine Komisyon ve Hükümet ka
tıldığını beyan etmektedir. Bu nedenle önergeyi kesin 
olarak oylarınıza sunuyorum efendim. Kesin olarak 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler, 25 inci maddeyi eklenen bu dördün
cü fıkrayla birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 25 inci madde kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 26. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

57 fici maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 57. — Yurtta orman sahasını çoğaltmak 

maksadıyla, orman sınırları içinde yangın ve çeşitli 
nedenlerle meydana gelmiş olan açıklıklarda, verim
siz, vasıfları bozulmuş orman alanlarında, Devlete 
ait olup yetişme yeri şartları elverişli olan ve ekono
mik icapların gerektirdiği yerlerde orman idaresince 
ağaçlandırmalar yapılır. 

Orman ve ağaç sevgisini artırmak için köy, kasa
ba ve şehirler civarında devlete veya diğer kamu tü
zelkişilerine ait arazilerde de gerekli şartlar bulun
duğu takdirde, örnek nitelikte olmak ve bu kuruluş
larca korunup bakılmak şartı ile ağaçlandırmalar ya
pılabilir. 

I BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyonun, Sayın Hükü-
I metin bir açıklaması?.. Yok. Soru sormak isteyen sa-
I yın üye?.. Yok. 
I Sayın üyeler, Sayın Bayer ve Sayın Gürtan'ın 
I müşterek bir önergeleri var bu madde ile ilgili ve Sa-
I yın Gürtan'n ayrıca yine bu maddeyle ilgili bir öner-
I gesi daha var efendim, okutuyorum önergeleri. 

I Danışma Meclisi Başkanlığına 
I Genel Kurulda görüşülmekte olan 31.8.1956 ta-
I rihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Madde-
I lerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürür-
[ lükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifine, bah-
I si geçen Kanunun 26 ncı maddesine üçüncü fıkra 
I olarak aşağıdaki sunduğumuz fıkra metninin eklen-
I meşinin görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Hayati GÜRTAN Muhsin Zekâi BAYER 

I «Madde 26, Fıkra 3. — Orman Genel Müdür-
I lüğünce uygun görülecek devlet ormanı açıklıkların-
I da ağaçlandırma yapmak isteyenlere orman idaresin-
I ce yapılacak ağaçlandırma planına göre Tarım ve Or-
I man Bakanlığınca izin verilebilir. Bu yerler için lü-
I zumlu fidan ile ağaçlandırma planları ve ağaçlandır-
I ma bilgisine ait her türlü yardımlar parasız yapıla-
I bilir. Ağaçlanan sahayı orman halinde koruyup, ida-
I me ettirmeyenlerden izin hakları geri alınır. Mül-
I kiyeti Hazinede kalmak ve devam etmek üzere bu 
I ağaçlandırma sonucu meydana gelecek orman örtü-
I sünden faydalanmaları hakkında bu Kanunun dör-
I düncü faslında yer alan hususî ormanlara müteallik 
I hükümler uygulanır. Bu maddenin uygulanma usul 

ve esasları Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırla-
I nıp yürürlüğe konulacak yönetmelikte gösterilir. 

I Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
I Görüşülmekte olan 6831 sayılı Orman Kanunu-
I nun değişiklik teklifinin 26 ncı maddesinin 6831 sa-
I yılı Kanunun 57 nci maddesinin aşağıda olduğu gibi 
I değiştirilmesinin yarar sağlayacağı inancıyla önerge-
I nin Genel Kurulun takdirine sunulmasına izin veril-
I meşini arz ederim. 
I Saygılarımla. 
I Hayati GÜRTAN 

I «... devlete ait olup, yetişme yeri, şartları elve-
I rişli olan ve ekonomik icapların gerektirdiği yerler-
I de orman idaresince her yıl 100 bin hektardan az ol-
I mamak üzere ağaçlandırmalar yapılır.» 
I BAŞKAN — Sayın Gürtan, Sayın Bayer, müş-
| terek önergenizi hanginiz açıklayacaksınız efendim?.. 
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Sayın Bayer açıklasınlar, çünkü Sayın Gürtan'ın ay
rı bir önergesi daha var efendim. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Önerdiğimiz 6831 sayılı Orman Kanununun 57 
nci maddesine ilavesini istediğimiz üçüncü fıkra bu
gün Denizli'nin Çal İlçesinde en orijinal şekliyle yü
rürlüğe konan ve vatandaş - orman ilişkilerinde halk 
- orman seVgîsinde en güzel numuneyi veren bir hu
susa kanunî uygulama imkânını sağlamak üzere ge
tirmiş bulunuyoruz. Şöyle ki devlet arazisi üzerinde 
vatandaşlar kendiliklerinden, kendi arazilerini devlet 
arazîsi gibi, devlet arazisinin içinde bazı açıklıklara 
ağaçlandırma yapıyorlar. Bu ağaçlandırmayı planla 
yapıyorlar; yani orman idaresi özel amenajman pla
nı gibi ağaçlandırma planı, yapıyor ve bu plan gere
ğince vatandaş ağaçlandırmayı bizzat kendisi yap
makta ve burayı bizzat kendisi korumaktadır. Bu 
Türkiye'de ağaç ve orman sevgisinin en güel numu
nesini vermektedir. Ancak bazı hususlarda bu yerin 
mülkiyet konusu ihtilaf haline gelmektedir. İşte biz 
ileride hukukî ihtilaflar ortadan kalksın diye üçün
cü fıkra ile bu hususu kanunî müeyyideye bağlamış 
bulunuyoruz. Bu suretle devlet ormanları dışında, 
devlet arazİsiride vatandaşlara yeşil saha temin et
mek, vatandaşa temiz hava temin etmek, ağaçlık, 
piknik yeri temin e'Umek gayesiyle yaptığı bir ağaçla
manın hukukî müeyyidesini getirmiş bulunuyoruz. 
Arz ederim. Kabulünü Genel Kuruldan istirham ede
rim* 

Saygılarımla., 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 

Sayın üyeler, önergenin lehinde, aleyhinde Söz is
teyen sayın üye?.. 

İSMAİL ŞENGÜN — Lehinde söz istiyorum,. 
IBAŞKAN — Sayın Şengün, buyurun efendim. 

(İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Bayer biraz önce ifade ettiler, Türkiye'de 
»orman faaliyetleri, Türkiye'mizin yeşillendirilmesi ko
nusunda devletimizin son yıllarda gösterdiği çabalar 
büyük takdire şayandır. Bunları dikkatle izlemekte
yiz. Bu çalışmalar meyanında devletin ulaşamadığı, 
'imkânlarının dar kaldığı hususlarda özel şahıslara ba
zı görevler vermek suretiyle Türkiye'mizin ormanlaş-
tırılması çabalarına özel katkıların da ilavesi imkânı 
getirilmiş bulunmaktadır. 

(Bu meyanda yapılan çalışmaların en orijinali bir 
süre önce Denizli'nin Çal Kazasında başlamıştır. Bu
rada tamamen meyilli, çorak, erozyona uğramış ve 
tarıma kesinlikle elverişli olmayan devlet arazisi özel 
şahıslara intifa suretiyle verilmiştir ve kendilerinin bu 
arazide orman yetiştirmeleri imkânı kendilerine sağ
lanmaya çalışılmıştır. Ancak, orman yetiştirmek ka
dar onmanın korunması da büyük önem taşımakta
dır. Bu özel şahısların in'tifaındaki ormanların ko
runması için ise bu şalhısların önünde hukukî bir 
araç, bir denetim, bir kontrol imkânı maalesef yok
tur. Sayın Bayer'in biraz önce ifade ettiği, belirttiği 
önerge ile belki bu imkân sağlanabilecek,. devletin 
elinin uzanamadığı alanlarda özel kişilerin intifa su
retiyle orman yetiştirmeleri de garanti altına alınmış 
olacaktır, önergenin desteklenmesi ricasıyla derin 
saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Komisyon, bu önerge üzerindeki görüşü

nüzü lütfeder misiniz efendim?.. 

TARJM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, önergeye katılıyoruz, 
kesin oylama yapabilirsiniz efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bakalım Hükümet de katılacak mı 

efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, Komisyonumuzun fikrini be-
lirtitim, 

BAŞKAN — Kes'in oylama için malumaliniz 
hem Hükümetin, hem Komisyonun görüşünü alırız. 

Buyurun Sayın Hükümet. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Önergeye katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Bayer ve Sayın 
Gürtan'ın önergesine Komisyon ve Hükümet katıl
dığını beyan etmektedir. Kesin olarak önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kesin olarak kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Gürtan'ın birinci fıkrada bir 
değişiklik yapılmasına ilişkin önergesine geçiyoruz. 

Sayın Gürtan bir açıklamanız olacak mı efen
dim?., 

HAYATİ GÜRTAN — Çok kısa efendim. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim «100 bin hektar» 
diyorsunuz. 
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HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, değer
li üyeler; 

Efendim, ülkemizde orman alanlarının genişletil
mesinin gereği, önemi belli bu konu üzerinde bir cüm
le dahi ilave etmek istemem. 

6831 sayılı eski Kanunda bu, yılda beş bin hek
tar olarak hüküm altına alınmıştı. Tabiî bunun çoik 
gülünç bir rakam olduğu ortada, onun için sanıyo
rum yeni gelen teklifte bu beş bin rakamı kaldırıl
mış. Bugün 30 binlerde, 40 binlerde, 50 binlerde 
'dolaşıyoruz; ancak bence bu da yeterli değil. Hedef 
120 bin, 150 bin olarak alınmış, Bakanlığımız bunu 
böyle Söylüyor, resmî konuşmalarında beyan edi-
yorlan 

iBen diyorum ki, her ne kadar niyet böyle ise de 
bunu yasal hale getirebilmek için küçük bir ilave ya
palım, maddenin insicamını da bozmuyor, altıncı sa
tırın «orman idaresince» dendikten sonra buraya «her 
yıl 100 bin hektardan az olmamak üzere» ilavesi ya
pıldığı takdirde amaç hasıl olacaktır. Belki şöyle Söy
lenebilir, bilemiyorum tabiî bu konuda Sayın Komis
yonun ve Hükümetimizin görüşü nedir?.. Yarın her
hangi bir bakanlık ve herhangi bir siyasî parti Tür
kiye'de orman ağaçlandırmasına gerek yoktur, beş 
hektar, on hektar kâfidir diye bir görüşle - çıkabilir, 
endişe budur, bu bakımdan 100 bin hektar olarak, 
ki bunun üzerine çıkmak mecburiyetindeyiz, uma
rım çıkacağız. Hiç değilse 100 bin hektarı bir yasal 
gereklilik olarak maddeye koyalım. 

Saygılarımla arz ederim. 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
ıSayın üyeler, Sayın Gürtan'ın önergesinin lehin

de, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
'Sayın Komisyon, görüşünüzü lütfedin efendim. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, Yüce Heyete şunu arz 
etmek isterim ki, ağaçlandırmanın muayyen bir li
mite çıkması ve ağaçlandırılması lazım gelen sahala
rın en kısa zamanda ağaçlandırılması arzusundayız; 
arria bunlar imkân ve şartlar muvacehesinde yerine 
getirilecek şeylerdir. Herhangi bir rakamla hükümet
leri ve idareyi bağlamak doğru değildir. Ben temen
ni ederim ki, her yıl 300 bin hektardan aşağı ağaç
landırma yapılmasın. Başka herhangi bir siyasî par
ti gelir, ağaçlandırmadan vazgeçer, bu rakamı aşağı
ya doğru çeker, bu mülahazalara katılmak mümkün 
değildir. Önergeye katılamıyoruz Sayın Başkanım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, Buyurun. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Sayın Başkanım, öner
geye katılamıyoruz. Rakamlarla tahdidi uygun gör-
müyoruz^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ıSayın Gürtan'dan bir daha soralım : Sayın Gür

tan, zatıâliniz Bütçe - Plan Komisyonu da üyesisiniz, 
olaki hükümetler, eğer bir miktar para koymazsa bu 
mümkün mü acaba? Yani önerge üzerinde lütfedip 
bir daha kısaca açıklama yaparsanız ona göre oy
layacağım veya oylamayacağım, zatıâlinizin tensibine 
göre. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, ben 
önergemin oylanmasını istirham ediyorum. Bu, bir 
asgarî huduttur. Yarın herhangi bir şekilde bunun 
altına düşülmesi düşün'ülemez; yasal bir gereklilik
tir; ama üstüne çıkılması hepimizin beklediği, arzu 
ettiği husustur. Bunun kaynağını da bulmak mecbu
riyetindeyiz, eğer böyle bir yasal yükümlülük kö-
nuTtsa* 

Arz ederkrt efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Zannederini Hükümet ve Komisyon der ki, «99 

bin hektarda kalırsa 100 bin hektar için Türk Ceza 
Kanununun 240'ı da olabilir 230'u da olabilir» gibi 
bir endişesi var; zannederim o bakımdandır efen
dime 

Sayın üyeler, Sayın Gürtan'ın önergesine Komis
yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmektedir
ler. önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, biraz evvel kesin olarak kabul bu
yurduğunuz Sayın Gürtan ve Sayın Bayer'in 6831 
sayılı Orman Kanununun 57 nci maddesine bir son 
fıkra da eklemek suretiyle 26 ncı maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 26 
ncı madde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

59 .uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 59. — 57 nci maddenin ikinci fıkrasında 

yazılı yerlerdeki ağaçlandırılmış sahalar, ilgili kamu 
kuruluşuna teslim edilir ve bunlar hakkında bu Ka
nunun tüzelkişiliği haiz kamu müesseselerine ait or-
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manlara ilişkin hükümleri uygulanır. 
Kendi arazilerinde ağaçlandırma yapmak isteyen 

gerçek ve tüzelkişilere, sahipleri tarafından talep edil
diği takdirde; plan ve proje yapımında ve bunların 
uygulamalarında, orman idaresince teknik yardım 
yapılabilir. Bunlar hakkında hususî ormanlara iliş
kin hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği
niz?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

27 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... 27 nci madde kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 28. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

60 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 60. — Orman idaresi ve diğer kamu ku

ruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerin orman ağacı ve 
ağaççığı fidan ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun 
görülen yerlerde, her yıl ağaçlandırılacak sahaya ye
tecek miktarda fidan üretecek genişlikte fidanlıklar, 
Orman Genel Müdürlüğünce tesis edilir. 

iBAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok* 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
28 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyen
ler... Madde kahul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 29. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 64. — Tarım ve Orman Bakanlığının ve
receği ağaçlandırma planı gereğince ve tayin edeceği 
ağaç türlerinden bu Kanunun 63 üncü maddesine gö
re gerek kendi topraklarında ve gerekse Devletin hü
küm ve tasarrufu altındaki arazide veya Orman 
Genel Müdürlüğünce uygun görülecek Devlet or
manı açıklıklarında bir hektardan aşağı olmamak şar
tıyla orman yetiştirecek veya kavak, okaliptüs, kı
zılağaç ve ibreli ağaçlıkları tesis edecek gerçek ve tü
zelkişilere, Tarım ve Orman Bakanlığının izni ile 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca kuruluş 
kredisi verilir. 

Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kredisi
nin miktarı, faiz niSbeti, müddeti ve diğer şartları Ta

rım ve Orman ve Ticaret Bakanlıklarıyla Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca müştereken tespit edi
lir, 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız 
var mı efendim?.. Yok. 

Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen üyemiz? 
Yok, 

29 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiy
le oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 30. — 68311 sayılı Orman Kanununun 
66 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 66. — Orman yetiştirecek köy orman koo
peratiflerine lüzumlu fidanlar, orman idaresi tara
fından bedelsiz verilebilir. Dikim işi orman memur
larının gözetimi altında yaptırılır. Bu ağaçlama sa
haları orman idaresinin devamlı gözetim ve kontrolü 
altında bulundurularak gelişip yetişmesi için lüzumlu 
tedbirlerin alınması sağlanır. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklama
nız var mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
30 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
30 uncu madde kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 31. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 71. — Genel hükümlere göre tazminat ta

lebiyle mahkemeye müracaat hakları mahfuz kal
mak üzere, yangın söndürülürken sakatlananlara; 
sakatlık derecesine göre orman idaresince, ayrıca olay 
tarihindeki devlet memurunun birinci derece son ka
deme brüt aylığı miktarına kadar, ölenlerin ise ka
nunî mirasçılarına bu miktarın üç misli para tazmi
nat olarak verilir. 

Devlet memuru olupta sakatlanan veya ölenlerin 
hakkında genel hükümler tatbik olunur. Ayrıca bu 
memurlar birinci fıkra hükmünden de yararlanırlar. 

Yukarıda belirtilen ödemeler, mahkemeler tara
fından hü'kmlolunacak tazminata mahsup edilmez. 

Yaralanan ve hastalananların hastanelere nakli 
ve tedavi masrafları orman idaresine aittir. Bunlar 
Devlet hastanelerinde parasız tedavi edilir. 
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'BAŞKİAN — Sayın üyeler, 31 inci madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükünıet bir açıklama
nız var mı efendim?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, 31 inci maddenin al
tıncı satırındaki «-ayrıca» kelimesini çıkartıyoruz. 
Bir de aynı paragrafın sondan ikinci satırındaki «üç 
misli para» ibaresinden sonra bir virgül koyuyoruz* 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, .«ayrıca» kelimesini çıkarttık. 
Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen üyemiz?.. 

Yok, 
31, inci maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunu

yorum : KaJbul edenler... Etmeyenler... 31 inci mad- | 
de kabul edilmiştir. I 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
•MADDE 32. — 6831 sayılı Orman Kanunun 79 

uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki- şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Orman Memurları orman suçlarına ilişkin delil
leri bir zabit ile tespit ve nakil vasıtaları ile suç 
aletleri ve suç mahsulü malları zapt ve icabında suç 
işleyenleri yakalamak selahiyetini haizdirler. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Şengün. Başka sayın üyemiz?.. 
Yok, 

Sayın Şengün, buyurunuz efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Türkiye'nin ormanlaştırılması konusunda Tarım 

ve Orman Bakanlığımızın çalışmalarını takdirle ve 
şükranla izlemekteyiz. 

Verilen istatistiklere göre 1982 yılında 94 bin hek
tar arazi Devletimiz tarafından ormanlaştırılmıştır. 
Ancak, alınan hedef, ulaşılmak istenen rakam sanı
yorum 200 bin hektar civarındadır. Görülüyor ki, 
Devletimizin imkânları aşağı yukarı ele alınan hede
fin ancak yüzde 50*sine ka'dar ulaşmaktadır. Eğer, 
ele alınan hedef verisinden hareket edersek, belki 
de Türkiye'mizin ormanlaştUıilması için, yarım asır, 
hatta Çok daha uzun zamana ihtiyaç duyulacaktır. 

Bu nedenle, Tarım ve Orman Bakanlığımız, ge
çen yıldan beri gayet enteresan bir uygulamayı baş
latmıştır. Biraz önce son defa buradan konuşurken 
de ifade ettiğim gibi, orman vasfını kaybetmiş, eroz
yona uğramış, meyilli ve tarıma elverişli olmayan 
arazilerin intifa haklarını köylülere tanımak suretiy
le, onların bu araziler üzerinde tohumdan veya fi

dandan itibaren orman yetiştirmeleri imkânını sağla
mıştır. Böylece köylülerimizin, kendi malları olduğu 
için bu ormanların yetiştirilmesi konusunda, bu or
manların büyümesi, istenilen vasıfları kazanmaları 
hususunda her türlü gayreti, dikkati harcayacakları 
kanısından hareket edilmiştir. 

Benim memleketim Denizli'de böyle, bir uygula
ma başlatılmış bulunmaktadır. 

Yalnız bu uygulamanın bir eksik tarafı mevcut
tur. Tohumdan ve fidandan itibaren yetiştirilmeye 
çalışılan ormanların korunması ve bakımı konusun
da intifa sahipleri maalesef çaresiz kalmaktadırlar. 
Sürüleri olanlar, çobanlar, sürülerini bu yeni yetiş
mekte olan fideliklere sürmekte ve onları orada do
yurmaktadırlar. Bunun önüne geçilmesi gerekir. 

Bu tedbirin alınması zımnında, şimdi görüşmek
te olduğumuz 32 nci maddeye bir cümlenin ilave 
edilmesini gerekli görüyorum. 

Sayın Başkanım, 32 nci madde, «Orman memur
ları, orman suçlarına ilişkin delilleri bir zabıt ile 
tespit ve nakil vasıtaları ile suç aletleri ve suç mah
sulü malları zapt ve icabında suç işleyenleri yaka
lamak selahiyetini haizdirler» şeklindedir. 

Eğer bu maddenin sonuna «Emek verilmek su
retiyle sahipleri tarafından tohum ve fidandan itiba
ren yetiştirilmekte olan özel ormanlarda da bu mad
de hükümleri uygulanır» şeklinde bir cümle ilave 
edilirse, bu başlatılan orijinal ve sanıyorum: memle
ketimizin diğer yörelerine de yayılmasında büyük 
faydalar görülecek çalışma, uygulama çok verimli 
sonuçlar verecektir. Bu konuda bir de önerge ver
miş bulunuyorum. 

Önergemin dikkat nazara alınmasını ve Komis
yon tarafından da olumlu karşılanmasını istirham 
eder, derin saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye 

var mı efendim?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili olarak Sayın Şengün'ün bir 

önergesi var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 390 sıra sayılı Teklifin, Ta
rım ve Orman Köy İşleri ve Kooperatifler Komis
yonunca düzenlenen 32 nci maddesine aşağıdaki 
cümlenin eklenmesini müsaadelerinize sunarım. 

Saygılarımla. 
İsmail ŞENGÜN 

«Emek verilmek suretiyle sahipleri tarafından to
hum ve fidandan itibaren yetiştirilmekte olan özel 
ormanlarda da bu madde hükümleri uygulanır.» 
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BAŞKAN — Önergenin lehinde ya da aleyhinde 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. Sayın Şengün görüşle
rini açıklamışlardı. 

Sayın 'Komisyon buyurunuz. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkan, önerige şu hale getirilirse 
kakılacağız efendim. Müsaade ederseniz arz edeyim. 

«•Sahipleri tarafından tohum ve fidandan yetişti
rilen hususi ormanlarda da bu madde hükümleri uy
gulanır.» 

BAŞKAN — Sayın Şengün?.. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, Komisyo

numuza minnettarım; benim ifade etmek istediğimi 
daha veciz şekilde ortaya koydular, teşekkür ede
rim, Kendilerine katılıyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ıSayın Hükümet?.. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Komisyonun önerdi
ği şekildeki değişikliğe katılıyoruz. 

BAŞKAN — Yani şu şekilde oluyor : «Sahipleri 
tarafından tohum ve fidandan yetiştirilen hususi or
manlarda da bu madde hükümleri uygulanır.» 

Sayın üyeler, Sayın Şengün'ün önergesinin bu de
ğiştirilmiş biçimine Komisyon ve Hükümet katıldık
larından, kelsin olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi, eklenen bu fıkrayla birlikte oy
narınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
32 nci madde kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum. 
'MADDE 33. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişıtir. 
Madde 84. — Orman suçlarından dolayı zaptolu-

nan ağaç, tomruk, kereste, yakacak vesair mahsuller 
ile suçta kullanılan aletler, vazifeli orman memur
ları tarafından muhafaza edilmek üzere orman de
polarına, orman deposu yoksa ve suç mahallî beledi
ye hudutlarında ise o yer belediyesine, köy hudutları 
içinde ise o köy muhtarına, yokluğunda vekiline 
onun da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine 
yediemin senedi mukabilinde teslim olunur. Beledi
ye veya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en 
kısa zamanda onman depolarına naklettirilir. Bun
lardan çürüyerek veya bozulacak alanlarla muhafa
zası müşkül ve masraflı bulunanlar, bir mahkeme ka
rarına gerek olmaksızın orman işletme müdürlükleri-
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nin müsadereli mallar satış komisyonlarınca, mahal
linde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle der
hal satılır. 

Zaptolunan nakil vasıtaları orman idaresinde ve
ya yedieminde bekletilemez. Bu vasıtaların kayıtlı ol
duğu trafik bürosuna derhal durum bildirilir ve tra
fik görevlilerince de, trafik siciline ve ruhsatnamesi
ne orman suçundan zapt edilmiş olduğu hususunda 
açıklama konulur. Trafik sicili ve ruhsatnamesinde 
bu açıklamayı taşıyan nakil vasıtasını satın alan üçün
cü şahısların iyi niyet iddiaları dikkate alınmaz. Bu 
nakil vasıltaları sahiplerinin talepleri üzerine birinci 
fikrada belirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tes
pit edilecek rayiç değerleri karşılığında, kanunun mu
teber teminat veya muteber müteselsil kefil göster
meleri halinde dava neticesinde müsaderesine karar 
verildiği takdirde aynen iade şartıyla sahiplerine tes
lim edilir. 

Zaptolunan nakil vasıtası ile yeniden orman su
çu işlendiği takdirde vasıtanın sahibine iade oluna
bilmesi için nakit veya Devlet tahvili veya banka te
minatı verilmesi zorunludur. 

Müsaderesine karar verilen nakil vasıtası hakkın
da verilmiş başka bir müsadere kararı sebebiyle satı
şın mümkün olamaması halinde alınmış teminat or
man idaresince irat kaydedilir veya zapt sırasında tes
pit edilmiş değeri sahibinden veya kefilinden tahsil 
edilir/ 

Suçta kullanılan nakil vasıtaları kesin bir zaruret 
olmadıkça yediemine teslim edilemez. Bu vasıtalar 
bir ay zarfında teminat karşılığında sahibine iade edi
lir veya satış işlemi yapılır. 

Sahibi tarafından belirtilen esaslara uygun olarak 
alınmayan veya istenmeyen veya sahibi bulunmayan 
nakil vasıtaları, en çok bir ay beklemeden sonra bi
rinci fıkrada belirtilen satış komisyonunca mahallin
de veya pazar yerlerinde, bu yerlerde alıcı veya uy
gun fiyat bulunmadığı takdirde idarece uygun görü
lecek herhangi bir yerde, ilan edilmek suretiyle sa
tılır. 

Müsa'deresine karar verilmeden yukarıda gösteril
diği şekilde satışları yapılan orman emvali, sair mah
suller, suçta kullanılan aletler ve nakil vasıtalarının 
bedelleri, yapılan her türlü masraflar düşüldükten 
sonra emanet olarak bankaya veya orman idaresi 
veznesine yatırılır. 

Orman suçu sebebiyle bu vasıtalar idarece zapt 
edildikten sonra kaçırılmış veya çalınmış veya mah
kemelerce verilen müsadere hükümlerinin kesinleş
miş olması hallerinde, orman idaresince satışı yapıla-
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ca'k nakil vasıtalarının, orman idaresinin yazılı tale
bi üzerine orman memurları, polis, jandarma, trafik 
görevlileri ve belediye zabıtası, bu vasıtaları kimin 
elinde olursa olsun yakalayarak en yakın orman ida-

^ resine teslim ile görevli ve yükümlüdürler. 
Müsaderesine hükmiolunup satışı yapılan nakil va

sıtasının satış bedeli suç tarihinde idarece tespit edi
lerek teminata bağlanmış değerinden düşük olduğu 
takdirde aradaki fark, alınmış teminattan mahsup 
edilir veya sahibinden yahut kefillerinden tahsil edi
lir, 

'Sanık lehine karar verilmesi halinde zaptedilmiş 
emval mevcut ise derhal veya satılmış ise bedeli ay
nen iade olunur, 

Müsaderesine karar verilen ömıval, nakil vasıtala
rı ve suçta kullanılan aletler satılmamış ise satılır. 

EVvelce satılıp parası emanete alınan veya bila-
hara satılan nakil vasıtası ve suç aletlerinin saJtiş be
delinin % 50*'si, hüküm kesinleştikten sonra kaçağı 
haber veremlerle yakalayıp zaptedenlere ikramiye ola-1 

rak verilir. 
Polis ve jandarma ile köy muhtarı ve ihtiyar he

yeti üyelerinin kaçak emvali ve varsa nakil vasıtasını 
yaklarnaları ve orman idaresine teslim etmeleri ha
linde, bunlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü 
uygulanır. Nakil vasıtası ve suç aletlerinin satış be
delinin % 50'si muhbire, geri kalanı bilfiil yakala
yanlara verilir. 

Kaçakçılığın muhbiri, yoksa buna ait hisse de bil
fiil yakalayanlara verilir. 

Nakil vasıtası ve suç aletleri satış bedelinin % 50' 
si, orman emvalinin sajtuş bedelinin ise Ijamamı Orman 
Genel Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 33 üncü madde üzerin
de söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız 
var mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili iki önerge var okutuyorum 

efendim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Orman Kanununun 33 üncü 
maddesiyle değiştirilen 84 üncü maddesinin sondan 
dört fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan 31.8.1956 ta

rihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Mad-
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delerin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 33 üncü 
maddesiyle değiştirilmek istenen 84 üncü maddenin 
13 üncü fıkrasının aşağıdaki sunduğumuz şekilde 
değiştirilmesinin görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Hayati GÜRTAN Muhsin Zekâi BAYER 
Madde 33. Fıkra 13. — Polis ve jandarma ile 

köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerinin suç alet
leri ve nakil vasıtasını yakalamaları ve orman ida
resine teslim etmeleri halinde, bunlar hakkında da 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Nakil vasıtası ve 
suç aletlerinin satış bedelinin % 10'u muhbire, % 40'ı 
ise bilfiil yakalayanlara verilir. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu bir açıklamanız ola
cak mı efendim? 'Buyurun. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

6831 sayılı Orman Kanununun müzakeresini yap
tığımız 84 üncü maddesinin diğer fıkraları üzerinde 
durulması gereken hususlar olmakla birlikte, mad
denin sondan dört fıkrası hakikaten üzerinde önem
le durulması gereken fıkralar olduğu kanaatindeyim. 

'Bu fıkralar orman kaçakçılığında polise, jandar
maya, köy muhtarına ve köy ihtiyar heyetine kaçak 
emvalin ve vasıtaların yakalanmasında orman idare
sinde tesliminde bir nevi görev vermekte, muhbire 
ve yakalayanlara ikramiye verilmesini öngörmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Köy yaşantısını birçoklarımız biliriz. Köyde ya

şayan bir vatandaş eğer muhtarla, ihtiyar heyeti üye
leriyle herhangi bir nedenle arası açıksa bu madde
lerle yandı demektir. Orman köylüsü tarlasından ge
lirken hayvanına sağdan soldan topladığı veya or
mandan kurumuş ağaçlardan bir yük odun sarıp ge
lirse, hemen muhtar bu kaçakçılıktır, ağaç kesmiş 
deyip komşusunun önüne duracaktır. Bu suretle köy
de karşılıklı 'husumetler doğacak, memleketin bazı 
bölgelerinde olduğu gibi, Allah korusun, kan davasına 
dönüşecektir. 

Orman idaresinin orman muhafaza memurları 
var, onlar görevlerini büyük bir fedakârlıkla her yer
de yapmaktadırlar. Ayrıca, polise, jandarmaya, köy 
muhtarı, ihtiyar heyetine bir nevi görev mahiyetinde 
gördüğüm bu fıkralarla, bir de ikramiye ile taltif 
edilerek verilmesi yerinde olmayacaktır. 

Bu konuda birçok misal vererek sözü uzatmak 
istemiyorum; Gümrük Kanununda buna benzer hü
kümler vardır. Orman suçlarıyla gümrük kaçakçılı
ğını bir tutmak mümkün değildir. Gümrük kaçakçı
lığı muayyen yerlerde olur, orman kaçakçılığı ise, 



Danışına Meclisi B : 107 

yapılıyorsa şayet, Türkiye'nin her yerinde olabilir. 
Gümrük kaçakçılığı büyük paraların döndüğü, 

memleketin iktisadiyatını dahi etkileyebilecek durum
dadır, hatta son zamanlardaki silah kaçakçılığı ile 
anarşi yönünden memleketin ne hale geldiğini yakı-
nen biliyoruz, gazetelerden okuyoruz. Gümrük Kanu
nundan esinlenerek kaçakçılığın önlenmesi yönünden 
alınan bu fıkraların Orman Kanununda hiç yeri ol
masa gerektir. Köylüleri bir birine düşürecek fıkra
lar olarak gördüğüm son dört fıkranın Orman Ka
nununun 84 üncü maddesinden çıkarılması hakkındaki 
bu önergemi yüksek takdirlerinize arz eder, saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Âyanoğlu'nun önergesinin lehinde, aleyhin

de söz isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Sayın Komisyon önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfedin öf endim?. 

TARIM VE ORMAN, KÖYlŞLERt VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, buradaki dört fıkra 
orman içinde küçük çaplı, yani ufak bir ağaç kesme, 
odun kesme şeklindeki suçlara ait bir madde değil 
bu. Orman emvali konusunda büyük çapta kaçakçı
lığa sebebiyet veren suçlara ait bir maddedir. 

Bu bakımdan, Sayın Âyanoğlu'nun önergesine ka
tılamıyoruz. Zaten orman içinde veya dışındaki köy
lülere ait bir madde şeklinde bir tatbikatı olmamıştır 
bugüne kadar, eski değişikliğe uğrayan Kanunda da 
vardı; fakat büyük çapta orman emvalini kaçıranlara 
matuf bir madde olarak görüyoruz biz. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet? 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ RÜSTEM KAPTAN — Sayın Başkanım, önerge
ye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, kü

çük bir ilavede bulunabilir miyim? 
BAŞKAN — Siz mi açıklama yapmak istiyor

sunuz? 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Efendim, büyük 

kaçakçılık diye buraya bir ilave koyabilirler mi aca
ba? 

BAŞKAN — Efendim, kaçakçılığın tabiî büyük 
veya küçüğü yoktur kanun karşısında, kaçakçılıktır. 
Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
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Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Gürtan buyurun efendim. 
HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım, sayın 

üyeler; 
84 üncü maddenin 13 üncü fıkrasında bir maddî 

hata olduğu kanısındayım. Eğer madde baştan aşağı 
okunur ve bu arada 12, 13 ve 15 inci fıkralar birbi
riyle karşılaştırılırsa bu açık seçik görülecektir. 12 nci 
fıkra şöyle diyor : «Evvelce satılıp parası emanete 
alınan veya bilahara satılan nakil vasıtası ve suç alet
lerinin satış bedelinin % 50'si, hüküm kesinleştikten 
sonra kaçağı haber verenlerle yakalayıp zaptedenlere 
ikramiye olarak verilir.» Şimdi 15 inci fıkrayı okuyo
rum : «Nakil vasıtası ve suç aletleri satış bedelinin 
% 50'si, orman emvalinin satış bedelinin ise, tamamı 
Orman Genel Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir.» 
Şimdi 13 üncü fıkrayı okuyorum : «Polis ve jandarma 
ile köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerinin kaçak em
vali ve varsa nakil vasıtasını yakalamaları ve orman 
idaresine teslim etmeleri halinde, bunlar hakkında da 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Nakil vasıtası ve 
suç aletlerinin satış bedelinin % 50'si muhbire, geri 
kalanı bilfiil yakalayanlara verilir.» 

Böylece % 50'si muhbire veriliyor, geri kalanı 
da % 50'si de bilfiil yakalayana veriliyor yani % 100'ü 
bu şekilde yakalayanla muhbire dağıtılmış oluyor. 
Halbuki yukarıdaki hüküm % 50'nin muhbirle yaka
layan arasında paylaştırılmasını, daha sonraki 15 inci 
fıkrada % 50'sinin orman idaresine irat kaydedilme
sine amir. Böylece ortaya bir çelişkili durum çıkıyor, 
işte bu çelişkiyi ortadan kaldırabilmek için 13 üncü 
fıkranın arz ettiğim gibi : «Nakil vasıtası ve suç alet
lerinin satış bedelinin % 10'unun muhbire, % 40'ının 
ise bilfiil yakalayanlara verilir.» demekle bu çelişkili 
durum ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Gûrtan'ın önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, maddî bir hata yaptı
ğımızı kabulleniyoruz, önergeye katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — 13 üncü fıkrayı önerge istikametin
de kabulleniyorsunuz. Yani, «Nakil vasıtası ve suç 
aletlerinin satış bedelinin % 10'u muhbire, geri ka
lanı bilfiil yakalayanlara verilir.» Geri kalandan kas
tınız % 40 oluyor. Aynen fıkrayı böyle benimsiyor
sunuz. 

Sayın Hükümet? 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ RÜSTEM KAPTAN — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler, görüşülmekte olan 33 üncü madde

nin 13 üncü fıkrasında Sayın Gürtan ve Sayın Ba-

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
107 nci 'Birleş'imin ikinci oturumunu açıyorum. 
6831 sayılı Orman 'Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürür
lükten Kaldırılmasına ilişkin Kanun Teklifi üzerin
deki görüşmelere devam ediyoruz. 

34 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 34. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 

91 indi maddesi aşağıda'ki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 91. — 14 üncü maddenin (A) ve (B) bent

leriyle yasak edilen fiillerden yapacak emval veren 
ağaçları kesenler iki aydan bir seneye kadar hapis 
ve yapacak emvalin beher metre küpü için yedibin-
beşyüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
ile cezalandırılır. Ancak yirmi santimetre kutrundan 
aşağı olanlar için 'bu cezalar «bir misli artırılarak hük
molunur. Ağaç kesme motorlu araç ve gereçler kul
lanılarak yapılmış ise asıl cezalar bir katı artırılarak 
hükmolunur. 

14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak 
edilen fiillerden yakacak emval veren ağaçları ke
serek odun veya kömür yapanlar bir aydan altı aya 
kadar hapis ve odununun beher kentali için binbeş-

yer'in vermiş olduğu önergeye Komisyon ve Hükü
met katıldıklarından kesin olarak oylarınıza sunuyo
rum efendim, önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kesin olarak kabul edilmiştir. 

13 üncü fıkrada «Nakil vasıtası ve suç aletleri
nin satış bedelinin % 10'u muhbire, % 40'ı ise, bil
fiil yakalayanlara verilir» biçiminde düzeltilmiş haliy
le bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.30 

» > • • < « 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 1<5.50 

BAŞKAN : Başkanvekili TURHAN GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALP AT 

OTURUM 

aati : 16.50 

kili TURHAN GÜVEN 

ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALP AT 

yüz liradan, kömürün beher kentali için de beşbin 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla ce
zalandırılır. Bu suretle verilecek ceza üçbin liradan 
aşağı olamaz. 

14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı yetişmiş 
veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sa
halarını bozmak, ağaçları boğmak, bunlardan yala
muk, pedevra, hartama çıkarmak fiilleri için verile
cek cezalar beş misli artırılarak hükmolunur. Bu 
maddenin uygulanmasında fidandan maksat sekiz 
santimetre ve daha az orta kuturlu ağaç ve ağaççık
ların fidelik, çırpılık, çubukluk safhalarındaki hali
dir. 

14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak 
edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan 
fiilleri işleyenler bir aydan üç aya kadar hapis ve 
yedibiribeşyüz liradan aşağı olmamak üzere ağır pa
ra cezasıyla cezalandırılır. 

14 üncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri iş
leyenler beş'b'in liradan aşağı olmamak üzere hafif 
para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bent
lerine muhalif hareket edenler orman sahipleri ise 
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yapılan zarar miktarına göre bir aydan 'bir seneye 
kadar hapis ve oribin lira ağır para cezasıyla ceza
landırılır. 

Ancak kendi arazisi üzerinde tohum ekmek veya 
fidan dikmet suretiyle yetiştirilecek ormanların sa
hipleri yukarıdaki fıkra 'hükmüne tabi değildir. 

14 üncü maddedeki suçları hayvan 'beslemek için 
işleyenler hakkında yukarıdaki cezalar bir misli ar
tırılır. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin 'bir diye
ceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?v. Yok. 
34 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 35. — 6831 «ayılı Orman Kanununun 

92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 92. — Bu Kanunun 16 ncı maddesi gere

ğince ormanlarda izin almadan açılan maden ocak
ları idarece (kapatılır. 

Suçlular hakkında yüzelli'bin liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Başkaca zarar 'husule gelmiş ise ayrıca tazmin et
tirilir. İzin alarak bu nevi ocakları açanlar idarece 
kendilerine veya temsilcilerine tebliğ edilecek tedbir
lere riayet etmezler ise 'bu cezanın yarısına hükmo
lunur. Bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar 
orman idaresince işletilmekten men edilir. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
cekleri?.. Ydk. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
35 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler.... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 36. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 93. — Bu Kanunun 17 nci maddesinde 

yasak edilen fiilleri işleyenler veya izne bağlı işleri 
izinsiz yapanlar, altı aydan bir seneye kadar hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. 

İşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle 
vaki olduğu veya yanmış orman sahalarına ilişkin 
bulunduğu veya kesinleşmiş orman sınırları içerisin-
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de işlendiği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda değinilen işgal ve fay
dalanılan alanın ve yeniden açılan tarlanın yüzölçü-
münden beş dekardan fazla olması halinde, bu fık
rada yazılı ceza yarı oranında artırılır, 

Her türlü mahsul ve tesislerin müsaderesine hük
molunur. Müsadere olunan mahsuller satılarak bedeli 
Orman Genel Müdürlüğünce lrad kaydolunur. Mü
sadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğün
ce ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık veya diğer 
kamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili 
orman idaresince, yıkılmak suretiyle karar infaz olu
nur. İdarenin bu hususta'ki talebi halinde genel za
bıta 'kuvvetleri idareye yardım etmekle mükelleftir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
cekleri?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
36 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. Yalnız Divan Üye
si Arkadaşlımız devamlı okuduğu için müsaade eder
seniz oturarak okusunlar. 

Buyurun, oturarak okuyun efendim. 
MADDE 37. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 94. — Bu Kanunun 18 inci maddesinde 

belirtilen ve yapılması izne bağlı olan fabrika, hızar 
ve şeritlerle, kireç, kömür, terebentin, katran, sakız, 
taş, kum, toprak ve buna benzer ocakları izinsiz ku
ranlar otuzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. Bunların işletilmesi de 
men edilir. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir açıkla
ması?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Dinçer. 
RECA1 DİNÇER — Efendim, deminki madde

de de geçti, yetişemedim. 
Şimdi, orman içerisinde yapılan bu nevi suçlarla 

bir hayli zaten maddî bir kazanç sağlanmış oluyor. 
Belki üç-beş milyon lira kaazndıktan sonra siz onu 
yakalıyorsunuz; ancak aldığınız para 30 bin lira. 

Deminki maddede buna yetişemedik; ama hiç 
olmazsa bunun için bir hapis cezası getirmek lazım 
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gelir. Herkes fırsatını bulur, 30 bin lira vermek için 
ocağı açar, yakalanıncaya kadar üç-beş milyon lira 
kazanır, ondan sonra da yakalandığı zaman 30 'bin 
lirayı verir ve bundan kurtulur. Bu bakımdan, ha
pis cezası getirmek lazım gelir, ki, bundan bir evvel
ki maddede son derece önemli olduğu için özellikle 
bunu getirmek lazımdır. Acaba getirmeyi düşün-
yorlar mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soralım efendim... 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; böyle bir hapis ceza
sını getirmeyi düşünmüyoruz. Zaten buradaki mad
dede «30 bin liradan aşağı olmamak üzere» diyoruz. 
Yapılan zararın hakim takdirine bırakılması gibi 
bir husus var. Bu şekilde kalmasında fayda görü
yoruz; kafi olduğu kanaatindeyiz. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 37 nci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 37 ndi madde kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 38. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

95 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 95. — Fıkra 1 ve 2: Bu Kanunun 19 un
cu maddesine göre ormanlara izinsiz hayvan sokan
lar bir aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis ve 
ayrıca beher kıl keçi ve deve için ikiyüz liradan, di
ğer büyükbaş hayvanların beheri için yüz liradan, 
küçükbaş hayvanların beheri için elli liradan aşağı 
olmamak üzere hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu suretle verilecek para cezası binbeşyüz liradan 
aşağı olamaz. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin 'bir açık
laması?.. Yok. 

Sayın üyeler; bu madde ile ilgili Sayın Âyanoğ-
lu'nun bir önergesi var okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Orman Kanununun 38 inci 

maddesiyle değiştirilen 95 inci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Bu Kanunun 19 uncu maddesine göre orman
lara izinsiz hayvan sokanlar bir aya kadar hafif ha
pis ve ayrıca beher kıl keçi ve deve için elli lira, di
ğer büyükbaş hayvanların beheri için yirmi'beş lira, 
küçükbaş hayvanların beheri için onbeş lira hafif 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu suretle verilecek para cezası beşyüz liradan 
aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
6831 sayılı Orman Kanununun 95 inci maddesi

nin bir ve ikinci fıkralarının değiştirilmesi için bir 
değişiklik önergesi vermiş bulunuyorum. 

Maddede, ormanlara izinsiz olarak hayvan so
kanlar bir aydan başlamak üzere hapis cezasına çarp
tırılmakta ve hayvan başına da ayrıca para ceza
ları hük'molunmaktadır. 

Malumlarınız olduğu üzere, orman içinde ve ci
varında oturan orman köylüsünün hayvanı kapıdan 
çıkar çıkmaz ormana girer. Serin havalarda açıkta 
ötlayan hayvanlar, sıcak basınca ağaç olan yerlere, 
ormanlara, nehir ve çay kenarlarına gider. Çayırda, 
yaylada otlayan hayvanlar öyleyin ağaç altına sığı
nır. Bunu önlemeye imkân yoktur. Bu ancak orman 
köylerini tamamen buralardan çıkarmakla olur. 

Her orman köylüsü hayvanı ormana girdiğinde 
mahkemeye verilecektir. Şunu da arz etmek isterim 
ki, orman kadastrosu tam yapılmadığından, birkaç 
ağaç bulunan yerler de orman sayılabilmektedir. 
Orman köylüsü ya hayvanını tamamen içerde bes
leyecek veya mahkemeye giderek bir aydan aşağı 
olmamak üzere hapis cezasına çarptırılacaktır. 

Vermiş olduğum önerge ile bu cezanın hafifletil
mesini; «Bir aydan aşağı olmamak» şeklindeki hapis 
cezasının, «Bir aya kadar hapis» şeklinde değiştiril
mesini teklif etmiş bulunuyorum. 

Bir aydan başlayan ceza çoktur muhterem arka
daşlarım. Mal sahibinin herhangi bir nedenle takip 
edemediği hayvanının ormana girmesinden bu kadar 
büyük ceza verilmesini adalet ölçülerine uygun bul
muyorum. Hayvan başına verilen para cezalarını da 
düşürmüş bulunuyorum. 

Takdir Yüce Kurulundur. Önergenin kabulünü 
saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Âyanöğlu'nun önergesinin lehinde, aleyhin

de konuşmak isteyen sayın üye?.. Sayın Bayer aley
hinde, Sayın Dinçer lehinde konuşmak istiyor. 

Buyurun Sayın Bayer. 
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MUHSİN ZEKAI BAYER — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

'Müzakere estiğimiz Kanun 6831 sayılı Kanunun 
95 inci maddesini değiştirmektedir. 95 inci maddede 
zaten bu ceza iki aya kadardı ve o zaman kıl keçisi 
ve deve için 'birer lira idi. O zaman etin kilosu da 
175 kuruştu; 1956'da çıkan Kanun zamanında. Bu 
gün etin kilosu 450 liradır. Bu bir ekonomik hesap 
meselesidir. 

Sonra, Türk Ceza Kanunu değiştirilmiştir. Bütün 
cezalar bir aydan başlayarak altı aya kadar gitmek
tedir; hafif cezalar. Ona hukukî bir terim söyleni
yor onu bilemiyorum... 

BAŞKAN — Yani, bir aydan aşağı olanlar za
ten paraya tahvil edilmektedir, demek istiyorsunuz 
Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Paraya tahvil edi
len cezalar... 

•Bu bakımdan, Türk Ceza Kanununa uydurulmuş
tur yeni madde. Bu bir prensip meselesidir; Türk Ce
za Kanununun prensibi meselesidir. 

Bu bakımdan önergenin reddini istirham ediyo
rum efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Dinçer. 
RECA1 DİNÇER — Sayın Başkanım, çok değerli 

arkadaşlarım; 
Yasa Tasarısının tabiî bazı maddeleri biraz öf

keyle hazırlanmış intibaını vermektedir. Bazı yerler
de çok önemli konular için düşük bir ceza tutulur
ken, bir kıl keçisi için 500 lira para ve bir aydan 
başlamak üzere hapis cezası önerilmektedir. 

Hepiniz takdir edersiniz, Türk toplumu yeni daha 
kendine gelmektedir. Büyük bir şanssızlık geçirmiştir 
ve şüphesiz ki, her yasa düzelmeye belki mahkûm 
olacaktır. Ancak bir yasayı düzeltirken, yenisini ek
lerken birden bire aşırı bir hareketle bu işin üze
rine gitmek de doğru olmaz. Bugün denizi kirleten 
fabrikalar milyonlarca balıkları tükettiği gibi, insan
larımıza da zarar vermektedir; ama bunun cezası 500 
liradır. Belki bu değişecek; ama şimdi orman içeri
sindeki toplumun daha sosyal sorunlarını halletme
mişiz. Belki bir kıl keçisine bir yer verilir yahutta or
manın dışına bu aktarılır da, gidemeyeceği bir şekle 
getirdikten sonra bu Yasa Tasarısını getirirsek bugün 
fevkalade anlamlı olur. Aslında getirilmiş olan Ta
sarı, getirilmiş olan maddeler cidden güzel bir şekil
de birbirini izlefken, bazı tenakuzlar ve bazı haki
katen bu gibi hatalar yapılmaktadır. 

Bizim Yasayı yenilememiz, maddeleri değiştirmemiz 
çok zor olmayacaktır. Bugünün şartlarına bence uy
gun değildir. Sayın Âyanoğlu'nun önergesini fevkala
de buluyorum; desteklemenizi rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Diriçer. 
Sayın Komisyon... 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; şu hususu arz etmek 
isterim : Bundan önceki maddelerde, sayın üyeleri
mizin gördükleri gibi, mutlak orman içerisinde ot
latma izni bağlanıyordu. Herhangi iki-üç ağacın ol
duğu veya makilik bir arazide otlatma zaten izne 
bağlı değil. Anayasamıza göre bilim ve fen bakımın
dan orman olmayan yerler orman rejimi dışına çı
karılacaktı. Buralarda herhangi bir izin veya bir ceza 
mevzubahis değil. 

Buradaki getirilen, tedvin edilen maddede doğ
rudan doğruya korunması lazım gelen verimli ve pro-
düktif orman sahalarına münhasır bir maddedir. O 
bakımdan, tabiî olarak mutlak verimli, prodüktif olan 
ve korunmaya ihtiyaç bulunan orman sahasına da 
sayın üyelerimiz müsaade etsinler herhangi bir hay
van sokmayalım. Bu memleketin ormana ihtiyacı var. 

Saygı ile arz ederim efendim; önergeye katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz. 
ıSayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ RÜSTEM KAPTAN - - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
RECAİ DİNÇER — Bir soru sorabilir miyim Sa

yın Bakan? 
BAŞKAN — Mümkün değil önerge üzerinde Sa

yın Dinçer Madde üzerinde sordum; var mı dedim, 
ondan sonra önergeye geçtim. 

Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 38 inci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 39. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

96 ncı maddesıi aşağıdaki şekilde değiştiriknıiştir. 
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Madde 96. — Bu Kanunun 20 noi ve 21 inci 
maddesinde yazıılı hükümlere aykırı 'hareket edenler 
beş bin likadan aşağı olmamak üzere hafif para ceza
sıyla cezalandınlır. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayım Hükümet; bir açıkla
manız?.. Yok. 

Soru souımalk isteyen sayın üye?.. Yok. 
39 uncu maddeyi Koimisyomdan geldiği biçimliy

le oylarınızla sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde !kabul edıiümiişCir. 

40 inci maddeyi ökultuyorum. 
MADDE 40. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

97 noi maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 97. — Fıkra 1 - Devlet çekici ile damga
lanan ağaçları keserken 'bu damgayı orman idaresıim-
ce tetspiıit edilen sekide dip kütükte bırakmayanlarla 
damgalı ağaçları tespit edilen hadde nazaran daha 
yüksekten kesenler, kesilen ağaçların miktarı göz 
önünde bulundurularak beşbin liradan aşağı oılma-
mak üzere hafif para cezaisi ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzeninde söz (isteyen 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetlin (bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
40 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi ökultuyorum. 
MADDE 41. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 98. — 31 inci, 32 noi ve 33 üncü madde 

bük'ümledne göre, köylülere zatî ihtiyaçları ille köy 
müşterek ihtiyaçları için verilen orman emvalini; ye
rinde kuilammayıp her ne surette olursa olsun elden 
çıkaranlar, bunları veriliş gayesine uygun Iku'Manma-
yanlar, orman idaresinden izlin lalımadan imal edil
mek gayesiyle de olsa 'başjka yere götürenler, 'kul
landıktan sonra haliyle veya yıkarak enlkaz halinde 
elden çıkaranlar veya 35 inoi maddede belirtilen em
vali aldığımdan 'itibaren bir yıl içerisinde yapı siste
mine uygun inşaat yapmayarak hu emvali elden çı
karanlar ile bu maddede belinden her türlü emvali 
her ne surette olursa olsun alan veya kabul edenler, 
iki aydan aşağı olmamak üzere hapis ve ombeşbin 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla ce-
zailandırılırlar. 

ihtiyaç iç/in verilmiş yakacaklarda da bu madde 
hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı eylemleri işleyenle
rin her birinden ayrı ayrı, ısuç 'konusu emvalim rayiç 
değerinin iki /misli tazminat olarak alıinır. 

BAŞKAN — 41 inci nnadde üzerinde söz isteyen 
sayım üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetlin ibir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayım üye?.. Yok. 
Sayın Âyanoğlu'nun bu maddeyle İlgili bir öner

gesi var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan Orman Kanunumun 41 inci 
maddesiyle değiştirilen 98 inoi maddenin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederimi 

Nurettin ÂYANOĞLU 
«Madde 98. — 31 inoi, 32 nci ve 33 üncü mad

de hükümlerine göre, köylülere zatî ihtiyaçları iie 
köy müşterek ihtiyaçları için verilen orman emvali
ni; yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun 
elden çıkaranlar, bunları veriliş gayesine uygun kul
lanmayanlar, orman idaresinden izin almadan imal 
edilmek gayesiyle de olsa başka yere götürenler, bu 
maddede belirtilen her türlü emvali her ne surette 
olursa olsun alan veya kabul edenler, iki aydan bir 
sene kadar hapis ve bin liradan beşbin İraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı eylemleri işleyenlerin 
her birinden ayri ayrı, suç konusu emvalin rayiç- de
ğerinim iki misli tazminat olarak alınır.» 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu; bir açıklamanız 
olacak mı? 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Evet Sayım Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayım Başkan, 

muhterem arlkadaşllarıım; 
Görüşmekte olduğumuz 41 inoi maddeyle değiş-

üirü'len 98 inoi maddede şöyle bir hüküm var; «... köy
lülere zatî ihtiyaçları ile köy müşterek ihtliyaçlan 
için verilen orman emvalini; kullandıktan sonra ha
liyle veya yıkarak enkaz halinde elden çıkaranlar ve
ya 35 imci maddede befotilen emvali aldığından iti
baren bir yıl içerisinde yapı sistemline uygun inşaat 
yapmayarak...» denmekte ve madde devamı etmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kullanılan bir kereste ve 'emval ne zamana kadar 

satılmayacaktır veya elden çıkarılmayacaktır? thti-
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yacı olan bir şahıs; evinin bir kısmını tamir ettirse, 
5 - 10 yıl sonra evini tamamen yıkıp, yerine yenisi
ni yapsa ve bu evin enkazını da satsa, bu maddeye 
göre cezalandırılacak mıdır? 

Ayrıca, herkesin malî gücü bir midir ki?.. Bir ev 
yapmaya başlayan şahıslardan biri evini altı ayda, 
bir senede yapar, diğeri iki senede bitirir. Evini bir 
senede yapmayarak, bu emvali elden çıkaranlar hapis 
cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yani, bu emvali sat-
masa bile, bir yıl içinde bu inşaatı yapmayı mecburî 
kılan bir hüküm getirilmiş. 

Sonra, burada bir fıkra var, ben bunu pek anla
yamadım; «İhtiyaç için verilmiş yakacaklarda da bu 
madde hükmü uygulanır.» denmektedir. Köylünün or
mandan zatî ihtiyaç olarak aldığı yakacağı da bir yıl 
içinde elden çıkarması gibi bir durum mu vardır? 

Ben bu konuların; yani bu bahsettiğim «... kullan
dıktan sonra haliyle veya yıkarak enkaz halinde el
den çıkaranlar veya 35 inci maddede belirtilen em
vali aldığından itibaren bir yıl içerisinde yapı sistemi
ne uygun inşaat yapmayarak bu emvali elden çıka
ranlar.» ibaresiyle «İhtiyaç için verilmiş yakacaklarda 
da bu madde hükmü uygulanır.» ibaresinin metinden 
çıkartılmasını teklif etmiş bulunuyorum. 

Yalnız, bu önergemde, «İki aydan aşağı olmamak 
üzere» olacakken, «İki aydan bir seneye kadar» diye 
bir yanlışlık yapmışım; özür dileyerek onu da bu şe
kilde düzeltirim ve önergemin kabulünü saygılarımla 
arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Âyanoğlu'nun önergesinin lehinde, aleyhin

de söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon; buyurun efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; önergeye katılamıyoruz. 
Şöyle bir durum var : 

Efendim, zatî ihtiyacı karşılanan şahısların, bu 
ihtiyacı kullanma amacına paralel olarak kullanma
ları şarttır. Aksi takdirde bu emval kaçağa girer. Bu 
emvali ev, samanlık veya başka bir binada kullandığı 
zaman; dileyelim ki, 25 veya 30 sene önce yaptırdığı 
bir binayı yıktı. O takdirde bunun kerestesi kullanıl
mayacak durumdadır, zaten bunu satamaz. Ama, zatî 
ihtiyacı aldı; fakat plana ve programa uygun bir yapı 
yapmadı ve bir sene sonra da yıkmak durumunda 
kaldı. Bunun kerestesi ve emvali daha yenidir; satma 
ve kaçağa gitme ihtimali vardır. Madde bunu önleye
cektir ve caydırıcı durumdadır. 
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Yalnız, şuna katılırız; «ihtiyaç için verilmiş yaka
caklarda da bu madde hükmü uygulanır.» ibaresinin 
çıkmasını Komisyonumuz benimsemektedir, önerge
nin diğer tarafına katılamıyoruz Sayın Başkanım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim efendim. 
Sayın Hükümet; önergeye katılıyor musunuz? 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Önergeye katılamıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Fıkranın çıkmasına katılıyor musu
nuz? 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Fıkranın çıkmasına ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu; Komisyon ve Hü
kümet sadece ikinci fıkranın çıkması hususuna katı
lıyor, diğerlerine katılmıyor. Önergenizi bu biçimde 
düzeltecek misiniz, yoksa oylayalım mı? 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan; ay
rı ayrı oylarsanız olur. 

BAŞKAN — Zaten oylayacağız; önergeniz ka
bul edilmezse, Komisyon her zaman yeni bir teklif 
getirebilir. 

Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; Komisyon ve Hükümet, 41 inci 
maddede yer alan 6831 sayılı Orman Kanununun 
98 inci maddesinin ikindi fıkrasının madde metnin
den çıkarılmasını istemektedir. Bu fıkra çıkarılmıştır. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; son fıkranın ilk cüm
lesindeki «Yukarıdaki fıkralarda yazılı» ibaresi de, 
«Yukarıdaki fıkrada yazılı» şeklinde olacak. 

AKİF ERGINAY — Sayın Başkan; müsaade 
ederseniz ben de redaksiyonla ilgili bir şey söyleye
ceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGINAY — Birinci satırdaki, «31 inci, 

32 nci ve 33 üncü madde hükümlerine göre» ibare-
sindeki «madde» kelimesinin «maddeler» olması ge
rekir. Çünkü, üç madde vardır. Tek madde şeklinde 
konması pek yanlış sayılmaz; fakat öbürü Türkçeye 
daha uygun olur. 
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BAŞKAN — Efendim, sıfat olarak kullanıldığı 
söyleniyor yan taraftan. «Maddeler hükümlerine gö
re» değil de, «madde hükümlerine göre» şeklinde; iki 
çoğul da yan yana gelmiyor ve sıfat oluyormuş. Bu 
nedenle «madde hükümlerine göre» olarak kalıyor. 

Yalnız, yukarıda geçtiğimiz maddelerde hep «ceza
landırılır», «cezalandırılır» biçiminde geliyor, bura
da «cezalandırılırlar» biçiminde geçiyor. Onu da «ce
zalandırılır» şeklinde düzeltmemiz olabilir mi efen
dim? 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Olabilir efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 41 inci maddeyi yapı
lan bu değişikliklerle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 42. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 99. — 37 nci madde gereğince verilen izin

lerde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet etmeyen
ler beşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif para 
cezası ile cezalandırılır. 

BAKSAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir açık
laması?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
42 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 42 nci madde kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 43. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 100. — 41 inci madde mucibince her çe

şit orman mallarını nakliyesiz veya damgasız olarak 
nakledenler 108 inci madde gereğince cezalandırılır. 

Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, odun, 
kömür vesair orman mahsullerini taşıyanların mal
ları kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü 
maddede gösterilen şekilde alıkonulur. Kaçak olmadığı 
ve nakliyesinin yenilenmediği tahakkuk ederse alıko
nulan mallar derhal taşıyana teslim edilerek nakliyesi 
verilir. 

Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 108 inci madde 
hükmü tatbik olunur. 

Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapan
lar veya ormandan kesilen ağaçlardan yapılacak dam-

j gaya tabi orman emvalini damgasız olarak orman 
idaresinin istif yerlerine götürenler beşbin liradan aşa
ğı olmamak üzere hafif para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Sayın Gürtan. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım, bura

da bir anlam kargaşası var gibi geldi bana. Şimdi 
bunu arz ediyorum. Sayın Komisyon katılırsa belki 
c'aha lojik hale gelir cümle. Bu konuda önerge vere
medim. 

Madde 100 şöyle diyor : 
«41 inci madde mucibince her çeşit orman mal

larını nakliyesiz veya damgasız olarak nakledenler..» 
Sanki 41 inci madde her çeşit orman mallarını nak
liyesiz ve damgasız nakletmeye izin veren bir mad
deymiş gibi bir anlam çıkıyor. Halbuki o madde, her 
çeşit orman mallarını, nakliyesiz ve damgasız taşıma
yı yasaklayan, meneden bir maddedir. 

Böyle olduğunda bu maddeyi ya şu şekilde; «41 
inci maddede sözü edilen orman mallarını nakliye
siz veya damgasız olarak nakledenler 108 inci mad
deye göre cezalandırılır» veya «41 inci madde hü
kümlerine aykırı davrananlar ile her çeşit orman 
mallarını nakliyesiz veya damgasız olarak nakleden
ler...» diye eğer maddeyi tedvin edersek, bu yanlış ifa
de düzeltilmiş olur. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Bu konuda Sayın Komisyon ve Hükümetin görü

şünü rica ediyorum. 
TARIM VE ORMAN, KÖY IŞLERÎ VE KOO

PERATİFLER. KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; 6831 sayılı Kanunun 
eski şeklinde de bu aynen bu şekilde idi. 

Sayın Gürtan'ın teklifinden; «her çeşit» kelimele
rini çıkararak cümlenin «41 inci madde mucibince 
orman mallarını nakliyesiz veya damgasız olarak 
nakledenler 108 inci madde gereğince cezalandırılır.» 
şeklinde değiştirilmesini Yüksek Heyetin tasvibine 
sunarız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gürtan aynı şeyi söylemedi
ler zannederim. Bir daha tekrarlasınlar belki daha 
iyi anlaşılır. 

Sayın Gürtan fıkra olarak okuyun, buyurun efen
dim. 

HAYATI GÜRTAN — «41 inci maddeye aykırı 
o<arak her çeşit orman mallarını nakliyesiz veya dam-
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g^sız nakledenler 108 inci madde gereğince cezalan- ı 
dirilir.» şeklinde olmasını teklif ediyorum efendim. I 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun görüşünü rica I 
ediyorum. I 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Aynen katılıyoruz Sayın Başkanım. I 

Bir de son fıkranın ikinci satırında, «Kesilen I 
ağaçlardan yapılacak damgaya..» cümlesinde «yapı- I 
lacak» kelimesinin çıkarılmasını; «Kesilen ağaçlar- I 
dan damgaya tabi orman emvali...» şeklinde olmasını I 
istirham ediyoruz Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Efendim, cümleyi okuyorum : «41 I 
inci maddeye aykırı olarak her çeşit orman mallarını I 
nakliyesiz veya damgasız nakledenler 108 inci mad- I 
de gereğince cezalandırılır.» I 

Ayrıca, son fıkradan da «yapılacak» kelimesini I 
çıkararak cümleyi düzenliyoruz efendim. I 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye I 
var mı efendim?.. Yok. I 

43 üncü maddeyi yapılan bu değişiklikle oyları- I 
niza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 43 I 
üncü madde kabul edilmiştir. I 

44 üncü maddeyi okutuyorum. I 
MADDE 44. — 6831 sayılı Orman Kanununun I 

101 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. I 

Madde 101. — Fıkra 1 ve 2 - «Yazılı olarak ya
pılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 50 inci 
maddede yazılı işaretlerle ormanların hudutlarını bel- I 
li etmeyen hususî orman sahipleri yirmibeşbin lira
dan aşağı olmamak üzere hafif para cezasıyla ceza- I 
landırılır. I 

Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra bir I 
yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise otuz-
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla I 
cezalandırılır. I 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
44 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

45 inci maddeyi okutuyorum : -
MADDE 45. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

102 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. J 
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Madde 102. — Fıkra 1 - «51 inci madde gereğin
ce tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenaj-
man planlarında ormanın imarı, genişletilmesi, ağaç
landırılma yapılması, hastalık ve haşerelerle mücadele 
edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen işleri plan 
dairesinde ve verilen müddet içinde yapmayan ve ge
rekli tedbirleri almayan orman sahipleri onbeşbin li
radan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ile ce
zalandırılır. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
45 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

46 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 46. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 103. — 67 nci madde hükümlerine muha

lif hareket edenler 3 bin liradan aşağı olmamak üze
re; Devlet veya her kime ait olursa olsun yeniden or
man yetiştirme veya orman boşluğu ile düşük, dev
rik ve heyelan gibi hallerle meydana gelen açıklık
ları doldurmak ya da satış maksadıyla işlenen saha
larda geçici olmak kaydıyla yapılan tohumlama alan
larıyla fideliklere herhangi bir şekilde veya hayvan 
sokulması veya girmesi suretiyle zarara sebebiyet ve
renler; beşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 46 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen üyemiz?.. Yok. 
46 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 46 nçı madde kabul edlim'iştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 47. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

104 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyen
ler bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Hükümet, bir diyeceğiniz var 
mı efendim?.. Yok. 
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47 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
47 nci madde kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 48. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

105 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 105. — Fıkra 1 ve 2 - 69 uncu maddeye 
göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndür
mek için yetkili memurlar ve orman teşkilatı tara
fından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına ve
ya mahallî mutat vasıtalarla ilan edilmesine rağmen 
orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina eden
ler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yap
mayanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafından 
beş'bin lira para cezası verilir. 

Ancak bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren on-
beş gün içinde ilgililer mahallî Sulh Ceza Mahkeme
sine itirazda bulunabilir. Bu itiraz evrak üzerinde 
incelenir, bu konuda verilen kararlar kesindir. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Sayın Âyanoğlu, Sayın Erginay. 

Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Evvelki Kanunda da bu aynen olmasına rağmen, 

benim tereddüt ettiğim bir konu var. Sayın Komis
yon veya Hükümet tarafından açıklanırsa ileride tat
bikatta yararlı olacağı kanaatindeyim : Yangın sön
dürmek için yetkili memurlar ve orman teşkilatı ta
rafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına 
veya mahallî mutat vasıflarla ilan edilmesine rağ
men orman yangınını söndürmeye gitmeyen, çalış
mayan kaymakam ve valiler tarafından cezalandırı
lıyor., 

Şimdi bu mutat vasıtalarla emroluyor; şifahî mi 
emrolunuyor?.. Mutat vasıtalarla; belediyenin hopar
löründen, bütün halk bugün falan yerde orman yan
gını var, herkes gidecektir, dendi ve halkın yarısı git
medi. Bunların hepsine beşer bin lira ceza mı veri
lecektir? Bu konunun açıklığa kavuşturulmasında 
fayda vardır. Mutat vasıtalar nedir? Emrolunma ne 
şekilde yapılacaktır? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Komisyon? 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, bu değişiklik maddesi 
eski Kanunda da vardı. Halihazırdaki uygulama hak

kında, eğer müsaade ederseniz Hükümet Temsilcisi 
buna cevap versinler efendim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Sayın Hükümet, 'buyurun. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ RÜSTEM KAPTAN — Sayın Başkanım; 
Bir yerde ormanlarda yangın çıktığı zaman, Or

man Kanunun diğer maddelerinde o yangına gidecek 
olan mükellefler vardır. Yoksa şehirlerdeki belediye
lerin hoparl'örleriyle ilan edilmek suretiyle şehirdeki 
kimselerin dükkânlarını kapatarak yangına gitmesi di
ye bir konu yok. Mükellef o'lan orman köylüleridir. 
Kendilerine memurlarımız tarafından bu yangının 
mevcut olduğu belirtilir, onlara duyurulur. Esasında 
zaten o civarda olan orman köylüleri yangını ken
dileri görürler ve bazen hiç duyurmadan da yangın 
söndürmeye kendileri gidebilirler. 

Bu bakımdan, mutat vasıtalardan, maksat bura
da, bunlara herhangi bir şekilde şifahi olarak da du
yurma anlamına gelebilir. Bu tatbikatta daha ziyade 
o köyün idare heyeti ve muhtarına söylenir, muhtar 
kendi usullerine göre bu köylülere yangının mevcut 
olduğunu, nerede olduğunu duyurur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, buradan kı

saca arz etmek isterim. 
Bana göre böyle bir hüküm Anayasa bakımın

dan pek yerinde olmuyor. Neden bir evin yanması 
sırasında halkı davet etmiyoruz yangını söndürmeye 
de, orman yangınına davet ediyoruz?.. Tabiî, «Or
man başkadır» diyeceksiniz; fakat aslında böyle bir 
emir verildikten sonra, yahut böyle bir ricada bulu
nulduktan sonra dahi. bir ceza verilmesi haksızlık
tır. İtiraz edecek; efendim ben o sırada hastayım, 
yahut da çok büyük bir işim vardı, annem hastaydı, 
babam hastaydı... 

Bu itibarla, böyle uygulanması belki de müm
kün olmayan hükümleri buraya koymakta fayda yok. 
Fakat mahallî teşkilat; valisi, kaymakamı, nahiye 
müdürü yahut ocak başkanları halkı davet ederler 
deyip, onlardan ricada bulunurlar deyip ceza koy
mamak gerekir. Bu şekilde Anayasaya da uygun 
olur, 

Eski Kanunda da vardı diyorsunuz; ama eski Ka
nunun Anayasaya uygunluğu bakımından bir iddia 
olmuş mudur bilinmez; fakat bugünkü şekliyle haki
katen, gelmediği takdirde zaten uygulayamayacağınız 
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bir hükmü 'bence buraya koymak yerinde olmaz. 
Değiştirilmesini uygun bulurum; ama tabiî bir önerge 
vermiyorum efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
'BAŞKAN — Teşe'kkür ederim Sayın Erginay. 
M. FEVZt UYGUNER — Uygulama açısından 

bir açılama yapmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Şimdi bu madde eski Kanunda da var ve lüzum

lu bir maddedir. Uygulaması nasıl olmakta, onu açık
lamak isterim : 

Şimdi bir köyün bölgesinde bir orman yangını 
çıkıyor ve orman idaresi mensupları muhtarlık vası
tasıyla veya kendileri onu köyün imkânları içerisin
de, ki genellikle tellal vasıtasıyla halka duyururlar. 
Genellikle halkımız bu konuda çok hassastır, yardı
ma koşarlar; fakat bunlar arasında kahvehanede oyun 
oynamayı tercih edenler çıkmakta veya sağda solda 
oturup kılı kıpırdamayanlar çıkmakta, tşte bu ilan 
keyfiyetinden sonra kahvehanede oyun oynayıp bu 
yardıma koşmayı reddedenler veya cami avlusunda 
oturup dedikodu yapmakla vakit geçirenler bulunur, 
yakalanır ve gitmedikleri tespit edilirse, bunlar hak
kında bu hüküm uygulanacaktır. 

Uygulama bu şekilde olmaktadır. Saygıyla arz 
ederim-

iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, bir görüşünüz var mı efen

dim? 
TARİM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; 

Bu maddenin ana rulhu şöylece izah edilebilir : Bir 
yerde, bir köyde bir yangın çıktığı zaman, o köylü 
yangını söndürmede mükelleftir. Çünkü ormanın ya
kınındadır ve ondan faydalanmak durumundadır. 

Eğer bu yangını söndürmede herhangi bir çabası 
olmazsa, bu yangın herhangi bir kötü düşüncenin so
nucu da çıkmış olabilir, (özellikle tarla açma veya 
başka bir şey.) Bu bakımdan bu mükellefiyeti bura
da getirmek mecburiyeti vardır. Aksi takdirde yanı 
başında, 1 kilometre yakınında orman yanarken köy
lü hiçbir zaman seyretmez; bu da zaten karakterine 
uygun bir durum değildir ve bunu söndürmeden de 
köylü vazgeçmez efendim. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 48 inci madde üzerinde herhangi 

'bir önerge yoktur. Bu nedenle 48 inci maddeyi Ko
misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 48 inci mad
de 'ka'bul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 49. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 107. — 74 üncü maddede gösterilen ted

birlere riayet etmeyenler beşbin liradan aşağı olma
mak üzere hafif para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Hükümet, bir diyeceğiniz var 
mı?.. Yok. 

49 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Kabul etme
yenler... 49 uncu madde ka'bul edilmiştir. 

50 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 50. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

108 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 108. — Fıkra 1 ve 2 - Orman mallarının, 
kanunsuz olarak kesildiğini, taşındığını veya top
landığını bildiği halde taşıyanlar, biçenler, işleyen
ler, ka'bul edenler, kullananlar, satanlar, satın alan
lar veya bulunduranlar bir aydan bir seneye kadar 
hapis ve onbeşbin lira ağır para cezası ile cezalan
dırılır* 

1 inci fıkrada yazılı fiillerin ticarethane sahibi ol
sun olmasın her türlü orman ürünü ticareti ile uğ
raşanlarla, kâr maksadıyla aldıkları orman mallarını 
işleyerek her ne şekilde olursa olsun alet ve eşya ha
line dönüştükten sonra satanlar tarafından işlenmesi 
halinde bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüzel-
li'bin lira ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Erdem. 

SADİ ERDEM — Efendim, burada «bildiği hal
de «tabiri var. Bilmediğini iddia ederse ne olacak? 

BAŞKAN —. Soralım efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Erdem'in sorusuna cevabı

nızı lütfedin efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; 
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Bu eski Kanunda da aynen olduğu için, «bildiği 
halde» kelimesi oradan; yani eski Kanunda olduğu 
şekilde girmiştir; ama Sayın Erdem'in bir önerisi var
sa..* 

BAŞKAN — Efendim açıklama istiyor. Yani Ce
za Hukukundaki kast unsurunu sormak istiyor Sayın 
Erdem aslında. Yani mesele odur; «bildiği halde ta
şıyan» demek, orada kastı var mıdır, yok mudur... 
Kastı vardır demektir. Yoksa zaten mesele yoktur. 

Diğer bütün kanunlarda kast unsuru ceza huku
kunda en önemli unsurdur tabiî. 

Sayın üyeler; 50 inci madde üzerinde başka soru 
sormak isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Efendim; Sayın Divan Üyemiz Çakmakçı, «Ta
rafından işlenmesi halinde» gibi bir ibare var diyor; 
ama bu «Satanlar tarafından işlenmesi halinde»dir. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Ama, «Cezalan
dırılır» olmaz. 

BAŞKAN — «Halinde cezalandırılır» şeklinde. 
Cümle biraz ters oluyor diyorlar. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Satanlar cezalan
dırılır.., 

ıBAŞKAN — «Veya bunu işleyenler, satanlar ce
zalandırılır» olur da «İşlenmesi halinde cezalandırı
lır»..., 

AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkanım, redaksi
yon için bir şey arz edecektim. 

'BAŞKAN — Bu da redaksiyon da Sayın Ergi-
nay; sizde söyleyin de ikisini de nazarı itibara ala
lım* 

AKİF ERGÎNAY — Efendim; ikinci fıkranın 
başındaki (1) yazı ile olması gerekir, çünkü birinci 
fıkranın başında (1) yoktur. Bu itibarla bunun «Bi
rinci» şeklinde yazı ile yazılması lazımdır. Eğer, bi
rinci fıkranın başında (1) rakamı olsaydı, o zaman 
buradaki «Birinci fıkra» ibaresinde (1) i koymakta 
fayda vardı. Yani şekil itibarıyla (1) yokken onu, «(Bi
rinci» kelimesini rakamla belirtmek doğru olmuyor. 
Bunu doğrudan doğruya, «Birinci» kelimesi şeklinde 
yazı ile yazmak lazımdır. Yukarıdaki fıkrada (1) di
ye bir şey yok; (1), (2), (3) diye numaralanmış de
ğildir. En iyisi burada «Birinci fıkrada» demek la
zımdır. 

BAŞKAN — Evet, ya «Yukarıdaki fıkrada» de
rnek lazım, yahut «Birinci fıkrada» demek lazım. 
Onu düzeltelim efendim, yazı ile yazalım. 

İkinci fıkrada, «Birinci fıkrada yazılı fiillerin ti
carethane sahrbi olsun olmasın» diyerek başlayan 
bölümünden sonra «... alet ve eşya haline dönüştükten 

sonra satanlar tarafından işlenmesi halinde» diyerek 
devam ediyordu. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım; «Satan
lar tarafından işlenmesi halinde» ibaresinde üç söz
cük çıkarılırsa metin çok anlamlı hale geliyor. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz efendim bir de 
ben bakayım da. Ayrıca Komisyondan da soracağız. 

Sayın Komisyon, bu ikinci fıkradaki bazı keli
melerin çıkması isteniyor efendim, dikkatle bir ba
kalım... 

Efendim konu şu; 
«Birinci fıkrada yazılı fiillerin ticarethane sahi

bi olsun olmasın, her türlü orman ürünü ticareti ile 
uğraşanlarla kâr maksadıyla aldıkları orman malla
rını işleyerek her ne şekilde olursa olsun alöt veya eş
ya haline dönüştükten sonra satanlar..» Bunlar birkaç 
tane unsur oluyor. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMitSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — «Dönüştürüp satanlar» şeklinde orayı 
düzenlesek Sayın Başkanım; «Alet ve eşya haline 
dönüştürüp satanlar» şeklinde veya «Dönüştürdük
ten sonra satanlar» şeklinde olsun. 

AKİF ERGİNAY — «Satanlar bir seneden beş 
seneye kadar hapis» şeklinde oluyor. 

'BAŞKAN — Bu, «Tarafından işlenmesi» ne ölü
yor? 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Onu çıkartalım efendim. Biz, Sayın Ada
let Komisyonunun görüşüne uymuştuk. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner Adalet Komisyonu 
Başkanı olarak belki bir açıklama yapabilirler; cüm
le belki düzgün hale gelebilir. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım; 
Burada, «Birinci fıkrada yazılı fiillerin» kelime

sinden sonra bir Virgül konursa, o takdirde mesele 
hallediliyor. 

«İBİrinci fıkrada yazılı fiillerin, ticarethane sahibi 
olsun olmasın her türlü orman ürünü ticareti ile uğ
raşanlarla, kâr maksadıyla aldıkları orman mallarını 
işleyerek her ne şekilde olursa olsun âlet ve eşya ha
line dönüştükten sonra satanlar tarafından işlenme
si halinde...» Yani fiillerin işlenmesi halinde... 

BAŞKAN — Doğrudur Sayın Uyguner, oraya bir 
virgül konulduğu takdirde «Birinci fıkrada yazılı fiil
lerin, şunlar tarafından işlenmesi halinde...» Şimdi 
anlaşılır hale geldi efendim. Bir virgülle bu konu an-
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laşılır hale gelmiştir. «Birinci fıkrada yazılı fiillerin, 
şu, şu, şunlar tarafından işlenmesi halinde...» şeklin
dedir ve cümle düzgündür. Bir virgülle düzelmiştir. 

Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 50 inci maddeyi bu virgül ilavesi 

ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 50 inci madde kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 51. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 109. — Ağaçlarda bulunan resmî damga 

ve numaraları bozanlar ve orman hudutlarındaki tak
simata mahsus işaretleri ve levhaları ve orman ka
dastrosunda sınır noktalarını gösteren sabit taş veya 
beton kazıkları, ormanlardaki otlak, yaylak ve kışlak
ların sınır işaretlerini kıranlar, kaldıranlar, belirsiz ha 
le getirenler, yerlerini değiştirenler ile 116 nci mad
deye aykırı hareket edenler, bir aydan bir seneye ka
dar hafif hapis ve beşbin liraya kadar hafif para ce
zası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

51 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
51 inci madde kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 52. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 112. — Bu Kanunla yasaklanan fiillerin 

işlenmesi yüzünden husule gelen zarar için istek ha
linde ayrıca gerçek zarar esası üzerinden tazminata 
da hükmedilir. 

Gerçek zarar, rayiç değer dışında kalan hallerde 
suç işlenmesi yüzünden idarenin uğradığı tüm zarar
ları içerecek ve ormanların korunması ve idaresi için 
teşkilat masraflarını, halin icaplarına göre mahrum ka
lınan kârı da kapsar biçimde aşağıdaki fıkralarda be
lirtilen yöntemle hesap edilecek olan değerdir. 

Suça konu orman emvali, ağaçtan elde edilmiş 
ise suçun işlendiği yere en yakın orman satış istif 
yerinde, suç konusu orman mahsulü emvalin bir ev
velki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık artır
malı satışlarda aynı cins ve türdeki emval için beli
ren satışlar ortalamasından, bu tür emvale ait o dö
nemde yapılmış kesim, sürütme, taşıma ve istif gider
lerinin çıkarılmasından sonra tespit olunacak birim 
fiyat üzerinden gerçek zarar hesap edilir. 

iSuç konusu fidan ise, yıllık genel ortalama hacim 

artım ve idare süresi yaşındaki ağaç adedinden istifa» 
de etmek veya fidan yaşını esas tutmak suretiyle 
bulunan birim miktarı, yukarıdaki fıkraya göre tes
pit edilen tomruk satış fiyatı ile çarpılarak gerçek za
rar bulunur. 

Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile öl
çülebilecek diğer her türlü oman emvali, gerçek 
zarar birim fiyatı ise ikinci fıkra esaslarına göre he
saplanır. 

Orman İşletme 'Müdürlükleri, görev alanları içe
risinde bulunan her ilçe merkezi için ayrı olmak üze
re, bu madde hükümlerine göre ormanlardan elde 
edilebilecek her türlü emval için tazminata esas ola
cak birim değerlerini, her yılın ikinci ayının yirmin
ci gününe kadar bir cetvel halinde tespit ve tanzim 
edip bağlı bulunduğu orman bölge başmüdürlüğüne 
tasdik ettirerek bu cetvelleri ilgili bulundukları ilçe
lerde belediyeler vasıtasıyla ilan ettirip, derhal bi
rer nüshalarını mıntıkasındaki Cumhuriyet Savcılıkla-
rıyla ceza ve hukuk mahkemelerine ve bu davaların 
takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. Bu cet
veller ertesi yılın ikinci ayının son günü akşamına ka
dar geçerli sayılır. Yargı organları bu cetvelleri göz 
önünde bulundurarak tazminata hükmederler. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
52 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 53. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 113. — Bu Kanunla yasaklanan fiilin ağaç 

kesilmesine taalluku halinde ağaç müsadere edilmiş 
olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat ma
hallî rayice göre hesaplanır. 

Mahallî rayiç; 112 nci maddenin üçüncü fıkra
sındaki esaslara göre, kesim, sürütme, taşıma ve istif 
giderleri düşülmeden bulunacak ortalama birim de
ğerine bu malın en yakın ilçe veya il merkezindeki 
satış yerine kadar nakilleri için yapılması gerekli 
masraf ile bu yerlerdeki satıcı kârının eklenmesi su
retiyle elde edilecek bedeldir. 

112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde 
için de aynen uygulanır. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
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Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var 
mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
53 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçim 

de; yalnız, madde metnindeki «Bu madde içinde» 
ibaresinin, «de» ekinin ayrı yazılması suretiyle; «Bu 
madde için de» şeklinde düzeltilmiş biçimiyle mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabın 
etmeyenler... 53 üncü madde kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 54. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 114. — Her türlü orman suçları ile tah

rip olunan veya yakılan sahalar için, bu Kanunda 
yazılı tazminattan başka ayrıca, ağaç cinsine göre 
cari yıl içindeki mahallî birim saha ağaçlandırma gi
deri esas tutularak ağaçlandırma masrafına da hük-
molunur. 

•BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği
niz var mı?.. Yok. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

54 üncü maddeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 54 
üncü madde kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 55. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

1(1-5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
ıMadde 115. — Devlet ormanları üzerinde her

hangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi 'Maliye ve Ta
rım ve Orman bakanlıklarının iznine bağlıdır. 

BAŞKIAN — 55 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği
niz var mı?.. Yok. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

55 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 55 inci madde kabul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 56. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 116. — ıBu Kanunun il inci maddesinde 

orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan, 
sahipleri aşağıda yazılı şekilde faydalanırlar : -

A) ı(Ç ve E) bentlerinde yazılı yerlerde (D) 
bendindeki şehir mezarlıklarından ve ı(H) bendinde
ki her nevi meyvalı ağaç ve ağaççıklarla örtülü yer
lerden, (fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri ha
riç) sahipleri her türlü zatî ihtiyaçları ve pazar sa
tışları için hiç bir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim 
ve taşıma yapabilirler. 

B) '(F ve G) bentlerinde yazılı yerlerde (D) 
bendinde belirtilen kasaba ve köylerin hudutları 
içerisindeki mezarlıklardan, (H) bendindeki fıstık 
çamlıkları ve palamut meşelikleri sahiplerinin zatî 
ihtiyaçları ve pazar satışları için yapacakları kesim
ler; keşif, damga ve nakliye muamelelerine tabi olup, 
bu yerlerden pazar satışları için faydalanacak olan
lardan idarenin yapacağı masraflar peşin olarak tah
sil edilir. Bu muamelelerin şekil ve esasları Tarım 
ve Orman Bakanlığınca tespit olunur. 

Bu hükme aykırı hareket edenler, bu kanunun 
109 uncu maddesine göre cezalandırılmakla bera
ber emval müsaadere olunur. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

TARIM VE ORMAN, KÖY ÎŞLERÎ VE 
KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Sayın Başkanım, maddenin 
(A) bendinin birinci satırında yer alan «f(Ç ve E) 
bentlerinde yazılı yerlerle» ibaresi, «f(Ç ve E) bent
lerinde yazılı yerlerden» şeklinde düzeltilerek bu 
ibareden sonra virgül konacak. Yine aynı şekilde, 
maddenin (B) fıkrasının birinci satırında yer alan 
«(F ve G) bentlerinde yazılı yerlerle» ibaresi, «(F ve 
G) bentlerinde yazılı yerlerden» şeklinde düzeltile
rek bu ibareden sonra virgül konulacak. 

Ayrıca, ı(lB) bendinin dördüncü satırında yer 
alan «...ve palamut meşelikleri» ibaresini, «...ve pa
lamut meşeliklerinden» şeklinde düzelterek bu iba
reden sonra da virgül koyuyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
Sayın üyeler; Sayın Komisyon, 56 ncı madde

nin (A) ve 'CB) bentlerinin birinci satırlarında yer 
alan «...yazılı yerlerle» ibaresini, «...yazılı yerlerden» 
şeklinde düzelterek bu ibarelerden hemen sonra 
virgül koyuyor. Ayrıca, (B) bendinin dördüncü sa
tırında yer alan «...ve palamut meşelikleri» ibare
sini de, «... ve pamut meşeliklerinden» şeklinde dü-
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zelterek yine bu ibareden sonra da virgül koyarak, 
maddeyi bu şekliyle önünüze getiriyor. 

56 ncı madde üzerinde soru sormak isteyen sa
yın üye yar mı?.. Yok. 

56 ncı maddeyi, Komisyondan gelen bu düzelt
meyle birlikte oylarınıza sunuyorum. (Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 56 ncı madde kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; 56 ncı maddeden sonra yeni biı 
57 nci madde ilavesine ilişkin Sayın Bayer ve Sa
yın Gürtan'ın bir önergesi var, okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürür
lükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifine, 
«Yönetmelikler» başlığı altında aşağıdaki madde
nin ilave edilmesine müsaadelerinizi saygılarımızla 
arz ederiz. 
Muhsin Zekâi BAYER Hayati GÜRTAN 

«•Yönetmelikler 
Madde 57. — Orman alanlarından her türlü ya

rarlanma karşılığı alınacak bedel miktarlarının tes
pit ve tahsili ile madde hükümlerinin uygulanması 
ile ilgili şekil, şart ve esasları tespit etmek üzere, bu 
Kanunun 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nci maddeleri için 
Tarım ve Orman ile IKöy İşleri ve Kooperatifler 
bakanlıklarınca müştereken 15, 116, 17, 18/1, 19, 
20, 21, 22, 23, 63, 115 inci maddeleri için Tarım ve 
Orman Bakanlığınca; 18/2, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 
112, 113, 114, 116 ncı maddeleri için de, Orman 
Genel (Müdürlüğünce hazırlanan yönetmelikler yü
rürlüğe konulur.» 

BAŞKAN — Sayın Bayer, önergenizle ilgili bir 
açıklamanız olacak mı efendim?.. 

MUHSİN ZBKÂI (BAYER — Evet Sayın Baş
kanım. 

BALKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHStN ZBKÂÎ BAYER — Sayın Başkanım, 

Kanun Teklifinin tümüne baktığımız zaman madde 
başlıklarının olmadığını görüyoruz. Bu nedenle, 
önergemizde madde başlığı olarak teklif edilen 
«Yönetmelikler» teriminin, önergemiz metninden 
çıkarılmasını istirham ediyorum; bir. 

İkincisi de, müzakere ettiğimiz kanun, kanunun 
tümü bakımından, bu Kanun Teklifinin 57 nci mad
desidir; ama bu, '(Hukukçu arkadaşlarla konuştum) 
6831 sayılı (Kanuna da, ek geçici madde olarak gir
mesi lazım geliyormuş; bunu arz ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Yani efendim; buna madde 57 de
ğil, «Ek madde 1' diyorsunuz. Yalnız, bu arada «Bu 
Kanunun» diyorsunuz; ama şu anda 6831 sayılı Ka
nunu değiştiren bir kanun teklifi üzerinde görüşme 
yapıyoruz. O zaman, ek madde 1; «...bu Kanunun» 
şeklinde mi olacak, yoksa «6831 sayılı Kanunun (Şu 
şu şu) maddelerine göre mi çıkarılması lazım gele
cek» diyeceksiniz?.. 

MUHStN ZEKÂt BAYER — Efendim; bun
lar, 6831 sayılı Kanunun değişen maddeleridir. Ya
ni, şimdi yürürlüğe hangi numarayla girecekse, o 
kanuna aittir. 

BAŞKAN — Yalnız, müsaade ederseniz şunu 
öğrenmek istiyorum: Bakınız, şimdi başta diyorsu
nuz ki, «...bu Kanunun 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci 
maddeleri için Tarım ve Orman ile Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlıklarınca müştereken bir yönet
melik»; geçiyorsunuz, «15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 21, 

22, 23, 63» geliyorsunuz, «...115 inci» diyorsunuz; bu 
Kanunun 115 inci maddesi yok ki... 

MUHStN ZEKÂ't BAYER — «6831 sayılı Ka
nunun bu Kanunla değişen maddeleri» şeklinde söy
lememiz lazım. 

BAŞKAN — Ha, o nedenle soruyorum işte; ya
ni 6831 sayılı Kanunun değişen maddelerine mi yö
netmelik istiyorsunuz, bu Kanuna mı istiyorsunuz?.. 

MUHStN ZEKÂİ BAYER — Haklısınız Sayın 
Başkanım, «6831 sayılı Kanunun, bu Kanunla de
ğişen maddeleri» dememiz lazım. 

BAŞKAN — Çünkü, daha sonra 114, 116 ncı 
maddeleri için de var. O bakımdan, bir birlik, bera
berlik sağlamak için önergeyi Komisyona verelim 
ve Komisyonla, lütfen iki-üç dakika içinde bir isti
şarede bulunalım ve buna göre de bu düzenlemeyi 
yapalım Sayın Bayer. 

AKİF ERGİNAY — Sayın (Başkan; maddeye, 
Resmî Gazetede ilan edileceği hakkında da bir ibare 
ilave edilmesi lazım. 

(BAŞKAN — Onu da ilave edelim efendim... 
TARIM VE ORMAN, KÖY ÎŞLERt VE 

KOOPERATİFLER KOMtSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Sayın Başkanım, bu yönetme
lik maddesini yeniden tedvin etmemiz bakımından 
bize beş dakika müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — tşte, beş dakika içinde bunu • he-
mence düzenleyin; çünkü Kanun Teklifi görüşme
leri tamamlanmak üzeredir; beş dakika bekleyelim 
efendim. 
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TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 
KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Yönetmelik maddesi; «Or
man alanlarından her türlü yararlanmak karşılığı 
alınacak bedel miktarlarının tespit ve tahsili ile mad
de hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili şekil, şart V2 
esasları tespit etmek üzere, 6831 sayılı Orman Ka
nunun 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci maddeleri için Ta
rım ve Orman Bakanlığı ile Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlıklarınca müştereken; 15, 16, 17, 18/1, 
19, 20, 2/1, 2'2, 23, 63, 115 inci maddeleri için Ta
rım ve Orman Bakanlığınca; l'8/2, 25, 26, 27, 31, 
32, 33, 112, 113, 114, 116 ncı maddeleri için de Or
man Genel Müdürlüğünce hazırlanan yönetmelikler 
yürürlüğe konulur. IBu yönetmelikler Resmî Gazete
de yayımlanır.» 

BAŞKAN — «Bu, yönetmelikler Resmî Gazete
de yayımlanarak yürürlüğe konulur.» desek, daha 
uygun olmaz mı?.. 

TARIM VE ORJMAN, KÖY İŞLERİ VE 
KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Daha iyi efendim. 

AKİF ERGtNAY — Sayın Başkan, (Resmî Ga
zetede yayımlanmadan önce de yürürlüğe konabi
lir. Bu itibarla bunu ifade etmeye lüzum yok. Ya
yımlanmasını emreden hüküm konduğu takdirde, 
Resmî Gazetede yayımlanır. Eğer .böyle bir hüküm 
yoksa, zaten yürürlüğe girer. Daha evvel koyarlar
sa, beş ay sonra yayımlanabilir. 

BAŞKAN — Bugüne kadar hep öyle yapıyoruz 
ya Sayın Erginay. Oldu efendim, peki efendim. «Yö
netmelikler yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler 
Resmî Gazetede yayımlanır» şeklinde oldu. 

Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, bu sorunu 

birkaç kere dile getirmiştim, hatırlarsınız, tik orta
ya çıkışında Sayın Maliye Bakanımızdan sormuştum. 
«İHer kanun Resmî Gazetede yayımlanacaksa, öngör
düğü zaman o kanun maddesinde mi düzenlenir?..» 
diye, «Evet, Hükümetimizin Anayasanın yönetmelik 
maddesinden anladığı budur» dediler ve o gün görü
şülen kanun tasarısı böyle geçti. Sonra aradan bir 
zaman geçti, başka tasarılar geldi; yanılmıyorsam 
Millî Eğitim Komisyonunun burada esas komisyon 
olduğu bir konuda, aynı sorunu dile getirdiğim de, 
Komisyonumuz, «Her türlü yönetmeliğin Resmî Ga
zetede yayımlanması ayrı bir kanunla düzenlenir, Da
nışma Meclisimizce çıkarılan kanun taşanlarında, 
böyle her maddede düzenlenir diye bir sorun yok

tur.» dediler. Şimdi tekrar aynı sorun ortaya çıkıyor, 
onun için söylüyorum. Onun için, sadece Başkanlık 
Divanımızın dikkatine sunmak için belirtiyorurri, tu
tarlı bir uygulamanın içine girilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Efendim, tabiî Başkanlık Divanı, kendinden bir 

fikir ortaya atmak durumunda değildir. Mevcut mü
zakereler ışığında bir komisyonun getirdiğini Genel 
Kurula sunar, Genel Kurul bazen; biraz evvel ifade 
ettiğiniz gibi, bir biçimde, bazen de bir başka biçim
de kabul buyurursa, Başkanlık Divanının tabiî hatır
latma durumu vardır. Bunun dışında başka bir işlem 
yapması söz konusu olamaz. Bu nedenle, şu anda 
Komisyondan gelen metni okuyorum. «Yönetmelik
ler» diye başlığı yok; değil mi efendim?... 

TARIM VE ORJMAN, KÖY -ÜSLERİ VE 
KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Evet efendim. 

Sayın Başkanım, bir hususu arz edebilir miyim?.. 
Sayın Hükümet Temsilcisinden bir teklif geldi. Üçün
cü satırda «... tespit etmek üzere 6831 sayılı Orman 
Kanununun 2, 7, 8... (devam ediyor) 15, 16, aradaki 
maddeleri için Tarım ve Orman ile Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlıklarınca müştereken..» onu kal
dırıyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Maddeleri içinden» sonra devam 
mı ediyorsunuz maddelere?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 
KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Evet efendim. 

«Maddeleri içinden» itibaren kaldırıyoruz, 12'dea 
sonra virgül konuyor, «15, 116, 17» diye devam ede
cek efendim. 

BAŞKAN — Öğrenmek istediğim konu şudur: 
Yani eskiden Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
varken, şu anda bunu kaldırmak suretiyle, bu Bakan
lığı dışarıda bırakıyorsunuz. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 
KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Evet efendim. Kadrosuyla ve 
diğerleriyle ilgili maddelerdir efendim, lüzum yok, 
K'öy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı fazladan gir
miş oluyor, zaten Tarım ve Orman Bakanlığının gö
revleri arasındadır. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim, bir görüştür. Öner

ge sahibi arkadaşımız iştirak ediyor buna. 
Sayın üyeler, «Ek Madde I» şeklinde bir önerge 

düzeltilmesi yapılmıştır ve bunun başlığı yoktur, öner-
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ge sahibi başlığı kaldırmaktadır. Komisyonla birlik
te mutabakata vardıkları madde de şöyle olmuştur: 
«•Orman alanlarından her türlü yararlanma karşılığı 
alınacak bedel miktarlarının tespit ve tahsili ile mad
de 'hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili şekil, şart ve 
esasları tespit etmek üzere, 6831 sayılı Orman Ka
nununun 2, 7, 18, 9, 10, 11, 12, 15, ılö, 17, >Ü8/1, 19, 
20, 21, 22, 23, 63, 115 inci maddeleri için Tarım ve 
Orman Bakanlığınca, 18/2, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 
112, 113, 114, 116 ncı maddeleri için de Orman Ge
nel Müdürlüğünce hazırlanan yönetmelikler yürürlü
ğe konulur. Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayım
lanır.» şeklindedir efendim. 

KAMER GENÇ — Orman Genel Müdürlüğü, 
yönetmelik çıkarabilir mi efendim?.. Genel müdürlük 
yönetmelik yapamaz. 

'AKİF ERGINAY — Katma bütçelidir, yapar. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 

KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Hükmî şahsiyeti haizdir. Kat
ma bütçelidir, yapar. 

BAŞKAN — «Katma bütçelidir yapar» deniliyor. 
Sayın Bayer, artık herhalde bir açıklamanız olmaya
cak bu durumda. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Hayır efendim. 

(BAŞKAN — önergenin lehinde, aleyhinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet, bu biçimiyle önergeye katılıyorlar. Sayın 
üyeler, Ek Madde l'i düzenleyen önergeye Hükümet 
ve Komisyon katıldığını beyan ettiğinden kesin ola
rak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 

Bunu, Ek Madde 1 olarak Kanun Teklifi içine 
yerleştirilmesi hususunu ve bunu, bu madde biçimiy
le oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

57 ne i maddeyi okutuyorum efendim. 
MADDE 57. — 6831 sayılı Orman Kanununa 

1744 sayılı Kanunla Eklenen ve 1906 sayılı Kanunla 
değiştirilen Ek 3 üncü maddesinin A fıkrasının c 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 3. — A - c) 6831 sayılı Orman Ka
nunu hükümleri gereğince verilecek izin ve irtifak 
haklarına dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzelki 
şileriyle özel hukuk tüzelkişilerince kâr gayesi bulun
maksızın ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak 
üzere yapılacak tesisler dışındaki her türlü tesisin, 
proje toplam bedelinden orman sahasına isabet eden 
kısmının % 3 ü oranında alınacak hisseden; 
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BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
metin bir diyeceği?.. Yok. Soru sormak isteyen sayın 
Üye?.. Sayın Gürtan. Buyurun efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, Ek 
Madde 3'ün ikinci satırında «...gereğince verilecek izin 
ve irtifak haklarına» deniliyor. Bu, «...izin veya irti
fak hakları» olacak efendim. 

BAŞKAN — Soralım efendim, Komisyondan 
«... izin veya» mı olacak? 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 
KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Onlar ayrı ayrı şeylerdir Sayın 
Başkanım, «...izin ve irtifak haklarına» olması lazım, 
«veya» olmaz. 

BAŞKAN — Ayrı ayrıysa «veya» olacak, «...izin 
ve irtifak haklarına» deniyorsa birlikte olması, «...ve
ya irtifak» olursa ayrı ayrı olacağının karinesidir. 
«veya» diyorsunuz, öyle mi efendim? Katılıyorsunuz 
«veya» ya. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 
KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu maddede «ve», «ve
ya» yapılıyor ve bu değiştirilmiş biçimiyle oylarını
za sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 57 nci madde kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 58. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

38 inci, Ek Madde 1 ve Geçici 1 inci ve Geçici 6 ncı 
madde hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Âyanoğlu. 

Buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, biz 

arkadaşlarımızla beraber vermiş olduğumuz Teklif
te, 6831 sayılı Orman Kanununun 1'744 sayılı Ka
nunla değişik muvakkat 1 inci Maddesinin yürür
lükten kaldırılmasını teklif etmiştik, bunu Komisyon 
da uygun görmüştü. Burada «6831 sayılı Orman (Ka
nununun 38 inci ve 1744 sayılı Kanunla değişik mu
vakkat 1 inci Maddesi» demek lazım. Bu konmadığı 
takdirde burada bir eksiklik olacaktır. Bu bakımdan, 
bu madde Komisyondan geldiği şekilde, benimsendi -
diği şekilde geçmiş olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi, Ek Madde l'i, Geçici Mad

de l'i ve Geçici 6 ncı Maddeyi yürürlükten kaldırı
yor, bir de 318 inci maddesini kaldırıyor 68311 sayılı 
Kanunun. Bunun dışında bir şey yok. 
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NURETTİN ÂYANOĞLU — ismi «Muvakkat 
Madde» Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yani eskiden bunun adı «Muvakkat 
1 inci Madde» miydi?.. Siz bunu «Geçici» yapmışsı
nız. O zaman «uygun; (değil» deniyor, «Muvajfckat 1 
inci Madde» diyorsunuz, öyle mi efendim?.. 

TARIM VE , ORMAN, KÖY İŞLERİ VE 
KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN YAVUZ — Evet efendim. 

BAŞKAN — O zaman 6 ncı maddeye ne diyor -
sunuz?.. O da mı Muvakkat 6 ncı Madde?.. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 
«Ek madde 1» yerine «Muvakkat Madde 1» olacak. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, muvakkat madde
nin Türkçe karşılığı «geçici» demektir. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Yalnız orada öyle 
geçiyor efendim. 

BAŞKAN — Ek madde, her zaman yürürlükte 
olan, yürürlük ifade eden bir maddedir. Geçici mad
de, hükmünü icra eder biter. Şimdi muvakkat madde, 
geçicinin karşılığı. Bilemiyorum Komisyonun görüşü 
nedir?.. Başka bir şey mi söylemek istiyor?.. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım 
arz edeyim. 

Efendim, bizim Teklifimiz, 10 arkadaşımızla be
raber verdiğimiz Teklif aynen şöyle : «6831 sayılı Or
man Kanununun 1744 sayılı Kanunla değişik Mu
vakkat 1 inci Maddesinin yürürlükten kaldırılma
sı hakkında Kanun Teklifi» dir. Bu Teklife Komis
yon ifadesiyle katılmıştır, bu maddenin kaldırılması
na aynen iştirak etmiştir. Şimdi burada 1744 sayılı 
Kanunda Muvakkat 1 inci maddedir. Bu konmadığı 
takdirde bir eksiklik olacaktır. 

BAŞKAN — O zaman efendim, Ek Madde 1 kalk
mıyor da, «Geçici 1 inci Madde» dediğiniz madde 
kalkıyor; onun karşılığı muvakkattir. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERt VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Evet Sayın Başkanım böyle oluyor. Ek 
Madde 1 kalıyor ve «Muvakkat 1 inci ve Geçici 6 
ncı Madde hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.» 

BAŞKAN — Geçiciyi «Muvakkat 1 inci Madde» 
yapıyoruz?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERt VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Ama, Geçici 6 ncı Madde kalıyor 
değil mi efendim?.. O öyle midir Kanunda?.. 
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TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERt VE KOO-
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Evet efendim, öyledir. 

BAŞKAN — Kanunda Geçici 6 ncı maddedir. 
Demek ki daha sonra yeni bir deyim olarak onu kul
lanmışlar; ilaveler görmüş. 

Sayın üyeler, Sayın Âyanoğlu'nun Geçici 1 inci 
Maddeyi, «Muvakkat 1 inci Madde» şeklindeki düzel
tilmiş 'iali Komisyonca ve Hükümetçe uygun görül-
mektjdir, Kanuna uygun olarak. 58 inci maddede bu 
değişikliği yaparak oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 58 inci madde 
kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 59. — Bu Kanunun 52 nci ve 53 üncü 

maddeleri ile değiştirilen 112 nci ve 113 üncü madde 
hükümleri yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer hü
kümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz?. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
59 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler. 59 uncu madde kabul edilmiştir. 

60 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 60. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
60 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Kanun Teklifleri üzerinde son söz is
teyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Kanun Tekliflerinin, (ki tek Teklif halinde birleş
tirilmiştir) tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Teklif kabul edilmiştir, 
hayırlı ve uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) 

2. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bîr Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/617) {S. Sayısı: 400) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Özel Gündemin İkin
ci Maddesi olan «8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Ek-

— 152 — 



Danama Meclisi B : 107 25 . 5 . 1983 O : 2 

lenmesi Hakkında 'Kanun Tasarısı ve Bütçe-Plan Ko
misyonu Raporu» üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?.. 
Sayın Komisyon?.. 
Bu Kanun Tasarısında Hükümet yok. Bu nedenle, 

Kanun Tasarısının görüşülmesi ertelenmiştir efendim. 
3. — Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Ke-

sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı
sı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı ••: 277) 
(D 

4. — Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesin-
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 

5. — Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı: 279) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesinhesa-
bına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) 

7. — Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı: 281) 

8. — Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı
sı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 

9. — Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesin-
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) 

10. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesin-
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı
sı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 

BAŞKAN — Özel Gündemin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 uncu sırasında yer alan Kesinhesaplar Kanun 
Tasarıları üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon lütfen yer
lerini alsınlar. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon hazır. 
Sayın üyeler; bir kolaylık sağlamak üzere «Ha

cettepe Üniversitesinin 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Kesinhesap Kanun Tasarıları 
üzerinde birlikte görüşme yapılacaktır. Tümü üze
rindeki görüşmeler birlikte yapılacak, yalnız oylama
ları ayrı ayrı sonraya bırakılacaktır. 

Bu Raporların okunup, okunmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Okunmamasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporların okunması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon, bununla ilgili olarak bir açık
lamanız olacak mı efendim?.. Buyurun. 

DANIŞMA M E C L M HESAPLARINI İNCE
LEME VE SAYIŞTAY KOMİSYONU BAŞKANI 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Daha önce Kesinhesap Kanun Tasarılarıyla il
gili olarak Danışma Meclisi ile yapılan görüşmeler 
sonucu bazı düzeltmeler yapılmıştır. Hükümetin tek
lifi karşısında, Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonunun değiştirici değil, baş
lık «Sayıştay Komisyonunun Teklif Ettiği Metin» 
şeklinde olacaktır. Başlıkta değişiklik yapıyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade eder
seniz. Kabul ettiği metin oluyor efendim; hepsinde 
bunu yapıyoruz. 

DANIŞMA MECLİSİ HESAPLARINI İNCE-
LBME VE SAYIŞTAY KOMİSYONU BAŞKANI 
HAMZA EROĞLU — 4 üncü maddede «yok edi
lecek ödenek» diyor o «iptal edilecek ödenek» olu-
vor. Başlıkta ve madde içerisindeki «yok edilmiştir» 
deyimi de «iptal edilmiştir' şeklinde düzeltiliyor. 

(1) 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, S. Sayılı 
Basmayazılar tutanağın sonuna eklidir. 
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Yürürlük ve yürütme ayrı ayrı oluyor. 5 inci mad
denin başlığı «yürürlük», 6 ncı maddenin başlığı «yü
rütme» ve 6 ncı madde de, «Bu Kanunu» değil, «Bu 
Kanun hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim Bakan
ları yürütür» şeklinde olması gerekecek. 

Bir de (A) cetvelindeki, «Yoik edilmesi gereken 
ödenek» libaresinin, «İptal edilmesi gereiken ödenek» 
şeklinde düzeltilmesi gerekecek. 

Arz derim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, buna ilave edeceğiniz (bir şey var 

mı efendim?.. Yok. 
Sayın üyeler, Hacettepe Üniversitesinin 1969'dan 

1976 yılına kadar odan Bütçe Kesinhesabının tümü 
üzeninde görüşmelere başlıyoruz. 

Söz isteyen sayın üye var mı?.. Sayın Ergıinay. 
Başka sayın üyemiz?. Yök, 

Buyurunuz Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bundan evvel 

Petrol Dairesi Kesinhesapları hakkında ayrı ayrı çı
kardığımız kanunlar, sonradan birleştirilerek tek me
tlin halinde Resmî Gazetede ilan edilmlişıtlir ve her yı
la ait bütçe, yalnız rakamları itibariyle bir numara 
almış, kanun şeklinde çıkarılmıştır. Bu itibarla, bah
si geçen buradaki Kesinlhesap Kanunlarının da bu 
şekilde tek bir metin hallinde çılkarılmaısını uygun 
bulmakfcayıım. Bunu takip eden Petrol Dairesi için 
KesJnhesaplar da aynı şekilde nazarı itibara alınabi
lir; çünkü bundan evvel Resmî Gazetede Millî Gü
venlik Konseyinin çıkardığı metin böyleydi. Bu iti
barla, buna uyulduğu takdirde, ayrı ayrı kanunların, 
hem numara alması, hem de ayrı ayrı maddelerine 
geçilmesinin yerine, genelin, rakamlarının konulması 
suretiyle, hatta toplamının yapılması suretiyle bütün 
bu senelere ait kesinhesapların bir metin halinde çı
karılmasını düşünmekteyim. Bu hususta Sayın Ko-
rnliisyonun fikrini almak istiyorum'. 

Teşekkür ederim. 
iBAŞKAN — Sayın Erginay, çok teşekkür ede

rim; yalnız bu, Başkanlık Divanınca mümkün gö
rülmemiştir. Yüksek malumları olduğu üzere, içtü
züğümüze göre kanun teklif ve tasarıları Genel Ku
rulda birleştirilerek görüşıtürülemez efendimi. Her ne 
kadar, bizden geç'tilkten sonra Millî Güvenlik Kon
seyinde görüşülürken, yine mevcut kanuna göre, on
ların birleştirilerek tek metin hailinde çıkarılması 
mümkündür; ama içtüzüğümüze göre burada bu iş
lemi yapamıyoruz. Kolaylık sağlanması balkımından 
tümünü görüştürüyoruz; fakat mutlaka her birini ay
rı ayrı oylayacağız efendim. Konu budur. Zaten bi-

• râz evvel Genel Kuntumuza ben bu hususu arz et-
I tim. Zatıâliniiz de tümü üzerinde, bütün yıllar üze

rinde görüşmeyi yapmış oldunuz. 
DANIŞMA MECLİSİ HESAPLARINI İNCELE

ME VE SAYIŞTAY KOMİSYONU BAŞKANI 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, bir açıklama 

I yapmak istiyorum müsaade buyurursanız. 

I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DANIŞMA MECLİSİ HESAPLARINI İNCELE-

ME VE SAYIŞTAY KOMİSYONU BAŞKANI 
HAMZA EROĞLU — Efendim, daha önce Komıis-

I yonumuza gelen her tasarı, ayrı ayrı görüşülerek 
Genel Kurula. Başkanlık yoluyla intikal ettirilmiş bu
lunmaktadır. Ancak, daha önce burada görüşülüp ve 

I Millî Güvenlik Konseyinde birleştirilip tek bir me-
I tin halinde çıkarılmasından sonra, Komisyonumuz, 
I daha sonra yapmış olduğu kanun tasarılarına aynı 
I müesseselerle lilgüi çeşitli yıllara ait kanun tasarıları-
I nı birleştirerek tek bir metin hailinde Umumî Heyete 
I sunacaktır. 
I Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yani bundan sonra gelecekler tek 
I metin halinde gelecek; ama bir kısım tasarılar daha 
I önce sevkedilmişitir, yeni gelecek olanlar... Yani bu-
I nun için mümkün değil; ama bundan sonra gelecek -
j 1er için mümkündür. 
I Sayın üyeler, Tasarıların maddelerine geçilmesi 
I hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et-
I meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edlmiştir. 

3. — Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Ke-
I sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
I Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni

versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa-
I rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa-
I yıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 

I BAŞKAN — 1969 yılına ilişkin maddeleri oku-
I tuyorum : 

Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap 
I Kanunu Tasarısı 
I Giderler : 

MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1969 
I bütçe yılı harcamaları ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işa-
j rdfclıi cetvellerde gösterildiği üzere, 
I a) (82 706 456,42) lirası cari harcamalara 

(81 743 588,09) lirası yatırım harcamalarına (35 566 
I 602,67) İrası da sermaye teşkili ve transfer harcama

larına, ait olmak üzere toplam olarak (200 016 647,18) 
I liradır. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde üzerinde 
söz isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok, 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1 incti madde kabul1 edlilmıiş-
Hir. 

2 noi maddeyi okutuyorum : 
Gelirler : 
MADDE 2. — Hacettepe Üniveraitesıinıin 1969 

Bütçe yılı gelirlerinden yapılan ıtaıhsiıller (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere; 

a) (1 066 067,29) lirası normal gelirlerden yapı
lan tahsiile, 

b) (200 249 311,00) Hırası özel gelirlerden yapı
lan talhsiıle, ait olmaik üzere toplam olaraik (201 315 
378,29) liradır. 

BAŞKAN — Bu mıadıde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz?.. Ydk. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir dayeceğü?.. 
Yok. 

2 nci maddeyi oylarınızla sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kalbul edilmliş-
ıtir. 

3 üncü maddeyi okultuyorum : 
Geliir gider dengesi : 
MADDE 3. — İkinci ve bMnöi maddelerde ya

zılı geliir ve gider arasındaki farlkı teşkil eden (1 298 
731,11) lira gelir fazlası olaraik 'kalmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Erginay. Başka üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKÎİF ERGİNAY — Efendim, 3 üncü madde

nin düzenleniş tarzı zannediyorum pek uygun değil. 
«Gelir artmıştır, kalmıştır» demekten ziyade, bura
daki gelirin genel bütçeye geçtiğini ifade eden bir 
cümle olması gerekir zannediyorum. Yani, «açıkta 
kalmıştır» gibi bir şey. Sayın Başkan, bu anlamda 
Komisyonun açıklamasını beklerim. Yani, «1 milyon 
küsur bin lira artmıştır.» diyor. Ne olmuştur peki bu 
para?.. Ya Hazineye intikal etmiştir yahutta iptal edil
miştir. Eğer bir gider olsaydı, «iptal edilmiştir» dene
cekti; ama bir gelir olduğuna göre, «Hazineye intikal 
ettirilmiştir» gibi bir hüküm olması lazım. Sayın Ma
liye Bakanlığı Temsilcisinin de bu husustaki fikrini 
öğrenmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Erginay, daha önce de bu tip kesinbesaplar 

geldi geçti. Bir değişiklik o zaman söz konusu olma
mıştı. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, o zaman 
;elir fazlası yoktu herhalde. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AHMET 

ALAGÖZ — Sayın Başkan, gelir fazlası yıllıktır, se
ne sonunda iptal edilir. Otomatikman ertesi senenin 
bütçesine nakit olarak devrolunur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 3 üncü maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
İptal edilecek ödenecek 
MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1969 büt

çesi yılı içinde harcanmayan ve bağlı A/1, A/2 ve A/3 
işaretli cetvellerin ilgili sütunlarında gösterilen 
(12 817 222,02) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde< üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği? Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük ve yürütme hükümleri 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 

Millî Eğitim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bu Kanun Tasarısının açık oylaması yarın yapı
lacaktır efendim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Yarınki gündem ba
sıldığına göre acaba daha sonraki birleşimde mi ya
pılacak? 

BAŞKAN — Efendim, «Seçimler» faslı biliyorsu
nuz gündemde, oylaması yapılacak işler bölümünde 
vardır. O nedenle yarın yapılmasında bir sakınca yok
tur. 

4. — Hacettepe Üniversitesi 1970 Bjitçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni-
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Versİtesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 1970 yılı Kesinhesa-
bına ilişkin Tasarıya geçiyoruz. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 
Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasarısı 
Giderler 
MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1970 

ıBütçe Yılı harcamaları ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) {116 524 923,57) lirası cari harcamalara 
(85 584 011,35) lirası yatırım harcamalarına 
(35 379 117,54) lirası da sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına, ait olmak üzere toplam olarak 
(237 488 052,46) liradır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum : 
Gelirler 
MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1970 Büt

çe Yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere; 

a) ı(l 212 331,80) lirası normal gelirlerden ya
pılan tahsile, 

b) (231 151 948,25) lirası özel gelirlerden yapı
lan tahsile, ait olmak üzere toplam olarak yılın ge
nel gelir tahsilleri (232 364 280,05) liradır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabu] 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir gider dengesi 
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı 

gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden (5 123 772,41) 
liralık açık Üniversite imkânları ile karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum : 
İptal edilecek ödenek 
MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1970 

Bütçe Yılı içinde harcanmayan ve bağlı (A/l), (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili sütunlarında gös
terilen (9 530 574,79) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

i BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı gününde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum : 
I Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bu kanun Tasarısının açık oylaması da yarın ya
pılacaktır. 

5. — Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Ke-
smhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 1971 yılı kesinhesabına 
ilişkin Tasarıya geçiyoruz. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 
Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasarısı 
Giderler 
MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1971 Büt

çe Yılı harcamaları ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde gösterildiği üzere, (149 022 256,28) lirası) 
carî harcamalara (84 646 719,50) lirası yatırım har
camalarına (95 897 283,54) lirası da sermaye teşkili 
ve transfer harcamalarına ait olmak üzere toplam 
olarak (329 566 259,32) liradır. 

'BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece-

I ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
j İkinci maddeyi okutuyorum : 

Gelirler 
MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1971 

I Bütçe Yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli 
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cetvelde de gösterildiği üzere (2 135 456,58) lirası 
normal gelirlerden, (274 954 830,53) lirası da özel ge 
lirlerden yapılan tahsile ait olmak üzere toplam ola
rak (277 090 287,11) liradır. 

'BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir gider dengesi 
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde ya

zılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
(52 475 972,21) liralık açık mevcutlarla karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum : 
tptal edilecek ödenek 
MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1971 

Bütçe Yılı içinde harcanmayan ve bağlı (A/l), (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvelin ilgili sütunlarında gösterilen 
(14 056 771,29) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
(BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 

Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

'BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bu Tasarının açık oylaması da yarın yapılacaktır. 
6. — Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesinhesa-

bına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı: 280) 

BAŞKAN — Sayın üyeler 1972 yılı kesinhesabına 
ilişkin Tasarıya geçiyoruz. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 
Hacettepe Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasansı 
Giderler 
MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1972 

Bütçe Yılı harcamaları ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde gösterildiği üzere; (161 673 142,16) 
lirası cari, (82 947 201,52) lirası yatırım ve 
(47 718 971,06) lirası da sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına ait olmak üzere toplam (292 339 314,74) 
liradır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum: 
Gelirler 
MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1972 

Bütçe Yılı gelir tahsilleri ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (3 036 828.18) lirası normal ve 
(336 899 443,40) lirası özel gelirlerden yapılan tahsil
lere ait olmak üzere yılın gelir tahsilleri toplamı 
(339 936 271,58) liradır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir - gider dengesi 
MADDE 3. — ikinci ve birinci maddelerde yazılı 

gelir tahsilleri ve giderler arasındaki farkı teşkil eden 
(47 596 956,84) lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum : 
iptal edilecek ödenek 
MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1972 Büt

çe Yılı içinde harcanmayan ve ilişik (A/l), (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin ilgili sütunlarında gösterilen 
(36 694 049,36) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

İBAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum : 
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Yürürlük 
MADDE 5, — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 

Millî Eğitim Bakanlığı yürütür. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Bu Tasarının açık oylaması yarın yapılacaktır 
efendim. 

7. — Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 

BAŞKAN — 1973 yılı kesinhesaplarına geçiyoruz 
Hacettepe Üniversitesinin. 

Maddeleri okutuyorum : 
Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasarısı 
Giderler : 
MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1973 

Bütçe Yılı harcamaları ilişik (A) işaretli cetvelde gös
terildiği şekilde; bunun (235 275 922,73) lirası cari, 
(87 020 019,23) lirası yatırım, (82 838 146,85) lirası 
da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait ol
mak üzere toplam (405 134 088,81) liradır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelirler : 
MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1973 

Bütçe Yılı gelir tahsilleri ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere; (14 575 456,28) lirası normal, 
(376 951 197,00) lirası da özel gelirlerden yapılan 
tahsile ait olup toplam (391 526 653,28) liradır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir - Gider Dengesi : 
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde ya

zılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
(13 607 435,53) liralık gider fazlası Üniversite ola
naklarıyla karşılanmıştır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
İptal Edilecek Ödenek : 
MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1973 

Bütçe Yılı içinde harcanmayan ve ilişik (A) işaretli 
cetvelin ilgili sütununda gösterilen (49 830 644,19) li
ralık ödenek iptal edilmiş ve 1790 sayılı Kanunun 2 
nci maddesi uyarınca (17 255 081,00) liralık ödenek 
de ertesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, mü

saade ederseniz, diğer tasarılardan farklı olarak, erte
si yıla devir eden bir ödenek vardır; madde başlığı
na, «İptal edilecek ve ertesi yıla devredilecek öde
nek» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Evet, sizin bir önergeniz vardı za
ten Sayın Tosyalı. Komisyon hemen katılırsa buna, o 
zaman önergenizi işleme koymaya gerek olmayacak. 

Efendim, iptal edilecek ve devir edilecek ödenek
ler şeklinde olsun diyorlar, çünkü bir de ertesi yıla 
devir edilecek ödenek var diyorlar ertesi yıla? 

DANIŞMA MECLİSİ HESAPLARINI İNCELE
ME VE SAYIŞTAY KOMİSYONU BAŞKANI 
HAMZA EROĞLU — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Tosyalı önergenizi okutmuyorum, şifahî 
oluyor, zaten katılıyorlar. 

Sayın üyeler, 4 üncü maddenin başlığını «İptal 
edilecek ve devredilecek ödenekler» biçiminde dü
zeltiyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet başka bir diye
ceğiniz?.. Yok. 

Maddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde 
kabul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 

Millî Eğitim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 1973 yılı Hacettepe Üniversitesi ke-
sinhesabımn yarın açık oylaması yapılacaktır. 

8. — Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Ke-
sinhesahına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 

BAŞKAN — 1974 yılı kesinhesaplarına geçiyo
ruz. Maddeleri okutuyorum : 

Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı 

Giderler : 
MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1974 

Bütçe yılı harcamaları ilişik (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere; (603 238 794,70) liradır. 
Bunun (319 156 898,83) lirası cari harcamala
ra, (248 905 536,32) lirası yatırım harcamalarına, 
(35 176 350,55) lirası da sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına aittir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelirler : 
MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1974 Büt

çe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (16 493 873,18) lirası normal gelirler
den, (609 028 378,39) lirasıözel gelirlerden yapılan 
tahsile ait olmak üzere toplam olarak (625 522 251,57) 
liradır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir - Gider Dengesi : 
MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde ya 

zıh gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
(22 283 456,87) lira gelir fazlası olarak kalmıştır, 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
iptal Edilecek ödenek : 
MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1974 

Bütçe Yılı içinde harcanmayan ve bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterilen (119 673 519,30) liralık ödenek 
iptal edilmiştir; 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 

Millî Eğitim Bakanları yürütür 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Sayın üyeler, 1974 yılı Hacettepe Üniversitesi ke-
sinhesabının açık oylaması yarın yapılacaktır. 

9. — Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesinin 1975 Büt
çe Yılı kesinhesabına ait Tasarının maddelerini oku
tuyorum : 
Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı. Kesinhesap 

Kanun Tasarısı 
Giderler : 
MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1975 

Bütçe yılı harcamaları ilişik (A) işaretli cetvelde gös-
j terildiği üzere (708 838 334,35) liradır. 



Danışma Meclisi B : 107 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelirler : 
MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1975 

Bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (4 210 285,74) lirası, nor
mal gelirlerden (618 137 619) lirası da özel gelirler
den yapılan tahsile ait olmak üzere toplam olarak 
(622 347 904,74) liradır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir - Gider Dengesi : 
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde ya

zılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
(86 484 429,61) liralık açık, üniversite imkânlarıyla 
karşılanmıştır. 

BAŞKAN — «Açık»tan sonra bir virgül koyuyo
ruz; cümlenin anlaşılması bakımından. 

3 üncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, bundan ev

velki kesinhesap tasarılarında da ifade ediliyor : «Bi
rinci ve ikinci maddelerde yazılı gider ve gelir ara
sındaki farkı teşkil eden 86 484 429,61 liralık açık, 
üniversite imkânlarıyla karşılanmıştır.» diyor. Halbu
ki, aynı üniversitenin; «(B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (4 210 285,74) lirası normal gelirlerden 
(618 137 619) lirası da özel gelirlerden yapılan tah
sile ait olmak üzere...» diyor. Zaten 618 milyon lira
sı Devlet tarafından veriliyor. Bu itibarla, 4 milyon 
lira normal gelir elde eden bir üniversite, nasıl olur 
da 86 milyon liralık bir açığı kendi imkânlarıyla kar
şılar? Gayet tabiî bunu aslında Sayıştaya sormak ge
rekir. Belli ki, bu Üniversitenin birçok kaynaklan 
vardır ve o kaynakları da keyfe mayeşa kullanmış
tır, kullanmaktadır. Dolayısıyla, bundan önce birçok 
kesinhesaplarda olduğu gibi, böyle bir katma bütçe
nin kendi geliri diye ertesi yıla aktarılmış bir para 
sözkonusu olamaz; ama burada 1790 sayılı Kanuna 
göre ertesi yıla aktarılan gelirleri olduğu anlaşılıyor. 
Binaenaleyh, Üniversite kendi içinde bir devlet büt
çesi olarak yürütülmüş gibi gözüküyor. Bunun açık-
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lamasını istiyorum; özellikle Maliye Bakanlığı Tem
silcisinden. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSÎLCtSÎ AHMET 

ALAGÖZ — Sayın Başkan; 
Üniversitelerde; bu birçok üniversitede görülecek

tir, yıl içinde karşılanamayan giderler, emanet hesap
ları vardır, buna alınır ve bir sonraki yıldan karşılı
yorlar. Üniversitenin kendi imkânsızlığı içinde yarat
tığı bir imkândır ve bundan sonra katma bütçeli ku
ruluşlarda çok göreceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Hükümet ve Sayın Komisyo

nun başka bir diyeceği olmadığına göre 3 üncü mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
İptal Edilecek Ödenek : 
MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1975 

Bütçe yılı içinde harcanmayan ve bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterilen (86 106 684,65) liralık ödenek ip
tal edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye> 
ceği?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 

Millî Eğitim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 6 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Bu Kesinhesaba ait açık oylama da, yarın yapıla

caktır. 
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10. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Hacettepe Üniversite
si 1976 Bütçe Yılı Kesinhesaplarının maddelerini oku
tuyorum efendim. 
Hacettepe Üniversitesinin 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasarısı 
Giderler : 
MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1976 

Bütçe Yılı giderleri ilişik (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere toplam (796 482 939) liradır. Bunun 
•(542 982 385,50) lirası cari, (210 994 100) lirası ya
tırım, (42 506 453,50) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına aittir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza, sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelirler : 
MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1976 

Bütçe Yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (3 546 576) lirası normal 
gelirlerden, (845 462 732) lirası da özel gelirlerden 
yapılan tahsile ait olmak üzere toplam olarak 
(849 Ct09 308) liradır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyonun bir diye
ceği?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir - Gider Dengesi : 
MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde ya

zılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
(52 526 369) lira gelir fazlası kalmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyonun bir diyece
ği?.. Yok. 

ı 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
I 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
I Gelecek Yıllara Geçici Avanslar : 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince gele
cek yıllarda düşülmek üzere bütçenin (A/l), (A/2) 
işaretli cetvellerinin ilgili bölümlerinden (10 369 686) 
liralık avans verilmiştir. 

I BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon, bir açıklama
nız olacak mı efendim?.. Buyurun Sayın Eroğlu. 

DANIŞMA MECLİSİ HESAPLARINI İNCELE
ME VE SAYIŞTAY KOMİSYONU BAŞKANI 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım; bu maddey
le ilgili bir düzeltme yapacağız. Müsaadenizi rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AHMET 

ALAGÖZ — Sayın Başkan; arz ediyorum : 
Maddenin başlığı «Gelecek Yıllara Geçici Avans

lar ve Devredecek Ödenek» olacak ve «verilmiştir» 
den sonra ilave ediyoruz «ve 40 lira ertesi yıla 
devredilmiştir». 

BAŞKAN — «Ertesi Malî Yıla» diyelim efen-
I dim ona. Yani şöyle ölüyor : «3010 sayılı Kanun 

gereğince gelecek yılarda düşülmek üzere bütçenin 
(A/l), (A/2) işaretli cetvellerinin ilgili bölümlerinden 
(10 369 686) liralık avans verilmiştir ve (40) 
lira ertesi Malî yıla devredilmiştir». 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AHMET 
ALAGÖZ — Evet. Yalnız bir önceki yılda «Malî» 
kelimesi yok, onun için öyle arz ettim. 

BAŞKAN — Efendim, bir öncekinde yapmamı
şız; unutmuşuz demekki. Bunu öyle düzeltelim; ma
lî yıldır çünkü. 

Sayın üyeler; Başlığı «Gelecek Yıllara Geçici 
Avanslar ve Devredilecek ödenek» şeklinde düzel
tiyoruz, biraz evvel okuduğum biçimde bir cümle 
ilave ediyorum : «ve (40) lira ertesi Malî Yıla dev
redilmiştir.» şeklinde yapıyoruz. 

Bu biçimiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
İptal edilecek ödenek : 
MADDE 5. — Hacettepe Üniversitesinin 1976 

I Bütçe Yılı için harcanmayan ve bağlı (A) işaretli cet-
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Velde gösterildiiğ üzere (119 860 415) liralık öde
nek iptal edilmiş ve (40) liralık ödenek ertesi yıla 
devredilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde »öz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yök. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Ka'bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 

ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 1976 Bütçe Yılı Kesin'hesabına ait 
açık oylama da yarın yapılacaktır. 

Sayın üyeler; günlük çalışma süremiz dolmuştur. 
Bu nedenle, 26 Mayıs 1983 Perşembe günü saat 
14.00'te toplanmak üzere Birleş'imi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

M t « ^ « 
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DANIŞMA MECLİSİ 
ÖZEL GÜNDEMİ 

107 nci BİRLEŞİM 

25 Mayıs 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Danışma MecM Üyesi Recep MERİÇ ve 
32 Arkadaşının; Mu'hsin Zekâi BAYER, Hayati 
GÜRTAN ve 10 Arkadaşının, Nurettin ÂYANOĞ-
LU ve 9 Arkadaşımın, 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sa
yılı Orman Kanununun Baza Maddelerinin Değişti-
ııilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kalldı-
olmasına İlişkin Kanun teklifleri ve Adalet, Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (2/71, 2/60, 2/62) (S/ Sayısı: 390) (Dağıt
ıma tarih'i : 2.5.1983) 

(2) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -- Plan Komisyo
nu Raporu. (1/617) (S. Sayısı: 400) (Dağıtma tari
hi : 18.5.1983) 

X (3) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesalbına Ait Uygunluk BüdMmıinin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacette
pe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışıma Meclisi Hesaplarını inceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayı
sı: 277) (Dağıtıma tarihi: 31.12.1982) 

X (4) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Büdiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacette
pe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım inceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 
278) (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X <5) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacette

pe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) {S. Sayısı : 
279) (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (6) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin
hesabına Ait Uygunluk BMriirninin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi »ile Hacettepe 
Üniversitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış
tay Komisyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı: 280) (Da
ğıtana tarihi : 31.12.1982) 

X (7) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi iöle Hacet
tepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yıli Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma 'Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sa
yısı . 281) (Dağıtma (tarihi : 31.12,1982) 

X (8) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesaibına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay BaŞkanlıiğı Tezkeresi ile Hacet
tepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sa
yısı :282) (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (9) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi üe Hacet
tepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu-
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/292) (S. Sa
yısı : 283) (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (10) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yıll 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Büdirknmin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacet
tepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sa
yısı : 284) (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

(Devamı arkada) 



X (11) Devlet Halva Meydanlan İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı KesİMhes'abına Ait 
Uygunluk BMiriminıin Sunulduğuna Dair Sayışitay 
Başkanlığı Tezlkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Mûdüdüğü 1969 Bütçe Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Danışıma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/205) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (12) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesa'bına Ait 
Uygunluk Bidiriminin Sunulduğuna Dair Sayışitay 
Başkanlığı Tezlkeresi 'ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Keslinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplao-
nı Incelem'e ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/229) 
(S. Sayısı : 312) (Dağiitma 'tarihi : 27.1.1983) 

X' (13) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1971 Büıtçe Yılı Kesinhesabına Ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayışitay 
Başkanlığı Tezlkeresi ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapları
nı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/241) 
(S. Sayısı : 313) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (14) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yııh Kesinhesalbına Ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesiinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Danışıma Meclisi Hesapları
nı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/253) 
(S, Sayısı : 314) (Dağiitma tarihi : 28.1.1983) 

X (15) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1973 Yılı Kesinhesalbına Ait Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkan
lığı Tezlkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Keskıhesap Ka

nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/276) (S. 
Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (16) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesa'bına Ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Keskııhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapları
nı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/294) 
(S. Sayısı : 316) (Dağiitma tarihi : 28.1.1983) 

X (17) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinihesabına Ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezlkeresi ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinıhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapla
rını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/308) 
(S. Sayısı : 317) (Dağiitma tarihi : 22.1.1983) 

X (18) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesalbına Ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesimhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapları
nı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/351) 
(S. Sayısı : 318) (Dağiitma tarihi : 28.1.1983) 

X (19) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesinhesaibına Ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Daıir Sayıştay 
Başkanlığı Tezlkeresi ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapları
nı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/344) 
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(X) Açık oylama. 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 279 

Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesabma Ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 

Sayıştay Komisyonu Raporu. (1 /242) 

TC 
Sayıştay Başkanlığı 18 Nisan 1975 
Sayı : 782466/577 

Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI MAKAMINA 

Hacettepe Üniversitesinin 1971 Bütçe Yılı Kesinhesabma ait Genel Uygunluk Bildiriminin ilişik olarak 
sunulduğuna saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Karabacak 
Sayıştay Başkanı 
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GENEL UYGUNLUK BlLDÎRlMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştaya gönderilen Ha
cettepe Üniversitesinin 1971 Bütçe Yılı Kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış bulunan saymanlık ida
re hesabı ile karşılaştırılmıştır. 

2. Bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz önünde bulundurulmak suretiyle Kesinhesapta gösterilen ra
kamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 

Mehmet Karabacak 
Birinci Başkan 

(Hasta) 

Osman Cebi 
D. 3. Başkanı 

A. Mithat Testereci 
D. 6. Başkan V. 

Semiha Denizdöven 
Üye 

Bedri Rakunt 
Üye 

İlham Gövsa 
Üye 

M. Hulusi Koç 
Üye 

Necmettin Narlıoğlu 
Üye 

Halil Kırcalı 
Üye 

Sermet Erenkanlı 
Üye 

Fikret Uludamar 
Üye 

Vasfi îlter 
D. 1. Başkanı 

Orhan Saltcan 
D. 4. Başkanı 

Abdurrahman Şahin 
D. 7. Başkan V. 

Gültekin Aykurt 
Üye 

Muzaffer Gürcan 
Üye 

M. Kemal Urkom 
Üye 

Necdet Çölaşan 
Üye 

M. Kemal Ersun 
Üye 

Mesut Tozan 
Üye 

Muzaffer Şakarcan 
Üye 

Yaşar Aydın 
Üye 

10 . 4 . 1975 

İhsan Tanyıldız 
D. 2. Başkanı 

Ali Orhon 
D. 5. Başkanı 

Ali Sezener 
D. 8. Başkan V. 

Servet Koksal 
Üye 

(Görevli) 

Mehmet Çınarlı 
Üye 

/. Ziyaeddin Yayböke 
Üye 

Sena Aral 
Üye 

Melek Hepdinç 
Üye 

F. İzzet Yazgaç 
Üye 

Behiç Erdem 
Üye 

İV*. Fikret Akış 
Savcı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 279) 
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T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği 22 Mart 1982 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 840-41634 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş bulunan; 

1967-1979 yıllarına ait 221 adet kesinhesap kanunu tasarısı, 
1966-1976 yıllarına ait konsolide bilançolarla (59) uygunluk bildirimleri (120) ve diğer bazı konularda 

(9) olmak üzere toplam 188 adet Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukukî inceleme yaptırılmıştır. 
İnceleme sonucunda, Anayasanın, 127 ve 128 inci maddeleriyle Sayıştay Kanununun 1, 25, 28, 81, 87 ve 

88 inci maddelerine göre, kesinhesap kanunu tasarıları ile Sayıştay Başkanlığı tezkerelerinin, kanunların 
görüşülmesi kurallarına bağlı olduğu anlaşılmıştır. 

2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, bunların 
Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra Millî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle ilişik listelerde belirtilen kesinhesap kanunu tasarıları ile Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
dosyalarıyla birlikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 279) 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1971 BÜTÇE YILI KESİNeESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasebe-î Umumiye Kanununun 101, 104 ve 118 inci maddelerine göre hazırlanan 1971 Malî Yılı Ha
cettepe Üniversitesi Kesinhesap Kanun Tasarısı, Anayasa ve Muhasebe-î Umumiye Kanunları ile belli edi
len süreden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

I - ÖDENEK DURUMU : 

1971 yılı bütçesi ile bütçe yılı başında cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için toplam 
olarak (184.955.250,00) liralık ödenek verilmiştir. 

Bu tutara yılı içinde (147.106.112,63) lira ek, (10.891.843,18) lira Bütçe Kanununun verdiği yetkiyle Ma
liye Bakanlığınca verilen, (669.824,80) lira Mulhasöbe-Î Umumiye Kanununun 48 inci maddesinde sayılan hiz
metler karşılığı verilen ödeneklerin eklenmesiyle yılın genel ödenek toplamı (343.623.030,61) liraya yükselmiş
tir. 

II - GİDER DURUMU : 

1971 malî yılı içinde (mahsup devresinde dahil) cari, yatırım ve sermaye teşkili ve transfer bütçelerinden 
(328.896.434,52) liralık harcamaya, Muhasebe-î Umumiye Kanununun 48 inci maddesi uyarınca yapılan 
(669.824,80) liralık harcamanın eklenmesiyle yılın genel harcaması (329.566.259,32) lira olmuştur. 

III - YOK EDİLECEK ÖDENEK : 

1971 yılı ödenek toplamı (343.623.030,61) lirayı bulmuştur. Bu miktardan gider kaydedilen tutarlar olan 
(329.566,259,32) liranın düşülmesi suretiyle (14.056.771,29) liralık ödenek yok edilecektir. 

IV - GELİR DURUMU : 

1971 yılı bütçesi (B) işaretli cetvelinde yazılı olduğu gibi (2.000.001,—) lirası normal kaynaklardan 
(304.836.719,18) lirası özel kaynaklardan olmak üzere (306.836.720,18) liralık gelir tahmini yapılmıştır. 

Bu tahmine karşılık yılın gelir tahsilleri normal gelir kaynaklarından (2.135.456,58) lira, özel gelir kay
naklarından da (274.954.830,53) lira olmak üzere (277.090.287,11) liradır. Yıl içinde tahmine göre gerçekleş
me normal gelirlerde % 106, özel gelirlerde % 90 dır. 

Toplamlarda gerçekleşme oranı % 90 dır. 

V - GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRILMASI: 

(B) cetvelinde gösterildiği üzere 1971 malî yılı genel tahsilleri toplamı (277.090.287,11) liradır, 
Genel ödenek ve harcama cetvellerinde gösterildiği üzere cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer bölüm

lerinden yapılan harcama toplamı da (329.566.259,32) liradır. Yukarıda gösterilen harcamalar ile gelir tahsil
leri arasındaki farkı teşkil eden (52.475.972,21) lira açık mevcutlarımızla karşılanmıştır. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1971 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu ilişik olarak sunulmuştur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 279) 
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Hesaplan inceleme ve Sayıştay Komisyona Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 1/242 
Karar No. : 62 

12 Temmuz 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Hacettepe Üniversitesinin 1971 yılı Kesiöhesap Kanunu Tasarısı ile genel uygunluk bildirimi, Komisyo
numuzca Sayıştay, Maliye Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi temsilcileri hazır bulunduğu halde görüşüldü. 

Kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere arz olunur. 

Hamza EROĞLU 
Başkan 

Muzaffer ENDER 
Kâtip 

Bulunamadı 

Abdülbaki CEBECİ 
Üye 

İsmail ARAR 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Denetçi 

AfodüBcadir ERENER 
Üye 

Bulunamadı 

M. Nedim BİLGİÇ 
Sözcü 

Ertuğrul ALATL1 
Üye 

Feridun Sakir ÖĞÜNÇ 
Üye 

Hesapları İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarım İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 12 

17 Kastm 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ : 14.10.1982 tarih ve 06-2637 sayılı yazınız : 
Komisyonumuz 16.11.1982 tarihli toplantısında daha önceden işlem yapılan Komisyon Raporlarım gö

rüşerek aynen benimsenmesine karar vermiştir. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Hamza EROĞLU 
Danışma Meclisi Hesaplarım 

İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Başkam 

Ouuşma Meclisi (S. Sayısı : 279) 



HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı 

Giderler : 

MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1971 Büt
çe Yılı harcamaları ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde gösterildiği üzere, (149 022 256,28) lirası 
carî harcamalara (84 646 719,50) lirası yatırım har
camalarına (95 897 283,54) lirası da sermaye teşkili 
ve transfer harcamalarına ait olmak üzere toplam ola
rak (329 566 259,32) liradır. 

Gelirler : 

MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1971 Büt
çe Yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli cet
velde de gösterildiği üzere (2 135 456,58) lirası normal 
gelirlerden, (274 954 830,53) lirası da özel gelirlerden 
yapılan tahsile ait olmak üzere toplam olarak 
(277 090 287,11) liradır. 

Gelir Gider Dengesi : 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde ya
zılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
(52 475 972,21) liralık açık mevcutlarla karşılanmıştır. 

Yok Edilecek Ödenek :' 

MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1971 Büt
çe Yılı içinde harcanmayan ve bağlı (A/l), (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvelin ilgili sütunlarında gösterilen 
(14 056 771,29) liralık ödenek yok edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri : 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

DANIŞMA MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME 
VE SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞt 

Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı 

Giderler :• 

MADDE 1. — Kanun Tasarısının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gelirler : 

MADDE 2. — Kanun Tasarısının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gelir Gider Dengesi : 

MADDE 3. — Kanun Tasarısının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yok Edilecek Ödenek : 

MADDE 4. — Kanun Tasarısının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri : 

MADDE 5. — Kanun Tasarısının 5 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 279) 
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1971 YILI 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

Ödeneğin çeşidi 

REKTÖRLÜK 
(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira K. 

91 347 384,— 
14 363 645 — 
15 255 422,88 
39 204 182,— 

792 453 — 

Gider 
Lira K. 

87 966 521,85 
13 645 798,99 
11 907 896,79 
35 835 573,99 

546 464,66 

Yok edilmesi 
gereken ödenek 

Lira K. 

4 260 862,15 
717 846,01 

3 347 526,19 
3 368 608,01 

245 988,34 

(A/l) CETVELİ TOPLAMI 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Makine, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 

(A/2) CETVELİ TOPLAMI 

2 800 000,-
77 750 000 -
5 000 000,-

2 797 039,37 
77 090 571,99 
4 759 108,14 

85 550 000,— 84 646 719,50 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

32 000 Kamulaştırma ve satın almalar 
35 000 Sosyal transferler 
36 000 Borç ödemeleri 

10 000 000 — 
8 095 673 — 

79 014 270,63 

9 797 431,44 
7 507 096,49 

78 592 755,61 

160 963 086,98 149 022 256,28 11 940 830,70 

2 960,63 
659 428,01 
240 891,86 

903 280,50 

202 568,56 
588 576,51 
421 515,02 

(A/3) CETVELİ TOPLAMI 97 109 943,63 95 897 283,54 1 212 660,09 

İ C M A L 

(A/l) CETVELİ TOPLAMI 
(A/2) CETVELİ TOPLAMI 
(A/3) CETVELİ TOPLAMI 

160 963 086,98 149 022 256,28 11 940 830,70 
85 550 000— 84 646 719,50 903 280,50 
97 109 943,63 95 897 283,54 1 212 660,09 

GENEL TOPLAM 343 623 030,61 329 566 259,32 14 056 771,29 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 279) 
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Bölüm Madde 

1971 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

53 000 

61 000 

62 000 

63 000 

(B/l) Vergi gelirleri 
DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 

53 260 Harç, Kayıt, imtihan ve diploma harçları 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
KURUMLAR HÂSILATI 

6J 100 Döner sermaye gelirleri 

TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 

62 230 Kitap satışından elde edilenler 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

72 000 

53 000 
61 000 
62 000 
63 000 
72 000 

63 330 
63 390 
63 400 

72 100 
72 400 

Muayene, tahlil ve tecrübe 
Diğer çeşitli gelirler 
Bağışlar 

(B/3) Özel gelirler 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 
Geçen yıldan devredilenler 

İ C M A L 

Diğer vergi gelirleri 
Kurumlar hâsılatı 
Taşınır mallar gelirleri 
Çeşitli gelirler 
özel gelirler 

GENEL TOPLAM : 

MufhamındDiaıt 
Lira K, 

955 000,— 

955 000 — 

25 00©,— 

25 000,— 

25 OOOj,— 

25 00Q,— 

995 001,— 

395 000,— 
600 000,— 

1 , -

304 836 719,18 
304 836 718,18 

1.— 

955 OOO,— 
25 000,— 
25 000,— 

995 001,— 
304 836 719,18. 

306 836 720,18 

Tahsilat 
l i r a K. 

591 795,— 

591 795,— 

22 0 5 3 3 

22 053,30 

7 497,02 

7 497,02 

1 514 111,26 

42 802,50 
1. 471 308,76 

274 954 830,53 
274 954 830,53 

591 795,— 
22 053,30 
7 497,02 

1 514 111,26 
274 954 830,53 

277 090 287,11 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 279) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 280 

Hacettepe Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Hacettepe Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 

Sayıştay Komisyonu Raporu. (1 /254) 

T. C, 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 808857/3472 10 Şubat 1976 

Hacettepe Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına aıit uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI MAKAMINA 

Hacettepe Üniversitesinin 1972 Bütçe Yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Mehmet KARABACAK 
Sayıştay Başkam 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştaya gönderilen Ha
cettepe Üniversitesinin 1972 bütçe yılı kesinhesabı Sayıştayca incelenip yargılanmış bulunan saymanlık idare 
hesabı ile karşılaştırılmıştır. 

2. Yatıran harcamalarına ilişkin 211 811 inci «Etüt ve proje giderleri» maddesindeki 2 000 000.- liralık 
ödeneğin i% 51,57'sinin, 23 811 inci «Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları» maddesindeki 13 500 000.-
lirahk ödeneğin % 20, 50'sinin, 23 812 inci «Taşıt alımları» maddesindeki 220.000.- liralık ödeneğin ise hiç kul-
lanılmayarak tümünün yıl sonunda iptal edilmiş olması nedenleri hakkında gider lizahnamesinde herhangi bir 
açıklama yer almamış; Dairesi temsilcileri tarafından bu konuda: «1972 yılı Bütçe Kanununun 69 uncu mad
desinde genel ve katma bütçeli idarelerin ödenekleri toplamından her kuruluş için yüzde 10 kesinti yapıldığı 
hükme bağlandığından, bu hüküm muvacehesinde devam etmekte olan yatırımlar yerine öncelikle 21 811 
inei «Etüt ve Proje giderleri» maddesinde yer alan ödeneklerden tasarruf yoluna gidilmiştir. 23 811 inci «Ma
kine teçhizat alımları ve büyük onarımları» maddesindeki ödenek zorunluluk olmadıkça kullanılmamış, 23 812 
nci «Taşıt alımları» maddesindeki ödenek ise Devlet Malzeme Ofisinin taşıtları vermemiş olması nedeniyle 
hiç Manılmamıştır şeklinde açıklamada bulunulmuş ise de, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
118 indi maddesi hükmü delaletiyle aynı Kanunun 103 ve 104 üncü maddeleri hükümleri uyarınca kesinhe-
saba bağlanması gereken gider izahnamelerinin, bütçelerin gerekçelerine mütenazır olarak, bütçenin çeşitli ter
tiplerine konulmuş olan ödeneklerin' hangi hizmetlere ne miktar harcandığı ve bu harcama sonunda bütçe ile 
öngörülen hizmetlerin me ölçüde tahakkuk ettirilmiş bulunduğu yolunda harcama ve hizmetleri genel hatla
rıyla gösterir bilgi ve açıklamayı kapsaması ̂ gerekli olduğu halde; 21 811 linoi ve 23 811 inci tertiplerdeki öde
neklerin mühim bir kısmının 23 812 nci tertipteki ödeneğin de tümünün yıl sonunda yok edilmiş olması se
bepleri açıklanmamış olduğundan gider izahnamesi yeterli bulunmamıştır. 
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3. Yukardaki maddelerde ve bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz önünde bulundurulmak suretiyle ke-
sinhesapta gösterilen rakamların kabulü uygun görülmüştür. 

Arz olunur. 22.12.1975 

Mehmet Karabacak 
Birinci Başkan 

Osman Cebi 
D. 3. Başkanı 

A Mithat Testereci 
D. 6. Başkan V. 

Semiha Denizdöven 
Üye 

Muzaffer Gürcan 
Üye 

M. Kemal Urkom 
Üye 

Nejdet Çölasan 
Üye 

MB Kemal Ersun 
Üye 

Mesut Tozan 
Üye 

Muzaffer Şakarcan 
Üye 

-

Yasar Aydın 
Üye 

Vasfı tlter 
(Bulunmadı) 

D. 1. Başkanı 

Orhan Saltcan 
D. 4. Başkanı 

Abdurrahman Şahin 
D, 7. Başkan V. 

Gültekin Aykurt 
Üye 

Mehmet Çınarlı 
Üye 

/ Ziyaeftin Yayböke 
Üye 

Sena Aral 
Üye 

Melek Hepdinç 
Üye 

F„ İzzet Yazgaç 
Üye 

Behiç Erdem 
Üye 

İhsan Tamyıldız 
D. 2. Başkanı 

Ali Orhon 
D. 5. Başkanı 

Ali Sezener 
D. 8. Başkan V. 

Servet Koksal 
Üye 

İlhan Gövsa 
Üye 

Af„ #Kftta' Koç 
Üye 

Necmettin Narltoğlu 
Üye 

Üye 

Sermat Erenkanh 
Üye 

Fikret Uludamar 
Üye 

İV. Fikret Akış 
Savcı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 280) 
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T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği 22 Mart 1982 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 840-41634 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş bulunan; 

1967-1979 yıllarına ait 221 adet kesinhesap kanunu tasansı, 

1966-1976 yıllarına ait konsolide bilançolarla (59) uygunluk bildirimleri. (120) ve diğer bazı konularda 
(9) olmak üzere toplam 188 adet Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukukî inceleme yaptırılmıştır. 

İnceleme sonucunda, Anayasanın, 127 ve 128 inci maddeleriyle Sayıştay Kanununun 1, 25, 28, 81, 87 ve 
88 inci maddelerine göre, kesinhesap kanunu tasarıları ile Sayıştay Başkanlığı tezkerelerinin, kanunların 
görüşülmesi kurallarına bağlı olduğu anlaşılmıştır. 

2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, bunların 
Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra Millî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle ilişik listelerde belirtilen kesinhesap kanunu tasarıları ile Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
dosyalarıyla birlikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Oenel Sekreteri 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 280) 



— 4 — 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1972 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasebe-î Umumiye Kanununun 101, 104 ve 118 inci maddelerine göre hazırlanan 1972 Malî Yılı Ha
cettepe Üniversitesi Kesinhesap Kanun Tasarısı, Anayasa ve Muhasebe-î Umumiye Kanunları ile belli edi
len süreden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

I - ÖDENEK DURUMU : 

1972 malî yılı bütçesi ile bütçe yılı başında cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
toplam olarak (302.816.931,00) liralık ödenek verilmiştir. 

Bu tutarı yılı içinde (23.771.505,00|) lira ek, (2.007.723,00) lira bütçe kanununun verdiği yetki ile Maliye Ba
kanlığınca verilen, (437.205,10) lira Muhasebe-î Umumiye Kanununun 48 inci maddesinde sayılan hizmetler 
karşılığı verilen ödeneklerin eklenmesiyle yılın genel ödenek toplamı (329.033.364,10) liraya yükselmiştir. 

II - GİDER DURUMU : 

1972 malî yılı içinde (mahsup devresinde dahil) cari, yatırım ve sermaye teşkili ve transfer bütçelerinden 
(291.902.109,64) liralık harcamaya, Muhasebe-î Umumiye Kanununun 48 inci maddesi uyarınca yapılan 
(437.205,10) liralık harcamanın eklenmesiyle yılın genel harcaması (292.339.314,74) lira olmuştur. 

III - YOK EDİLECEK ÖDENEK : 

1972 yılı ödenek toplamı (329.033.364,10) lirayı bulmuştur. Bu miktardan gider kaydedilen tutar olan 
(292.339.314,74) liranın düşülmesi suretiyle (36.694.049,36) liralık ödenek yok edilecektir. 

IV - GELİR DURUMU : 

1972 yılı bütçesi (B) işaretli cetvelinde yazılı olduğu gibi (2.010.001,00) lirası normal kaynaklardan, 
(326.586.158,00) lirası özel kaynaklardan olmak üzere (328.596.159,00) liralık gelir tahmini yapılmıştır. 

Bu tahmine karşılık yılın gelir tahsilleri, normal gelir kaynaklarından (3.036.828,18) lira, özel gelir kay
naklarından da (336.899.443,40) lira olmak üzere toplam olarak (339.936.271,58) liradır. 

Yıl içinde, tahmine göre gerçekleşme normal gelirlerde % 49,5, özel gelirlerde % 101,5 dir. 
Toplamlarda gerçekleşme oranı % 113,5 dir. 

V - GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRILMASI: 

(B) cetvelinde gösterildiği üzere 1972 malî yılı genel tahsilleri toplamı (339.936.271,58) liradır. 
Genel ödenek ve harcama cetvellerinde gösterildiği üzere cari yatırım, sermaye tenkili ve transfer bölüm

lerinden yapılan harcama toplamı da (292.339.314,74) liradır. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (47.596.956,84) lira gelir 

fazlası olarak kalmıştır. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1972 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu ilişik olarak sunulmuştur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 280) 
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Hesapları İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 1/254 
Karar No. : 74 

12 Temmuz 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Hacettepe Üniversitesinin 1972 yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile genel uygunluk bildirimi, Komisyo
numuzca Sayıştay, Maliye Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi temsilcileri hazır bulunduğu halde görüşüldü. 

Gider izahnamesinin genel uygunluk bildirimindeki hususları içermediği tespit edilmiştir. 
Kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere arz olunur. 

Hamza EROĞLU 
Başkan 

Muzaffer ENDER 
Kâtip 

Bulunamadı 

Abdülbaki CEBECİ 
Üye 

İsmail ARAR 
Baş'kanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Denetçi 

Abdülkadir ERENER 
Üye 

Bulunamadı 

M. Nedim BİLGİÇ 
Sözcü 

Ertuğrul AL ATLI 
Üye 

Feridun Sakır ÖĞÜNÇ 
Üye 

Hesapları İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 12 

17 Kasım 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ : 14.10.1982 tarih ve 06-2637 sayılı yazınız : 

Komisyonumuz 16.11.1982 tarihli toplantısında daha önceden işlem yapılan Komisyon Raporlarını gö
rüşerek aynen benimsenmesine karar vermiştir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Hamza EROĞLU 
Danışma Meclisi Hesaplarını 

İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Başkam 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 280) 
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HÜKÜMETIN CTEKLÎFI 

Hacettepe Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı 

Giderler : ' 

MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1972 Büt
çe Yılı harcamaları ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işa
retli cetvellerde gösterildiği üzere; (161 673 142 16) 
lirası cari, (82 947 201 52) lirası yatırım ve 
(47 718 971 06) lirası da sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına ait olmak üzere toplam (292 339 314 74) 
liradır. 

Gelirler : 

MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1972 Büt
çe Yılı gelir tahsilleri ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere - (3 036 828 18) lirası normal ve 
(336 899 443 40) lirası özel gelirlerden yapılan tahsil
lere ait olmak üzere yılın gelir tahsilleri toplamı 
(339 936 271 58) liradır. 

Gelir - Gider Dengesi : 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde yazılı 
gelir tahsilleri ve giderler arasındaki farkı teşkil eden 
(47 596 956 84) lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

Yok Edilecek Ödenek : 

MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1972 Büt
çe Yılı içinde harcanmayan ve ilişik (A/l) (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin ilgili sütunlarında gösterilen 
(36 694 049 36) liralık ödenek yok edilmiştir. 

Yürürlük, ve Yürütme : 

MADDE' 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanlığı yürütür. 

DANIŞMA MECLÎSİ HESAPLARINI İNCELEME 
VE SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRİŞİ 

Hacettepe Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı : 

Giderler : 

MADDE 1. — Kanun Tasarısının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

Gelirler : 

MADE 2. — Kanun Tasarısının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gelir • Gider Dengesi : 

MADDE 3. — Kanun Tasarısının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yok Edilecek Ödenek : 

MADDE 4. — Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme : 

MADDE 5. — Kanun Tasarısının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen-kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

0 Danışma Meclisi (S. Sayısı : 280) 
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1972 YILI 

HACETTEPE 

A — 

Ödeneğin çeşidi 

REKTÖRLÜK 
(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

(A/l) CETVELİ TOPLAMI 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Makine, teçhizat ve taşıt alımları ve onarıml: 

(A/2) CETVELİ TOPLAMI 

i) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

Kamulaştırma ve satınalmalar . 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

(A/3) CETVELİ TOPLAMI 

t C M A L 
(A/1) CETVELİ TOPLAMI 
(A/2) CETVELİ TOPLAMI 
(A/3) CETVELİ TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

• ÜNİVERSİTESİ 

CETVELİ 

Ödenek 
Lira K. 

112 808 979 — 
21 166 500,— 

9 757 928,10 
42 673 088,— 

1 070 001 — 

187 476 496,10 

2 000 000— 
72 790 000 — 

arı i 3 720 000 — 

88 510 000,— 

8 665 407 — 
15 000 — 

9 107 793 — 
35 258 668— 

53 046 868,— 

187 476 496,10 
88 510 000 — 
53 046 868,— 

329 033 364,10 

Gider 
Lira K. 

104 764 101,26 
17 240 418,50 
6 524 056,47 

32 427 205,56 
717 360,37 

161 673 142,16 

968 592,66 
71 246 807,46 
10 731 801,40 

82 947 201,52 

7 787 775,67 
7 872,19 

7 780 079,39 
32 143 243,81 

47 718 971,06 

161 673 142,16 
82 947 201,52 
47 718 971,06 

292 339 314,74 

Yok edilmesi 
gereken ödenek 

Lira K. 

8 044 877,74 
3 926 081,50 
3 233 871,63 

10 245 882,44 
352 640,63 

25 803 353,94 

1 031 407,34 
1 543 192,54 
2 988 198,60 

5 562 798,48 

877 631,33 
7 127,81 

1 327 713,61 
3 115 424,19 

5 327 896,94 

25 803 353,94 
5 562 798,48 
5 327 896,94 

36 694 049,36 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 280) 
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1972 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

53 000 

61 000 

(B/l) Vergi gelirleri 
DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 

53 260 Harç, Kayıt, imtihan ve diploma harçları 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
KURUMLAR HÂSILATI 

61 100 Döner sermaye gelirleri 

62 000 TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 

62 230 Kitap satışından elde edilenler 

63 000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63 330 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
63 390 Diğer çeşitli gelirler 
63 400 Bağışlar 

(B/3) Özel gelirler 
72 000 ÖZEL GELİRLER 

72 100 Hazine yardımı 
72 400 Geçen yıldan devredilenler 

53 000 
61 000 
62 000 
63 000 
72 000 

İ C M A L 
Diğer vergi gelirleri 
Kurumlar hâsılatı 
Taşınır mallar gelirleri 
Çeşitli gelirler 
özel gelirler 

Muhaımmönıat Tahsilat 
Lira K. Ora K. 

960 000,- 811 090» 

GENEL TOPLAM 

960 000— 

25 000»— 

25 000,,— 

25 000,— 

25 000 ,— 

1 000 001,— 

400 000 — 
600 Ö0Q,— 

1,— 

326 586 158,— 
326 586 157,— 

1 -

960 000,— 
25 000 — 
25 ooq— 

1 0(00 001 — 
326 586 158,— 

328 596 159,— 

811 090,— 

' 39 970,91 

39 970,91 

29 659,92 

29 659,92 

2 156 107,35 

14 600,— 
2 141 507,35 

336 899 443,40 
336 899 443,40 

811 090,— 
39 970,91 
29 659,92 

2 156 107,35 
336 899 443,40 

339 936 271,58 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 280) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 281 

Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesabma Ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 

Sayıştay Komisyonu Raporu. (1 /282) 

TC 
Sayıştay Başkanlığı 27 Haziran 1977 

869809/1744 

Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesabma Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI MAKAMINA 

Hacettepe Üniversitesinin 1973 Bütçe Yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

* Sayıştay Başkanı 
Mehmet KARABACAK 
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GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıstaya gönderilen Hacet
tepe Üniversitesinin 1973 bütçe yılı kesinhesabı, Sayış tayca incelenip yargılanmış bulunan saymanlık idare 
hlesabı i e lkai'şılaştıi"ilmiıştM,

i 

Kesinhesapta gösterilen miktarların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 30.5.1977 

Mehmet Karabacak 
Birinci Başkan 

Osman Cebi 
3. Daire Başkanı 

A. Mithat Testereci 
6. Daire Başkan V. 

Semiha Denizdöven 
Üye 

Mehmet Çınarlı 
(Bulunamadı) 

Üye 

/. Ziyaettin Yayböke 
Üye 

Sena Aral 
Üye 

Melek Hepdinç 
Üye 

F. İzzet Yazgaç 
Üye 

Behiç Erdem 
Üye 

Vasfi llter 
1. Daire Başkanı 

Muzaffer Gürcan 
4. Daire Başkan V. 

Abdurrahman Şahin 
7. Daire Başkan V. 

Gültekin Aykurt 
Üye 

İlham GÖvsa 
Üye 

M. Hulusi Koç 
Üye 

Necmettin Narlıoğlu 
(Bulunamadı) 

Üye 

Halil Kırcalı 
Üye 

Sermet Erenkanh 
Üye 

Fikret Uludamar 
Üye 

N. Fikret Akış 
Savcı 

İhsan Tanyıldız 
2. Daire Başkanı 

Ali Orhon 
\ 5. Daire Başkanı 

Ali Sezener 
7. Daire Başkan V. 

Servet Koksal 
Üye 

M. Kemal Urkom 
Üye 

i Necdet Çölaşan 
Üye 

M. Kemal Ersun 
Üye 

Mesut Tozan 
Üye 

Muzaffer Şakarcan 
Üye 

Yasar Aydın 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 281) 
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T. a 
Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği 22 Mart 1982 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı: 840 - 41634 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş bulunan; 
1967-1979 yıllarına ait 221 adet kesinhesap kanunu tasarısı, 
1966-1976 yıllarına ait konsolide bilançolarla (59) uygunluk bildirimleri (120) ve diğer bazı konularda 

(9) olmak üzere toplam 188 adet Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukukî inceleme yaptırılmıştır. 
İnceleme sonucunda, Anayasanın, 127 ve 128 inci maddeleriyle Sayıştay Kanununun 1, 25, 28, 81, 87 ve 

88 inci maddelerine göre, kesinhesap kanunu tasarıları ile Sayıştay Başkanlığı tezkerelerinin, kanunların 
görüşülmesi kurallarına bağlı olduğu anlaşılmıştır. 

2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, bunların 
Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra Millî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle ilişik listelerde belirtilen kesinhesap kanunu tasarıları ile Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
dosyalarıyla birlikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 281) 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1973 BÜTÇE YILI KESİNtHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasebe-î Umumiye Kanununun 101, 104 ve 118 inci maddelerine göre hazırlanan 1973 Bütçe Yılı Ha
cettepe Üniversitesi Kesinhesap Kanun Tasarısı, Anayasa ve Muhasebe-î Umumiye Kanunları ile belli edi
len süreden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

I - ÖDENEK DURUMU : 

. 1973 yılı bütçesi ile bütçe yılı başında (A) işaretli cetvelle toplam olarak (369.527.989,00) liralık ödenek 
verilmiştir. Bu tutardan 1694 sayılı, 1973 Yılı Bütçe Kanununda öngörülen % 1 kesintiler tutarı (3.695.280,00) 
lira düşülmüş Muhasebe-î Umumiye Kanunun 48 inci maddesinde sayılan hizmetler için (1.260,00) lira, büt
çe kanunun verdiği yetki ile Maliye Bakanlığınca verilen (47.725.512,00) lira, bütçe kanunun çeşitli madde
leriyle Maliye Bakanlığı ıbütçesinden aktanlan (58,660.333,00) liranın eklenmesiyle yılın genel ödenek toplamı 
(472.219,814,00) liraya yükselmiştir. 

II - GİDER DURUMU : 

1973 malî yılı içinde (mahsup devresi de dahil) (405.132.828,81) liralık harcamaya, Muhasebe-î Umumiye 
Kanunun 48 inci maddesi uyarınca yapılan (1.260,00) liranın eklenmesiyle yılın genel harcaması 
(405.134.088,81) liraya yükselmiştir. 

III - YOK EDİLECEK ÖDENEK : 

1973 yılı ödenek toplamı (472.219.814,00) lirayı bulmuştur. Bu miktardan gider kaydedilen (405.134.088,81) 
liranın düşülmesi suretiyle (49.830.644,19) liralık ödsnek yok edilmiş, (17.255.081,00) lirada 1790 sayılı Ka
nun gereğince ertesi yıla devredilmiştir. 

IV - GELİR DURUMU : 

1973 yılı bütçesi (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu gibi (3.125.001,00) lirası normal kaynaklardan, 
(425.063.321,00) lirası özel kaynaklardan olmak üzere (428.188.322,00) liralık gelir tahmini yapılmıştır. Bu 
tahmine karşılık normal kaynaklardan (14.575.456,28) lira, özel kaynaklardan (376.951.197,00) lira tahsil 
edilerek yılın tahsilleri toplamı (391.526.653,28) liradır. Tahmine göre gerçekleşme normal gelirlerde % 466,41; 
özel gelirlerde % 88,03 dür. 

V - GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRILMASI: 

(B) cetvelinde gösterildiği üzere 1973 malî yılı tahsilleri toplamı (391.526.653,28) liradır. 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı da (405.134.088,81) liradır. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (13.607.435,53) liralık har

cama fazlası üniversite olanakları ile karşılanmıştır. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1973 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu ilişik olarak sunulmuştur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 281) 
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Hesaplan İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 1/282 
Karar No. : 101 

12 Temmuz 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Hacettepe Üniversitesinin 1973 yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı ile genel uygunluk bildirimi, Komisyo
numuzca Sayıştay, Maliye Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi temsilcileri hazır bulunduğu halde görüşüldü. 

Gider izahnamesinin, program bütçe uygulamasına göre, diğer kuruluşların gider izahnamelerine nazaran 
daha iyi düzenlendiği görülmüştür. 

Kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere arz olunur. 

Hamza EROĞLU 
Başkan 

Muzaffer ENDER 
Kâtip 

Bulunamadı 

Abdülbaki CEBECİ 
Üye 

İsmail ARAR 
Baş'kanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Denetçi 

Ajbdülkadir ERENER 
Üye 

Bulunamadı 

M. Nedim BİLGİÇ 
Sözcü 

Ertuğrul ALATLI 
Üye 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 
Üye 

Hesaplan İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 17 Kasım 1982 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 12 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 14.10.1982 tarih ve 06-2637 sayılı yazınız : 

Komisyonumuz 16.11.1982 tarihli toplantısında daha önceden işlem yapılan Komisyon Raporlarını gö
rüşerek aynen benimsenmesine karar vermiştir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Hamza EROĞLU 
Danışma Meclisi Hesaplarını 

İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Başkanı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 281) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasansı 

Giderler : 

MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1973 
Bütçe Yılı harcamaları ilişik (A) işaretli cetvelde gös
terildiği şekilde; bunun (235 275 922,73) lirası cari, 
(87 020 019,23) lirası yatırım, (82 838 146,85) lirası 
da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait ol
mak üzere toplam (405 134 088,81) liradır. 

Gelirler : 

MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1973 
Bütçe Yılı gelir tahsilleri ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere; (14 575 456,28) lirası normal, 
(376 951 197,00) lirası da özel gelirlerden yapılan tah
sile ait olup toplam (391 526 653,28) liradır. 

Gelir - Gider Dengesi : 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde ya
zılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
(13 607 435,53) liralık gider fazlası Üniversite olanak
larıyla karşılannrştır. 

Yok Edilecek Ödenek : 

MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1973 
Bütçe Yılı içinde harcanmayan ve ilişik (A) işaretli 
cetvelin ilgili sütununda gösterilen (49 830 644,19) li
ralık ödenek yok edilmiş ve 1790 sayılı Kanunun 2 
nci maddesi uyarınca (17 255 081,00) liralık ödenek 
de ertesi yıla devredilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri : 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür 

DANIŞMA MECLÎSİ HESAPLARINI İNCELEME 
VE SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRIŞÎ 

Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı 

' Giderler : 

MADDE 1. — Kanun Tasarıs nın 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gelirler : 

MADDE 2. — Kanun Tasarısının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gelir - Gider Dengesi : 

MADDE 3. — Kanun Tasarısının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yok Edilecek Ödenek : 

MADDE 4. — Kanun Tasarısının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri : 

MADDE 5. — Kanun Tasarısının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanun Tasarısının 6 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 281) 



Bölüm Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim programı 
102 Destek hizmetleri programı 
900 Hizmet programı dağıtılmayan transferler 
103 Mediko sosyal hizmetleri programı 
111 Fen bilimleri programı 
112 Kimya bilimleri programı 
132 Diş hekimliği programı 
133 Eczacılık bilimleri programı 
134 Gevher Nesibe tıp bilimleri programı 
135 Tıp bilimleri programı 
136 Sağlık bilimleri programı 
141 Eskişehir tıp bilimleri programı 
143 Samsun Tıp Fakültesi programı 
159 Mezuniyet sonrası eğitim programı 
161 Sosyal ve idarî bilimler programı 
180 Mühendislik bilimleri programı 

Toplam 

Ert 
Ödenek Gider rolu 

Lira K. Lira K. L 

8 902 322 — 
87 586 024 — 
96 432 353— 
12 802 040 — 
20 313 318,— 
4 843 823— 
4 497 572 — 
3 259 336— 
14 004 644— 
174 098 996 — 
1 703 811 — 
2 970 000— 
3 168 000 — 
515 935 — 

17 283 502 — 
19 748 138,— 

7 566 033,12 
75 502 150,97 
75 369 698,61 17 
11 287 108,68 
16 426 730 — 
.3 497 000,71 
4 039 575,46 
2 526 337,48 
12 320 872,49 
157 801 687,14 
1 620 859,05 
2 363 675,17 
2 263 673,22 
353 857,84 

15 714 517,33 
16 440 312,54 

472 219 814,— 405 134 088,81 17 
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(1973 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ) 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

VERGİ GELİRLERİ 

HARÇLAR VE RESİMLER 

Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER 

KURUM MALLARI GELİRLERİ 

Taşınır mallar satış bedeli 

1 Kitap satış bedeli 

KURUM İŞTİRAKLERİ GELİRLERİ 

Döner sermaye gelirleri 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Çeşitli gelirler 
Muayene, Tahlil ve Tecrübe ücretleri 
Bağışlar 

ÖZELLER 
ÖZEL GELİRLER 

Hazine yardımı 

Geçen yıldan devreden nakit 

İ C M A L 
Vergi Gelirleri 
Vergi Dışı Gelirler 
Özel Gelirler 

Muhammetıat 
Lira K, 

950 000<-

950 000,— 

950 000»— 
2 175 001,— 

25 000,,— 

25 000,-

50 000,— 

50 000,— 

2 10(ı 001,— 

ı eoo ooq,— 

500 000,— 
1 — 

425 063 321,— 

425 063 320,— 

Tahsilat 
lira K. 

922 546,10 

922 546,10 

922 546,10 
13 652 910,18 

1 800,28 

1 800,28 

1 800,28 
42 261,71 

42 261,71 

13 608 348,19 

13 608 348,19 

500 000,— 

376 951 197,— 

376 951 197,— 

ı , -

950 000,— 
2 175 001,— 

425 063 321,— 

•922 546,10 
13 652 910,18 

376 951,197,— 

GENEL TOPLAM 428 188 322,— 391 526 653,28 

t* «m»m • • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 282 

Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 

Sayıştay Komisyonu Raporu. (1 /289) 

TC 28 Aralık 1979 
Sayıştay Başkanlığı 

965079/23 

Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI MAKAMINA 

Hacettepe Üniversitesinin 1974 Bütçe Yılı kesinhesab na ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

H. Cahit Eren 
Sayıştay Başkanı 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştaya gönderilen Hacet
tepe Üniversitesinin 1974 bütçe yılı kesinhesabı, Sayış tayca incelenip yargılanmış bulunan saymanlık idare 
hesabı ile karşılaştırılmıştır. 

2. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne göre kesinhesaplara bağlanması gereken Sa
yıştay ilamlarının infaz derecesini gösterir cetvelde ilamın yılı ve numaralının, borç miktarının, ilam n kesin
leştiği yılın, yapılan tahsilat ile varsa silinen ve düşülen miktarın, tahsilat yüzdesinin belirtilmesi gerektiği hal
de böyle bir cetvelin kesinhesfeba bağlanmadığı görülmüştür. Anılan Üniversiteden sözkonusu cetvelin düzen
lenerek gönderilmesi istenilmiştir. Bunun üzerine gönderilen ve kesinleşmemiş ilamları A* içeren cetvele naza
ran toplam 692 866,94 liralık tazmin hükmü bulunduğu, bu miktardan 93 648,85 liralık kısmın 1803 sayılı 
Af Kanunu kapsamına girdiği, 441 017,90 liralık kısmın henüz kesinleşmediği, kesinleşen 158 202,19 liradan da 
150 620,85 liranın tahsil edildiği, böylelikle tahsilat oranının % 95,2 olduğu saptanmıştır. 

3. Kesinhesap Kanun Tasarısının gidere ilişkin 1 inci maddesinde (A) işaretli cetveldeki masraf toplamı 
gösterildikten sonra buna ilave olarak cari, yatırım ve transfer harcamaları toplamları da ayrı ayrı gösteril
miştir. 

Oysa, Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı bütçesi, program bütçe sistemine göre düzenlenmiş olup, bunun, hiz
metlerin maliyetlerine yönelen bir sistem olması nedeniyle klasik bütçe sisteminde görülen cari, yatırım ve 
transfer harcamaları ayırımına cetveller olarak yer verilmemekte; bir hizmetin gerçekleşmesi için gereken tüm 
harcamalar, o hizmet programının maliyetini verdiğinden cari, yatırım ve transfer harcamaları aynı program 
içinde altprogram, faaliyet ve proje olarak yer almaktadır. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 100 üncü maddesinde, Kesinhesap Kanununun şekil ve taksimatının Büt
çe Kanununa mütenaz r olması öngörüldüğünden, Bütçe Kanunu metninde bulunmayan cetveller ayrımının Ke
sinhesap Kanun Tasarısının metninde de bulunmaması gerekmektedir. 
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Bu itibarla.cari, yatır m ve transfer harcamaları ibarelerinin ve bunlara ait masraf toplamlarının Kesinhe-
sap Kanun Tasarısından çıkartılması gerekmektedir. 

4. Yukarıdaki maddelerde yazılı açıklamalar göz önünde bulundurulmak suretiyle kesinhesapta gösterilen 
miktarların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 15.11.1979 

H. Cahit Eren 
Birinci Başkan 

Osman Cebi 
3. Daire Başkanı 

A. Mithat T este reci 
6. Daire Başkanı V. 

Semiha Denizdöven 
Üye 

M. Kemal Orkom 
Üye 

(Bulunamadı) 

Necdet Çölaşan 
Üye 

Halil Kırcah 
Üye 

Sermet Erenkanlı 
Üye 

Yaşar Aydın 
Üye 

Sezai Ekinci 
Üye 

Oktay Aslan 
Üye 

M. Kemal Ersun 
1. Daire Başkan V. 

Servet Koksal 
4. Daire Başkan V. 

Abdurrahman Şahin 
7. Daire Başkan V. 

Muzaffer Gürcan 
Üye 

İlham Gövsa 
Üye 

Sena Aral 
Üye 

Mesut Tozan 
Üye 

Behiç Erdem 
Üye 

A. İlhan Oğuz 
Üye 

Fikri Çözgener 
Üye 

Doğarı Ulusoy 
Üye 

Gültekin Aykurt 
2. Daire Başkan V. 

Ali Orhon 
5. Daire Başkanı 

Muzaffer Şakarcan 
8. Daire Başkan V. 

(Bulunamadı) 

Mehmet Çınarlı 
Üye 

M. Hulusi Koç 
Üye 

Necmettin Narlıoğlu 
Üye 

F. İzzet Yazgaç 
Üye 

Fikret Uludamar 
Üye 

Mehmet Kâmiloğlu 
Üye 

Oktay Gökdeniz 
Üye 

Hikmet Erdoğdu 
Savcı Başyardımcısı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 282) 
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T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği 22 Mart 1982 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 840 -. 41634 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş bulunan; 

1967-1979 yıllarına ait 221 adet kesinhesap kanunu tasarısı, 

1966-1976 yıllarına ait konsolide bilançolarla (59) uygunluk bildirimleri (120) ve diğer bazı konularda 
(9) olmak üzere toplam 188 adet Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukukî inceleme yaptırılmıştır. 

İnceleme sonucunda, Anayasanın, 127 ve 128 inci maddeleriyle Sayıştay Kanununun 1, 25, 28, 81, 87 ve 
88 inci maddelerine göre, kesinhesap kanunu tasarıları ile Sayıştay Başkanlığı tezkerelerinin, kanunların 
görüşülmesi kurallarına bağlı olduğu anlaşılmıştır. 

2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, bunların 
Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra Millî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle ilişik listelerde belirtilen kesinhesap kanunu tasarıları ile Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
dosyalarıyla birlikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 282) 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1974 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Mühasebe-î Umumiye Kanununun 101, 104 ve 118 inci maddelerine göre hazırlanan 1974 Bütçe Yılı Ha
cettepe Üniversitesi Kesinhesap Kanun tasarısı, Anayasa ve Mühasebe-î Umumiye Kanunları ile belli edi
len süreden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

I - ÖDENEK DURUMU : 

1974 yılı bütçesi ile bütçe yılı ibaşında (A) işaretli cetvelde toplam olarak (698.680.670) liralık ödenek ve
rilmiştir. Bu tutardan 1823 sayılı, 1974 yılı bütçe kanununda öngörülen % 1 kesintiler tutarı (6.986.807) li
ra düşülmüş. 

Bütçe Kanununun çeşitli maddeleriyle, Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılan (13.963.370) lira, ile 1790 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 1973 malî yılından devreden (17.255,08) liranın eklenmesiyle yılın 
genel ödenek toplamı (722.912.314) liraya yükselmiştir. 

II - GİDER DURUMU : 

1974 malî yılı içinde (mahsup devresinde dahil) yılın genel harcaması (603.238.794,70) liraya yükselmiş
tir* 

III - YOK EDİLECEK ÖDENEK : 

1974 yılı ödenek toplamı (722.912.314) lirayı bulmuştur. Bu miktardan gider kaydedilen (603. 238. 194,7Q\) 
liranın düşülmesi suretiyle (119.673.519,30) liralık ödenek yok edilmiştir. 

IV - GELİR DURUMU : 

1974 yılı bütçesi (B) işaretli cetvelinde yazılı olduğu gibi (20.275.501) lirası normal kaynaklardan, 
(692.385.539) lirası da özel kaynaklardan olmak üzere (712.644.040) liralık gelir tahmini yapılmıştır. Bu tah
mine karşılık normal kaynaiklardan (16.493.873,18) lira, özel kaynaklardan da (609.028.378,39) lira tahsil edi
lerek yılın tahsiller toplamı (625.522.251,57) liradır. Tahmine göre gerçekleşme normal gelirler de % 81,35; 
özel gelirlerde |% 87,96 dır» • ' 

V - GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRILMASI: 

(B) cetvelinde gösterildiği üzere 1974 malî yılı genel tahsilleri toplamı (625.522.251,57) liradır. 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı da (603.238.794,70) liradır. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (22.283.456,87) lira gelir 

fazlası olarak kalmıştır. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1974 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu ilişik olarak sunulmuştur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 282) 



5 — 

Hesaplan İnceleme ve Sayıştay Kotnfeyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 1/289 
Karar No. : 108 

12 Temmuz 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Hacettepe Üniversitesinin 1974 yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı ile genel uygunluk bildirimi, Komisyo
numuzca Sayıştay, Maliye Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi temsilcileri hazır bulunduğu halde görüşüldü. 

Sayıştay ilamlarının infaz durumunu gösterir cetvelin, genel uygunluk bildiriminde belirtilen hususları 
içermediği görülmüştür. 

Kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere arz olunur. 

Hamza EROĞLU 
Başkan 

İsmail ARAR 
Baş'kanvekili 

M. Nedim BİLGİÇ 
Sözcü 

Muzaffer ENDER 
Kâtip 

Bulunamadı 

Alâeddin AKSOY 
Denetçi 

Ertuğrul AL ATLI 
Üye 

Abdütoaki CEBECİ 
Üye 

Abdülkadir ERENER 
Üye 

Bulunamadı 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 
Üye 

Hesaplan İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 12 

17 Kasım 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ILGÎ : 14.10.1982 tarih ve 06-2637 sayılı yazınız : 
Komisyonumuz 16.11.1982 tarihli toplantısında daha önceden işlem yapılan Komisyon Raporlarını gö

rüşerek aynen benimsenmesine karar vermiştir. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Hamza EROĞLU 
Danışma Meclisi Hesaplarını 

İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Başkanı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 282) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı 

Giderler : 

MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1974 
Bütçe yılı harcamaları ilişik (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere; (603 238 794 70) liradır.. Bunun 
(319 156 898 83) ılirası cari harcamalara. 
(248 905 536 32) lirası yatırım harcamalarına, 
(35 176 350 55) lirası da sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına aittir. 

Gelirler : 

MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1974 Büt
çe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli cetvelde 
ıgösteıridıiği üzere (16 493 873,18) lirasınormali geılıider-
den, (609 028 378 39) lirası özel gelirlerden yapılan 
tahsile ait olmak üzere toplam olarak (625 522 251 57) 
liradır. 

Gelir - Gider Dengesi : 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde ya
zılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
(22 283 456 87) lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

Yok Edilecek Ödenek : 

MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1974 
Bütçe yılı içinde harcanmayan ve bağlı (A) işaretli cet
velde gösterilen (119 673 519 30) liralık ödenek yok 
edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri : 

MADDE 5. — Bu Kanun yaımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Balkanları yürütür. 

DANIŞMA MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME 
VE SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞıTİRİŞİ 

Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı : 

Giderler : 

MADDE 1. — Kanun Tasarısının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gelirler : 

MADDE 2. — Kanun Tasarısının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gelir - Gider Dengesi : 

MADDE 3. — Kanun Tasarısının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yok Edilecek Ödenek : 

MADDE 4. — Kanun Tasarıs nın 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri : 

MADDE 5. — Kanun Tasarısının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 282) 
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1974 YILI HACETTEPE ÜNlVERSlrTESl 

A — CETVELİ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM PROGRAMI 
102 DESTEK HİZMETLERİ PROGRAMI 
103 MEDİKO - SOSYAL HİZMETLER 

PROGRAMI 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI OKUL VE 

AR'AŞ. MERK.PROGRAMI 
111 FEN BİLİMLERİ PROGRAMI 
112 KİMYA BİLİMLERİ PROGRAMI 
132 DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ PROG

RAMI 
133 ECZACILIK BİLİMLERİ PROGRAMI 
134 GEVHER NESİBE TIP BİLİMLERİ 

PROGRAMI 
135 TIP BİLİMLERİ PROGRAMI 
136 SAĞLIK BİLİMLERİ PROGRAMI 
141 ESKİŞEHİR TIP BİLİMLERİ PROG

RAMI 
143 SAMSUN TIP BİLİMLERİ PROGRAMİ 
159 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMİ 

PROGRAMI 
161 SOSYAL VE İDARÎ BİLİMLER 

PROGRAMI 
180 MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ PROGRAMI 
201 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

PROGRAMI 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira K. 

Yok edilmesi 
gereken 

Gider ödenek 
Lira K. Lira K. 

10 849 029,— 8 464 002,34 2 385 026,66 
214 671 500— 178 776 532,58 35 894 967,42 

47 522 799,— 

40 233 505,— 
12 495 449,— 
7 482 272,— 

8 495 657,— 
5 136 651 — 

25 488 380 — 
232 618 378.— 
2 784 521,— 

10 120 233 — 
2 623 617,— 

712 902,— 

35 078 055 — 
44 797 091 — 

21 802 275,— 

722 912 314,— 

45 

35 
11 

338 520,69 

315 697,87 
055 283,33 

5 672 446,46 

6 
3 

20 
208 
1 

1 

31 
38 

4 

603 

353 893,— 
773 107,16 

799 076,33 
611 799,95 
968 815,20 

149 804,70 
950,40 

489 265,05 

987 834,93 
640 264,71 

841 500 — 

238 794,70 

2 184 278,31 

4 917 807,13 
1 440 165,67 
1 809 825,54 

2 141 764 — 
1 363 543,84 

4 689 303,67 
24 006 578,05 

815 705,80 

8 970 428,30 
2 622 666,60 

223 636,95 

3 090 220,07 
6 156 826,29 

16 960ı 775 — 

119 673 519,30 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 282) 
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1974 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

•i I 
O) W 

GeBrin Çeşidi 

VERGİ GELİRLERİ 

HARÇLAR VE RESİMLER 

Kayıt, imtihan ve diploma harçları 

VERGİ DIŞI GELİRLER 

KURUM MALLARI GELİRLERİ 

Taşınmaz mallar kira geliri 
Taşınır mallar satış bedeli 

1 Kitap satışı bedeli 
Taşınır mallar kira bedeli 
KURUM İŞTİRAKLERİ GELİRLERİ 

Döner sermaye gelirleri 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Çeşitli gelirler 

Muayene, Tahlil ve Tecrübe ücret. 
Bağışlar 
Gelir kaydolacak Teminat akçeleri 
Müteahitlerden alınacak gecikme cez. 
İŞLETME GELİRLERİ VE KÂRLARI 
Lokanta, kantin ve benzeri yerler gelir. 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 

Geçen yıldan devreden nakit 

t C M Â L 
Vergi Gelirleri 
Vergi Dışı Gelirler 
Özel Gelirler 

Muhaımmönat Tahsilat . 
Ltöra, K. Lira K. 

16 850 000,— 

16 850 000,— 

16 850 OOfl,— 

3 425 501,— 

25 000»— 

25 OK»,— 

25 OOÖ,— 

2 000 000,— 

2 ooo ootq,— 
1 400 501,— 

1 400 000 — 

500 — 
T,— 

14 611 895,— 

— 

14 611 895,— 

1 881 978,18 

— 

118 131,28 

118 131,28 

67 303,70 

67 303,70 
1 696 043,20 

1 696 043,20 

— 

692 368 539,— 609 028 378,39 

692 368 538,— '609 028 378,39 

1,-

16 85d 0004-
3 425 501,-

692 368 539,-

14 611 895 — 
1 881 978,18 

609 028 378,39 

GENEL TOPLAM 712 644 040,— 625 522 251,57 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 282) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 283 

Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 

Sayıştay Komisyonu Raporu. (1 /292) 

r. c. 
Sayıştay Başkanlığı 22 Ocak 1980 

966725/124 

Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Dildıiriminin Sunulduğuna Dair 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI MAKAMINA 

Hacettepe Üniversitesinin 1975 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

H. Cahit Eren 
Sayıştay Başkanı 
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GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebeî Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştay'a gönderilen Ha
cettepe Üniversitesi 1975 bütçe yılı kesinhesabı, Sayıştay'ca incelenip yargılanmış bulunan saymanlık idare hesa
bı 'ile karşılaştırıknıştır. 

2. 832 sayılı Yasanın 83 üncü maddesi hükmüne göre kesinhesaplara bağlanması gereken Sayıştay ilam
larının infaz derecesini gösterir cetvelde ilamın yılı ve numarasının, borç miktarının, ilamın kesinleştiği yı
lın, yapılan tahsilat ile varsa silinen ve düşülen miktarın, tahsilat yüzdesinin belirtilmesi gerektiği halde, böy
le bir cetvelin kesinhesaba bağlanmadığı görülmüştür. 

Yapılan çağrı üzerine, her ne kadar, söz konusu cetvel gösterilmişse de, kesinhesabın Millet Meclisine 
sunulan nüshasına bağlanmamış olduğundan, keyfiyetin burada belirtilmesi lüzumlu bulunmuştur. 

3. Yukarıdaki maddelerde yazılı açıklamalar göz önünde bulundurulmak suretiyle kesinhesapta göste
rilen miktarların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 15.11.1979 

H. Cahit Eren 
Birinci Başkan 

Osman Cebi 
3. Daire Başkanı 

A, Mithat Testereci 
6. Daire Başkan V. 

Semiha Denizdöven 
Üye 

İlhan Gövsa 
Üye 

Necdet Çölaşan 
Üye 

Halil Kırcalı 
Üye 

Sermet Erenkanlı 
Üye 

Yaşar Aydın 
Üye 

Sezai Ekinci 
Üye 

Oktay Aslan 
Üye 

M. Kemal Ersun 
1. Daire Başkan V. 

Servet Koksal 
4. Daire Başkan V. 

Abdurrahman Şahin 
7. Daire Başkan V. 

. Muzaffer Gürcan 
Üye 

M. Kemal Urkom 
Üye 

(Hasta) 

Sena Aral 
Üye 

Mesut Tozan 
Üye 

Behiç Erdem 
Üye 

A. İlhan Oğuz 
Üye 

Fikri Çözgener 
Üye 

Doğan Ulusoy 
Üye 

Gültekin Aykurt 
2. Daire Başkan V. 

Ali Orhon 
5. Daire Başkanı 

Muzaffer Şakarcan 
8. Daire Başkan V. 

(İzinli) 

Mehmet Çınarlı 
Üye 

M. Hulusi Koç 
Üye 

Necmettin Narlıoğlu 
Üye 

F. İzzet Yazgaç 
Üye 

Fikret Uludamar 
Üye 

Mehmet Kâmiloğlu 
Üye 

Oktay Gökdeniz 
Üye 

Savcı Başyardımcısı 
Hikmet Erdoğdu 

Damşma Meclisi (S. Sayısı : 283) 
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T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği 22 Mart 1982 
Kanunlar Müdürlüğü x 

Sayı : 840 - 41634 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş bulunan; 

1967-1979 yıllarına ait 221 adet kesinhesap kanunu tasarısı, 

1966-1976 yıllarına ait konsolide bilançolarla (59) uygunluk bildirimleri (120) ve diğer bazı konularda 
(9) olmak üzere toplam 188 adet Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukukî inceleme yaptırılmıştır. 

İnceleme sonucunda, Anayasanın, 127 ve 128 inci maddeleriyle Sayıştay Kanununun 1, 25, 28, 81, 87 ve 
88 inci maddelerine göre, kesinhesap kanunu tasarıları ile Sayıştay Başkanlığı tezkerelerinin, kanunların 
görüşülmesi kurallarına bağlı olduğu anlaşılmıştır. 

2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, bunların 
Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra Millî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle ilişik listelerde belirtilen kesinhesap kanunu tasarıları ile Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
dosyalarıyla birlikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. / 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 283) 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1975 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasebe-î Umumüye Kanununun 101, 104 ve 118 inci maddelerine göre hazırlanan 1975 Bütçe Yılı Ha
cettepe Üniversitesi Kesinhesap Kanun tasarısı, Anayasa ve Muhasebe-î Umumiye Kanunları ile belli edi
len sureden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

I - ÖDENEK DURUMU : 

1975 yılı bütçesi ile bütçe yılı başında (A) işaretli cetvelde toplam olarak (629.180.577,—) liralık ödenek 
verilmiştir. Bu tutardan 1868 sayılı 1975 yılı bütçe kanununda öngörülen % 1 kesintiler tutarı (6.291.896) li
ra düşülmüş, bütçe kanunun çeşitli maddeleriyle Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılan (172.041.338) lira
nın eklenmesi ile yılın genel ödenek toplamı (794.939.019) liraya yükselmiştir. 

II - GİDER DURUMU : 

1975 malî yılı içinde (mahsup devresinde dahil) yılın genel harcaması (708.832.334,35) liraya yükselmiş
tir. 

III - YOK EDİLECEK ÖDENEK : 

1975 yılı ödenek toplamı (794.939.019) lirayı bulmuştur. Bu miktardan gider kaydedilen (708.832.334,35) 
liranın düşülmesi suretiyle (86.106.634,65) liralık ödenek yok edilmiştir. 

IV - GELİR DURUMU : 

1975 yılı bütçesi (B) işaretli cetvelinde yazılı olduğu gibi (2.571.000) lirası normal kaynaklardan 
(798.659.915) lirası da özel kaynaklardan olmak üzere (801.330.915) liralık gelir tahmini yapılmıştır. Bu tah
mine karşılık, normal kaynaklardan (4.210.285,71) lira özel kaynaklardan (618.137.619) lira tahsil edilerek yı
lın tahsiller toplamı (622.347.904,74) liradır. Ta'hmine göre gerçekleşme normal gelirde % 163,76, özel gelir
lerde % 77,39 dur, 

V - GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRILMASI: 

(B) cetvelinde gösterildiği üzere 1975 malî yılı genel tahsilleri toplamı (622.347.904,74) liradır. 

(A) cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı da (705.832.334,35) liradır. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden, (86.484.429,61) liralık açık 

üniversite imkânlarıyla karşılanmıştır. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1975 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu ilişik olarak sunulmuştur. 

Danışma Meclisi (S. Sayışı : 283) 
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Hesaplan İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıgtay Komisyonu 

Esas No. : 1/292 
Karar No. : 111 

12 Temmuz 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Hacettepe Üniversitesinin 1975 yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı ile genel uygunluk bildirimi, Komisyonu

muzca Sayıştay, Maliye Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi temsilcileri hazır bulunduğu halde görüşüldü. 
Sayıştay .ilamlarının infaz durumunu gösterir cetvelin, genel uygunluk bildiriminde belirtildiği üzere ka

nun tasarısına eklenmediği görülmüştür. 
Kanun tasarısının 4 üncü maddesinde yer alan «gider» kelimeleri «ödenek» olarak değiştirilmiş, diğer 

maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere arz olunur. 

Hamza EROĞLU 
Başkan 

Muzaffer ENDER 
Kâtip 

Bulunamadı 

Abdülbaki CEBECİ 
Üye 

İsmail ARAR 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Denetçi 

Abdül'kadir ERENER 
Üye 

Bulunamadı 

M. Nedim BİLGİÇ 
Sözcjü 

Ertuğrul AL ATLİ 
Üye 

Feridun Sakîr ÖĞÜNÇ 
Üye 

Hesaplan İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 17 Kasım 1982 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No, : 12 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 14.10.1982 tarih ve 06-2637 sayılı yazınız : 

Komisyonumuz 16.11.1982 tarihli toplantısında daha önceden işlem yapılan Komisyon Raporlarını gö
rüşerek aynen benimsenmesine karar vermiştir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Hamza EROĞLU 
Danışma Meclisi Hesaplarım 

İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Başkanı 

Danışma Meclisi (S. Sayışı : 283) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ ı 

Hacettepe Üniversitesi 1975 BUtçe Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı I 

Giderler : I 

MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1975 
Bütçe yılı harcamaları ilişik (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (708 838 334,35) liradır. 

Gelirler : 

MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1975 
Bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli I 
cetvelde gösterildiği üzere (4 210 285,74) lirası nor- I 
mal gelirlerden (618 137 619) lirası da özel gelirler- I 
den yapılan tahsile ait olmak üzere toplam olarak I 
(622 347 904,74) liradır. 

Gelir - Gider Dengesi : I 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde ya
zılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
(86 484 429,61) liralk açık üniversite imkânlarıyla 
karşılanmıştır. 

Yok Edilecek Giderler : J 

MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1975 
Bütçe yılı içinde harcanmayan ve bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterilen (86 106 684,65) liralık ödenek yok 
edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri : I 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

DANIŞMA MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME 
VE SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞ1ŞTİRIŞ1 

Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı 

Giderler : 

MADDE 1. — Kanun Tasarısının 1 inci mad 
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gelirler : 

MADDE 2. — Kanun Tasarısının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

I Gelir - Gider Dengesi : 

MADDE 3. — Kanun Tasarısının 3 üncü mad-
ı desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
a 

I Yok Edilecek Ödenek : 

5 MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1975 
li Bütçe Yılı içinde harcanmayan ve bağlı (A) işaretli 
k cetvelde gösterilen (86 106 684,65) liralık ödenek yok 

edilmiştir. 

I Yürürlük ve Yürütme Hükümleri : 

MADDE 5. — Kanun Tasarısının 5 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Damşma Meclisi (S. Sayısı : 283) 
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(1975 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ) 

A — CETVELİ 

Program 

101 

103 
104 

ıı.ı 
112 
132 ' 
133 
134 
135 
136 
141 
143 
159 
161 
180 

Ödeneğin Çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
MEDİKO - SOSYAL HİZMETLER 

. REKTÖRLÜĞE BAĞLI OKUL VE 
ARAŞ. MERKEZİ 
FEN BİLİMLERİ 
KİMYA BİLİMLERİ 
DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ 
ECZACILIK BİLİMLERİ 
GEVHER NESİBE TIP BİLİMLERİ 
TIP BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
ESKİŞEHİR TIP BİLİMLERİ 
SAMSUN TIP FAKÜLTESİ 
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMİ 
SOSYAL VE İDARÎ BİLİMLER 
MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 

GENEL TOPLAM 

-

ödenek 
Lira K. 

239 672 486,— 
27 976 445 ,— 

29 846 331 — 
11 456 656,— 
8 955 098— 
7 505 178,— 
6 467 971,— 

38 460 570 — 
316 094 134,— 

3 531 106,— 
6 520 457,— 

12 486 585,— 
1 123 361 — 

45 008 725 — 
39 833 916,— 

794 939 019,— 

Gider 
Lira K. 

222 647 005,40 
25 470 683,58 

23 409 362,64 
9 636 399,93 
7 317 447,18 
6 524 936,28 
5 498 746,23 

29 629 522,74 
291 486 368,39 

2 878 193,45 
2 891 815,67 

11 312 673,74 
395 313,14 

37 456 288,85 
32 277 577,13 

708 832 334,35 

Yokedilmesi 
gereken 
ödenek 
Lira K. 

17 025 480,60 
2 505 761,42 

6 436 968,36 
1 820 256,07 
1 637 650,82 

980 241,72 
969 224,77 

8 831 047,26 
24 607 769,61 

652 912,55 
3 628 6411,33 
1 173 911,26 
~ 728 047,86 
7 552 436,15 
7 556 338,87 

86 106 684,65 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 283) 
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1975 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

Gelinin Çeşidi 
Muhamımönat Tahsilat 

Ora K, Lira K. 

VERGİ GELİRLERİ 

HARÇLAR VE RESİMLER 

Kayıt, imtihan ve diploma harçları 

VERGİ DIŞI GELİRLER 

KURUM MALLARI GELİRLERİ 

Taşınmaz mallar kira geliri 

Taşınır mallar satış bedeli 

Kitap satışı bedeli 
Taşınır mallar kira bedeli 

KURUM İŞTİRAKLERİ GELİRLERİ 

Döner sermaye gelirleri 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitli gelirler 
Muayene, Tahlil ve Tecrübe ücret. 
Bağışlar 

Gelir kaydolacak Teminat akçeleri 
Müteahitlerden alınacak gecikme cez. 
ÖZEL GELİRLER 

Hazine yardımı 

Geçen yıldan devreden nakit 

İ C M A L 
Vergi Gelirleri 
Vergi Dışı Gelirler 
Özel Gelirler 

ıa ooo,— 
10 000,— 

10 000,— 

2 561 000,— 

10 0(00,— 

10 000,— 

10 OOO — 

1 000 000,— 

1 000 000,— 

1 551 000,— 
1 500 000,— 

50 000,— 
1 000,— 

305 565,— 

— 

305 565,— 

3 904 720,74 

— 

— 

22 919,40 

__ 

196 990,46 

3 684 010,88 

— 

798 659 915,— 618 137 619,— 

798 658 915,— 618 137 619,— 

i 000,— 

10 000— 305 565,— 
2 561 000,— 3 904 720,74 

798 659 915,— 618 137 619,— 

GENEL TOPLAM : 801 230 915,— 622 347 904,74 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 283) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 284 

Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesabma Ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 

Sayıştay Komisyonu Raporu. (1 /319) 

TC 
Sayıştay Başkanlığı 15 Şubat 1982 
Sayı : 37914/682 

Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesabma Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Hacettepe Üniversitesinin 1976 Bütçe Yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak su

nulduğunu saygılarımla arz ederim. 
H. Cahit Eren 

Sayıştay Başkam 

GENEL UYGUNLUK BÎLDÎRÎMÎ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştaya gönderilen Ha
cettepe Üniversitesinin 1976 Bütçe Yılı Kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan sayman hesabıyla 
karşılaştırılmıştır. 

2. Yok edilecek ödenek genel toplamı Sayıştayca 119 860 415 lira olarak saptandığı halde, Kesinhesap 
Kanun Tasarısının 5 inci maddesinde 40 lira fazlasıyla 119 860 455 lira olarak gösterilmiştir. 

Bina onarımında kullanılmak üzere bağışlanan ve 990.01.1.001.000 özel tertibine ödenek yazılan miktar
dan, yılı içinde sarfedilemeyen kısmı, ertesi yıla devrolunan ödenekler arasında gösterilmeyerek, Muhasebei 
Umumiye Kanununun 55 inci ve 1976 yılı Bütçe Kanununun 28 inci maddesi hükümlerine aykırı olarak Ma
liye Bakanlığından gerekli izin alınmaksızın yok edilecek ödenek sütununa alınmış ve fark da buradan doğ
muştur. 

Tasarının yok edilecek ödeneğe ilişkin 5 inci maddesinin buna göre düzeltilmesi gerekli bulunmuştur. 
3. Ertesi yıla 40 liralık ödenek devretmesi gerektiği halde, Kesinhesap Kanun Tasarısında ödenek devri 

gösterilmemiştir. 
Söz konusu fark, 2 nci maddede yazılı sebeplerden ileri gelmiştir. 
Ertesi yıla devrolunması gereken 40 liralık ödenek nedeniyle Kesinhesap Kanun Tasarısına bu konuda bir 

madde eklenmesi gerekli görülmüştür. 
4. Sayıştayca gelir tahsilatı 849 009 308 lira olarak tespit edildiği halde, Kesinhesap Kanun Tasarısında 

gelir tahsilatı 849 009 348 lira olarak gösterilmiştir. 
Tahsilat rakamları arasındaki 40 liralık fark 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı nedenlerden ileri gelmiş olup, 

Kesinhesap Kanun Tasarısının gelire ilişkin 2 nci maddesiyle gelir - gider dengesi başlıklı 3 üncü maddesinin 
buna göre düzeltilmesi gerekir. 

5. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca, ilamların yılı ve numarasını, borçlunun adı 
ve soyadını, borç miktarını, yapılan tahsilat ile varsa silme ve düşme tutarını, tahsilat yüzdesini ihtiva ede
cek biçimde düzenlenecek olan Sayıştay ilamlarının infaz derecesini gösterir cetvelin, Kesinhesaba bağlanması 
gerekmektedir. 
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Söz konusu cetvelin Kesinhesaba bağlanmadığının anlaşılması üzerine dairesinden istenilmiş olup, Sayış-
tayın istemi üzerine gönderilen cetvelde, 27 825,80 liralık tazmin hükmünün bulunduğu, bu miktardan 3 570 
lirasının 1803 sayılı Af Kanununun 10 uncu maddesine göre terkin edildiği ve kalan borç miktarına nazaran 
% 94,1 oranında 22 826,80 lirasının tahsil edildiği görülmekteyse de, anılan cetvelin yukarıda belirtilen Ka
nun hükmüne aykırı olarak, Kesinhesap Kanun Tasarısına eklenmediği anlaşılmıştır. 

6. Yukarıdaki maddelerde ve bağlı cetvellerde yazılı açıklamaların göz önünde bulundurulması suretiyle, 
Kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 

H. Cahit Eren 
Birinci Başkan 

Mesut Tozan 
7. Daire Başkanı 

Halil Kırcalı 
2. Daire Başkanı 

Muzaffer Gürcan 
Üye 

(îzinli) 

Sena Aral 
Üye 

Behiç Erdem 
Üye 

A. İlhan Oğuz 
Üye 

Fikri Çözgener 
Üye 

Doğan Ulusoy 
Üye 

Müfit Yeşilde re 
Üye 

Sabahattin Benlikol 
Üye 

Osman Cebi 
3. Daire Başkanı 

Muzaffer Sakarcan 
8. Daire Başkanı 

A. Mithat Testereci 
6. Daire Başkanı 

İlham Gövsa 
Üye 

Necmettin Narlıoğlu 
Üye 

(tzinl.) 

Fikret Uludamar 
Üy* 

Mehmet Kâmiloğlu 
Üye 

(Görevli) 

Oktay Gökdeniz 
Üye 

İlhan Gener 
Üye 

Osman Büyükyılmaz 
Üye 

Özcan Saygun 
Üye 

Ertan Dalgıç Hikmet Erdoğdu 
Üye Savcı Vekili 

4.1. 1982 

Servet Koksal 
4. Daire Başkanı 

Ferda Yazgaç 
5. Daire Başkanı 

(Bulunamadı) 

Semiha Denizdöven 
1. Daire Başkanı 

M. Hulusi Koç 
Üye 

M. Kemal Ersun 
Üye 

Yaşar Aydın 
Üye 

Sezai Ekinci 
Üye 

Oktay Aslan 
Üye 

Mehmet Olgun 
Üye 

M. Halit Öztunalı 
Üye 

Tülay Demirkan 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 284) 
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T. a 
Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 840 - 41634 22 Mart 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş bulunan; 

1967-1979 yıllarına ait 221 adet kesinhesap kanunu tasarısı, 

1966-1976 yıllarına ait konsolide bilançolarla (59) uygunluk bildirimleri (120) ve diğer bazı konularda 
(9) olmak üzere toplam 188 adet Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukukî inceleme yaptırılmıştır. 

İnceleme sonucunda, Anayasanın, 127 ve 128 inci maddeleriyle Sayıştay Kanununun 1, 25, 28, 81, 87 ve 
88 inci maddelerine göre, kesinhesap kanunu tasarıları ile Sayıştay Başkanlığı tezkerelerinin, kanunların 
görüşülmesi kurallarına bağlı olduğu anlaşılmıştır. 

2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, bunların 
Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra Millî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle ilişik listelerde belirtilen kesinhesap kanunu tasarıları ile Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
dosyalanyla birlikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Danışma Meclisi (S. Sayın : 284) 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1976 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasebe-î Umumiye Kanununun 101, 104 ve 118 inci maddelerine göre hazırlanan 1976 Bütçe Yılı Ha
cettepe Üniversitesi Kesinhesap Kanun tasarısı, Anayasa ve Muhasebe-î Umumiye Kanunları ile belli edi
len süreden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

I - ÖDENEK DURUMU : 

1976 yılı bütçesi ile bütçe yılı başında (A) işaretli cetvelde toplam olarak (743.217.100,—) liralık ödenek 
verilmiştir. Bu tutardan 1823 sayılı 1976 yılı bütçe kanununda öngörülen % 2 kesintiler tutarı (14.864.342,—) 
lira düşülmüş, Bütçe Kanununun çeşitli maddeleriyle Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılan (198.040.322,—) 
lira ile Sayın Prof. Dr. ihsan Doğramacı'nın bağışladığı ve Maliye Bakanlığının 11.5.1976 tarih ve 111679-
340/1116 sayılı yazıları ile (320.000,—) lira ödenek kaydedilmesiyle yılın genel ödenek toplamı (926.713.0;80,—) 
liraya yükselmiştir. 

II - GİDER DURUMU : 

1976 malî yılı içinde (mahsup devresi de dahil) yılın genel harcamaları (796.482.939,—) liraya yükselmiş
tir. 

III - YOK EDİLECEK ÖDENEK : 

1976 yılı ödenek toplaimı (926.713.080,—) lirayı bulmuştur. Bu miktardan gider kaydedilen (796.482.939,—) 
lira ile 3010 sayılı Kanun gereği verilen gelecek yıllara sari avans tutarı olan (10.369.686,—) liranın da düşür
mesiyle (119.860.455,—) liralık ödenek yıl sonunda yok edilmiştir. 

IV - GELİR DURUMU : 

1976 yılı bütçesi (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu gibi (3.910.000,—) lirası normal skaynaklardan 
(937.347.422,—) lirası da özel kaynaklardan olmak üzere (941.257.422,—) liralık gelir tahmini yapılmıştır. 
Bu tahmine karşılık normal kaynaklardan (3.546.616,—) lira, özel kaynaklardan da (845.462.732,—) lira tah
sil edilerek, yılın tahsiller toplamı (849.009.348,—) liradır. Taihmine göre gerçekleşme normal gelirlerde % 
90,70; özel gelirlerde j % 90,19 dur, 

V - GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRILMASI: 

(B) cetvelinde gösterildiği üzere 1976 malî yılı genel tahsilleri toplamı (849.009.348,—) liradır. 

(A) cetvelinde gösterildiği üzere harcamaa toplamı da (796.482.939,—) liradır. 

Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (52.526.409,—) lira gelir 
fazlası olarak kalmıştır. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1976 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu ilişik olarak sunulmuştur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 284) 
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Hesaplan İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclîsi 

Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 1/318 
Karar No. : 137 

12 Temmuz 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Hacettepe Üniversitesinin 1976 yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı ile genel uygunluk bildirimi, Komisyo
numuzca Sayıştay, Maliye Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi temsilcileri hazır bulunduğu halde görüşüldü. 

1. Dairesi kesinhesabında, Sayıştayca tespit olunan miktara nazaran yok edilecek ödenek genel top
lamının 40.— lira, gelirin 40.— lira fazla, ertesi yıla devrolunacak ödeneğin 40.— lira noksan olduğu ve 
fark nedenlerinin genel uygunluk bildirimine bağlı cetvellerde açıklandığı; 

2. Sayıştay ilamlarının infaz durumunu gösterir cetvelin, genel uygunluk bildiriminde belirtildiği üzere 
kanun tasarısına eklenmediği, 

Anlaşılmış ve Sayıştayca saptanan hususlar Komisyonumuzca da benimsenerek Kesinhesap Kanun Ta
sarısının ilgili maddeleri değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere arz olunur. 

Hamza EROĞLU İsmail ARAR 
Başkan Baş'kanvekili 

Muzaffer ENDER 
Kâtip 

Bulunamadı 

Abdülbaki CEBECİ 
Üye 

Alâeddin AKSOY 
Denetçi 

Abdülkadir ERENER 
Üye 

Bulunamadı 

M. Nedim BİLGİÇ 
Sözcü 

Ertuğrul AL ATLİ 
Üye 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 
Üye 

Hesapları İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 12 

17 Kasım 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 14.10.1982 tarih ve 06-2637 sayılı yazınız : 
Komisyonumuz 16.11.1982 tarihli toplantısında daha önceden işlem yapılan Komisyon Raporlarını gö

rüşerek aynen benimsenmesine karar vermiştir. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Hamza EROĞLU 
Danışma Meclisi Hesaplarını 

İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Başkanı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 284) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hacettepe Üniversitesinin 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı 

Giderler : 

MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1976 
Bütçe Yılı giderleri ilişik (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere toplam (796 482 939.-) liradır. Bunun 
(542 982 385,50) lirası carî, (210 994 100.-) lirası ya
tırım, (42 506 453,50) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına aittir. 

Gelirler : 

MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1976 Büt
çe Yılı gelirlerinden yapılan tahsiller ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (3 546 616.-) lirası normal, 
(845 462 732.-) lirası da özel gelirlerden yapılan tah
sile ait olmak üzere toplam (849 009 348.-) liradır. 

Gelir - Gider Dengesi : 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde ya
zılı gelir ve gider arasındaki farkı oluşturan 
(52 526 409.-) lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

Gelecek Yıllara Geçici Avanslar : 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince gele
cek yıllarda düşülmek üzere bütçenin (A/l), (A/2) 
işaretli cetvellerinin ilgili bölümlerinden (10 369 686.-) 
liralık avans verilmiştir. 

Yok Edilecek Ödenek : 

MADDE 5. — Hacettepe Üniversitesinin 1976 
Bütçe Yılı içinde harcanmayan ve bağlı (A) işaretli 
cetvelin ilgili sütunlarında gösterilen (119 860 455.-) 
liralık ödenek yok edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri : 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

DANIŞMA MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME 
VE SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEÖIŞTIRİŞİ 

Hacettepe Üniversitesinin 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı 

Giderler : 

MADDE 1. — Kanun Tasarısının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gelirler : 

MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1976 
Bütçe Yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (3 546 576.-) lirası normal 
gelirlerden, (845 462 732.-) lirası da özel gelirlerden 
yapılan tahsile ait olmak üzere toplam olarak 
(849 009 308.-) liradır. 

Gelir - Gider Dengesi : 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde ya
zılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
(52 526 369.-) lira gelir fazlası kalmıştır. 

Gelecek Yıllara Geçici Avanslar : 

MADDE 4. — Kanun Tasarısın n 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yok Edilecek Ödenek : 

MADDE 5. — Hacettepe Üniversitesinin 1976 
Bütçe Yılı için harcanmayan ve bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (119 860 415.-) liralık öde
nek yok edilmiş ve (40.-) liralık ödenek ertesi yıla 
devredilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri : 

MADDE 6. — Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanun Tasarısının 7 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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1976 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program Ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

103 MEDÎKO - SOSYAL HİZMETLER 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI OKUL VE 

ARAŞ. MERKEZLER 
111 FEN BİLİMLERİ 
112 - KİMYA BİLİMLERİ 
132 DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ 
133 ECZACILIK BİLİMLERİ 
134 GEVHER NESİBE TIP BİLİMLERİ 
135 TIP BİLİMLERİ 
136 SAĞLIK BİLİMLERİ 
141 ESKİŞEHİR TIP BİLİMLERİ 
159 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMİ 
161 SOSYAL VE İDARÎ BİLİMLER 
180 MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

301 
Ödenek Gider ver 

Lira K. Lira K. 

212 323 151 — 
43 707 978 — 

44 073 058— 
34 235 896— 
12 269 384 — 
11 843 282,— 
8 512 946,— 
78 533 500,— 
344 798 331,— 
7 474 312 — 
7 651 500 — 
1 070 342— 
66 619 004 — 
53 280 396 — 

320 000 — 

185 675 391,30 
42 109 777,80 

33 297 581,35 
30 126 799,10 
10 923 088,30 
10 539 579,70 
7 011 352,25 
71 996 504,55 
296 386 744,10 
5 799 329,90 
4 046 593,80 
423 050,80 

54 509 147,10 
43 318 038,95 

319 960 — 

1 
7 

GENEL TOPLAM 926 713 080,— 796 482 939,— 10 
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1976 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

ti 

"O 
•d 

Gelinin Çeşidi 

VERGİ GELİRLERİ 

HARÇLAR VE RESİMLER 

Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
KURUM MALLARI GELİRLERİ 

Taşınır mallar satış bedeli 
1 Kitap satışı bedeli 
2 Diğer mallar satış bedeli 

KURUM İŞTİRAKLERİ GELİRLERİ 

Döner sermaye gelirleri 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitli gelirler 

Muayene, Tahlil ve Tecrübe ücret. 
Bağışlar 
Gelir kaydolacak Teminat akçeleri 
Müteahitlerden alınacak gecikme cez. 
ÖZEL GELİRLER 

Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 

İ C M A L 
Vergi Gelirleri 
Vergi Dışı Gelirler 
özel Gelirler 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

Muhaınmıenıat 
Lîra K. 

300 000,— 

300 000,— 

30Q 00Q,— 
3 610 000,— 
1 050 000,— 

1 050 000,— 
1 000 ÖOO,— 
1 050 OOO — 

500 000,— 

500 000— 

2 060 000,— 
2 OOO 00Q,— 

50 OOO— 
10 000,— 

Tahsilat 
Uiira K. 

90 285,— 

90 285,— 

90 285 — 
3 456 331,— 

77 049,— 

77 049 — 

3 379 282,— 
3 059 282 — 

320 000,— 

937 347 422,— 845 462 732,— 

937 247 422,— 845 462 732— 
1O0 0010,,— — 

300 000,— 90 285 — 
3 610 O0Q,— 3 456 331— 

937 347 422— 845 462 732,— 

941 257 422,— 849 009 348,-

40 

941 257 422,— 849 009 308,— 
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