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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Tunceli 
ilinde maaş alamıyan özel idare personeli ve 
aksıyan yol, su ve elektrik hizmetleri konula
rında gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanı Özer Derbil'e, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Attilâ Karaosmanoğ-
lu'nun, vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

18 - 20 Ekim 1971 tarihleri arasında Viya
na'da toplanacak olan İnsan Hakları Parlâ
mento Konferansına Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden seçilecek bir heyetin katılmasına 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanlık Divanları müşterek toplantı kararı 
ve, 

Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in, Millî 
Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardım
laşma Sandığı kanun tasarısı ile, 

istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Gün
gör'ün, «Toptancı halleri» hakkındaki kanun 

teklifinin havale edilmiş oldukları komisyon
lardan seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergeleri ka
bul olundu. 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi
nin yeniden düzenlenmesine dair kamın teklifi
nin görüşülmesine geçildi. Verilen bir önergenin 
oylanması sırasında, 5 milletvekilinin çoğunlu
ğun kalmadığını ileri sürmesi nedeni ile yapı
lan yoklama sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun kalmadığı anlaşıldığından; 

8 Ekim 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,13 te son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Şevket Doğan (Kayseri) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 175 nci BMeşimiinE açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — Millî Eğitim Mensupları Yardımlaşma 
Kurumu kanun tasarısını görüşmek üzere kuru
lan Geçici Komisyon Başkanlığının, tasarının 
7 . 10 . 1971 tarihli 174 ncü Birleşimde ikinci de
fa kurulan Geçici Komisyondan alınarak ilk teş
kil edilen Geçici Komisyona verilmesine dair öner
gesi. (1/532, 4/213) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sa
yın Orhan Dengiz tarafından verilmiş bir tak
rir vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7 Ekim 1971 günü yapılan Birleşimde Millî 

Eğitim Bakanının önergesi üzerine «Millî Eği
tim Mensupları Yardımlaşma Kurumu kanun ta
sarısı hakkında Geçici Komisyon kurulması ka
bul edilmiştir. 

Halbuki Millî Eğitim Mensupları Yardımlaş
ma Kurumu kanun tasarısı bundan önceki Hü
kümet tarafından 19 . 1 . 1970 tarihinde Millet 
Meclisine sunulmuş Yüce Meclis zamanın. Millî 
Eğitim Bakanının Geçici Komisyon kurulması 
hususundaki önergesini kabul ederek 21.1.1971 
tarihinde Geçici Komisyon kurulmuştur. 

Geçici Komisyon adı geçen konuda çeşitli 
çalışmalar yapmış olup henüz faaliyeti sona er
miş değildir. 

Geçici Komisyonumuz, yeni Hükümetin bu 
konuda görüşünü istemiş olup bugüne kadar ce
vap alamamışken aynı konuda bir ikinci tasa
rının Millet Meclisimize sunulduğunu ve bir 
ikinci Geçici Komisyon kurulmasının talebedil-
diğini tesbit etmiştir. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır müza
kerelere başlıyoruz. 

Yeni gelen tasarıyı yeniden kurulması ön
görülen komisyondan alarak Millî Eğitim Men
supları Yardımlaşma Kurumu kanun tasarısını 
incelemek için kurulan ve halen faaliyeti devam 
eden birinci komisyona verilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Uşak 

Orhan Dengiz 

BAŞKAN — Genel Kurula şu hususu arz 
edeyim efendim, bilâhara arzu buyurursanız söz 
verelim. 

21 . 1 . 1970 gün ve 28 nci Birleşimde o ta
rihteki Millî Eğitim Bakanı Sayın Orhan Oğuz 
tarafından verilen bir takrirle Maliye, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilecek 
4 er üyeden müteşekkil bir Geçici Komisyon ku
rulması ve Millî Eğitim Mensupları Yardımlaş
ma Kurumu kanunu tasarısının bu komisyonda 
görüşülmesi hususu oya arz edilmiş ve bilâhara, 
Kars Senatörü Sayın Sırrı Atalay'm, aynı konu 
ile ilgili kanun teklifi, kurulmuş bulunan bu ko
misyona Genel Kurulumuzun karariyle tevdi 
edilmiş bulunmaktadır. 

Dünkü Birleşimimizde Millî Eğitim Bakanı
nın, Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığı kanunu tasarısı hakkında 
geçici bir komisyon kurulması teklifi Genel Ku
rula arz edilmiş ve bu suretle aynı kanun hak
kında iki Geçici Komisyon kurulması hususu 
Genel Kurulun kararlarına iktiran etmiş bulun
maktadır. Sayın Orhan Dengiz'in vermiş oldu-

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ğu takrir, 7 . 10 . 1971 tarih ve 174 ncü Birle
şimde alınan Geçici Komisyon . kurulmasına 
mütedair kararın hükümsüz addedilmesi sure
tiyle hu tasarının da kurulmuş bulunan Geçici 
Komisyona havalesi hususundadır, bu takriri oy
larınıza arz edeceğim. 

Bilmem, bu izahatımın karşısında Sayın Den
giz'in görüşme ihtiyacı bahis konusu mudur? 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Söz istiyo
rum, 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın arka

daşlarım; 
Daha önceki Hükümet tarafından sevk edil

miş bulunan, Millî Eğitim Mensupları Yardım
laşma Kurumu kanunu tasarısı ile dün 
Geçici Komisyona havalesini kabul buyurduğu
nuz kanun tasarısı arasında, esas itibariyle, 
bir fark yoktur. Yalnız bu kanun., «reform» ke
limesinin kullanılmakta olduğu ve bu mânada 
kanunların sevk edileceği ifade edilmekte bulu
nan bugünlerde gelmiş olması bakımından bir 
farklılığı vardır, başka farkı yoktur. 

Bu bakımdan, mevcut komisyonumuz yeni 
bir komisyon kurulmadan bu tasarıyı incele
mek durumundadır ve mümkündür. Şu mâna
da da mümkündür ki; eski tasarı geldiği zaman 
komisyonumuz çalışmış ve bu tasarısını, «Per
sonel Kanununun içerisindeki memur yardım
laşma konusuyla alâkalı olup olmadığı, o mev
cutken böyle bir tasarıda Hükümetin ısrar edip 
etmediği» Hükümetten sorulmuştur. Ama bugü
ne kadar Hükümet, ne o tasarının geri çekildi
ğini, çekilmesi lâzımgeldiğini, ifade etmiş, ne 
de bunun yerine ben yeni bir tasarı gönderiyo
rum, dememiştir. Demeyince de, komisyonumuz 
bugüne kadar beklemiştir. Öyle anlaşılıyor ki, 
bu gelen tasarı, tetkikatımıza göre, bize onun 
yerine kaim olmak üzere gönderilmekte bulu
nan bir tasarıdır, ama bunu ifade etmemiştir. 
Tasarıyı tetkik ettim, gördüm ki, eskisinin, 
ufak - tefek farklarla, aynıdır. 

Mevcut komisyonumuz pekâlâ bunu tetkik 
edebilir. Tahmin ederim ki, yeniden Geçici Ko
misyon kurulsa dahi yine aynı komisyon üye
lerinden kurulacaktır. 

Gelen eski tasarı, öğretmenlerin ekonomik, 
sosyal sorunlarına temelden çözüm getirmeyi 
düşünmüştür ve 1970 yılında getirilmiştir. Bu 

iki tasarı birleştirilir ve komisyonumuzca tetkik 
edilir, huzurunuza getirilir. 

Bu bakımdan önergemin Yüce Heyetiniz ta
rafından kabulünü bilhassa istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — ıSaym Kodamanoğlu .takririn 

lehinde mi konuşacaksınız efendim? 
M. NURÎ KODAMANOĞLU (Niğde) — Le

hinde efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir muamelenin daha sıhhatli olması için, 

yapılması gereken işi kısaca Sayın Hükümetten 
rica etmek için söz aldım. 

Bendenizin de üyesi bulunduğum Geçici Ko
misyonda incelenmesi belli safhaya gelmiş bulu
nan metin, bir Hükümet tasarısıdır. Şu ana ka
dar da bu tasarıyı geri çektiğini Hükümet res
men bildirmemiştir. Arkasından aynı mealde 
bir ikinci Hükümet tasarısı elimize gelmiştir. 
Gerçi Millî Eğitim Bakanları ayrıdır, bir Hükü
metin yerini bir başkası almıştır, fakat, Devlet 
hizmetinde mesuliyet ve salâhiyet süreklidir. 
Bu itibarla, Hükümet, şimdi hangi metnin Hükü
mete aidolduğu keyfiyetini tâyin etmeli ve Yü
ce Meclise bir tezkere yazarak, ya ilk metni geri 
aldığını bildirmeli, yahut ikinci metinden vaz
geçmelidir. Aksi halde, Yüce Meclise niyabe-
ten vazife gören komisyonumuz, mahiyet ve 
amacı itibariyle esaslı hiçbir fark göstermiyen 
iki ayrı metni karşısında bulacak, hangisine 
Hükümet tasarısı muamelesi yapacağını şaşıra
caktır, 

Onun için, Sayın Hükümetten, bizi bu şaş
kınlıktan kurtarmasını rica ediyoruz, bu bir. 

İkincisi; aziz arkadaşlarım, bir meseleyi in
celemek için Yüce Meclis kendi ininden bir he
yet tefrik eder. Bu mesele aynı mahiyette bir 
hizmeti tedvin için bir heyete gönderildiğine 
göre, ikincisinin teşkili, itiraf etmek lâzımdır 
ki, bir dikkatsizlik eseri olmuştur. 

Buna da dikkat ederek ikinci komisyon hak
kındaki kararımızı iptal etmeliyiz. Bu konuda 
Sayın Başkanlığın teklifine bendeniz de yürek
ten katılıyorum. 

Bu vesile ile bir noktayı da bu millet kür
süsünden Türk kamu oyunun dikkatine sunmak 
istiyorum. 
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Aziz arkadaşlarım, her iki tasanda da Türk 
öğretmeninin sosyal dayanışmasını ve yardım
laşmasını sağlamak için, Ordu Yardımlaşma 
Kurumuna benzer, bir müessese kurulması ama-
ciyle Hükümetlerce teklifte bulunulduğu beyan 
edilmiştir. 

Bu konunun içinde uzun yıllardan beri Bu
lunan ilgili bir arkadaşınız sıfatiyle ifade etmek 
istiyorum ki; Ordu Yardımlaşma Kurumu ile 
bunlar arasındaki çok hayati iki önemli fark 
vardır. Ordu Yardımlaşma Kurumuna «vergi 
muafiyeti» tanınmıştır, halbuki her iki Hükü
met teklifinde de öğretmenler için bu muafiyet 
tanınmamıştır. Ordu Yardımlaşma Kurumuna 
«ticaret yapma» hakkı tanınmıştır, bu tesise 
bu hak tanınmamıştır. 

Dolayısiyle birisi, hem sosyal dayanışma ve 
yardımlaşmayı sağlıyan, hem de Türk ekonomik 
hayatında bir iktisadi potansiyel olarak ağırlı
ğını koyan kurumdur. Ötekisi, alelade bir yar
dımlaşma kurumu niteliğini taşımaktadır. 

Binaenaleyh, milletimize bu kürsüden arz 
ediyorum: Ordu Yardımlaşma Kurumunun ba
şarıları ve değeri ortadadır. Bu değer ve başa
rılar Türk öğretmenine lâyik görülüyorsa, hiç 
olmazsa komisyonumuza gelerek Sayın Maliye 
Bakanı, «aynı hakların öğretmenlere de tanın
masında mahzur yoktur» demelidir. 

Bunu demiyorlarsa, o takdirde sadece yar
dımlaşma ve elde ettiği malî takatin faiziyle 
iktifa mecburiyetinde kalacak sıradan bir yar
dımlaşma müessesesinin ötekine benzetilmesi 
doğru olmaz. 

Tabiî ben, nâçiz (bir üyelsi sıfatiyle ha 
camianın, (böylesine haklardan yararlanmaya 
çoktan lâyık olduğu inancında »bulunduğum 
'için Yüce Meclisimizin (bu noktada (hassas dav
ranmasını temin ve Türk kamuoyunun ibu nok
tada dikkatinin toplanmasına ayrıca ehemmi
yet verdiğim için, bu ciheti arz ettim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde Sayın Hiçe-
rimez, buyurun. 

(SAKIP HÎÇEBJMEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Öğretmenlerin yardımlaşnıalariyle il^iü bir 
tasarının - ki, sonradan bir ikincisinin daha 
Yüce (Meclise sevkedildiği malûmunuzdur -
her iki tasarının da Yüce Meclisin kabul et

miş 'olduğu 057 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile 1327 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
aykırı olduğunu (belirtmek isterim. 

Mâlû'muâliniz, ı©57 sayılı (Kanunun, memur 
yardımlaşma kurumu ile ilgili hükmünün 5M 
âmir niteliği Vardır. Birisi; bir yıl içinde bu 
(kanunun çıkması, diğeri ise, bu kanunun tüm 
memurları kapsıyacak nitelikte olmasını öner
mesidir. 

BAŞKAN — (Sayın (Hiçerimez, bir (hususu 
arz edeyim; biz kanunun müzakeresini yapmı
yoruz, Personel Kanununun tartışmasını yapmı
yoruz. 'Genel iKurul'a, tsehven, aynı tasarı hak
kında ıgeçici iki komisyon kurulması arz edil
miş ve iki ayrı (geçici komisyon kurulmuştur. 

Şimdi, (Sayın Dengiz, bir evvel kurulan ge
çici komisyon başkanı olarak diyorlar ki; bu 
tasarı 'bizdedir, 7 . 10 . 1971 tarih ve 174 ncü 
birleşimde alınan (geçici komisyon ikurulması 
karan yerinde değildir. (Başkanlıkta bunu uy
gun buluyor. Görüşmelerinizi lütfen bu sınır 
içinde yapınız. Yani, ikinci (bir ıgeçici komisyon 
kurulması (gerekli midir, değil midir? 

SAKIP HtÇERİMEZ (Devamla) — Memur 
yardımlaşıma kurumunun bütün memurları kap-
sıyacak nitelikte olması, ı057 sayılı Kanunda 
âmir hüküm Ihaline getirilmiş (olmasına rağmen, 
sadece öğretmenleri kapsıyan üM ayrı kanun 
tasarısının Yüce Meclise sevkedilmesi ve bu 
yüzden de birbiri üzerine iki tane (komisyon 
kurulmasının doğru olmıyacağını (belirtmek için 
ısöz almış bulunuyorum. 

Her ikisi de yanlıştır. Bir tanesi zaten sevk 
edilmiş ve komisyonu kurulmuştur. Bir yan
lışlık üzerine ikinci bir yanlışlığın «yapılma
ması İçin arkadaşlarımın bu Ihususa itibar ede
ceklerini tahmin eder, saygılar sunarım efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul kararı 
ile kurulmuş bulunan ve «Millî Eğitim Men
supları Yardımlaşma Kurumu» adı altındaki 
tasarıyı (görüşecek ıgeçici komisyon Başkanı 'Sa
yın (Orhan Dengiz'in takririni okuttum. Bu tak
rirle, 7 . 10 . 1971 tarihinde kurulmuş aynı ko
nu ile ilgili tasarının görüşmesini öngören ge
çici komisyonun kurulmasının lüzumsuzluğu ve 
kendi komisyonlarına bu metnin gönderilmesi 
gerektiği hususu belirtilmektedir. 
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-Takriri oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Millî 
Eğitim Bakanlığının tezkeresinde yazılı kanun 
tasarısı, kurulmuş bulunan geçici komisyona 
(havale edilecektir. 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ek 
geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin, evvelce ^verilmiş 'bir teklifi 'incelemek 
üzere daha önce kurulmuş bulunan Geçici Ko
misyona havalesine dair önergesi (2/570, 4/214) 

IBAŞKAN — Uşak Milletvekili iSayın Uğra-
sıozğlu'nun bir 'önergesi var, okutuyorum efen
dim. 

M. Meclisi Yüksek 'Başkanlığına 
1163 sayılı »Kooperatifler 'Kanununa ek ge

çici madde eklenmesi Ihakkındaki kanun tekli
fimi 6 . 10 . 1071 tarihinde takdim etmiştim. 

Bu konuda dalha lönce verilmiş olan bir tek
lif üzerine geçici komisyon kurulması Genel 
Kurulca kabul edildiğinden, teklifimin de bu 
komisyona havalesini iarz ederim. Saygılarımla. 

Uşak 
Falhri Uğrasızoğlu 

IBAIŞKAiN — İSayın Fahri Uğraısızoğlu, koo
peratiflerle 'ilgili Ikanun teklifinin, kurulmuş 
bulunan (geçici komisyona (havale edilmesini ta-
lebetmektedir. Bu Ihususu oylarınıza arz ediyo
rum. IKabul edenler... Etmiyenler... (Kabul edil
miştir ©fendim. 

3. — Ulaştırma Komisyonu Başkanlığının, 
«Denizcilik Akademisi kanun tasarısı» nın hava
le edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 5 er 
kişiden kurulacak bir Geçici Komisyona havale
sine 'dair önerges i( 1/446, 4/215) 

BAŞKAN — Ulaştırma (Komisyonu Başka
nının bir (önergesi var okutuyorum ©fendim. 

iSayın Başkanlığa 
Komisyonumuzda (bulunan Denizcilik aka

demisi kanun tasarısının süratle neticeye bağ
lanabilmesi için sevk edildiği Ulaştırma, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilecek 
(beşer kişiden kurulacak Obir geçici (komisyona 
havalesini saygiyle arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma Komisyonu Bask. 
Antalya 

İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Takrir Genel Kurula sunul
muştur. Ancak, oranların Başkanlıkça tesbiti 
gerekmektedir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — O şartla Sa
yın Başkanım. 

'BAŞKAN — Oranlar 'Başkanlıkça tesbit 
edilecek ve geçici komisyon (ona giöre kurula
caktır. 'Bu ihususu oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... İKaıbul edilmiştir. 

4. — Köy İşleri Komisyonu Başkanlığının, 
2/255, 2/256 ve 2/515 esas sayılı Kanun teklif
lerinin, kurulmuş bulunan 51 numaralı Geçici 
Komisyona havalesine dair tezkeresi (2/255, 
2/256, 2/515, 3/644) 

BAŞKAN — Koy İşleri (Komisyonu 'Başka
nının (bir (önergesi var, okutuyorum efendim. 

Yüksek (Başkanlığa 
Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 17 arka

daşının, Orman (Köylerinin Kalkındırılması, Or
mancılığın ve Orman ıSanayiinin geliştirilmesi 
için Beş Yıllık [Plânlar yapılması nakkında ka
nun teklifi (2/295) ve Trabzon (Milletvekili Ali 
Rıza Uzuner'in, (6831 Sayılı Orman İKanunun 
bâzı ımadde'leri ile ı83'6 Sayılı İKanunun geçici 
11 nc'i maddesinin ikinci fıkrasının değiştiril
mesine ve 5237, 5422, (6964, 7336 ve 756 sayılı 
kanunlara konu gelirlerin kaynak olacağı Or
man köylerini kalkındırma fonu teşkiline ve 
orman köyleri kalkındırma kooperatifleri ku
rulması hakkında kanun teklifi (2/296) Komis
yonumuza havale edilmiş (bulunmaktadır. 

Aynı konuda 'Oumlhuriyet Senatosu (Gazian
tep Üyesi ıSaliih Tanyeri ve 74 arkadaşı tarafın
dan Meclise verilmiş bulunan ve (Genel Ku
rulun 4 . 8 . 1971 tarihli 142 nci (Birleşiminde 
Geçici (bir komisyonda görüşülmesi kararlaştırı
lan «6831 sayılı Orman (Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve 1 ek madde ile 1 
geçici madde ilâvesine, 19237, 5422, 6084, 783'8 
ve 796 sayılı kanunlara konu (gelirlerin kay
nak (olacağı orman köylerini kalkındırma fonu 
teşkili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi (2/515) 
ile aynı mahiyette olan meşkûr kanun teklif
lerinin (de kurulmuş bulunan 51 numaralı Ge
çidi Komisyona (havalesini saygılarımla arz ede
rim. Köy işleri Komisyonu Başkanı 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

— 300 — 
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BAŞKAN — Sayın Lâtif Aküzüm, takririn
de babjse konu tekliflerim kurulmuş bulunan ıge-
çilci komisyonda (görüşülmesi (hususunu istemek
te ve 'havalesini talebetmektediır. Bu (hususu oy-

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve 6 arkada§ının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden 'kurulu 49 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı: 
421) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bura
dalar mı efendim .. Komisyon ve Hükümet yok
lar, gelecek Birleşime (bırakılmıştır. 

2. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi Başkanlığı Fon 'İşleri Saymanlığının 1967 
takvim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun 
sunulduğuna dair [Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (S. 'Sa
yısı: 393) ' 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu Başkanı
nın önergesini okuıtuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

(Jündemıiın bir defa görüşülecek işler kıs
mında (bulunan, sıra ısayısı 393 olan içişleri Ba
kanlığı Sivil (Savunma İdaresi Başkanlığı Fon 
işleri 'Saymanlığınım 1967 takvim yılı genel 
'bilançosu hakkındaki (Sayıştay (Komisyonu ra
porunun, ehemmiyetine binaen, ibütün işlere 
takdimen löneeliıkle (görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Sayıştay Komisyonu Başkanı yerime 
Uşak 

Fahri TJğrasızoğlu 

BAŞKAN — Takriri 'oylarınıza arz (ediyo
rum. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Aleyhin
de Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bura
dalar mı efendim? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLÜ (Uşak) — Komis
yon burada Sayıaı Başkan. 

larınıza arz «diyorum: Kabul edenler... Etmi-
y enler... KaJbul lediikıujştiir etendim. 

Gündeme 'geçiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon (burada, Hükümet 
yoık. (Grelecek Birleşime kalmıştır. 

3. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı 
ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami Tu-
ran'ın, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 arkada
şının, bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine 
ilişkin kanun teklifi ile Siirt Milletvekili Zeki 
Çeliker'ın, beş yıllık erteleme süresi sonunda 
bâzı orman suçlarının affına ve 'bunlardan mü
tevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine iliş
kin kanun teklifi \ve Orman ve Adalet komisyon
ları raporları (2/348, 2/518, 2/529) (S. Sayısı: 
420) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında 
kayıtlı, orman suçlarının affına mütedair tek
liflerle Orman ve Adalet Komisyonları rapor
larının müzakerelerime geçiyoruz. 

Sayın Orman Bakanı burada, Komisyon Baş
kanı Sayın ismail Hakkı Tekinel burada. 

Öncelikle görüşülmesi hususu Genel Kuru
lun kararma iktiran etmiş bulunmaktadır. 

Orman ve Adalet komisyonları raporlarının 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Raporun okunmasını kabul buyu
ranlar.. Kabul etmiyenler.. Raporun okunma
ması Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Raporun tümü üzerinde söz almış olan ar
kadaşları arz ediyorum: Sayın Buyrukçu, Sa
yın Ülker, Sayın Ataöv, Sayın Tosyalı, C.H.P. 
Grupu adına Sayın Şener, Sayın işgüzar, Sayın 
Uzuner, Sayın Şensoy. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Şener, buyurun. 

C.H.P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; Bugün, Kastamonu Milletvekili Ha-

(1) 420 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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san Tosyalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Sami Turan'in Orman Suçları Af kanunu 
teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve iki arkadaşının buna dair olan kanun teklif
lerinin üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi t ru 
punun görüşlerini arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1950 yılında 5677 
sayılı Kanunla bâzı suçlar ve cezalar ve bu me-
yanda 15 Mayıs 1950 den önce işlenmiş orman 
suçları da cezai ve hukukî neticeleriyle birlik
te affedilmiş idi. 

1954 yılında 6385 sayılı Kanunla 15 Mayıs 
1950 den önce işlenmiş orman suçlarına aidolan 
tazminat cezaları da affediıimişfei ve o zaman 
suç âletleri de iade edilmiştir. 

1956 yılında 6831 sayılı Kanunun geçici be
şinci maddesi ile bâzı orman suçları affedilmiş, 
hukukî neticeleri de ortadan kaldırılarak, taz
minatlar da suçlular lehine terkin edilmiştir. 

Yine 1958 tarihinde 7132 sayılı Kanunla 
15 . 8 . 1956 tarihinden 1 . 5 . 1958 tarihine ka
dar işlenmiş olan orman suçları affedilmiş ve 
tazminatlarda geri verilmiştir. 

Görüyoruz ki, 1950 ile 1960 arasında birçok 
orman suçları affedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, orman içinde ve 
orman yakınında bulunan köylerde yaşayan do
kuz - on milyon nüfusun çaresizlik içinde bu
lunduğu ve orman suçu işledikleri hepinizin 
malûmudur. Kimisi bu suçları geçim kaynağı 
sağlamak için işliyor, kimisi de orman kaçak
çılığını yaşadığı muhitin icabı olarak yapmak
tadır. Ağaçlar kesilmekte ve bunlar bir ticaret 
metaı olmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Parbisiı olarak biz, orman 
suçlarının affının karşısında değiliz, ama kuru 
bir affın bunlara hiçbir yarar getirrniyeceğini de 
arz etmek isteriz, Bugün orman içinde yaşıyan 
vatandaşlarımıza geçimlerimi temin edecek iş 
sahaları açmadığımız ve onları bir kazanç te
min edemiyecök şekilde yaşattığımız müddet
çe, bunların, bu affı çıkardığınız zaman yine 
suç işlemeye devam edeceklerini de unutmama
nız gerekir. 

Bâzı zümrelerin rey istismarcılığını güderek 
veyahut da hamiyete sığınarak beş senede bir, 
on senede bir veya iki senede bir periyodik ola
rak af çıkarmak... Affın bir gereği vardır. Af
fedildiği zaman artık bir daha suç işlemiyece-

ği kanısıyia affedilir. Ama, Türkiye'de maale
sef bu konular defalarca affedilmekte.. 

Şimdi getirilen af da çok enteresan. Suç iş
lenmiş, yakalanmış, mahkemeye verilmiş; suç 
konusu olan orman emvali kıymetlendirilerek 
suç işlemiş olanlara tekrar iade edilecek. Hatı
rımda kaldığına göre, bunun tutarı 101 milyon 
lira. Bundan başka, sucu işlemek için vasıta 
olarak kullandığı otoları - ki, bunlar yeddiemin 
yine kendilerine verilmiştir - o zaman bilfarz 
elli bin lira olarak tesbi't edilmiş olan kamyo
nu, belki bunlardan bin tane kamyon vardır, 
tekrar yine bu suç işleyenlere iade edeceğiz. Bu
nun da meblâğı, zannediyorum 105 milyon lira 
tutmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, demek oluyor ki, 
yine bu konuda daha birçok suçları ihtiva eden 
kısımlardan 50 - 60 milyon lira daha, Devlet
ten faizlerini de alacaklar. Dikkat buyurun, 
faizlerini de ilâve etmek suretiyle Devlet büt
çesinden 250 - 300 milyon licra iade edilecektir. 

Bu kanunun getirdiği espri?.. Suçu affedi
lecek,,. Hay hay, edelim. Suçu affederken, suç 
vasıtalarını, suç âletlerini ve suç vasıtaları üze
rinde yakalanmış olan orman emvalini yine 
bunlara geriye vereceğiz. Sebep?.. Biz Devlet 
olarak bunları kalkındıramamışız. Vatandaşta 
da «Nasıl olsa bir af çıkar,» düşüncesi hâkim 
olmuş. 

Seçimden seçime her dönemde bir af çıkar
mak, iki af çıkarmak suretiyle ormanları tah-
ribetmeyö hiçbirimizin hakkı yoktur. 

Anayasanın 131 nci maddesinin değiştiril
mesinin esprisi, dayalı olduğu konu su idj: 
Devlet ormanları koruyacak, Devlet ormanları 
işletecek ve orman niteliğini kaybetmiş olanı 
araziler Orman Bakanlığı tarafından, süratle, 
«Bu ziraat arazisine mi faydalı olur, orman 
arazisine ini faydalı olur» diğer deyimle, «zi
raat arazisi midir, iormıan arazisi midir?» Di
yerek bir harita ortaya getirilecek ve orman ni
teliğini kaybetmiş olan yerleri bugün iskân et-* 
miş veyahut da zirai araziye daha elverişli is© 
bağ, zeytimüiık v. s. gibi ürünlere tahsis etıniş 
olacaktık. 

Şimdi biz ne yapıyoruz? Anayasanın 131 
nci maddesinin emıretltiği hususları yerine ge
tirmeden orman suçlarını affediyoruz. Yani, 
orman içinde geçim düzensizliği içinde yaşayan 

302 — 
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insanların fakirliğini giderecek imkânları orta
ya koymadan ortaya bir af getiriyoruz ve bum-
ıdan dolayı da Hazineye milyonlarca lira zarar 
temin etmiş olacağız. 

İşte Cumhuriyet Halk Partisi, Ibu orman 
düzenini değiştirmek suretiyle, ormanda yaşa
yan insanlara, insanca yaşayabilme niteliğini 
sağlamak bakımından orman içinde bulunan 
(insanların daha iyi yaşama seviyesini yükselt
mek bakımından evvelâ onların bu konudaki ge
çimlerini, iş problemlerini, yaşantılarını Ana
yasanın 41 nci maddesine uygum olarak düzen
lememiz gerektiği kanısındayız. Eğer omdan 
sonra bir suç işlenirse -ki, işlemiyeceklerini 
orman içinde yaşayan insanların gözü ile bakı
yorum. Orman içi köylüleri imkânsızlıktan 
suç işlemektedirler. Geçim imkânları olsa bu 
kimseler suç işlemiyeceklerdir - bir düzen de
ğişikliği yapmak suretiyle orman suçu işliyen 
kimseleri suç işleme sathının dışına çıkarmış 
oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım; buraya hangi dü
zen değişikliği ile gideceğiz? Elbetteki; yolunu 
yapmak, suyunu getirmek, okulunu yapmak, on
lara iş vermek suretiyle. Ayrıca, orman içinde 
yaşıyan vatandaşları kooperatdfleştirmek sure
tiyle gideceğiz. Anayasanın emri olarak, hay
van yetiştirme, arıcılık, tavukçuluk ve kalkın
dırma kooperatifleri kuracağız. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bilhassa 
6831 sayılı Orman Kanununu değiştiren 5237, 
5422, 6964, 7336 ve 756 sayılı kanunların konu
sunu bir araya getirmek sureltiyle burada ya
şıyan vatandaşların geçim seviyelerini yükselt
mek için bizim vermiş olduğumuz kanun tekli
fi vardır. Böylece ormanların hem korunması, 
hem işletilmesi ve hem de oralarda iyi bir ya
şama imkânlarının getirilmesi için sevk ettiği
miz bu kanun teklifimizi görüşecek bir Geçici 
Komisyon da kurulmuştur. Ama, maalesef bu 
komisyon faaliyete geçip bu konuyu bir neti
ceye bağhyamamıştır. Orman Bakanlığına so
rarsanız, bu konudaki kanun tasarısının ya
kında Meclislere getireceklerini söylerler. 

Sayın Başkan, bu af kanunu ile orman 
içinde yaşıyan kimselerin sıkıntılarını gidere
ceğine kaami değiliz. Af kanununum kapsamı-
na giren konuları arz ediyorum: 

6831 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre, 
ormanlara hayvan sokanlar, 

74 ncü maddesine göre, ormanlara yangın 
düşürenlere, 

76 ncı maddesine göre, orman içinde göste
rilen yer ve yollardan başka yerlerden geçen
lere, 

109 ncu maddesine göre, ağaçlara damga 
vuranlara veya yaralayanlara, 

110 ncu maddesine göre, yasak fiilleri işle
yenlere, yani orman içine sigara veya ateş at
mak suretiyle yangın çıkaranlara, 

112 ve 113 ncü maddelerine göre, tazminat 
ödiyecek olanlara af getirilmektedir. 

Halbuki, 112 nci maddeye göre, mahallî ra
yiçler üzerinden tazminat cezalan verilmiştir. 

Ayrıca 113 ncü maddeye göre de, yakılan 
orman sahasının beher dekarı için 200 lira ye
tiştirme parası konulmuştur. Yukarda saydı
ğım suçları işliyenleri affetmiş olacağız. Buna 
Cumhuriyet Halk Partisinin bir itirazı yoktur. 

Ama, bu konuda Bakandan, Hükümetten ve 
dolayısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
istirham ediyorum; orman suçlarının affı teva
li edip gelmesin. Orman içinde yaşıyan insan
ları, Anayasanın 41 nci maddesinde öngörülen 
insanca yaşama düzeyime çıkartalım. Anayasa
nın 131 nci maddesinin son aldığı şekle göre 
verilecek olan haklan, yapılacak bir düzen de
ğişikliği ile onların geçim seviyelerini yüksel
telim. Bu konudaki teklifimizi gerçekleştire
lim. Orman Bakanlığı, bu konudaki çalışma
larımı süratlendirmesi gerekmektedir. Yoksa, 
burada söylediklerimiz »havada kalır. 

Mahallî dertleri halledeceğiz diye rey almak 
için söz verip, sonradan unutmayalım. Aksi 
takdirde, her sene sayın milletvekilleri tara
fından teklifler gelecektir. 

Böyle bir kanunun çıktığı günlerde dahi or
manlarda yine bu şekilde suçlar işlenecektir. 
Bu suçlan işleme zorunluğunu ortadan kaldıra
lım, onları daha refaha kavuşturmak için 
imkânlar anyalım, Cumhuriyet Halk Partisi
nin görüşü budur. 

Son olarak şunu söylemek isterim; biz, ku
ru aftan yana değiliz. Kuru aftan bu memle
kete fayda gelmez. Anayasanın öngördüğü im-
kânlan biz oralara götürmekle ancak faydalı 
oluruz. 
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Ancak bu konuda vermiş olduğumuz ibâzı 
önergelerimiz vardır; bilhassa oem'an 300 mil
yona yakın olan paranın iadesine karşı olduğu
muzu arz ederim. Verdiğimiz bu önergelerimi 
ze iltifat edilmesini istirham eder, saygılar su
narım. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti grupu tadına 
Sayın Zeki Çeliker, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ZEKİ ÇELİKER 
(Siirt) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi Sami Tu
ran'm, Orman suçları af kanunu teklifi; Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve iki arka
daşının, Bazı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ile bendenizin, 
Beş yıllık erteleme süresi sonunda bâzı orman 
suçlarımın affına ve bunlardan mütevellit ida
re şahsi haklarının düşürülmesine ilişkin ka
nun teklifi ve ımevcut Adalet Komisyonu rapo--
ru üzerinde Demokratik Partinin görüşlerini 
izah etmek üzere yüksek huzurlarınızı işgal et
miş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1965 genel nüfus 
sayımı sonuçlarına göre, ormanlar içinde ve or
manların hemen civarında bulunan 15 722 köy
de 7 913 621 köylü vatandaşımızın yaşadığı 
anlaşılmıştır. 

Bu orman köylerimizde nüfus hasma düşen 
yıllık gelir ortalaması, memleketimizde fert 
(başına düşen millî gelir ortalamasının yüzde 
20 si civarındadır. 

Asırlar boyunca ihmal edilmiş, kaderi ile 
(başıbaşa bırakılmış orman köylüsünün, vatan
daş haysiyetine yakışır asgarî hayat seviyesine 
ulaştırılabilmesi için gerekli sosyo - ekonomik 
köklü tedbirlere yönelmek, kalkınmalarını 
ısağlamak mümkün olmamıştır. 

1956 yılında yürürlüğe konulan 6831 sayılı 
Orman Kanununun 13 ncü maddesi, bulunduk
ları yerlerde muhitin icaplarına göre ve muhte
lif suretlerle kalkındırılmaları için kalkmma 
kredisi açılacağı ve 20 yıl süre ile senelik mik
tarı 50 milyon liradan aşağı olmamak şartı ile 
tahsisat ayrılacağı hükmünü getirmiş, fakat 
fbugüne kadar geçen 15 senedir genel bütçeden 
verilebilen tahsisat toplamı 40 milyonu dahi 

I »bulmamak «üretimle, kanunun 1 yıl için öngör
düğü asgari 50 milyon lira olsun, bu muhtaç 

I ve perişan kütlenin kalkınmasına ayrılamamış
tır. 

Mecburen ormanlara yönelmiş zararlı ve ya
salara aykırı davranışlarının asıl nedenine ine
rek, bunun ortadan kaldırılmasını hedef edin-

I meye yönelmenin lüzumunu kabul etmek gere
kir. Yurdumuzun barınılabilir bir ülke olma
sı ve geleceğinin emniyeti bakılmandan hayati 
önemi haiz ormanlanmızun korunması ve yete
ri kadar genişletilmesini Devlete görev olarak 
veren Anayasamız, ormanlar içinde veya he-

I men yakınında oturan halkın kalkmdırllmasını 
da yioıe Devlete görev olarak vermiştir. Zira, 
bu halk kaderi ile haşhaşa bırakılırsa, kalkın-
dınlmazsa tek çare olarak ormanlara yönele
cek, hayatını devam ettirebilmek için devamlı 
orman suçu işliyecektir. 

Orman suçlanma ışık sık affının sonuçları 
ise, memleketimizin geleceği için, hiç de ha
yırlı bir işaret teşkil etmemektedir. 1950 yılın
dan önce yılda ortalama 21 hin aded olan orman 
suçu, 5677 sayılı Orman Af Kanunu ile art
maya haşlamış, 6385 sayılı Af Kanununun et
kisiyle 1954 yılında 55 bin adede, 1955 yılında 
ise 99 bine yükselmiştir. 

6831 »ayılı Kanunun getirdiği af sehelbiyle 
ve nihayet 7132 sayılı Af Kanunu ile hu ra
kam, 1960 yılında, 106 hine ulaşmıştır. 1969 
yılma kadar aftan söz edilmediğimden devamlı 
surette düşüş kaydetmiş ve hu rakam 69 hine 
inmiştir. 

Ekim 1969 genel seçimler sehelbiyle ormanı 
suçlarından söz edilmeye haşlanılması üzerine 
1967 yılımda 471 aded, 1968 yılında 397 aded 
olan orman yangını, 1969 Ağustos ayında he
men hızla artmaya başlamış, 1969 yılında 
714 e, 1970 yılında 720 ye yükselmiştir ki, af
tan söz edilmenin dahi büyük zararı meydan
dadır. Bu nedenlerle orman suçlanimn affının 
vatandaşı suça ittiği, suç işlemeye teşvik ettiği 
hir vakıadır. 

Ancak, bulgun suç işleme sebeplerini orta
dan kaldırmaya matuf kcMü tedbirlere yönelir
ken, münhasıran maişetini temin ve zatî yaka
cak, yapacak ihtiyacı nedeniyle (mecbur kalına
rak işlenen orman suçlarının bir kere daha af
fını, Devletin koruyucu elini bu kütleye uzat-

I ması olarak düşünüyoruz. 
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Mevzuulbaihsolan 'teklifimiz; bu inançla (ha
zırlanmış 'olup, düşecek suç ve ıcezalara konu, 
orman idaresinin 'şahsi 'haklarının terkini ve 
ıgerek suçla ilgili emvalin, gerekse ısuçta kul
lanılmış alet ve taşıt araçlarının iadesi, ekono
mik güçlükler içinde bulunan sanık ve hü
kümlülerin durumlarını «biraz daiha güçleştirme-
mek ve Ihukuki .ihtilâfları da 'tasfiye etmek için 
öngörülmüştür. 

Orman köylülerini kalkındırma (hizmetleri-
nin (geniş »çapta ele alındığı (bu günlerde, zaru
retler sebebiyle (bâzı onman suçlarını işlemiş (bir 
kütleyi (bir nebze ferahlatmak, mille't'in bağrı-
na basmak, yaralarını sarmak da Devletin gö
revi (bulunmaktadır. 

Orman suçları için lgene'1 affa imkân veren 
Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği 23 Ni
san 1970 tarithine kadar üslenmiş isuçlar affa ko
nu yapılmakta ve bu tarihten ısonra çıkacağı 
beklenen af sebebiyle 'işlenmiş orman suçlarını 
kapsamaması düşünülerek yaptığım teklifte, 
meriyet tarihini '23 'Nisan 1970 olarak kalbul et
miş bulunuyordum. 

Ancak, Orman Komisyonunda mevzuubahso-
lan (bütün tekliflerle (birlikte reddedilen tekli
fimin, aşağı - yukarı mahiyet itibariyle aynısını 
teşjkil 'eden Ve ibu arada 'bu Imaddesi yürürlü
ğe »girdiği tarihten itibaren, .«intişar ettiği ta
rihten itibaren yürürlüğe girer» tarzındaki du
rumuna da aynen iştirak etmemek mümkün 
olmuyor. 

Dikkat 'edildiği takdirde, Adalet Komisyo
nunda yapılan redaksiyon ve değişiklikler, aşa
ğı - yukarı ormancılık camiasının teknik görüş
leri istikametinde olması ve 'teklifime (büyük 
ağırlık verilmiş olması Ihasebiyle Adalet Ko
misyonunun kalbul ettiği şekli ile bu kanunun 
geçmesini Demokratik Parti adına temenni et
mekle beraber, Ibâzı (hususların değiştirilmesi 
için verilmiş ve (biraz sonra izah edilecek olan 
önergelerimize de iltifat edilmesini hassaten 
istirham eder, yüksek huzurlarınızdan saygîyle 
ayrılırım. 

(BAŞKAN — ISayın IHasan 'Tosyalı, M. G. P. 
Grupu iadına (buyurun. 

M. (G. )P. ORUPU ADINA HASAN TOS
YALI ı (Kastamonu) — ISayın Başkanım, çok 
değerli arkadaşlarını; 

Onbeş bin Orman köyü ve orada yaşıyan 10 
milyon fakir, perişan ve kendi Ihaline terkedil
miş, unutulmuş ve 'bu yüzden «suç işlemiş» diye, 
bugün 300 (000 inin mahkemelerde, hapiisane-
lerde kış ve yaz sürünen, 'bu vatanın dağım 
taşını vatan edinmiş zavallı kütle adına Yüce 
Meclisi selâmlıyarak Sözlerime (başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz, Türkiye'de ormanın iıisan kadar bu va

tana lâzımolduğuna kaani 'bulunanlardanız. Or
mansız (bir vatan olmıyacağma inanıyoruz. Ec
dadımız, (Büyük Asyadan ormanları bittiği için 
Anadoluya gü§ etmiştir. Anadolunun bir kısım 
ormanları !900 ilâ II 1000 yıl içerisinde 'tahrip 
edildiği için kurak ve oorak (hale (gelmiştir. 
Anadolumuzdalki ormanlar da (bitince, terk-i di
yar edeceğimizi ve terk-i diyar edip gidecek 
başka (bir ülke olmadığına ıgöre, mevcut orman
ları korumanın ve 'daha ıçok orman yetiştirme
nin lüzumuna kaaniiz. 

Bu sebeple, İVE. G. P. nin (bir mensubu ola
rak Yüce IMecl'ise teklif ettiğim orman suçla
rının affı, («umanlarımızın tahribi» demek de
ğildir. (Bilâkis, orman suçu işlemeye terkedil
miş, orman köylümüzün içinde Ibulunduğu feci 
durumu düzelterek; lorman koylusuna ormanı 
sevdirmek, orman köylüsüne orman idaresini 
sevdirmek suretiyle, ormanı (korumayı Itemin et
mek İçindir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz, Ihiçjbir zaman orman tahribini teşvik ol

sun diye, Orman suçlarının affı teklifini yapmı
yoruz. Biz, ormanı tahrilbetmek suretiyle tarla 
açan, ormanı yakan, orman üzsrindan büyük 
çıkarlar sağlamak 'için ticaret yapanların affını 
istemiyoruz. İBiz, İbu (memleketin ziraate elve
rişli olmıyan bölgelerini oranın soğuğuna, 
yolsuzluğuna, lolkulsuzluğuna, susuzluğuna rağ
men bu memleketin aziz vatan köşeleri yapan 
ve (büyük fedakârlıklar içerisinde dağda, taşta 
oturan insanların, bugün içinde bulunduğu feci 
durumlarından kurtararak, onlara daha iyi 'bir 
hayat seviyesi temin etmek için, (bir (başlangıç 
olsun diye (bugüne kadar (haksızlıkla, (bakımsız
lıkla orman suçu işlemeye mecbur edilmiş olan 
İbu zavallıları, (bugünkü durumundan kurtar
mak için af teklifi yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Orman idaresi, (bugün için teenede 12 milyon 

M3 kereste istihsal etmektedir. Bunun en az 
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iki milyon 'benim seçim bölgem Kastamonudan 
istihsal edilmektedir. 

Muhterem (arkadaşlarım, (bu demektir (ki; 
senede 112 milyon M3 kereste, Orman idaresi 
eliyle kesilecek. (Bunun mânası 3 veya bir 
ağaçtan 1 M3 hesabiyle 10 milyon ilâ 30 
milyon ağaç kesilecek ve bunun karşılığında 
kesilen miktar kadar ağaç dikilmiyecek, bu ida
reye de, «Orman idaresi» denecek. sBöyle bir 
idare, modern Ibir (Devlet anlayışı içinde yaşı
yan Ihiçjbir memlekette yoktur arkadaşlarım. 
Orman, Devlet eli ile kesilecek ve fakat, o or
manı Ibulgüne kadar yetiştirmiş (olan, (korumuş 
olan köylünün, bumdan istifadesi menedil'ecek. 
Böyle ışey olmaz. (Orman, çünkü; ormanlık böl
gede yaşıyan insanların bulunduğu yerde, or
man yetişiyor; (pamuk yetişmiyor, buğday ye
tişmiyor, üzüm, 'incir, tütün yetişmiyor, zeytin 
yetişmiyor. Eğer yetişse idi, benim zavallı or
man köylüm, pamuktan, Ibuğdaydan v.s. den 
faydalanırdı. 

Pamuk yetişen Adana'da bir pamuk idaresi 
var mı? Yok. Buğday yetişen (Konya »ovasında 
bir buğday idaresi var mı? Yok. Tütün, üzüm, 
zeytin yetişen İzmir^de, tütün, üzüm, zeytin ida
resi var mı? Yok. O idare (gelip de köylünün 
bulunduğu yerden 'onun pamuğunu 'toplayıp 
götürüyor mu? (Hayır. (Pamuk topladı diye, ona 
ceza veriyor mu? (Hayır. (Buğday topladı diye 
ceza veriyor (mu? Hayır. 

Muhterem arkadaşlarım, orman bölgesinde, 
benim seçim bölgemde meselâ; - bildiğim için 
söylüyorum, altı tane kaza ismi verebilirim -
(hiçbir kazanın (hudutları içerisinde 'on dönüm 
genişliğinde düz arazi yok. Adamcağız, bayır 
tarlayı sürebilmek için karısının beline urganı 
bağlar, bir ucunu da yukarıdaki çam ağacına 
bağlar, kadın bir 'adım atar, çapayla toprağa 
bir tane mısır gömer, biraz dalha çeker urganı, 
bir mısır daha (gömer, biraz dalha çeker, bir mı
sır tanesi daha gömer. Bu şekildeki hayat şart
ları içerisinde yaşıyan köylüye; «sen bir dal 
kesme» diyeceksin, «sen evinin damına bir tah
ta döşemiyeceksin» diyeceksin, «sen damını 
yapmayacaksın, isen 'okulunu yapmıyacaksın, 
sen köprünü yapmıyacaksın, 'sen camini yapmı
yacaksın» diyeceksin, bunu ölüme tmalhkûm 
edeceksin, nefsi müdafaya mâruz bırakacaksın, 
ondan sonra (da; «orman suçu işledin, ıgel 'beri» 
diyeceksin. 

| Muhterem arkadaşlarım, köylü, orman suçu 
işlediğinden dolayı, suçu nasıl işlediğinden do
layı, (hangi şartlar içinde işlediğinden dolayı 
veya işlemediğinden dolayı ispat hakkı, mekân 
gösterme (hakkı dahi, bugünkü kanunlarla elin
den alınmıştır. 

Bana bir hukuk kanunu, bana bir ceza ka
nunu, bana bir nukuk (anlayışı gösterebilir mi
siniz M, adam, suçlu olup olmadığım ispat ede
meme durumunda olsun. Yalnız ve yalnız bi
zim (6811 sayılı Orman ıKanununda maalesef, 
«ben (burada değildim, bu ağacı ben kesmedim 
sen benim Ihakkımda zabıt tutmuşsun ama, ben 
o tarihte istanbu^da (oturuyordum, (hastanede 
yatıyordum, ameliyatlı idim, diyemiyor arka
daşlar. 

Orman bakım memuru eğer o adama göz 
dikmiş ise, bir menfaat sağlamamış ise, otoma-
tikmıan zabıt tutabiliyor ve bunu mahkemeye 
verebiliyor. 

Mulhterem arkadaşlarım, 
Bu şjelkilde haklı veya 'haksız - çok iyi tet

kik ettim, iki senelik milletvekilliğim esnasın
da - lüçy'ûz bin vatandaşım, Türkiye'nin muh
telif (orman bölgelerinde mahkemelere verilmiş, 
hapislere atılmış, kendi (öz tarlasından . muhto-
rem arkadaşlarım, dosyası bende, iSayın Orman 
Bakanlığına da »bildirdim - kendi tarlasının ke
narındaki imeşe ağacından bir dal kesti diye, 
veya kendi tarlasında yetişen bir kestaneden 
bir direk yapıp, çöken evine ıdirek dikti diye, 
1963 senesinden bugüne kadar mahkemede sü
rüm sürüm sürünmekte, İnebolu'nun Dibek kö
yünden falanca. 

Muhterem arkadaşlarım, 
insaflı olmamız lâzım. Orman yetişen yerde 

hiçbir şey yetişmediğine göre, elbette vatandaş 
ölecek değil, ondan faydalanacak. Bir adam bi
rini öldürüp bir cinayet işlediği zaman, bunda 
nefis müdafaası var mıdır diye arıyoruz da, ya
şama veya yaşamama durumunda olan orman 
köylüsünün, hangi şartlar altımda onman suçunu 
işlediğini neden aramıyoruz? 

Muhterem arkadaşlarım, köylü, orman suçu 
işlemeye bizatihi Devlet tarafından mecbur edil
miştir, o suçu işlemeye itilmiştir. Suçlu biziz ar
kadaşlar. Bu memleketi kurtaran Yüce Atatürk'
ümüz; «Köylü bu milletin efendisidir.» demiş-

I tir. Aradan elli yıl geçmiştir, maalesef, Türk 
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köylüsü, bu memleketin kölesi durumundadır, 
Bunu, bu Mecliste açıkça beyan etmek mecbu
riyetindeyim. Çünkü; orman köyünün yolu 
yoktur, çünkü orman köyünün okulu yoktur, 
camii yoktur, çeşmesi yoktur, köprüsü yoktur, 
çamaşırlığı yoktur ve bu «yoklar» diyarına 
Devlet eli uzanmamaktadır. Bu «yoklar» diyarı
na doktor gitmemekte, öğretmen gitmemekte, 
kaliteli memur gitmemekte, Devlet hizmeti git
memektedir. Bu şsurtiar altında, onayı vatan 
yapan vatandaş, ya kendi yetiştirdiği veya Al
lah'ın yetiştirdiği, hudâyi nabit yetişen o orman 
ağacından faydalanmasın da ne yapsın? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bizim 831 sayılı Orman Konunumuz, orman 

köylümüzün biraz olsun kalkınmasını temin için 
Orman İdaresine «yap» diye, köylüye de «al» 
diye hak olarak verdiği şeyleri bakalım vermiş 
mi? Orman İdaresi, senede orman köylüsüne 
12 000 metremikâp kereste istihsal ettirir, ken
di köy hudutları dâhilinde yetişen ormanı kes
tirir, çektirir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden üç -
beş defa söyledim, durum düzelinceye kadar 
söylemeye devam edeceğim, tekrar tescil ediyo
rum. 

Orman İdaresinin bugün orman köylüsüne 
kesim ve çekim için yendiği para sizi temin ede
rim ki, esirlere verilirken dahi acıma hissi uyan
dırır; bu kadar az para verilmektedir. Bir met
reküp keresteyi 30 liraya mal eden Orman ida
resi bunu kereste tüccarına 300 ilâ 600 liraya 
vermekte, kereste tüccarı vasıtasiyle bu kereste 
yarım saatte el değiştirerek 800 ilâ 1 000 liraya 
satılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hak bunun neresin
de, adalet bunun neresinde, Devlet anlayışı bu
nun neresinde? Gücümüz yalnız orman köylüsü
ne mi yetiyor? Neden orman köylüsünün eline 
bir metreküp kerestenin kesim ve çekimi için 
yüz lira verilmez, kereste tüccarlarının cepleri 
bir sene içerisinde neden milyonlarla dolduru
lur? Orman idaresinin istinadettiği orman köy
lüsü, bizatihi Orman idaresi tarafından bu ka
dar hor görülürse bu köylü suç işlemez de ne 
yapar? 

İkinci husus; kanunla verilen haklar : 
Köylünün evini, samanlığını, camimi, okulu

nu, köprüsünü yapması için, özel ihtiyaçlarını 

I karşılaması için Orman İdaresi evleviyetle or
man köylüsüne hak vermesi lâzımgelirken bu 
hakkı ne yeterince verir, ne zamanında verir. 
Köylü oğlunu evlendirecektir; evini yapması 
için bu köylüye on metreküp kereste lâzım ol
duğunu Orman idaresi bilir, fakat yalnız iki 
metreküp kereste verir. Bunu da ne zaman ve
rir bilir misiniz? Kasım ayında, yani kış yak
laştığı zaman. Kesemez, alamaz, alsa da yet
mez. Kışın soğukta ölecek mi? Elbetteki hayır! 
O halde ne yapacak? Ormandan çalacaktır; 
çünkü buna mecburdur. Bu suç kimin? Bu suç, 
Devletin, Orman idaresinin muhterem arkadaş
larım. Zavallı köylüye «Vur abalıya» misali vur
mayalım, arkadaşlar. 

Üçüncü husus; yok pahasına kesim - çekim 
yaptırılan köylüye 40 metreküb kereste kar
şılık bir metreküb kalkınma payı verirler ve bu 
miktar, isterse senede 300 metreküb kereste is
tihsal etsin, 10 metrekübü geçemez. 

Benim seçim bölgemde kanuni olmasına rağ
men bu hak köylüden gizlenmiş veya hiç veril
memiştir. Verildiyse, de, 12 metreküb yerine 
1 - 2 metreküb verilmiştir. Köylü hor görül
müş, hakkı verilmemiştir. Bu maksatla yalnız bu 
sene bir ay içinde en az 140 muhtar şikâyete 
geldi. Orman Bakanına da, Müsteşarına da, Ge
nel Müdürüne de çıkardım; «Hasan Tosyalı or
man köylülerini teşvik ederek getiriyor.» di
yorlar. Hayır muhterem arkadaşlarım; orman 
köylüsü, bunalımına çare bulunması için muhta
rını gönderiyor. Ben milletvekiliyim, onun tem
silcisiyim ; köylü tarafından buraya kadar gön
derilen muhtarı, elbette ben alacağım Orman 
Bakanına götüreceğim; bu, benim asli görevim
dir. 

Orman İdaresinin, Hükümetin ve Devletin 
asli vazifesi, orman ürünlerini, yetiştiği yerde 
fabrikalar kurarak, kuracağı orman sanayii te
sislerinde kıymetlendirerek, yazın orman köy
lüsünü kendi istihsalinde ücretle kullanmak, kı
şın da orman artıklarını - Avrupa memleketle
rinde olduğu gibi - orada kurduğu fabrikalarda 
işliyerek köylüye geçim kaynağı sağlamaktır. 
Bizde bunun hiçbirisi yok. Bizde yapılan şu; şe
hirlerde marangoz siteleri kurulmuştur. Meselâ 
birisi benim kazam olan Tosya'da; 600 tane ma
rangoz esnafı vardır, makinaları elektrikle ça-

I lışır ve Türkiye'mizin kapı, pencere ihtiyacının 
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yüzde 80 ini karşılar. Kars'a da kapı gönderir, 
istanbul'a da kapı gönderir, Denizli'ye de, Di
yarbakır'a da gönderir. Bunlara tahsis edilen 
kereste, kuyruklu impala arabasiyle gelen tüc
cara verilen kerestenin satış bedelinden daha 
yüksek bedelle verilmektedir. Heyet halinde ge
liyorlar; Sayın Orman Bakanına arz ettim, hiç
bir netice çıkmıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Köyde ve şehirde keresteyi kendi imkânla-

riyle kıymetlendiren bu fedakâr sanatkârlara, 
lüks arabalariyle ihalelere giren tüccarlardan 
daha yüksek fiyatla kereste vermenin mânası 
nedir? Elbette bu arkadaşlar ihtiyacı olan keres
teyi alamayınca hırsızlığa teşebbüs edeceklerdir. 
Bu suç kimin? Bu suç, Devletin, Hükümetin... 
Hükümet kendi suçunu köylüye, sanatkâra na
sıl tahmil edebilir? Onun için bu af kanunu 
çok lüzumludur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kabul ettik, 
kabul ettik. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Kabul et
mek mecburiyetindeyiz Sayın Ataöv. 

Hiçbir vicdan bu orman suçlarının affına 
mâni olamaz. Olamaz, çünkü buna Atatürk'ümü
zün vasiyeti mânMir. Olamaz, çünkü Atatürk'
ümüzün «Köylü milletin efendisidir» vecizesi 
vardır. Olamaz, çünkü millet olarak, Meclis ola
rak sadık olduğumuz Anayasa, «Her vatandaş 
insan haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesinde 
yaşamalıdır» der. Geliniz görünüz ki, benim Az
davay'ıradaki vatandaşım, Cide'deki vatanda
şım hayvaniyle beraber yaşamakta, hayvan hay
siyetinden daha aşağı hayat seviyesinde yaşa
makta, Azdavay köylüsü Ankara apartmanları
nın kapılarında kuru ekmek toplamakta, onu 
orada fırınlayıp dağ başında sekiz gün yemek
te... Bu mudur insan haysiyeti? Anayasamızın 
41 nci maddesi, işte bu sebeple, bu orman suç
larının affına mütedair olan tasarının karşısı
na milletvekillerinin çıkmasına mâni teşkil 
eder. 

Yine Anayasamızın 131 nci maddesi bu Dev
lete ve onun kanun koyucusu olan Mec
lise, hem ormanı ve hem de orman içinde yaşa
yan köylüyü aynı zamanda koruma vazifesi 
vermiştir. Ormanı korumak için 6831 sayılı Ka
nunu çıkaran bu Meclis, orman köylüsünü ko
rumak için ne çıkarmıştır? Hiçbir şey!.. 

1961 yılından beri, «Orman köylülerini kal
kındırmak için her sene bütçeye 50 milyon lira 
konacak ve dağıtılacak» dendiği halde, 50 pa
rası köylüye verilmiş midir? Hayır!... 

O halde suçlu kimdir? Hükümettir, Devlet
tir. Köylünün suçu affedilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Devrimizden 1968 yılına kadar 

genel suçların affı içim çok çeşitli af kanunları 
çıkmıştır; 1958 den bu tarafa hiçbir orman su
çu af kanunu çıkmamıştır. Burada hepsinin ta
rihleri, numaralan var; Yüce Heyetinizin vak
tini almak istemediğim iıçin okumak istemiyo
rum. Orman suçlarının affedilmesi için ne ka
dar söz söylesek, 15 bin orman köyünün, 10 
milyon orman köylüsünün kanayan yarasını sa-
ramayız arkadaşlar. Bu suçları affetmek ya
nında bunların geçim imkânlarını, iş sahalarını 
temin etmedikten sonra bu yara sarılamaz. Ben
deniz, orman köylerinin kalkınması, orman suç
larının affedilebilmesi ve yaraların kapanması 
için bu bölgelerin kalkınmasına millet olarak, 
Meclis olarak yönelmemizi talebediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Atatürk'ümüz istiklâl Harbinin başında bu

günkü hudutları hedef alan «Misakı Millî» yi 
ilân etmiştir. Misakı Millî bugünkü hudutları 
gösterir. Bugünkü tatbikat, Misakı Millî tatbi
katı istanbul, Ankara, izmir veya büyük şehir
ler şeklinde tecelli ediyor. Her türlü kalkınma 
imkânı bu bölgelere tevcih ediliyor. Benim vi
lâyetime, Kastamonu'ya veya başka bir orman
lık vilâyete yapılması kararlaştırılan yol yok
ken, Ege'nin şu köyüne, bu köyüne asfalt yol 
yakılmakta,. Bu ne biçim adalet, bu ne biçim 
Misakı Millî hudutları içinde dengeli ve ada
letli yaşama şeklidir? Binaenaleyh, Türkiye'
deki doktorların yüzde 70 i üç vilâyette iken, 
eczanelerin yüzde 70 i bu üç vilâyette icrai sa
nat eylerken, üniversitelerin hepsi bu üç vilâ
yette iken, orman bölgelerinde hiçbir şey yok
ken, orman köylüsü suç işledi diye, ben orman 
koruyacağım diye onu ne kadar çok cezalandı-
rırsak, Devlet olarak, Meclis olarak o kadar 
çok suç işlemiş oluruz. Geliniz de, hakikati gö
rerek, kendi suçumuz sebebiyle suç işlettiğimiz 
zavallı insanların suçlarını evvelâ affedelim, 
ondan sonra da onları kalkındırma yoluna gi
delim. 
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Hepinizin, benden daha üstün olarak, bu za
vallı orman köylülerine suç işletilmiş olduğuna 
kaani olduğunuzu tahmin ettiğimden yaraları
nızı daha fazla deşmek istemiyorum. Bu bir haki
kattir. Bu suçların affına rey veren ve bir da
ha suç işlememesi için orman köylüsünün kal
kındırılmasına yardımcı olan, «insan milletve
kili» olarak vazifesini yaptığı gibi, Allanın ya
rattığı «En iyi insan olarak» da vazifesini yap
mış olacaktır. 

Hepinizi orman köylüleri adına saygılarım
la selâmların. (Alkışlar) 

BAKSAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın İhsan Ataöv, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (An
talya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1969 seçimlerinden önce millet huzuruna 
çıkan siyasi partiler, 1961 Anayasasındaki, 
orman suçları için Af kanunu çıkarılacağına 
dair hükmü kaldırmak ve orman suçlarına 
dair bir Af kanunu çıkarılacağını vadetmek 
suretiyle milletten itimat aldılar. 1969 seçim
lerinden sonrada, partilerimiz birleşerek Ana
yasanın o maddesini değiştirdiler. Aslında, or
man suçları için af çıkarılamıyacağı hükmü
nü getiren Anayasa maddesi, insan hakları için 
bir çelişki idi. Zira Yüce Meclis, 1961 yılından 
sonra çeşitli suçları affedecek mütaaddit ka
nunlar çıkarmıştır, insan öldüren bir kaatili 
affeden Yüce Meclis, dal kesen bir insanı af-
fedemez durumda idi. Onun içindir ki, siyasi 
partilerden bir kısmı 1969 seçimlerinden önce, 
«insanı ağaçtan önce tutacağız» diye Türk 
Milletine vaitte bulundular. Şimdi huzurunu 
za gelen af kanunu, gönülllerin istediği ve in
san tabiatında işlenmesi ötedenberi devam 
eden bütün suçların affedildiği vasatta, or
man suçlarının da affını âmirdir. 

Aslında insan ve orman düzenini, insan ve 
orman münasebetlerini iyice ayarlamadığınız 
müddetçe, çıkarılacak olan orman afları ka
nunu hiçbir şey ifade etmiyecektir. Zira, orman 
köylüsü olarak tavsif ettiğimiz ve yekûnunun 
9 - 10 milyonu bulduğunu beyan ettiğimiz 
Türk köylüsünün, ormanın içerisinde hayvan 
besüyeceğini, ormanın içerisinde ev yapacağı
nı, odun yakacağını düşünememezlik edeme
yiz. I 
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Muhterem arkadaşlarım, şimdi devirler in

sanlara istikamet veriyor. Öyle biran gelmiş 
ki, orman ve ağaç insandan önde tutulmuş, 
Anayasa böyle yapılmış, insan suç işlerken kö
tü niyetle de işler, kötü niyeti olmadan da iş 
ler. «üzeri ağaç ve ağaççıkla örtülü bulunan 
arazi ormandır.» diye tarif ettikten sonra, 
Türkiye'de orman suçu işlemiyecek insan yok
tur. Vatandaş keçisini, koyununu ağaççıkla 
kaplı bir yere mutlaka sokacaktır, evinin üs
tüne bir ağacı mutlaka çekecektir. 

Şimdi, ormanın tarifini, insanın bulunma
dığını kabul ederek yapmışız ve bu ormanı da 
koruyan insan olduğu halde, ağacı insandan ön
ce tutmuşuz. 

Devlet, orman köylüsüne el uzatamadığı 
için, orman köylüsü geçim darlığı içerisinde 
bâzı açmalar yapmıştır. Açmalar genellikle 
çam ağacı kesilerek değil, çalılar sökülerek 
yapılıyor. Eğer, bugün Orman Kanunu daha 
insafsız tatbik edilirse, portakal bahçesinde 
icraat yapan bir bahçivaıı, Orman Kanununa 
göre suç işlemiş olur. Çünkü, o arazi de ağaçla 
öıtülüdür. «Meyva veren, sonradan yetiştirilen, 
sanayide kullanılan ağaç» şeklinde bir açıklık 
verilmeden, «üzeri ağaç ve ağaççıkla kaplı olan 
arazi ormandır.» denmiş. 

Vatandaş gelmiş tarlasının kenermdan çalı 
sökmüş; o vatandaş orman bakım memurunun 
iradesine terkedilmiş. Orman bakım memuru 
vatandaş için zabıt tutmuş, mahkemeye veril
miş; hâkime takdir hakkı dahi bırakılmamış. 
Hâkim araziye gidip te; «Burası orman değildir, 
bu vatandaş suç işlememiştir» demek yetki
sinden uzak tutulmuş. Ne yapılmış?.. Hâkim, 
«Sökülen bu çalının olduğu yer orman mıdır, 
değil midir?» diye, Orman Bakanlığına eski 
tâbir ile Tarım Bakanlığına - sormak mecbu
riyetinde bırakılmış. 

Bu yazıyı Tarım Bakanlığı Başmüdürlüğe 
iade etmiş, Baş Müdürlük işletme Müdürlü
ğüne iade etmiş., işletme Müdürlüğü, «Burası 
orman mı, değil mi?» diye, zaptı tutan bölge 
şefine soruyor. Zaptı tutan bakım memuru el
bette, «Orası orman değildir» demiyecektir. 
«Ormandır» dediği andan itibarende, hâkim, 
içi ağlaya ağlaya vatandaşı mahkûm etmeye 
mecburdur. Bu tip suçlarda, Temyiz Mahkeme
si tarafından nakzedilmiş hüküm de sayılacak 
kadar azdır. 
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Şimdi, bu kadar katı, bu kadar «insandan çok 
ağaç...» denen bir havanın içerisinde Türk köy
lüsünü, evinin kapısından çıktığı andan itiba
ren, evindeki keçisine ot yedireceği yerde ağaç 
bulunduran Türk köylüsünü kurtarmak imkâ 
nı yoktur. 

Sevgili arkadaşlarım, ne zaman insanı an-
lıyan, insanın suç işlemek durumunda olduğu 
nu takdir elen bir orman işletme müdürü 
veya idarecisi işbaşında ise, orada orman ziya
mı da, yangın da, kaçakçılık da yoktur. Türk 
köylüsü ekmek kapısını tepmez. Eğer, Türk köy
lüsüne o orman içerisinde yaşama hakkı tanınır
sa, o köylü, yol yaparken çalışıp ekmek yediği, 
işlendiği zaman kereste çıkarırken para kazan
dığı o ormana karşı çıkmaz. Ne ormanı yaktı
rır, ne söktürür, ne de yıktırır. Ama biz öyle 
yapmamışız. Köylünün başına bir bakım memu
ru dikmişiz. Bakım memurunda vicdan varsa 
ayrı mesele, bakım memuru 'eğer iyi niyetli de
ğilse, bırakınız başka şeyi, orman gitmiştir; 
köylünün gitmesi değil, orman gitmiştir. 

Bu bakım memurlarının tuttuğu zabıtlar so
nunda, vatandaş orman memuruna bir şey ya
pamadığı için orman düşman olmuştur; fırsat 
kollayıp, kendisini mahkûm ettiren ormanı yak
mıştır. 

Biz, orman içerisinde yaşıyan Türk halkını 
ormana dost etmeye çalışmalıyız. Türk halkını 
ormana dost edebilmek için tedbir almalıyız, 
orman ve halk münasebetlerini düzenlemeliyiz. 

Şimdi, Anayasa bu iş için de bize imkân ver
miş. 19S1 Anayasa/smıh 131 nci maddesinde Yü
ce Meclise bir vazife tevdi edilmiştir. Anayasa, 
ilmen tesbit edilecek olan, ilim heyetlerince tes-
Ibit edilecek olan ve gerçek orman vasfını kay-
'beden araziler, eğer bahçe yapmaya, zeytinlik 
yapmaya, narenciye dikmeye müsait ise, orala
rın orman sayılmıyacağı, ama bu işin bir ka
nunla düzenleneceği hükmünü vaz'etmiştir. 

Şimdi, Anayasanın bu çok açık hükmüne 
rağmen, düzenlenecek olan 'bu kanun senelerce 
gelmemiş. Gelmeyince, Anayasanın açıkladığı, 
«Burası orman olmıyacaktır» dediği,, fakat ilmî 
heyet raporunu beklediği bir yer, orman bakım 
memurunca orman kabul edildiği için, vatandaş 
mahkûm olmuştur. 

Bu kanunu.niçin çıkarmamışız?.. 
Bu kanunu Sayın Hüseyin Özalp Orman Ba

kanı iken hazırlamış, Yüce Meclise sevk etmiş, 

fakat yeni Hükümetimiz gelir gelmez, ilk iş ola
rak bu kanunu Meclisten geri çekmiştir. 

Anayasanın 131 nci maddesine göre, kültür 
arazisini tesbit etmek için yeni tahdit imkânı, 
yeni tesbit imkânı veren kanun Meclisten çeki
lirse, Anayasanın sarih hükmü yerine gelmezse, 
elbette ki, suç işlemeler devam eder. 

Ben, Devlet, vazifesini görmediği için köy
lünün suç işlemesini mubah gören bir grupun 
sözcüsü değilim. Adalet Partisi Grupu, meri ka
nunlara göre işlenmiş olan yanlış hareketlerin 
hepsini suç olarak kabul ©der ve Anayasadaki 
131 nci maddeye rağmen bunları himayesi altı
na sureti katiyede almaz. 131 nci maddede iste
nen tahdit, tesbit kanunu çıkarılmamış olması
na rağmen, Anayasanın tâyin ettiği bu durum 
dolayısiyle vatandaş suç işlemişse, bu suçtur. 
Suçluyu korumayı da benim grupum asla kabul 
etmez. 

Muhterem arkadaşlarım, ormanı kurtarma
nın ilk şartı, orman içi köylerini kalkındırmak
tır. 

Nasıl kalkındıracağız?.. 
Ormandan istihsal yapıyoruz. Bu istihsalin 

rüsumunu, o ormana kilometrelerce mesafede 
bulunan 'belediyeye veriyoruz. Niçin bunun mu
ayyen bir nisbetini, o ormanı koruyan ve o or
manın hudutları içerisinde hulunan köye vermi
yoruz? Ormanın işletilmesindeki rüsumdan mu
ayyen bir nisbetini, o ormanı hudutları içerisin
de bulunduran, o ormana bakan, o ormanı yaşa
tan köylüye, köyün şahsiyeti mâneviyesine, kö
yün bütçesine, köyün kalkınmasına vermezken, 
o ormanla uzaktan yakından alâkası bulunmı-
yan Mîometırıeleree uzaikfcıM bıe'ledıiyenm büt
çesine rüsum yatırma usulünü devam ettirdiği
miz müddetçe, randımanı belediyeye, kahrı ve 
gazabı köylüye olursa bu suçların önüne de 
afeıçemeyiz, orman içindeki köylüyü de kalkın
dıranlayız. 

Şimdi, Anayasanın 131 nci maddesine göre 
çıkarmamız zaruri bulunan, gerçek orman tes
bit ve tahdidini yapmamız icabeden kanunu 
Hükümet geri aldığına göre, süratle Meclise 
sevk etmelidir. Türkiye'de, neresinin kimin ol
duğu belli olmalıdır. 

Türkiye'de Orman Bakanlığı, hangi orman
ların tapusuna sahibolduğunu bilmeli, Türk 
köylüsünün de nereye orman dendiğini, nereye 

— 310 — 



M. Meclisi B : 175 8 . 10 . 1971 O : 1 

orman denmediğini; nerede keçisini otlatacağı
nı, nereden kendisine odun keseceğini anlamalı
dır. Bu imkân Türk köylüsüne, Türk halkına, 
orman içi köylüsüne sağlanmalıdır. 

Ormanlarımızın hudutları İDelli değildir; tes-
bit edecek olan vazifelinin beyanına göre, «ora
sı ormandır, buradı değildir» demesiyle belli ol
maktadır. Fii tarihinde tahdit yapılmıştır. Tah
didin yapıldığı zaman benim köylüm buna na
sıl itiraz edileceğini, ne olacağını bilemezdi. Tah
didi yenileyip, Türk köylüsüne haklarını arama 
imkânı verilmesi lâzımdır. 

ISizlere çeşitli dokümanlar göstermek müm
kün. Bugün üzerinden kaldırdığımız mahsulü 
Batı - Almanya'ya sevk ettiğimiz Güney - Ana
dolu'daki birçok narenciye bahçeleri için «Or
mandır.» denmiş, mahkeme orman olarak kabul 
etmiş, vatandaş evinin, ağaçlarının, üzerindeki 
meyvasiyle fotoğraflarını çekip temyize getir
miş; temyiz, «Biz fotoğrafa, araziye değil, Or
man Bakanlığının beyanına bağlıyız.» demiş. Bu 
durum karşısında hangi köyü, hangi köylüyü 
kalkındıracağız ve ormanları nasıl koruyaca
ğız?... 

Sevgili arkadaşlarım, ormanın vatan kalkın
masındaki rolü çok büyüktür. Ormanı koru
mak elbette şarttır. Anayasanın ortaya koydu
ğu çerçeve içerisinde ormanı ve insanı koru
mak lâzımdır. 

Şimdi, biraz evvel konuşan Şener arkadaşı
mın bir beyanı var, ben bu hususta komisyon
dan açıklama istiyeceğim. 

Şener arkadaşımın beyan ettiği gibi, eğer 
orman kaçakçılığından yüz milyon liralık keres
teyi yakalatılmış, bilâhara bunlar satılmış veya 
geri alınmış da; Orman Bakanlığı ve Hazine de 
bu keresteleri kaçıranlara iade edecekse, ben 
bunu kabul edecek vicdan sahibi bir insanı ka
tiyen kabul etmiyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Brova, mad
dede de var zaten. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben komis
yondan şimdi açıklama istiyorum; bu, o mâna
da mıdır? 

Ben öyle kabul etmedim. 
HlLMl BİÇER (Sinop) — 3 ncü maddede 

sarahat var. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben, o mad

dedeki mânayı şöyle kabul ediyorum; Adalet 

Partisi de bu çerçeve içerisinde maddeyi kabul 
eder, maddedeki mâna şudur: Vatandaş orman
dan ağaç kesmiş ve yıkılmakta olan evini tamir 
etmiştir; kapısını, penceresini yapmıştır. Şimdi, 
evinde kullandığı bu ağacı da söküp, alıp gö
türmek mevzuubahis değildir. Bu yönlü olan 
keresteler için maddeye, aynen, «evet»; ama, 
kereste kaçakçılılığı yapıyorsun, bir yere yığı
yorsun, ondan sonra yakalanıyorsun, idare ke
resteye el koyuyor, satıyor bunu, Hazineye ge
lir kaydediliyor, orman affı geliyor ve ondan 
sonra Hazineden, «Bu parayı kaçakçıya ver» 
deniyor. Benim grupum böyle kaçakçıları hima
ye edemez... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Brova Ataöv, za
ten 3 ncü maddede sarahat var. (D. P. sıraların
dan anlaşılamıyan müdahaleler.) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi tek
nik bir mevzuun münakaşasını yapıyoruz Sayın 
Başkan, aşağıdan seviye dışı beyanlarla... 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Seviyesiz sen
sin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Seviyesiz be
yanlarla, seviye dışı beyanlarla... 

BAŞKAN — Size bir şey söylenmedi efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Fikirlerimi 
değiştirmek istiyenlerle başka bir zaman açık 
müzakereye girebiliriz. Yoksa, teknik bir konu
nun, Orman Af kanunu teklifinin görüşüldüğü 
bir zamanda, herkes kendi seviyesindeki beyan
larda bulunur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; bu konuda 
Sayın Şener'in beyan ettiği husus hakkındaki 
kesin görüşümüzü, komisyonumuzun yapacağı 
açıklamaya göre takdir edeceğiz. Çevresini 

şimdi çizdim. 
Muhterem arkadaşlarım, orman bölgesi olan, 

yani orman mıntakasındaki orman çok olan böl
gelerin Adliye dairelerine gittiğiniz zaman mah
kemelerin % 80inin orman suçlulariyle, hapis
hanelerine gittiğiniz zaman, "mahkûmların 
% 80 inin orman suçlulariyle dolu olduğunu gö
rürsünüz. Bu suçlular 25 metreküb, 30 metre-
küb kereste kaçırdığı için mahkûm olan suçlu
lar değildir. Oradaki suçlular hayvanını orma
na saldığı için: oradaki suçlular; müteaddit mü
racaatlarına rağmen zati ihtiyaçlarını alamayıp 
bir ağacı keserek mübrem bir ihtiyacını karşıla-
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maya mecbur olduğu için: oradaki suçlular, 
orman içerisinde bulunduğu halde, kışın yaka
cak odununu temin edemediği için yatmaktadır
lar. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, memleketimizin 
bir gerçeği daha: 

Orman idaremiz vatandaşa zati ihtiyaç verir
ken, kendisince para etmiyecek eğri büğrü ağaç
lardan ve genellikle sahil çamlarından bu ihti
yacı karşılıyor. 

Şimdi, bu zati ihtiyaç için verilen ağaçlar 
bir sene sonra kullanılan yerde çürüyor; ikinci 
sene vatandaş tekrar idareye müracaat ediyor 
ve bu suretle her sene zati ihtiyaç için müracaat 
oluyor, böylelikle birçok sahil çamının, keres
teye, ev inşaatına elverişli olmıyan ağaçların 
heder olmasına sebeboluyor. 

Vatandaş zati ihtiyacı veya odun için mü
racaat ediyor; köyün yakınındaki bir yerden 
verme imkânı varken, köyün yakınında kereste 
varken işletme, köyün yakınındaki keresteyi 
mütaahhide, çok uzaklardaki keresteyi d* zati 
ihtiyaç sahibi ve köylüye tahmis ettiği için. köy
lü ormana düşman oluyor. Köylü ile onnan 
münasebetlerini ayarlamak için, Orman Bakan
lığının, orman işletmelerinin, orman idaresinin 
önce vatandaşın zaruri zati ihtiyaçları gönün
den durumu iyice tetkik etmesi lâzımdır. 

İkincisi: Anayasanın 131 ne' maddesine gö
re; mutlaka orman vasfını ka.yDetmiş olan yer
lerin tesbiti için, kendinden evvel gelen Hükü
metin sevk ettiği, Anayasanın 131 nci madde
sinin âmir hükmü olan kanun teklifim Meclis
ten geri çektiği gibi, hemen Meclise getirmesi 
lâzımdır. 

Bu maddeden sonra, Orman amaçlarından, 
yani, orman vasfı olmayıp da çalılıktan açılmış 
olan yerlerden asgari 15 dönüm yer açmış va
tandaşların affın kapsamı içerisine alınmasında 
zaruret vardır. 

Adalet Partisi Grupu, Anayasanın 131 nci 
maddesine göre tesbit edilecek bu vasatta çam 
ağaçlarından, - büyük kereste ormanlarından 
değil - tarlasının kenarından, çalılıktan geçimi
ni sağlamak için yapmış olduğu açmada 15 dö
nüme kadar olanların affın kapsamı içerisine 
girmesine taraftardır. 

Toprak reformu yapacağız... Vatandaşı top
rak sahibi yapacağız... E, vatandaşın elindeki 

toprağı orman gözükmektedir. «Burasını eke
mezsin» diye tahdit koyarsanız hangi toprağı 
vatandaşa verip de reform yapacaksınız. 

Anayasanın 131 nci maddesine göre lüzumlu 
kanunu çıkarmadıktan sonra; orman vasfını, 
ilim heyetlerinin vereceği raporlara göre kay
betmiş olan yerleri orman olarak muhafaza 
etmekte inadettiğimiz müddetçe, vatandaş or
man olmıyan o yerlerden faydalandığı zaman, 
bu vatandaşı affetmemek için ileri sürülen se
bep nedir? Orman içi köylüsü, yetiştirilmekte 
olan yeni orman içi fidanlıklarına mı göz dik
miştir? Zeytinyağının şu fiyata geldiği bir za
manda ve haşhaş ekiminin yasaklandığı yer
de, haşhaş yağından mahrum olan vatandaşım 
yabani zeytini aşılamak suretiyle evinin yağ ih
tiyacım karşılıyacaktır. O da zeytin ağacıdır, 
bu da zeytin ağacıdır. Birisi yabani zeytin, bi
risi ehli zeytin. Yabani zeytini tutup da, ehli 
seytin yapan insanları hapishane köşelerine sok
manın hangi ormanın müdafaasiyle alâkası var
dır? Çitlembik ağacına fıstık aşılıyan vatanda
şıma, fıstık ormanı meydana getirirken, kendi 
geçimini sağlarken, onun ası yapması için çit
lembiğin dalını kesmesinden dolayı aylarca ha
pishanelerde tutmaya kimin hakkı var? 

Sevgili arkadaşlarım, eğer dikkat ederseniz, 
bugünkü köylerimizin yanında bulunan açık sa
halar çok eski devirlerde ormanlarla kaplı imiş. 
Ne zaman orman koruma askerî, ne zaman or
man işletmesi, orman bakım memuruyle köyün 
üzerine gaddarca eğilmişse, ondan sonra orman
lar azalmıştır. 

İşletmelerdeki zihniyet, köylüyü itip, orma
nı tutma oldukça, Bakanlıktaki zihniyet kültür 
arazisini «Orman arazisi» olarak muhafaza et
mekte koyu bir muhafazakârlık içinde olduk
ça, orman içerisinde bulunan vatandaş ocağında 
odun yakmak mecburiyetinde kaldıkça, evinin 
tamirine, yakacağı oduna ihtiyaç vermekte va
tandaşa zorluk gösterildikçe bu suçların işlen
mesine engel ulunamıyor. 

Çeşitli af kanunları çıkarılırken, «Cemiyet 
bu insanları suça itmiştir» diye bu kürsülerde 
konuştuk. Katili affederken de, çeşitli suçları 
işliyenleri affederken de, «Cemiyet bunları it
miştir, hapishanelerde ıslah evlerinde ıslah ol
muşlardır, affedelim» dedik; ama gerçekten ce
miyetin ittiği, idarenin suç işlemeye ittiği va
tandaşları 1960 Anayasasından sonra bir defa 
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olsun affa nasip kılmadık, tik defadır ki, şu ka 
nun Yüce Meclislerden geçerse, 1960 dan sonra 
mütaaddit af kanunlarının içerisine almmıyan, 
Türkiye'deki kereste kaçakçısı olan gerçek suç
lu değil, orman içinde çırpman köylü vatanda
şımız Yüce Meclisin şefkatine ve onun atıfetine 
mazhar olacaktır. 

Adalet Partisi Grupu, af kanunu teklifini 
sevk eden değerli arkadaşlarımıza, üç grupa 
mensubolan değerli arkadaşlarımıza,.. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — 3 değil, 4 grup... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — 3 grupa ait 

arkadaşların kanun teklifini gördüm. Bir de bi
raz evvel, «Bu af kanunu teklifine karşı deği
liz» demek suretiyle, bu kanunlarda içtihadı 
sağiıyan C. H. P. Grup Sözcüsü arkadaşımla te
şekkürlerimi arz ederim. 

Kanun; Yüce Meclisin, Türk halkına, 1960 
dan beri orman köylüsüne çok görülmüş olan 
bir atıfetidir. 

Kanunun maddeleri üzerinde, elbetieki gö
rüşler serdedilecektir, biz de görümlerimizi ser-
dedeceğiz. Yalnız meselenin açıklığa kavuşma
sı, için grupların konuşmasından sonra sayın 
komisyon, 'bu kaçakçıya yüz milyonlarca lira pa
ra vermeyi ifade ettiği beyan edilen husus hak
ki/uda Yüce Meclise açıklamaya davet eder, on
dan sonraki görüşlerimizi tekrar serdetmek üze
re Meclisinizi grup adına saygı ile selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı Sa
yın ismail Hakkı Tekinel, Buyurun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Görüşmekte bulunduğumuz kanun teklifi ve 
Komisyonumuzun, hazırladığı metni sizlere tak
dim etmek ihtiyacını duydum. 

Konu, mevzuu itibariyle polemiklere sebebi
yet verecek niteliktedir; ama, ben o konulara 
sureti katiyede ilişmeden, bu af kanur.™ teklif
leriyle neyi affettiğimizi izah edeceğim. Belki 
de böylece lüzumsuz konuşmalar kesilmiş ve 
önlenmiş olur. 

Komisyonumuz gerekçesinde, orman suçlula-
riyle ilgili affın, Türkiye Cumhuriyetinin ku
rulduğu günden bu yana takibettiği seyir izah 
edilmiştir. 
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1961 Anayasasının 131 nci maddesi genel ve 
ezel bir orman suçunun affına mâni teşkil etti, 
bilâhara bunun bir ihtiyaç olduğu görüldü ve si
yasi partiler 1969 genel seçimlerinden önce tan
zim ettikleri seçim beyannamelerinde, Anayasa
daki 131 nci maddede değişiklik yapmak lüzu
munu hissettiler ve halka vahdettiler. Bunlar 
aşağı yukarı farksız vaat ve tekliflerdir ve ger
çeğin bir ifadesidir. 

Bu 131 nci madde gerçekten çok tenkid&dil-
miş, ama aslında, 131 nci maddenin çıkmasın
dan evvel mer'i bulunan 6831 sayılı Orman Ka
nunu incelenirse, 6831 sayılı Orman Kanunu-
nunda ne kadar ağır olduğu görülür. 

Simidi 1961 Anayasasının 131 nci maddesi
nin başlığı, «Ormanların korunması ve gelişti
rilmesi» şeklindedir. 1969 Genel seçimlerinden 
sonra Parlâmentoda grupları bulunan siyasi 
partiler halka vermiş oldukları söze uygun ola
rak birleştiler ve birlikte bu 131 nci maddeyi 
değiştirdiler. Başlığını .da; «Ormanların ve or
man köylüsünün korunması ormanların geliş-
tirilmesi» şeklinde takdim ettiler. 

Bundan çıkan mâna şudur : 1961 Anayasa
sında sadece ağaca, ormana ve toprağa önem 
verilmiş, fakat bunun üzerinde yaşıyan insan 
düşünülmemiştir. ISon yapılan tadilât, ormanım 
içimde, ağacın yanında, bizatihi insanlar ve 
canlılar için vücut bulmuş ormanların diç&riısıine 
insan unsurunu sokmuştur; orman d'çerisindıe 
yaşıyan Türk halkına yardım elini uzatacak 
yemi tedbirler getirilmiştir. 

Şimdi, 'bu değişiklikle getirilen yenliliıkledn 
ilk uygulamasını, milletvekili arkadaşlarımızın 
getiırımiş oldukları teklifler üzenimde Ibugün ya
pıyoruz. 

Bunlardan Ibiri, eşitsizlik ımeydana ıgetiren 
genel ıaf meselesi idi. Takdim etmiş olduğumuz 
ve Komisyonumuz tarafından (hazırlanajn metin, 
eşitlik ilkesi esasları göz önünde (tutulmak su
retiyle, arkadaşlarımızın tekliflerinden istiane 
edilerek hazırlanmıştır. 

Af kanunları inedir? 
Bir gamil af kanunu suçu ve suçluluğu şorta 

yerden kaldırır ive böyle (bir af kanunu, (mahi
ye t itibariyle, (suçum fer'i ve mütemmim neti
celerine de şâmildir. Bu kısımlar anlaşılmadığı 
için ^zı arkadaşlarımız, «Neyi affediyoruz?» 
veya «Neyi affetmiyoruz?» şeklinde tereddüde 
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düştüler. Bu kanunla nieyi affettiğimizin şimdi 
açıklığa ıkavuşması lâzım. Böyle (bir af kanunu

mun ayrıca ıvaızılh olması, tatbik kabiliyetinin 
bulunması 've ıgıetrelk Orman idaresince, gerekse 
uygulamayı yapacak 'Cumhuriyet savcılıkları 
ve maJhkemeilerae hiçbir tereddüde düşülmeden 
sade bir ıesas üzerimden uygulanması icalbeder. 

Komisyonumuz, vem hukukunun anaprensip-
lerdmıi 've Anayasamızın eşitlik ülkesi hükümle
rini ğözönünde tutarak, prensiplerle uygun bir 
teklif getirmiştir. (Miktarlar üzerinde tartışma
lar 'olabilir. Miktarlar üzerinde de Yüce Mecli
se karşı (bir 'tenakuza düşmemek, «Neden 5 met
re değil de 15,5 ımetre?», «Neden 2 meltre değil 
de 3 Imıetre?» şeklindeki sorulara mutahıabölıma-
anak için, (geçmiş devirlerdeki (aranan suçluları 
aflarmda kullanılan miktarları 'esası laldık ve 
Ibunlar tecrübe edileni şekliyle, lorman (içerisin
de yaşıyan bir (köylünün âzami derecede ihtiya
cını (karşılayacak ortalama miktarlar (olarak 
glözükmüıştür. 'Yine, lev yapımında belli kıstas
ları ihtiva ©dem,, Orman İdaresinin bir yönet
meliği (ile de ıesas 'alınan miktarlar göz önünde 
tutulmuştur. (Komisyonumuz böyle takdir et
miştir, miktarlar özerinde getirilecek teklifler
de takdir, leibette (ki sizindir. Siz ne miktarını 
affetmek (istiyorsanız, (bize lorada talimat verir
seniz, uyacağımız tabiîdir. 

Şimdi arkadaşlar, (biz meyi affediyoruz? 
6831 sayılı Orman (Kanununun 19 ncu maddesi 
ne göre İDdvlet lormanlarıınıda İzinsiz hayvan ot
latmak suçtur, iki aya kadar hafif hapis ©ezası 
ile tecziye 'edilmektedir. Malûmları olduğu üze
re, hafif Ihapisin Ibaşlanigıç süresi de 1 jgünldür. 
Affedilmen koınulardan bir tanesi Ibudur. 

74 ncü maddesindeki suçu affediyoruz. Bu 
da, mevsime göre, yangın tehlikesini önlemek, 
hâsıl olacak kuraklıkta tedbirleri almak gibi, 
mahallî orman idarelerinin belli mevsimlerde 
ormanda öngördüğü tedbirlere aykırı hareket... 
Yani, izinsiz ormana girme suçudur, 10 lira ha
fif para cezası verilmektedir; bunu affediyoruz. 

Yine aynı Kanunun 76 ncı maddesinde, or
man içerisinde gece ikametlerini, yani konakla
maları yasaklıyan bir hüküm vardır. Bunun da 
cezası, Türk Ceza Kanununun 566/1 nci madde
sine uygundur ve hafif hapistir; zannediyorum 
1 günden 3 güne kadardır. 

Yine 110 ncu maddede, orman içerisince, 
(Dikkat edin yangın değil) sönmüş sigara ata
na verilen ceza vardır. Bu da 565/1 nci madde 
ile tecziye edilmek icabeder. 

109 ncu maddedeki suç, ağaçlara vurulan 
damga veyahut da orman içerisinde yapılan ke
sim hudutlandırmaları için konulan işaretleri 
kaldırmak, tahribetmek suçudur; karşılığında 
2 aya kadar hafif hapis cezası vardır ve bunun 
da başlangıcı 1 gündür. 

Genel olarak, ister koru ormanı, ister bal
talık olsun, 91 nci madde ile, ağaç kesmek ve 
kaçak olarak ağaç nakletmek ve ağacı istimal 
etme konuları da tecziye edilmektedir ki, bunun 
cezası da 1 haftadan 3 aya kadar hapistir. 

Af bu konuları kapsıyor. Arkadaşlarım ha-
tırlıyacaklar, 27 Mayıs 1960 tarihinden bu ya
na bu Parlâmentodan çeşitli af kanunları çık
mıştır. Neleri affetmişizdir?? Zannetmiyorum 
ki, Meclisimizin hiçbir üyesi, karşısındaki ceza-
i müeyyideler bundan ibaret bulunan, orman 
köylüsünden af ve atıfet duygularını esirger. 
Hâdise büyütüldüğü gibi değildir. 

Diğer taraftan, Sayın Ataöv bahsetti, açma 
suçunun af kapsamı içine alınmasını istedi. 

Muhterem arkadaşlarım, biz açma suçunun 
da affını öngörmek isterdik; yine takdir Yüce 
Meclisindir, ancak, ormanların tahribatı, Sayın 
Ataöv'ün bahsettiği şekilde olduğu gibi, yan
gınlar suretiyle de olmaktadır ve belli mesafede, 
belli bir parça için yapılan her hangi bir ame
liyenin millî serveti yok etmekte olduğu hepi
mizce malûmdur. Bu itibarla, Komisyonumuz 
bunu uygun bulmamıştır, takdir Yüce Meclisin
dir. 

Yalnız Komisyon, Anayasamızın 131 nci mad
desinde, eski ve yeni metinde mevcudolan «or
man» tarifi üzerinde durmuştur. «Orman» ta
rifinin iyi yapılmamış olması, bugün «açma» 
olarak vasıflandırılan birtakım suçları işliyen-
leri çıkardığımız af kanununun imkânından 
faydalanmaktan mahrum bırakmıştır. Şimdi or
manların, orman vasfını ilmen ve fennen kay
betmiş olan yerlerin, Anayasamıza göre tesbit 
edilmesi ve bunun tarım arazisine tahvili için 
kanun çıkarılması lâzımgelmektedir. Sayın Ata
öv, «Bugüne kadar hükümetler bu konuya iliş
medi» dediler ve mevcut bir teklifin... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — «İlişmediler» 
demedim Sayın Tekinel. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — öyle dedi
niz, zabıtlarda öyledir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Hüse
yin Özalp arkadaşımız sevk etti, dedim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Evet efen
dim. 

Sevk edilmeden önce 15 . 7 . 1965 tarihinde 
|0831 sayılı Orman Kanununa 663 sayılı bir 
Kanunla geçici 6 ncı madde ilâve edilmiş ve bu 
Anayasanın 131 nci maddesinin tadilinden önce
ki metne göre, orman vasfını kaybetmiş arazi
nin tarım arazisine inkılâbını sağlıyacak madde 
Meclislerimizden geçmiş, kabul edilmiştir. An
cak, Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmiştir. 
Bu itibarla bu Meclis, eski Anayasa metnine gö
re de, kendisine düşen vazifeyi yapmıştır ve bu
nun da tarihi 1965 tir. 

Şimdi, açma hususlarından dolayı hâsıl olan 
bu boşluğun doldurulması için grup sözcüsü ar
kadaşlarımın beyanlarına komisyonumuz aynen 
iştirak ediyor ve nitekim aramızda yapmış ol
duğumuz bir konuşmada, şayet Hükümetimiz 
böyle bir tasarı getirmezse, inancımız odur ki, 
Adalet Komisyonunda bulunan bütün partilere 
mensup üyeler kendileri böyle bir teklif hazır
layıp, Anayasanın 131 nci maddesinin gereğini 
yerine getirmek üzere Meclise takdim edecekler
dir. Bu itibarla, orman suçlarında «açma» diye 
tesmiye edilen kısmın suçlarının biran evvel 
huzura kavuşması için böyle bir kanunun geti
rilmesine zaruret vardır. Hükümetten komisyon 
olarak biz de bunu rica ediyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kesim ve nak
liye işlerindeki suçlar nedir, neyi affediyo
ruz?... 

Bu kanun teklifinin Adalet Komisyonu met
ninin 1 nci maddesinde; konusu 20 kentali geç-
miyen 20 kental dâhil odun, 5 kentali geçmi-
yen 5 kental dahil kömür, 5 metrekübü geçmi-
yen 5 metreküb dâhil gayrimamul ve 2 metre-
kübü geçmiyen 2 metreküb dahil, mamul ve ya
rı mamul emvale ilişkin orman suçlarını affediyo
ruz. Bunun dışında, bu miktarları aşan suçlar 
affın kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların 
bir istisnası, (b) bendinde açma bakımından 
vardır. O da, orman içerisinde yaşıyan köylü, 
şayet ormandan kesmiş olduğu ağaç ile ev, sa

manlık, ahır, ambar yapmış ise, gayrimenkule 
inkılâp etmiş olması kaydiyle, evinin yıkılma-
masmı teminen, bu miktar, orman köylüsüne ve 
orman köylüğü niteliğinde bulunan ve yönet
melikte tarifi olan hudutlar içerisinde kalan 
kasabalardaki vatandaşlara 12 metremikâba ka
dar çıkartılmıştır. Yani, başka bir deyişle söy
leyeyim, aslında genel olarak affettiğimiz mik
tar, kereste bakımından 5 metremikâp dâhil 
gayrimamul, 2 metremikâp dâhil mamul keres
tedir. istisnai olan kısım, bu kanunun istikame
ti olan ve orman içerisinde yaşıyan ve el uzatıl
ması lâzımgelen köylüdür. Şu halde, bu mınta-
ka içerisinde yaşamıyan bir insan, şayet 12 met
remikâp sarf etmek suretiyle bir ev yapmışsa, 
bunu biz bu affın kapsamı içerisine almamış 
oluyoruz. Açma olarak da bunun bir tek istisna
sı budur. Şayet orman içerisinde bu ev yapılmış
sa - ev yapmak da bir nevi açmadır - sadece or-
mak köylüsünden barınmak için ev yapan ve 
fennen tesbit edilmiş miktarları yönetmelikler
de yazılı 12 metremikâba kadar olan keresteyi 
kesmiş olan köylüyü affediyoruz. Bu itibarla, 
kereste ticareti yapaların affı, affın şümulü
nün orman içerisinde yaşıyan köylünün dışına 
taşırılması gibi bir mesele bahis konusu değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bâzı sözler 
var ki, rakama sığmıyor; 100 milyon deniyor, 
200 milyon deniyor, 300 milyon deniyor. Ben 
komisyon Başkanı olarak tahkik ettim, Devle
timin elinde, Orman idaresinin elinde bugün, 
bu orman suçlarıyla ilgili para miktarı kesin 
olarak belli değildir. O zaman, bu 100 milyon 
nereye dayanır, 300 milyon nereye dayanır; ben 
bunun hesabını bilemem. 

Yalnız, biz teklifini incelerken şu hususları 
göz önünde tuttuk : 

Madem ki, el uzatmakla mükellef olduğumuz 
köylü vatandaştır; Ziraat Bankasına olan köy
lü borçlarının ertelenmesi gibi çeşitli kanunlar 
da çıkmaktadır; bunları da bir defaya mahsus 
olmak üzere bir affın içerisine alalım dedik. 

Neyi affettik arkadaşlar?.. 
Bu miktarlar oraya kadar varır mı? 

Devletin gücü buna yeter mi, yetmez mi? 
Veyahut da Anayasanın bütün hükümleriyle 
birlikte yapılması lâzımgelen bir. uygulamasın
da bugüne kadar Devlet ve kurulmuş hükü-
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metler bu orman köylüsüne, bu Anayasanın 
emretmiş olduğu, hizmetleri götürobilmiş mi? 

Hayır arkadaşlar... Çalışmalar oluyor, devam 
ediyor; hiçbir hükümeti kınamak mümkün de
ğil. Yeni yeni tedbirler geliyor. Bu imkânlar gö
türülecektir; fakat bir günde halledilecek bir 
konu da olmadığı aşikârdır. 

Bugüne kadar ne yapmışız?. Köylü aleyhi
ne mükellefiyet tahmil eden her türlü unsuru; 
zor unsurunu, yasak unsurunu, cebir unsurunu 
koymuşuz; Devlet bunu uygulamış. 

Şu ihalde, «Efendim, bu Devletim malıdır; 
çalımmıaş bir mal gibi telâkki etmek lâzımdır; 
hem affediyoruz hem de mükâfaiten buınllara 
(bu parayı veriyoruz» derseniz, bir çelişkiye 
düşmüş oluruz kanısındayım. 

Şimdi, Devletin ormanlarından kesilen ağac
ıların bedeli ve Ibizim ne kadar miktarı affetti
ğimiz bellidir; ionu size takdim edeceğim: 

Köylü olan vatandaşların dışında, normal 
olarak Devlet ormanlarımdan yapılan satışlar 
şu miktarlar üzerimden, yapılır arkadaşlar: (Bu 
aslî tarifedir, (köylüye özel tarife kullanılır.) 

Ağaçm nevine göre; kerestelik ağacın met-
remikâlbı 20 liradan âzami 30 liraya kadar sa
tılıyor. Şimdi burada gayrimamul faesabetti-
ğiımıize göre, 5 metrömikâ|p gayriiimamulü affe
diyoruz; eğer 20 liralılk bir imal ise köylüden 
almak lisitemediğiniz para 100 liradır. Arka
daşlar, bunun meyinin ticaretti olur?. Eğer 
25 liralık bir mal ise, 125 lira parayı almıya-
cağız. 

Şimdi, köylüye gelince: 
Köylü için özel tarife (kullanılır; zatî ihti

yaç tarifesi... Bu. asıl tarifedeki bedelin 1/10 u 
alınır. 

Şimdi esas uygulamaya geçiyorum: 
5 ımetremikâp kereste kesilmişle; bu, köy

lü tarafından kesilmiş ve bu suJç işlenmişse 
bumdan tahsil edilecek para 12,5 liradır arka
daşlar, 12,5 liradır.. 

Diğer taraftan «baltalık ormanlar» dediği
miz odun meselesine gelince: 

Odunun 100 kafliosuınu, yani bir kentalimi 
Orman İdaresi normal olarak 20 ilâ 30 kuruşj 
arasında satmaktadır. Bu kamumda hedef köy
lüdür. Bu, köylüye 1/10 tarife bedeliyle sa
tıldığına göre, bir kental, 100 kilo odun için 
40 kuruştur ve burada cezasını affettiğimiz yetr 
için de ıbunun âzami yekunu 400 kuruş tutar. 

Şimdi bu, 100 milyona mı baliğ olur, 500 
milyona mı baliğ olur, bunun takdirini ben 
Yüce Meclise bırakırım. Benim 'elimde rakam 
yok; fakat esas uygulamak istediğim madde 
var. 

Gelişi güzel lâf söylemek doğru değil. Zan
nederim ki, -varsa- Hükümet rakamlarım 
söyler. 

Diğer bir konu; bu malların iadesi meselesi: 
Şimdi arkadaşlar, suçum tarifimi yaptık: 

Bu, genel aftıır, suçu ve suçluluğu orta yerden 
kaldırır; ferrî ve mütemmim neticelerine de şâ
milidir. Esas ceza ıhapis cezasıdır. Bunun mü
temmim cezası nedir? Müsaderedir.. Eğer biz 
cezanın aslımı affediyorsak, Ceza Hukuku pren
sipleri açısından takdim ediyorum, ferrini 
haydi haydi, müteımmim cezasını haydi haydi 
affediyoruz. Bir genel af vasfımdan dışarı çı
karmak istiyorsanız, onu da konuşmamız müm
kündür. Şu halde, Ceza Hukuku prensipleri 
icabı aslı affedilen suiçum ferrî ide affedilir. Bu 
itibarla, suçta kullanılan canlı ve cansız na
kil vasıtaları, balta, nacak, zirai aletler, af ger
çekleştiğine göre -müsadere olduğu için- af
fın mahiyeti icabı bunlarım iadesi lâzımdır. 
Bumu Yüce Meclis takdir eder arkadaşlar; fa
kat biz Komisyon olarak; size, Anayasaya, 
Ceza Hukuku prensiplerime uygum bir teklif 
getirmek zorundayız. 

Komisyon bunun iadesini neden uygun gör
dü?. 

Geçmişte çıkarılan af kanunlarımda suçta 
kullanılan alet, camlı ve cansız vasıtaların dai
ma iadesi temin edilmiştir. Bu köylü vatanda
şın suçu işleyişteki sosyal ve iktisadi sebepler 
göz önünde tutulursa ve bütün bu alet ve ede
vatın bir istihsal vasıtası olduğu ve bununla 
maişetimi temin etmek durumunda olduğu dü
şünülürse, mecalsiz kalmamasını temin etmek 
mükâfat değil, kendi aide bütçesi, kendi fakir 
mulhiti içerisinde traktörü ile, var ise kamyo
nu ile aile efradını geçindirebilecek bir istihsal 
vasıtasına salhibolsum ve Meclisler af ve atıfet
lerini bu yolda kullansın diye takdim etmek 
istedik. Tabiî takdir Yüce Meclise aittir. 

Kereste tüccarlarınım, bundan geçimini ya
pan, mutadı sanat halime getiren kimselerin 
affı bu kanunda bahis konusu değildir. Kanu
nun 3 ncü maddesinde; «ticarethane sahibi ol-
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sun veya olmasın hasep madde ticaretti ile işti
gal edenler bu hükümden faydalanamaz» der. 

Demek ki, (bu yasaklanmıştır. 

Kaldı ki, kamyon ve sair motorlu nakil va-
sııtalardyle, şayet bu kanunun 1 nci maddesinin 
(a) bendinde yazılı miktarların üstünde bir 
nakliyat yapılmışsa ne suçu affediliyor ne de 
kamyonun iadesi bahis konusudur arkadaş
lar. 

Burada işin kolaylıkla tatbikini sağlayacak 
özel hükümleri, biz teknik komisyon olarak 
da getirdik. Arkadaşlarımın bâzıları diyor 
ki; «Ormandan alnan mal çalınmadır, hırsızı 
hem affedeceksin hem de çaldığını mükâfaten 
vereceksin» 

Devlet - orman münasebetini, orman içeri
sinde yaşayan insanlarla Devletin münasebeti
ni şahıslarımız ve şahsi hırsızlıklarla bir tut
mak mümkün değildir arkadaşlar. Nitekim bu
nun örnekleri çok olmuştur. Bir yere sel felâ
keti gelmiştir, kuraklık gelmiştir, zekele 
olmuştur, orada bulunan bütün vatandaşları
mıza, Devlet elini uzatmıştır. 15 seneden be
ri el uzatılmıyan orman köylüsüne, zannederim 
ki, bu çok görülmem arkadaşlar. 

Şimdi, bunu uygulamada ve suiça el konma 
tarihine göre tatbikatta meydana gelecek bir-
Jtakıım haksızlıkların 'önlenmesi bakımından da 
bu iadeyi uygun göndük. 

Düşünelim ki; bir vatandaş, (A) vilâyetin
de 1970 senesinin 1 nci günü bir orman suçu 
işledi; (B) vilâyetinde aynı tarihte, (C) vilâ
yetinde de aynı tarihte aynı suç işlendi.. Mah
kemelerin işi intacı bakımından oradaki orman 
idaresi ve savcıların ayrı ayrı faaliyet tarzları 
var. Birisi işi süratle gördü; adamı mahkûm 
etiti, kesinleşti. Adam bu kanuna göre hapis 
cezasını da çekti ve para cezasını da ödedi. Di
ğerinin işi savsaklandı.. Adamın mahkum ol
duğu beli değil. Bu kanuna göre birine hem 
hapis cezası vermiyeceksiın, hem de matem 
iade edeceksin.. Sebep?. Suçu aslında sabit
tir. Bir mahkeme veya bir savcılık elini ça
buk tutmuş; onu mahkûm etmiştir, öteki mah
kûm etmek imkânını bulamamıştır. Yani, hem 
hapis cezası çekmiyecek hem ona Ceza Hukuku 
prensiplerine göre, suç mevzuu emvali iade ede
ceğim; ama öbür tarafta hapis yatmış olan za
ta da suç mevzuu belli miktardaki orman em

valini iade etmiyecegim,. Bu bir dengesizlik
tir arkadaşlar ve Türkiye gerçeklerini ıgöz 
önünde tutarsak, Türkiye'de bunlar günde 
yüzlerce defa olmaktadır. 

Şu halde, ühmal ve kusurundan veyahut 
Devletin kusurundan hâsıl olan bir sebepten 
dolayı bir kasım vatandaşları farklı muamele
ye, diğerlerini farklı muameleye tutmaya bi
zim hakkımız olmadığı kanısındayım. 

Bu dengesizliği orta yerden kaldırmak için 
kesin ilâm meselesini ve Devlete irat kaydedil
me meselesini prensip olarak almışızdır ve de4 
diğim gibi istihsale yönelen vasıtaların kendi
lerinde kalmasında, bundan böyle işıliyecekleri 
suçlarım önlenmesi bakımından fayda mülâha
za edildiği için sosyal cephe olarak göz önün
de tutulmuştur. 

Bu itibarla bu miktarlardaki işler hakkın
da eğer henüz takibat safhasında ise takibat 
yapılnuyacak; savcı, suç mevzuu emvali ve na
kil vasıtalarını iade edecek. Bu, mahkeme 
safhasında ise, henüz neticelenmemiştir; bunu 
mahkeme yapacak, Şayet kesinleşmiş bir ilâ
ma bağianımiiışsa, hükmü veren mahkeme yapa
cak ve (bunların, bu alet ve edevatın veyahut 
orman envalinin bedelleri emanet hesabında 
bulunduğu sürece vatandaşa iade edilecek; fa
kat kesin olarak Devlete irat kaydedilmiş ise, 
bu para alınamyacak. Dediğim gibi, paralar 
da miktar itibariyle, köylü vatandaş bakımın
dan 12 mötremikâp bir ev için 12,5 liradan iba
rettir. 

Arkadaşlar, bunun bir de tatbikat tarafı 
vardır. Devlet bütçesinin her sene baliğ ol
duğu miktar belidir. 100 milyonun, 50 milyo
nun, hele sosyal meselelerde, önemli bir mik
tara baliğ olduğunu bugünkü Devlet için söy
lemek mümkün ıdeğildir. 12,5 lirayı almak için 
takilbedilecek usulde insan gücü israfı olacak
tır. 12,5 liranın tahsili için asgari 12,5 liralık 
kâğılt sarfı lıâzımgelecek, yani cibayet masraf-
lanmı kaldırmayacaktır. Uygulamada birtakımı 
aksaklıklara sebebiyet vermesi melhuz olan bir 
konuda, Devletin, âzami 12,5 İranın peşimeni 
düşmesini pek doğru bulmuyorum. Komisyo
numuz da .böyle bulmadı; bunu böyle takdim 
ettik. 

Benim vereceğim teknik izahat bundan iba
rettir. Şayet arkada§lamman sormak istedikle-
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d toaşjka Ibitr şey var ise, açıklıkla cevajbıau 
/vermeye hazırız. 

Şu hususu da ayrıca tekrar ifade etmek diş
tenim: Bu miktarların tâyin ve tespiti yetkisi 
sizlere aittir arkadaşlar. Biz prensiplerini ge
tiririz, doğru olarak söyleriz. Bunu söylüyo
ruz; ne ıniktarmı affederseniz biz uyarız. Tâ
yin ve tesbfltMni takdiri isizlere aittir. Denge
siz ıbir iş yapmadığımıza ve bu durumun ede-
fblyatını yaptığımızı bu (orman köylüsüne de (hiz
met ettiği Ikanısıaııdayım. 

Teklifi getiren arkadaşlarıma ve Komisyoıı-
da gayret sarf ©den arkadaşlarıma şükranları
ma sunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bager. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Üç 

grup tarafından teklif yapılmış ve bu teklifler 
Komisyonda reddedilmiştir. Komisyonun, bunu 
noksanlarını tamamlamak için teklif sahip
lerine iade etmesi icabederken bu yapılmamış
tır; kendisi bu metni hazırlamıştır. 

Bu tatbikat, yeni bir tatabikattır. Bunu Ana 
yasanın 91 nci ve İçtüzüğün 67 nci maddesi gö
re nasıl değerlendiriyorlar? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, 

Komisyonlar kendilerine muhavvel işleri gö
rürler; bunun dışına taşmak mümkün değildir. 
İçtüzüğümüz bunu böyle emreder. 

Bize gelen teklifler arkadaşlarımız tarafın
dan hazırlanmıştır. Bu arkadaşlarımızın hepsi
nin hem ormancı hem de iyi bir cezacı olduğu
nu kabul etmek mümkün değildir. 

Biz teklifleri kaleme almış tarzı itibariyle 
yeterli görmemişizdir. Her üç teklifi de birleşti
rip; her üçünden de istiane etmek ve teklif 
hudutları içerisinde kalmak suretiyle Komis
yonumuz yeni bir metin takdim etmiştir. 

«Esas alma» meselesi, bir usuli meseledir. 
«Ahmet'in teklifini esas alırsın, birleştirirsin. 
Üç teklif birlikte gelmiştir; bu teklifi getiren 
arkadaşlara huzurunuzda yine teşekkür ediyo 
rum. 

Usuli bir hatamız da yoktur. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen

dim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ikin

ci defa Sayın Ömer Buyrukçu, buyurun. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Anlaşılan, grup
lardan bize sıra gelmiyecek. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Ben grup 
adına konuşuyorum, ama şahsım adına da olsay
dı söz sırası yine bendeydi. 

BAŞKAN — Öyle ama, eğer grup adına de
ğil de şahsınız adına kullansaydınız,, sıra size 
de gelmezdi. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
söz sırasını lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim arz edeyim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 2 nci 

defa Sayın Ömer Buyrukçu, Adalet Partisi Gru
pu adına 2 nci defa Sayın Hilmi Biçer, Demok
ratik Parti Grupu adına 2 nci defa Sayın Sa 
mi Arslan, bilâhara, kişisel görüşlerini ifade et
mek üzere iSayın Ülker, İşgüzar, Uzuner, Kılıç, 
Uysal, Gülcan, Şensoy, Güler, Özgüner söz al
mış bulunmaktadırlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Buyrukçu. 
C. H. P. GRUPU ADINA ÖMER BUYRUK

ÇU (Antalya) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım ; 

Sayın arkadaşım Ahmet Şener'den sonra 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 2 nci 
defa söz almış bulunuyorum. Arkadaşım Ah
met Şener'in ifade ettiği gibi, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak bu af kanununu tama-
miyle uygun görüyoruz, fakat, bâzı değişiklik
leri de önergelerimiz istikametinde yaptırmak 
istemekteyiz. 

Yine sayın arkadaşımın söylediği gibi, Cum 
huriyet Halk Partisi Grupu olarak bizler, da
ha evvel Anayasanın 131 nci maddesinin deği
şikliği sırasında da ifade ettiğimiz gibi, çıplak 
bir affa karşıyız. 

Bugün maateessüf görüyoruz ki, doğrudan 
doğruya çıplak bir af olarak bu kanun teklifi 
karşmıza gelmiş bulunmaktadır. Bizler ayrıca 
temenni etmekteyiz ki, bu af kanununun çık
masını mütaakıp günlerde orman köylüsünü 
kalkındıracak ve orman köylüsüne birçok im
kânlar sağlıyacak kanun değişiklikleri de ge
rek Meclis üyeleri tarafından, gerekse Hükü
met tarafından Meclisimize getirilmiş olsun. 

Çok kıymetli arkadaşlarım; 
1950 yılından 1960 yılma kadar, hepinizin 

bildiği gibi, 1950 yılında 1 nci, 1954 yılında 
2 nci, 1956 yılında 3 ncü, 1958 yılında 4 ncü 
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defa orman affı çıkarılmış, fakat görülmüş ki, 
orman suçları azalmamakta, orman köylüsü 
yine fakrü zaruret içerisinde ve ormanlarınız 
da süratle azalmakta. İşte, 1961 yılında çıkarı
lan Anayasamıza, orman suçlarının affedilmez-
liğine ait fıkra bu esbabı mucibe ile o tarihte 
girmiş. 

1958 yılından bugüne kadar her hangi bir 
orman suçunun affına dair kanun bu Meclis
ten geçmemiş. Görmüşüz ki, nice suçluları de
falarca, nice ağır suçları defalarca Yüce Mec
lis olarak affetmişiz ama, zaruret icabı, mec
buriyet icabı, yokluğun neticesi veya mevzua
tın hataları neticesi suç işlemiş olan ve kal
kındırmakla yükümlü bulunduğumuz orman 
köylüsünü affetmemişiz bugüne kadar, ve 1969 
seçimlerinden sonra, millete vermiş olduğumuz, 
taahhüdetmiş olduğumuz söz gereği, 1961 yı
lında Anayasaya girmiş olan orman suçlarının 
affedilmezliğine ait fıkra çıkarılmış ve ayrı
ca 1961 Anayasasının 131 nci maddesine 2 fık
ra eklenmiş arkadaşlarım. Bu fıkraların gaye
si de, doğrudan doğruya orman köylüsünü kal-
kmdırabilmek için yeni tedbirler alınması.. 

Şimdi; Anayasanın 131 nci maddesinin 4 
ncü ve 5 nci fıkrasında yapmış olduğumuz de
ğişiklikleri sizlere burada bir defa açıklamak 
istiyorum arkadaşlarım. 

Asıl değişiklikler şu iki fıkrada olmuş; 
«Ormanlar içinde veya hemen yakınında otu
ran halkın kalkındırılması ve ormanı koruma 
bakımından ormanın gözetilmesinde ve işletil
mesinde Devletle bu halkın işbirliği yapmasını 
sağlayıcı tedbirler ve gereken hallerde başka 
yerlere yerleştirme kanunla düzenlenir.» denil
miş. 

Demek ki, orman köylüsünün ormanların 
korunması yönünden kalkındırılması ve or
manların bu yönden işletlmesi bakımından 
Devletle bu halkın işbirliği yapmasını esas al
mışız. 

Ayrıca 5 nci fıkrada da; «Anayasanın yü
rürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen ba
kımından orman niteliğini tam olarak kaybet
miş olan tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi 
çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta 
kullanılmasında yarar bulunan topraklarla, 
şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında 

hiçbir daralma yapılamaz.» denilmek suretiyle, 
1961 Anayasasının neşri tarihinden evvel fen-
nen, ilmen orman niteliğini yitirmiş olan sa
haların orman hudutlar dışına çıkarılabilece 
ği, bu fıkra ile bir hüküm olarak getirilmiştir. 

Bugüne kadar, arkadaşlarım, ne biraz evvel 
okuduğum 4 ncü fıkra anlamına uygun olarak, 
ne de 5 nci fıkra anlamına uygun olarak her 
hangi bir kanun teklifi getirilmemiştir. Ancak 
bizler, Cumhuriyet Halk Partisinden 74 millet
vekili olarak, bu hükümlere uygun ve ayrıca 
5 nci fıkrayı tam anlamiyle içerisine alan; ya
ni, Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten ev
vel fennen, ilmen, orman niteliğini yitirmiş 
olan yerleri de orman dışına çıkarılabilecek şe
kilde kapsamı olan bir kanun teklifini Meclise 
daha evvel sunduk ve bir Karma Komisyonda 
da görüşülmesine dair karar alındı, ama halen 
bu komisyon da faaliyete geçmedi. 

Demek ki arkadaşlarım, Anayasanın 131 
nci maddesini bundan 1,5 yıl evvel değiştirir 
ve 'orman suçlarının affedilmezliğine ait fıkra
yı çıkarırken, orman köylüsünü (kalkındırmak 
ve onu daha iyi bir (hayat seviyesine ulaştır
mak İçin tedbirlerin alınacağını da bu maddeye 

f eklemiş bulunuyor idik, fakat, yine tekrar ©di
yorum, bugün karşımıza Ibir ıçıplak af gelmiş 
durumdadır. Ancak, çok acele olarak orman 
köylüsünü kalkındırabilecek, bugünkü teefil bir 
hayat seviyesini daha iyi Ibir duruma getirebi
lecek mevzuat değişikliklerini ve tedbirlerini 
havi kanunları Meclisimizden süratle jgeçiraıek 
mecburiyetindeyiz. 

Şimdi arkadaşlarım, orman köylüsünün du
rumunu benden evvelki arkadaşlarım îzalh et
tiler, hepiniz biliyorsunuz, orman köylüsünün 
ne durumda olduğunu burada tekrar açıkla
mama lüzum yok. Yalnız, «Acaba orman köy
lüsü niçin suç işler?», ben bunun üzerinde bir 
nebze durmak isterim. Ben, orman köylüsünün 
suç işlemesini üç fsebebe dayandırıyorum^: 

Birincisi. Ekonomik sebeplerdir; yâni or
man köylüsünün bugün kalkındırılamaımış bir 
durumda oliması ve Devletin orman köylüsünü 
kalkındıracak tedbirleri lâyıkı veçhile alama
mış oUmasından ileriye gelmektedir. Birinci se
bep budur, yokluk. Yâni, yokluk ve zaruret içe
risinde kalan Orman köylüsü suç işlemekte
dir. 

— 319 — 



M. Meclisi B : 175 8 . 10 . 1971 O : 1 

ikincisi; mevzuatımızın (birçok aksaklıklar 
göstermesinden ve boşluMarıridan dolayı or
man köylüsü suç işlemektedir arkadaşlarım. 
Benden evvel konuişan arkadaşlarımın izaih et
tiği gibi, 'bundan evvel çıkarılmış orman kanun
ları, orman köylüsünün ormanlar içerisinde ol
duğunu thiçlbir zaman kaale almamıştır. 

(Bir misalle (bunu \size izah etmek isterim. 
Orman Kanunun 19 ncu maddesi, şimdi af 

kapsamı içerisindedir, «Ormanlar içerisine hay
van sokulması yasaktır.» der arkadaşlarım. 
Ormanlar içerisinde, Ibizatihi içerisinde 4 000 
civarında (köy vardır ve 'bu köylerde iptidai 
dahi olsa (hayvancılık yapılmaktadır. Her gün 
'bu (köylünün 'hayvanı Ormana çıkmaktadır ar
kadaşlarım. Demek ki, orman köylerinde otu
ran 4 (000 aile Iher gün suç işlemektedir arka
daşlarım. Yani, onun suçlu olup olmaması, mah
kemeye verilip verilmemesi orada bulunan or
man memurunun takdirine kalmıştır. (Bakın, 
mevzuatımızdaki Iboşluk ve aksaklık. 

Ben şunu (kaaniim ki, (bugün Ormanlar içe
risinde 'barınan "bütün hayvanların ormanlara 
zarar vermesi gibi durum yoktur. 'Bunlar or
manların muayyen kı'sımlarına, yani, gençleş
tirme safhalarına, yangın 'sahalarına zarar verir. 
Bir kisım ormanlarda zaten (biz gençleştirme is-
temidiğimiz için, yeni tekniğ-e göre ormanın 
muayyen bir sahasında Igençleştirmeyi 10 yıl 
içerisinde sağlamaflc 'üzere ıplanlar yaptığımız 
için, diğer sahalarda da bu (hayvanların otlatıl
masında esasen zarar da yolktur. 

İşte, 19 ncu maddede, «Ormanlara hayvan 
sokulması yasaktır.» denilmek suretiyle, köy
lü 'herdin suç işler durumda tutulına'ktadır. 

Yin'e, (benden evvel konuşan arkadaşların 
izah ettiği gibi, neresinin orman olduğu, nere
sinin orman olmadığı; yani ormanların kadast
rosu yapılmak suretiyle nerelerin orman, nere
lerin orman olmadığı tesbit edilememiştir, yıl
larca çalışmalarımıza rağmen. Şunu da antipa-
rantez söylemek is'fcerim İri, orman teşkilâtının 
'bu yöndeki çalışmaları (bu tempo ile (giderse, 
50 sene sonra dahi ormanların kadastrosunu 
ibitirmemize imkân yoktur. Tabiî, (bundan dola
yı da IbirçOlk (köylümüz suçlu durumda (gözük
mektedir. Bu da mevzuatın 'bir hoşluğu.. 

ikincisi, demek İki, mevzuatın noksanlıkları, 
aksaklıklarından dolayı orman (köylüsü Suç iş
ler durumdadır. 

| Bir üçündü suç işleme şekli de ticaret 
amacıyla kasten ormanları taJhrip etmektir. 'Biz 
taJbiî bilhassa bu üçüncü şıkkı, oriman suçlarının 
affına ilişkin maddelerde (geçirmeyi lasla arzu 
etmeyiz arkadaşlarım, ticaret kastiyle toraman 
suçu is/liyenlerin affedilmesini asla istemeyiz. 
Bu görüşle (hazırlanmış (bir önergemiz de vaTidır, 
Başikanlığa talkdiım ettilk arkadaşlarım. 

Şimdi, Orman (köylüsü tormanlarımızdaın ne 
şekilde istifade eder? (Bir nebze de (buna değin
mek isterim. Bendeniz 20 sene orman Ibölge şef
liği, orman işletme müdürlüğü, yapmış, /biza
tihi, bilfiil orman köylüsüyle yanyana çalışmış 
loir artkadaşınızım. Orman köylüsü (bugün için 
ormanlardan yalınız işçilik bakımından İstifa
de ©der. Benim görüşüm (böyle. Yani, ^erek is
tihsalde, (gerekse nakliyatta, (kesimde, yolda ve 
ağa'çlamada işçi 'olarak ıçalışır ve çalışmasının 
(karşılığımı, sanki falbrikada çalışıyormuş gibi 
ahr. Ormanlardan 'yalnız <bu (kadar az istifadesi 
vardır. Ama 'tüm lyüabinlerce 'metreküp istihsal
den elde edilen emvaldeın kim istifade ©der ar
kadaşlarım? IBulgünkü feu 'bozuk düzenimizde 
'bundan istifade edenler; adetleri toin, ikilbin 
kadar olan orman tüccarları, orman ağalandır. 

I Bunların 'hepsi milyoner, milyarder olmuşlar
dır. 

Demek ki, 'biz, ormanları; ormanı ibekletti-
I ğiımiz, yangınımı söndürmeye gönderdiğimiz ve 

«Bu orman senindir» 'dediğimiz orman köylüsü
ne d«ğil, bu muayyen şahıslar 'hesabına ıçalıştı-

I rıyoruz... 

Şöyle biir ifadeyi her zaman siöylerim: Eğer 
'bu ormanlar, orman 'tüccarlarının 'babalarının 

I malı olsaydı, korunması ve imarı da 'kendilerine 
I ait olsaydı, bugüın elde ettMeri istifadeyi ya-

pamazlard. Devlet 'besliyor, (koruyor, (büyütü
yor, 150 sene bekçiliğini yapıyor veya orman 

I köylüsüne yaptırıyor, milyarlar harcıyor, bun-
I dan. ise muayyen !bir 'zümre istifade ediyor. Or

man idarelerinden muayyen usullerle, aralarm-
I da yaptıkları dalaverelerle (kerestenin metrekü

pünü 200 - 300 liraya ıalıp 700 800, 1000, 2000 M-
I raya kadar satmak suretiyle muazzam kârlar 
I elde ediyorlar. 

Biz isteriz ki, ormanlardan elde ©dilen her 
imlkân her gelir ormaın köylüsüne aktarılsm; 

I orman 'köylüsünü origanize etmek, ikooperatifleş-
I tirmek ve ona (bir ıcoik kuruluşlar yaptırmak su-
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retiyle, bugün muayyen adetteki orman tüccar
larının yaptıkları milyarlarca liralık istifade 
ormanı köylüsüne, aktarılsın. Bizim istendiğimiz 
budur. 

Burada (bir hususu idalha açıklamak isterim: 
Orman köylerini kalkındırmak ile orman 

köyü olmayan diğer 'köyleri kalkındırm'amız 
arasımda bir fark var ki bu çok önemlidir. Bu
gün orman köylüsünü Ikalkındırdığımız ve suç 
işlemeyecek bale getirdiğimiz zaman, orman 
tahribatım ve dolayısiyle ormanlarımızın azal-
masnı da (önlemiş oluyoruz. Ama, 'orman içinde 
olma,ya>n bir diğer köyü Ikalkındırdığımız za
man sadece oradaki köylüyü kalkındırmış olu
ruz. 

Orman köylüsünü kalkındırmada iki yönlü 
bir fayda mevcuttur. Anayasamızın 131 nci mad
decinde sureti mahsusada bu Ihusus öngörülmüş
tür ; njein diğer köyleri 'kalkındırmak için Ana
yasamızda ayrı bir madde tedvin edilmemiş te 
orman köyleri için tedvin edilmiş?.. İşte bunun 
seıbeb: ve 'hikmeti budur. 

Onum, için Devletim, ner şeye tercihan orman 
köylerini kalkındırmakla işe başlaması lâzım
dır ve Devletin bütün teşkilâtı evvelâ orman 
köylüsünü 'kalkındırmak liıçin çalışmaya girme
lidir. 

Bugünkü durumda me Orman idaresi hak
lı. olarak, «Ben 'ormanları korurum, genişleti-
rJm, •geliştiririm, çoğaltırım, fakat içinde ya
şayan insanı beni ilgilendirmez.» demektedir. Bu, 
'bugünkü mevzuatımızın ve bulgüne kadaırki tat
bikatımızın doğurmuş olduğu acı durumdur. 

Diğer devlet teşekkülleri ise zaten orman 
iköylerine ulaşamamışlardır; yol bakımından 
ulaşamamış, altyapı imkânları bakımımdan uia-
şamamışlardiır. Zira, oralara kadar ulaşmak ve 
oralarda faaliyet göstermek çok zordur. Bu se
beple, daha ziyade çalışılması veya kalkındırıl
ması kolay olan köylerde Devlet kuruluşlara 
faaliyet göstermiş, orman (köyleri bugüne kadar 
ihmal edilmiştir. 

Hepimiz söyleriz, kırk devlet teşekkülü or
man köylerinıe hizmet 'götürüyor, ama bunlar
dan hakikatte Ibir tek Orman İdaresi varıdır !bu 
işi yapan. Fakat o da demin arzetitiğim zilhıni-
yefctedir; «Ben, fbu ormanları korumakla, geniş
letmekle, geliştirmekle mükellefim, orman köy
lüsünün kalkındırılması beni ilgilemdirmez, bu
nun benlimle alakası yoktur.» der. 

Aslında da bu iş Orman idaresinin işi mi? 
Hayır. Orman idaresi bu kadar devasa bir yükü 
©muzuma alamaz, buna imkân yok. Bütün Dev
let teşkilâtı, yapacağı plânlarla aJhenkli olarak 
orman köylüsünü kalkındırmak üzere harekete 
geçmelidir.. 

Hattâ arkadaşlar, dış memleketlere işçi gön
deriyoruz. Bugüne Ikadar; «Orman içi köylerin
den gideceklere öncelik tanınır» deseydik ve 
üçyüz, beşyüz bin orman köylüsü dış memleket
lerde çalışmış olsaydı, bu köylerde yaşayan in
sanlarım ormanları tahrip gücü, dolayısiyle or-
•manlarm tahribi dalha 'azalmış olurdu ve o or
manlara zaraır veren pek çok köylü ailesini de 
kalkındırmış 'olunduk. Hattâ onları kendiliğin
den başka bölgelere de nakletmiş olurduk muh« 
terem arkadaşlarım. 

Son igünlerde Hükümetçe böyle bir (karar 
alındı; bu kararın alınmasından çjok mutluyum 
ve memnunum. 

Arkadaşlarım, grup olarak görüşlerimiz şim
dilik bundan ibarettir. Af teklifinin memlekete, 
ormanlarımıza en faydalı şekilde içıikması için 
görüşlerimiizi maddeler üzerinde de ayrıca arz-
edeceğiz. 

Hepinizi saygı ve hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN — AP grupu adına ikinci defa 
sayın Hilmi Biçer, buyurum. 

A. P. GRUPU ADINA HİLMİ BİÇER (Si
nop) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Bu geç saatlerde A. P. Grupu adına ikinci defa 
söz almanın zorluğunu takdir ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımın temas 
etmediği birkaç noktaya değinmekle sözlerimi 
kısaca bitireceğim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, geri kalmış bir 
ülke olduğumuz her türlü tereddütlerin üzerin
dedir. Böyle geri kalmış bir ülkenin içinde de 
sefalete mahkûm edilmiş yer, orman içi köyle
ridir. 

Orman içi köyleri halkının yaşantısını bura
da anlatmak mümkün değildir. Bunu anlamak 
için, kısa bir süre de olsa bunların arasında 
yaşamak lâzımdır. Orman içi köylerinin ne çe
şit bir sefalete düştüğünü Devlet arşivlerinden, 
kısaca Milliyet Gazetesinde intişar eden bir is
tatistiği okumak suretiyle ifade etmek istiyo
rum. 
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% Ekim 1971 tarihli Milliyet Gazetesinde neş
redilen bu istatistikte aynen şöyle denilmekte
dir : 

«Orman köylerinde yaşıyan köylülerin üçte-
birine yakın kısmının yıllık aile gelirlerinin 
2 000 liranın altında olduğu tesbit edilmiştir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan bir araş
tırmaya göre, bütün aile bireylerinin yıllık ge
liri 2 000 liranın altında olanların oranı, orman 
içi köylerinde % 36,5 tur. Orman kenarı köy
lerinde % 29 ve orman dışı köylerde % 25,1 dir. 
Orman dışı köylerde yaşıyanların gelirleri eski
ye göre gittikçe azalmaktadır. 

Yine araştırmada belirtildiğine göre, orman 
içi köylülerinin % 69,5 u hâlâ karasaban kullan
maktadırlar. Orman içi köylülerinin % 64,5 u 
susuzdur. Orman iıçi köylerde köylülerin % 73 ü, 
orman kenarı köylerde % 76 sı ve orman dışı 
köylerde de % 64,5 u işlediği arazinin sahibi
dirler. Diğer köylüler topraksız olup, başkaları
nın arazisinde çalışmaktadırlar. 

Yüz kişiden 55 i bayramdan bayrama et ye
mektedirler. 

Yine Devlet Plânlamanın araştırmasında be
lirtildiğine göre, orman köylerinde 7 - 12 yaş 
arası kız çocuklarının % 33 ü ilkokula gitme
mektedirler. 7 - 12 yaş arasında olup ilkokula 
gitmiyen erkek çocukların oranı, orman içi köy
lerde % 14,5 ve orman dışı köylerde ise % 25,1 
dil*. 

Orman köylülerinin % 72 si, imkân olduğu 
takdirde çocuklarına yüksek öğrenim yaptırma
yı arzu etmektedirler. Orman içi köylülerinin 
% 13,7 si hasta oldukları zaman doktor yerine 
yatır ve hocaya gitmektedirler.» 

tirilmiş idi. Her yıl Devlet bütçesine 50 milyon 
liralık bir fasıl konularak, bunun orman içi köy
lülerinin kalkındırılmasına harcanacağı emredil-
diği halde, bu mesele tek taraflı işletilmek su
retiyle, orman suçlularının afedilmesinin karşı
sına çıkılmış ve fakat bütçeye bugüne kadar bu 
hususla ilgili tek kuruş konulmamıştır. 

Bu ve buna benzer tedbirler alınmadan, tek 
taraflı olarak bu biçare insanların işlemek duru
munda ve zorunda kaldıkları suçlardan dolayı 
affedilmemeleri, bugüne kadar kanayan bir ya
ra olarak devam etmiştir. 

Ben de diğer arkadaşlarım gibi, teklifi ge
tiren arkadaşlara sonsuz şükranlarımı, orman içi 
köylüleri adına, o köylerde yaşıyan bir insan 
olarak arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, oldukça geniş imkân
lar verilmek suretiyle bu af kanunu dört başı 
mamur çıkarılmak istenmiş ve fakat alt komis
yonda kabul edildiği halde Adalet Komisyonun
da açmaların affın şümulüne alınması engellen
miş, kabul edilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda bulunan 
af teklifi, kapsamı itibariyle birçok arkadaşla
rımın ifade ettikleri gibi, oldukça dar imkânlar
la getirilmektedir. Bugün orman suçlarını işli-
yenlerin % 80 ine yakın bir kısmı açmalardan 
dolayı suçludurlar. Anayasa tadilinde, Anayasa
mın 131 nci maddesinin beşinci fıkrası şöyle de
ğiştirilmiş: «Anayasanın yürürlüğe girdiği ta
rihten önce bilim ve fen bakımından orman ni
teliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, 
meyvalık ve zeytinlik gibi çeşitli tarım alanla
rında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar 
bulunan yerler orman rejiminden çıkarılır.» 

Değerli arkadaşlarım, benden önceki arka
daşlarımın ifade ettikleri gibi, bunun bir tatbi
kat kanunu ile olması mümkün iken, son 
Hükümet tarafından hazırlanan bu tatbikat 
kanunu, yeni Hükümet tarafından geri alınmış 
ve bugüne kadar orman rejiminden çıkarılması 
icabeden yerler çıkarılmamış, yani orman tah
ditleri bir neticeye bağlanmamıştır. 

Hal böyle olunca, Anayasanın son değişikliği 
ile orman vasfını, kaybeden yerleri açan şahıs
lar da bugün suçlu olarak mahkeme huzuruna 
gitmektedirler. 

Anayasanın orman saymadığı bir yerde, 
«Açma veya kesme vardır.» diye bu şahısları 

İmkânlardan böylesine yoksun ve mahrum 
bir bölge içinde yaşıyan insanların orman suçu 
işlememeleri mümkün değildir. 

O halde, hal ve keyfiyet böyle olunca, Sayın 
Buyrukçu'nun dediği gibi, mücerret bir af tek
lifi ile bu insanların ellerinden tutmaktan ziya
de, bunların dâvalarına el uzatmak en tedbirli 
çaredir. 

Ancak, Ibugüne kadar Iköyle mutlak bir ted
bir alınmadığına göre, şimdilik yapılacak şey de 
çıplak aftan başka bir şey olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, 1961 Anayasasına or
man suçlarının affedilemiyeceğine dair hüküm 
konulduğu zaman bunun tedbiri de beraber ge-
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mahkeme huzuruna götürmek büyük bir hak
sızlıktır. O halde asgari on dönüme kadarlık 
bir yerin ve Anayasanın 131 nci maddesinin be
şinci fıkrasındaki şartlara uyan, yani orman re
jimi dışında kaldığı ilmen ve fennen anlaşılan 
yerleri açanların affedilmeleri kadar tabiî bir 
şey olamaz. Bu hususta şahsım adına, Halk Par
tili Arkadaşım Sayın Turhan özgüner'le 
birlikte bir Önerge vermiş bulunuyoruz. Bu 
önergemize iltifat edildiği takdirde, orman suç
larını hakikaten işlemek zorunda kalan ve fa
kat aslında suç olmıyacak bir hâdiseyi meyda
na getirmiş şahıslar affedileceklerdir. Buna dik
kat buyurulmasını bilhassa istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, pekçok arkadaşları
mın ifade ettikleri gibi, hakikaten çıplak bir af, 
ormaniçi köylülerini belki kısa bir müddet için 
rahata kavuşturur ama, esas dâvalarını hallet
mez. Ben de diğer arkadaşlarım gibi bâzı tav
siye ve temennilerde bulunmak istiyorum. 

Orman içi -köylülerinin kalkındırılmaları 
için, Sayın Buyrukçu'nun ifade ettiği gibi, köy
lerinin içinde bulunduğu ormanların gelirleri
nin büyük bir kısmının bunların kalkındırılma
sına aktarılması zorunludur. 

Kendi köyünde yetişen emvalin rüsumunun 
belediyelere verilmesi köylülerin son derece za
rarını muciptir. Bu rüsumların, biran evvel or
manın bulunduğu köylerin kalkındırılmasında 
kullanılmak üzere bu köylere aktarılması zo
runludur. 

Bugün orman içi köylülerinin, - biraz önce 
okuduğum istatistikte de ifade ettiğim gibi -
yolu, okulu, suyu mevcut değildir. Bunların 
biran evvel huzura kavuşturmak ve ormana za
rarsız hale getirmek için evvelâ bunların yolu
nu yapmak lâzımdır. 

Yine biraz önce işaret edildiği gibi, hariç 
memleketlere gönderilecek işçilerde, orman içi 
köylülerine öncelik tanınması lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bilhassa açma konu
sunda Yüce Meclisin dikkatle durmasını istir
ham ediyorum. Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi
ni gezen arkadaşlarım çok iyi bilirler; üzerinde 
altmış, yetmiş senelik evi olan pekçok gayri
menkulun müdahalesi temin edilmiş, sahibi içe
risinden çıkarılmış ve mahkemeye sevk edilmiş 
durumdadır. Bugün bir tahdit yapıldığı takdir
de, Anayasasının 131 nci maddesinin beşinci fık

rasında serdolunan hususlar bu yerlere mutlaka 
uygulanacaktır. Bunlar haksız yere mahkeme 
huzurundadırlar. On dönüme kadar olan açma
larında affın kapsamına alınmasını grupum 
adına ve şahsım adına bühasa istirham ediyo
rum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu 
adına ikinci defa Sayın Sami Arslan, buyurun. 

DEMOKRATİK PARTİ GRTJPU ADINA 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, 

Bugün Türk köylüsünün yıllarca ıstırap 
çektiği, derdine yıllardır cevap verilmiyen, ka
derleriyle başbaşa bırakılan bir olayın, bir va
kıanın affı için bir kanun teklifini görüşüyoruz. 
Ben, konuya girmeden evvel birkaç hususu be
lirtmekte fayda umarım. 

Malûmunuzdur ki, tarih boyunca yaptığı sa
vaşlarda en katil düşmanlarını bile harb mey
danlarında esir aldığı zaman, onun başını uçur
mak yerine, «Hadi git. Biraz daha kuvvetlen, 
seni affettim!» demek. Türk Milletinin ve Türk 
Ordusunun ileriden beri yapageldiği bir kahra
manlık alâmetidir. 

Babası, evlâdına, «öldüreceğim!» diye söz 
verir; onu gördüğü zaman da, ağlayan gözleri 
ve tebessüm eden yüzünü görünce «Hadi oğul, 
seni affettim!» der. 

Devlet, kızdığı memuruna ceza verir, sonra 
cezası haksız diye bir af kanunu çıkarır, onu 
yine kapısına alır. 

Adam öldürür, zina eder, hırsızlık yapar, 
banka soyar, sahtekârlık yapar, hastasından 
rüşvet alır, senetlerde ihtikâr yapar, bankadan 
aldığı krediyi ödemez; sonra bir af kanunu çı
kar, hadi milletin safına... 

Fakat buna mukabil, ambarında unu, vücu
dunda elbisesi, cebinde parası bulunmıyan; has
tasını doktora götürmek için, evindeki bağlı 
merkep Veya katırından başka vesaiti olmıyan; 
kayalar arasından hastasını sallarla götürmeye 
mecbur bırakılan Türk köylüsü; değil kitap 
okumak, gazete, dahi alacak parası bulunmı
yan, hele son yaptığımız zamlarla «karanlıkta 
otur!» diye mahkûm ettiğimiz Türk köylüsü; 
kahvesinde rahat rahat onbeş kuruşa içtiği ça
yı, «bundan böyle sen içme!» diye şekerine zam 
yaptığımız Türk köylüsü; keçi kılından giydiği 

— 323 — 



M Meclisi B : 175 

pantolonunun üzerine bir ceket alsın, evlâdını 1 
bir şehirli gibi giydirsin diye ümitlendiğimiz, I 
fakat eski gibi olsun diye tekstil mamullerine, I 
yani her türlü giyim eşyasına yaptığımız zam
larla onu bundan mahrum ettiğimiz Türk köy
lüsü ; I 

Toprağında mahsul zor hiten, seçimden seçi
me «Ey benim yanığın köylüm; ver elini, ver I 
oyunu; ben sana sonra yaparım oyunu!» diye I 
oyunu ala ala Meclise geldiğimiz Türk köylüsü; I 
şimdi bizden, yıllardır 'özlediği bir affın müj- I 
desini bekliyor.» I 

Sayın milletvekilleri, I 
Bu af çok gecikmiştir. Anayasanın âmir hük- I 

müne rağmen gecikmesini söyliyenlere verece- I 
ğim cevap şudur : Kendim de içindeyim, kuşu- I 
ra bakmayın. «Aç kedi amlbar deler» derler. Aç I 
kalmış bir insan, ihtiyaç İçinde bulunan bir in- I 
san ya ölüme razı olur, ya komşusunun malına I 
'saldırır. Bizler bile, Anayasa Mahkemesinin ip- I 
tal ettiği bir karar yüzünden hirkaç ay maaş I 
alamayınca banka kapılarında kuyruğa girdik. 
O da veremeyince toplanıverdik birden, on yıl- I 
dan beri Türk köylüsünün affını çıkaramazken I 
dört ayda maaş kanunumuzu çıkanverdik. Gö- I 
rüyorsunuz ki, ihtiyaç bize neler yaptırıyor... 

Aynı şekilde, Türk köylüsü yıllardır; «Be- I 
nis kestiğim bir dal yüzünden, çocuğumu ısıt
mak için kestiğim bir yük odun yüzünden, yıkı
lan evimin çatısına koymak istediğim bir çam 
yüzünden beni hapisaneye sürükliyen, merkebi
mi sattıran, beni inim inim inleten bu suçlardan 
'beni kurtarın!» diye yalvarırken, on yıldan be
ri, Millet Meclisinde 450 mebus, 182 senatör bu
lunduğu halde maalesef bunu çıkaramadık. 

Bu bizim için gecikmiş bir olaydır. Övünü
lecek bir vakıa değil ama, ne de olsa, on yıldan 
sonra bile olsa Türk köylüsünü hatırlamak yok I 
mu?... îşte bizim için bu kâfidir, yine teşekkür 
ederim. 

!Sayın milletvekilleri, af, bu derece ulvîdir 
ve Türk Milletinin sinesinde, karakterinde bu
lunan bir konudur. 

Şimdi Ibaşka bir konuya geçeceğim. Affedi
len kişi suçlu demektir veya kanun nazarında 
suçlu demektir. Çünkü, malûmunuz, ,bazan ma
sumlar dahi masum olduklarını ispat edememek 
yüzünden mahkûm oldukları gibi, suçluların da- I 
hi, zamanında minareyi çalmadan kılıfını yaptı- | 
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ğından, daha doğrusu kılıfını diktirdiğinden; 
rahat rahat, hiçjbir şey yapmamış gibi, dünya
nın en temiz insanı gibi gezdiği çok görülmüş
tür ve görülmektedir. Onun için, affedilen kişi 
ya suçludur, ya mazlumdur. Ben tamamiyle 
suçludur demiyeoeğim. 

Yalnız bir noktayı belirtmek istiyorum. Suç 
neden işlenir? Suç işliyen kişi neden suç işler? 
Bir çocuğun aklı ermiyorsa, tavsiyeyi anlamı-
yorsa, annesinin bahasının nasihatmdan bir ha-
heri yoksa ve yaptığı hatayı kendi kendine kav-
rıyacak durumda da değilse, yatağına her şeyi 
yapar. Ama, kavrıyacak aklı var iken, okuya
cak kadar okur - yazarlığı ve bilgisi var iken, 
'bu konuları bu kadar bilirken, - hani edebiyat
ta «tecahülü ariften geliyor» deriz ya. - bildiği 
halde Ibilmemezlikten gelip, çaldığı halde çalma-
mazlıktan gelip, yediği halde yememezlikten ge
lenler vardır ya; işte bunlar asıl suçludur. 

Öyleyse ne yapmak lâzımgelir? Ben bir nok
tayı söylemek isterim. 

Sayın milletvekilleri; bunu bir misalle izah 
etmek işiyorum. Bir yonca ekilmiş, sulanmış, 
boy sürmüş, yemyeşil olmuş; - «Gelin, gelin ey 
hayvanlar, beni yiyin!» diyor. Beri tarafta 
hayvanlar bağlı değil. Yoncanın etrafında du
var yok. Mal sahibinin de hayvana «Benim mi?» 
diye baktığı yok. Şimdi, bu hayvan bu yoncaya 
girse, yonca sahibi yoncanın etrafına duvar çek
mediği için, yoncayı koruduğunu tam iddia ede
bilir mi? Hayvan sahibi de, hayvanını zamanın
da başından bir direğe bağlamadığı için «Ben 
hayvanıma bakıyorum,» diyebilir mi? Ortada 
foir suç var : Yonca yendi, hayvan yedi... Böyle 
hir durumda mahkemede ne yaparsınız? 

Onun için, sayın milletvekilleri, bir noktayı 
'belirtmeye mecburuz. Türk köylüsü hiçbir za
man yeşil yeşil yapraklı bir ağacı ihtiyacı bu
lunmadığı zamanlarda kesmez. Onun içinde tek 
tük ağaç kesmeyi meslek edinenler olabilir, ama 
umumiyet itibariyle Türk köylüsü, ihtiyacı bu
lunmadığı zamanlarda yaş kesmeyi baş kesmek 
sayar. «Yaş kesen baş keser» derler ve bunu 
Türk köylüsünün her camisinde hoca her Cuma
da söyler; yaş kesmek baş kesmektir derler. 

Bunun da mânası şudur: Bu millet, ormanı 
olmıyan yerde köy kurmamıştır, su akmıyan 
yerde köy kurmamıştır. Her köy kurduğu yerde 
bir hayat işareti vardır; boşuna gitmemişler ora-
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ya, sevgiden gitmişlerdir. Köyler kurulduktan 
sonra tesadüfen ormanlar bitmemiş; vatandaş 
ormanın dibine kendiliğinden gitmiş, ormanı 
sevdiği için gitmiş. Ama biz ne yapmışız? Bir 
Devlet olarak, bir Meclis olarak kanun çıkarı
yoruz. Nasıl bir kanun? Elektrik götüreceğiz. 
Nereye götüreceğiz? Şehirlere, vilâyete, ilçeye... 
Daha nereye? Belediyelere. E, köylere ne lüzum 
var? «Efendim, lüzum yok, nasıl olsa çam ke
siyorlar, devam etsinler.» Yol yapıyoruz, nere
ye? Büyük yerlere. «Efendim, biraz bozulmuş, 
yeniden yapalım, dar geldi bir daha yapalım...» 

nüfusumuzun çoğunluğunu teşkil eden ve 
adedi 4 bini bulan orman köylerinde yol yok, 
hastaları doktora görüremezler; elektrik yok, 
çıra yakacaktır. 

Beyler, bir noktayı söyliyeyim; gözü görmi-
yen bir adam ne yapar? Yanlış yoldan gider. 
Şimdi, sen köylü vatandaişa elektrik götürmez
sin, köylü vatandaşın yaktığı gazına zam yapar
sın. Yani, «Sen bunu yakma, artık bundan son
ra sana ışık yok» dersin... 

Toprağından mahsul kaldıracak, çeşmenin 
başında 2 dönüm tarlası vardır, buraya anason 
eker. Sayın Hükümetlerimiz de «Ekmeyin bey
ler, bundan böyle almıyacağız» derler. Bu, ha
yal değil. Sayın ihsan Birincioğhrnun bakanlı
ğı zamanında - ki, Adalet Partisinin iktidarı za
manındadır - anason ekilen bölgelere bir tamim 
yapıldı. «Ekmeyin, beyler ekmeyin, bundan böy
le almıyacağız, ambarlarımız doludur.» dedi
ler. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sen, 
neredeydin? 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Yalan söylüyor
sun, hoca!.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, lütfen. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Hil

mi Biçer, bakınız, yalan olduğu takdirde ve 
eğe.:1 yarın 'bu tamimi sana gösteremediğim tak
dirde MilleıtvekilMğiniden istifa edeceğim. Aksi 
takdirde Milletvekilliğinden ıseın .istifa edecek
sin. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdaihele etmeyiniz efendim. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — ©eyler, biz 

yalam söyleyen gruptan değil, doğruyu söyle
yen gruptanız. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — 'Sayın Arslan, devam buyuru
nuz. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Şimdi, topra
ğından kaldırdığı mahsulü ile gazyağı alamı-
yaoak, elektriği yakaımıyacak Tnı vatandaşlara 
ne lazım iÇıra lâzım. 'Çıra çamın neresinde olur? 
Özünde olur, bir çamın lözünlü almak için kaç 
çam yıkmak lâzım 'geldiğini de orman idaresi 
iyi bilir. Çıra 'olmazsa, ışık 'olmaz ve çalışılmaz, 
oturulmaz. Tek aydınlatma aracı çıradır, çıra 
da ormandaldır. 

Demek ki, elektrik vermediğimiz, yaktığı 
gazına zam yaptığınız, yediği şekerine zam 
yaptığımız ormaın köylüsü, gece hiç olmazsa ço-
luğuımu çocuğumu göreyim ıdiye bir ışık yaka
cak, hu da çıra olacaktır. Öyle ise bu kimse çıra
yı. elde <eitımek için de büyük îbir çam kesecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu gerçekleri (ben ya
şamış bir insanım. Ben ibir köylüyüm, çok dağ
dan odun çektim, ormancılardan çok kaçtım. 
Ormancının ormanda beklediğini 'bilerek, evde 
yakarak çıraya ihtiyacım olduğu için dağlara 
çok gittim. Ne zamanı gittim? Ormancı ilçeye 
gittiği zaman gittim. Gitmemiş, 'dönmüş ve beni 
yakalamış olduğu günler de olmuştur. (Bütün 
vatandaşların durumu budur. 

Yani şu anda, biz milletvekili olduğumuz ve
ya biraz okuyup şehre geldiğimiz zaman, Orman 
köylüsünün neler çektiğini unutup, tedbir 
alma yolunda ihmal yapıyorsak, büyük ha
ta içerisindeyiz. 

Şu anda bir noktayı daJha söyliyeceğim; 
1961 yılından beri ımemlekette Hükümetler ge
lip geçmiş. Şimdi, bu 'Hükümetlerin yaptığı 
işlere bakın. Elektrik (getirilecek, şart koymuş
lar. Nedir bu şart? 5 'kilometre mesafeyi (geçmi-
yecek ve bu köyler de, yapılacak elektrik mas
raf payını yatıracak. Halbuki orman köylüsü
nün gazyağı alacak parası dalhi yoktur. O za
man hocanım misali, «Parayı veren düdüğü ça
lar» diye îbir terane tutturmuşuz; nerede zeın-
gin. köyler varsa elektriği yanmış, nerede ar
man köyü varsa yaya kalmış. 

Dalhası var; yol yapılacak, YSE nin arabala
rı, Karayollarının arabaları ve 'Devletin gücü 
yardıma gidecek. Neresi var, seçim sırasında 
milletvekili olacak kimselerin tesir yapacağı 
kimler var? Filân ilçede Ali ağa var, falan köy
de Veli ağa var. Evvelâ onların köylerime asfalt 
yapalım. Niye? Yarın başımıza belâ olur... 

Yol yapılacak, İkimin yolunu yapalım? Ev
velâ, bizi Meclise (gönderen veya gönderebilecek 
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güçte bulunan fşahsın yolunu yapalım. Bunun 
için de YSE 'Geme! Müdürlüğü ile Bakanlığa 
baskı yapalım, .«Efendim, bu köy çok nıustar 
durumda, hastası var, yolu yok, araba işlenıi-
yor,» deniyor ve oramın yolu yapılıyor. 

Orman köylerine 'şu iandan itibaren araba 
işlemez, artık şehirle irtibatı hayvanlarla müm
kündür. Affedeırsülniz, adamın biri apandisit ol
sa, her hıanlgi bir sancısı tutsa yolda ölür. Kal
dırmazlar bile, tamamen kaderlerine bırakılmış
lardır. 

İçme suyu götürülecek, mıereye ğöMrelim? 
«Efendim orman köyünün içme suyuna ihtiyacı 
yoktur. 'Zaten onlar dereye inmesini biliyorlar, 
orsadan içiversinlıer» detalijyor ve ışehire götürülü
yor. 

Böylece yıllardan beri Devletin nimetleri; 
zengin bölgelere, politikacıları yolda durdura-
bilen köylerin hizmetine gitmiş. Politikacının 
yakasına yapışıp da «Beyefendi, bizim köyün 
derdi ne oldu?» diyenlerin işlerini yapmaya de
vam etmişiz. Buna mukabil orman köylüsünü 
yıllardır kaderi ile başbaşa bırakmışız. 

Şimdi soruyorum, 5 çocuğu bulunan bir aile
nin 10 dönüm tarlası varsa, ve bu tarlaya af
yon ekmek, anason ekmek yasaksa, bu 10 dö
nüm tarladan ka'lkan mahsul buğday da olsa, 
Allah aşkıma söyleyin bu aileyi besler mi? 

Şurada 7 ©00 lira maaş alıyoruz da Ankara'
da yetmiyor diye müştekiyiz, beyler. Şimdi dü
şünün bir kere, burası Ankara ama, orada da 
hayat var. Diyoruz ki, «Devlet; Anayasa ile bü
tün insanlara eşitlik hakkını verir» Ne veriyo
ruz?.. 

Şimdi başka bir husus daha söyliyeceğim; 
ışığı yok, tarlası yok, yolu yok, imkânı yok bir 
köylüyü düşünün. E, cebinde parası da yoktur. 
Ahırında bulunan bir merkebi, bir katırı veya 
bir hayvanı vardır. Şimdi bu vatandaş boş du
ruyor. IBoş duranı kimse sevmez. Hanımı; «Bey
efendi, gtöster kendini biraz çalış bari» diyor. 
Gidiyor adamcağız, evinde beslediği iki hayva
nı alıyor, bir çam dalı keseyim ıdiyor, ormancı 
«Gel bakalım» ıdiyor... ÛBana mukabil şehirde 
adam ayarlamış işini, büyük yerleri ayarlamış, 
milyonlar vuruyor, ona bir şey yok, Çünkü, o 
kılıfını evvelden yaptırmış. Aralarındaki fark 
bu. Buna mukabil yılba^ılarında bizler camiler
de; «Ey millet, çamları kesmeyin» desek, bize, 

yillbaşmm aleyhinde bulundu diye «Ne biçim 
yobaz» derler, ama vatandaş kestimiydi madke-
meye gönderirler. Şehirlerde Hıristiyanlığın do
ğum gününü, isa'nın doğum gününü, bir yortu 
bayramını kutlıyan, hindi bayramı yapan bey
lerin yaptığına da, «Medeniyet» diye birşey yap
mazlar. 

(Sayın Orman Bakanı! Yılbaşına üç ay kaldı, 
göreceksiniz, Ankara sokaklarında çamlar gö
receksiniz... Ama hiçbir zabıt tutamazsınız, çün
kü razı olmazlar buna. Tutturamazsınız da... Bu 
kesilen çamların hesabını soramazsınız, sordur
mazlar. Ama sorarlarsa çok memnun kalırım. 

Orman ve köylü münasebetleri; 
Muhterem milletvekilleri, orman köylerinde 

yaşıyan vatandaşlarımız ormanla, etle tırnak 
gibidir. Orman köylerinde yaşıyan vatandaşla
rımız bir damar ve orman ise damar içindeki 
kan gibidir. Damarı bulunmıyan yerde kan, ka
nı bulunmıyan yerde damar olmaz. Orman ile 
köylü böyle birbirine girmiştir. Bu durumda 
olan orman köylerimizin dertlerini halletmek 
için Devlet kendi imkânlarını onlarin ayağına 
götürmeye mecburdur. 

Şimdiye kadar anlattıklarımızda Devleti
mizin büyük ihtimali vardır ve bilhassa bizlerin 
içimizden çıkmış hükümetlere bu görevi, zama
nında onları ikna edip yaptıramadığımız bir 
vakıadır. 

Şimdi bakınız, demin Hilmi Biçer arkadaşı
mız konuşurken aklıma geldi, (Ben buraya par
tizanlık yapmak için çıkmadım. Sayın Halk Par
tisi sözcüsü konuşurken aklıma geldi, yine par
tizanlık yapmak için çıkmadım) 17 yıldan beri 
yürürlükte bulunan 6831 sayılı Kanunun bir 13 
ncü maddesi vardır; «Her yıl Devlet bütçesin
den, Orman Köylerinin hayat seviyesini yükselt
mek için 50 milyon lira ayrılır.» der. Bu para 
buraya sarf edilecek. Bunu yapacak ikim? Hü
kümet. 

1960 tan evvelki devreyi söylemiyeceğim. 
1061 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi ile 
Adalet Partisinin (Biri inmiş biri çıkmış, o fark 
etmez). Hükümet ettiği bir vakıadır. 10 yıldan 
beri toplam 500 milyon lira ayrılması gerekir
ken, bu paranın orman köylerinin menfaati 
uğruna kullanılması gerekirken kullanılmamış
tır. Sayın Adalet Partisi sözcüsü burada konu
şurken bir ifade kullandı, «Bu kullanılmadı» de-
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di. Hattâ bunun 17 yıldan beri 40 milyonunun 
kullanıldığını Söylemek ve bu orman köylerinden 
aldığımız oylarla şu yaylı koltuklarda milletve
killiği yapan bizler, kanunun âmir hükmüne rağ
men her yıl 50 milyon lirayı orman köylüsüne 
vermiyen Hükümete bunu sormamanın ıstırabı 
içindeyiz. 

Çünkü kanun olmasa, «Ne yapalım beyler, 
Anayasa imkân vermiyor, artıramadık» deriz. 
Kanun olmasa, «Ne yapalım beyler bütçede faslı 
yok» deriz. E, faslı var, kanun var, imkân var; 
peki sarfiyat ne oldu? Tam yapılacağı sırada ip
lik koptu. 

Sayın milletvekilleri, bundan böyle kurulacak 
hükümetlerin ve şu andaki sayın Orman Bakanı
nın, geçmiş bakanların yolundan gitmemesini te
menni ederim. 

Milyonlarca geliri olan Orman İdaresinin, bu 
paralarınm yanında, verdiğimiz bütçe imkânları 
ile beraber orman köylüsünün dertlerine derman 
olmasını temenni ederim. 

Sayın milletvekilleri, küçük bir noktaya daha 
temas edeceğim. Bu, mahallî bir dâvadır. Mem
leketim Denizli'nin 1970 yılı orman geliri, yani 
orman işletmesinin dağdan kese kese yığınlar ya
pıp da büyük mütaahhitlere verdiği emvalin yıl
lık geliri 20 milyon liradır. Denizli'nin ormanla
rından meydana gelmiş keresteler, bugün Tür
kiye'nin her bölgesine taşınmaktadır. Denizli 
ormanlarından elde edilmiş milyonlar, aç ve sefil 
bekleyen orman köylüsünün derdine deva olma
maktadır. 

Bilhassa bir özelliği söylemek istiyorum. Hü
kümet, bütçesine para koyduğumuz halde ver
miyor, kanunlarımızla Türk köylüsünün, orman 
köylüsünün derdine derman olacak imkânı ver
miyoruz. Bir noktayı belirterek bilhassa sayın 
Bakandan şunu istirham edeceğim; orman böl
gesinde kereste satımından meydana gelmiş olan 
kârların, (Hiç olmazsa Devletin bütçesine katma
dan) o bölgedeki ıstırap içinde bulunan orman 
köylerinin menfaati uğrunda, kalkınması uğ
runda, harcanması için bir hazırlığa girişilmesini 
teklif edeceğim. Çünkü, Denizli'de yılda 20 mil
yon liralık kereste satılır. 

Şu anda Bakan gitse, Denizli'nin orman köy
lerinden yüz tanesine giremez. Çünkü yolu yok
tur, ata biner giderse başka. Fakat, altındaki ka-
dillâkla gidemez, mümkün değil. Ama, buna mu
kabil telefon eder, kaç paranız var? «20 mil

yon. hemen gönderin, bize lâzım» derler. Bu ol
mamalıdır. Türk köylüsünün derdine derman 
olacak yollara başvurmaya mecburuz arkadaş
lar. Burada her kanunu çıkarıyoruz. 1961 yılında 
emekli olmuş, o zamanın parası ile ikramiyesini 
almış olan subayları memnun etmek için, devam
lı memurluk yapmış gibi, subaylık yapmış gibi 
daha geçen gün kanun çıkardınız. (D.P. sırala
rından «Bravo» sesleri) o mutlu azınlığı daha 
mutlu yapmak için kanun çıkardınız. Adam, se
kiz, dokuz yıldan beri emekli olarak yaşadı, he
men rütbe yükselttiniz. Ama şimdi, köylü olan 
çoğunluğumuzun dertlerimizi, efendilerimizi -
«Bu milletin efendisi köylüdür» demişler onun 
için söylüyorum. -

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Kim söylemiş? 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Bilmiyorsan 
çok yaya kalmışsın Sayın Orhan Dengiz, çok 
yaya kalmışsınız. «Bu milletin efendisi köylüdür» 
diyeni bilmiyorsanız, çok yaya kalmışsınız, Mil
lî Eğitim Bakanlığı da yaptınız, yazıklar olsun. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Senin ağzından 
duymak istiyorum. Atatürk'ün adını söyleyeme-
din. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — Ata
türk'ün adını sen söyle bakalım, polemik yap
ma. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Oradan söyle 
diyorum, oradan. Hâlâ söylemiyorsun Atatürk'
ün adını. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin biribirinize, 
oturun efendim. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — Ata
türk'ün dediğini yapmak lâzım, adını söylemek 
neyi ifade eder? 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sen ona ders 
mi veriyorsun? 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — is
tismar yapma.. Sen kendini temsil edemiyorsun. 

BAKSAN — Sayın Dengiz, Sayın Albayrak 
müdahale etmeyin. Sayın Arslan konuşuyor 
efencjjm. Devam edin efendim. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, 

Bakınız bir nokta var... (Rize Milletvekili Ha
san Basri Albayrak ile Uşak Milletvekili Orhan 
Dengiz arasında karşılıklı anlaşılmıyan münaka
şalar.) 
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BAŞKAN — Sayın Albayrak oturur musu
nuz yerinize? Hatip ile bir milletvekili arasında
ki muhavereye siz neye giriyorsunuz? Ben ikazı
mı yapıyorum. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — «Bu milletin 
efendisi köylüdür» dedim. Efendi olan köylü lâ
fını edince, Sayın Orhan Dengiz; «Kim söylemiş» 
dedi. Ben de, «Bugüne kadar, söyleyeni bilmiyor
san yaya kalmışsın» dedim. Bana; «Söyleyemez
sin» dedi. Ben şimdi, hakettiği için cevap vere
ceğim. 

Bundan birbuçuk ay evvel, Ağustos'un 20 sin
de İmam - hatip okullarının kapatma kararını 
Millî Eğitim Bakanı aldığı zaman, şurada bir 
gensoru verdiğim zaman... 

BAŞKAN — Sayın Arslan, biz orman suçla
rının. affını konuşuyoruz. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Başkan; 
beni itham etmiş, sataşmıştır.. 

BAŞKAN — Sataşmış olaMir efendim. Ben 
de mâni oldum, «Sataşmayınız» dedim, «Devam 
buyurun» dedim. Ama, imam - hatip okullarına 
devam edin demedim. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Başkan 
oraya geleceğim. 

BAŞKAN — Orman suçlarının affı kanunu
nu müzakere ediyoruz. Lütfen oraya geliniz. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — İmam - hatip 
okullarının hakkını istediğim zaman... 

BAŞKAN — Sayın Arslan, keseceğim konuş
manızı. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Bir dakika Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Keseceğim, keseceğim. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın 

Başkan, toparlıyacağım. Neye acele ediyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Keseceğim... Orman affı kanu
nuna girin, bu saatte mesele çıkmasın. 

SAMI ARSLAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, Atatürk'ün ismini söylemediğimi söy-
liyeceğim. Ben orada söylediğimi söyliyeceğim... 

BAŞKAN — Tamam efendim, ben sustur
dum. İster söyleyin, ister söylemeyin... Müda
hale etmeyiniz dedim, size de devam buyurun 
dedim, 

SAMİ ARSLAN (Devamla).— î«te o zaman, 
Atatürk'ün hayatındaki Conkbayırı vakarını an
lattım ve yine; «Bu milletin dini islâmdır, dinî 

diyanette öğrenmesi gerekir, orası da mektep
tir» diye söyledim. 20 Ağustos tarihli zabıtlara 
bakarsanız Sayın Dengiz, orada vardır. Bina
enaleyh, böylece benim ismini söylediğim hu
susunu her halde kavramış olacaksınız. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Mesele kalma
dı, 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Yalnız, «Söyliyemezsin» kelimesi var 
ya... 

BAŞKAN — Sayın Arslan, iSayın Dengiz, 
karşılıklı muhavereye dönüşmesin, istirham ede
ceğim. Müzakere ettiğimiz hususa lütfen inti
kal edin tekrar, devam buyurun. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Evet toplıya-
cağım. 

Sayın milletvekilleri. 
Burada; efendi olan Türk köylüsü istirap 

içinde kıvranırken, orman köylüsünün gerek bi
lerek, gerek bilmiyerek, gerek suçlu, gerek ma
sum olarak işlemiş olduğu suçlarını affetmek 
için Anayasada değişiklik yapan arkadaşlarıma 
ve sonra bunların affı için kanun teklifi yapan 
Sayın Tosyalı, Sayın Turan, Sayın Keskin ve 
Sayın Çeliker'e çok teşekkür ederim. 

Bu kanunun biran evvel çıkmasını, enr güzel 
şekilde çıkmasını, orman köylüsünün derdine 
biran evvel derman olmasını, dilerim, Burada 
yeri geldiği zaman da, Atatürkçülük iddiasında 
bulunanlara derim ki; Atatürkçülük; Devletin 
imkânlarını, Devletin nimetlerini orman köyle
rinde inliyen vatandaşın ayağına götürmektir. 
İşte bunu yaptığınız gün samimî, yapmadığınız 
gün gayrisamimî olacaksınız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — İki tane kifayeti müzakere tak

riri gelmiştir. Okutuyorum. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Bakan 

konuşacak. 
BAŞKAN — Efendim, kanunun tümü bili

yorsunuz iki, üç madde halindedir. Sayın Baka
nın şu anda bütün hatiplerin beyan ve ifadele
rine detaylı cevap vermesi mümkün görüleme
mektedir. Madde dolayısiyle de Sayın Bakanın 
beyanda bulunacağı Başkanlığa ifade edilmiş
tir, arzuları da bu yolda sevk-etmiştir. O bakım-
dân, esas -itibariyle kanunun tümü maddeler de
mektir. BiFhara *renis bir şekilde beyanda bu
lunma imkânı bakımından Sayın Bakan hatip
lere cevap verecektir. 
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Sayın Başkanlığa' 
Konu aydınlanmıştır^ kanunun biran önce 

çıkması için müzakerenin kifayetini ars ve tek
lif ederim» 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan. bâzı orman suçlarının 
affına dair kanun teklifinin tümü üzerinde ya
pılan konuşmalar yeterlidir. Partiler görüşleri
ni açıklamışlardır. Bu açıklamalar kişisel görüş
leri de kapsar, kanısındayım. Kanunun madde
lerinde de uzun görüşme ve tartışmalar olacak
tır. 

Bu nedenle kanunun tümü üzerindeki görüş
melerin yeterliğini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
îzmir 

Burhanettin Asutay 
BAŞKAN — Sayın Uzuner, kifayet aleyhin

de konuşmayı arzu ediyor musunuz, yoksa mad
delerde mi konuşma imkânınızı Bağlıyacaksınız? 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Kifaye
tin aleyhinde konuşacağım Sayın Başkan. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Öner
gem üzerinde konuşacağım Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Vakit müsait olmadığı için yal
nız aleyhinde bir kişiye söz vereceğim. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Millî dâvamızın zaman zaman kanatılan bir 
yarası şeklinde tavsif edebileceğim önemli bir 
konuyu* Yüce Meclis ekseriyeti, olnuyan - baş
langıçta olan, fakat zaman içinde çok aza
lan - bir toplulukla müzakere etmektedir. 

Anayasada değişikliğe konu olmuş ve 'bu 
ölçüde bir ağırlığı olan millî dayanağımız or-
manlarumızm bekası ile '%ili teok önemli bîr ko
nunun, şahsi kanaatime göre, bir orman dramı
nın (müzakeresinin, demagojik: bir edebiyat 
içinde, Igayri, ciddî davranışlarla yürütülerek 
kâfi görülmesi İhatalı İbdar davranıştır. 

Böylesine önemli bir dâvanın kifayet öner
geleri ile eng-eîleranemBsi g^ercikir. 

BURHAINEIÜDtaf AJSUTAY (izmir) — Sa
yın: iBaşkan, sataşana var, Büfe istiyorum, 

AI*t KEZA. UZUNER (Devamla) —Müsaa
de ederseniz, 'kanun tekliflerinin vaz'edilişin-
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den itibaren, lAaayasa ile vaz'ediliş esprisi 
arasındaki farkları, diğer taraftan Anayasa'nın 
131 nci maddesinin değişjtiirlmesi arefesinde 
partilerarası yapılan centilmenlik anlaşmasının 
ne şekilde ilân edildiğini, ne şekilde rayından 
çıkarıldığını bu vesile ile arz etmek imkânını 
bulalım. Tümü 'üzerinde konuşmak imkânı veri
niz ki, M3elis tutanaklarına geçmiş olan ve ge
lecek nesillerin ibretle oknyabileceği vahîm tab
lolar içjzmiyelim. 

Değerli arkadaşjlarım, 
Mevzuun derinliğine, Sayın Başkanın ikazı 

dolayisiyle girmek istemiyorum. Ama, Anayasa 
değişikliği Iburada balhis konusu olduğu zaman, 
partilcrarası yapılan anlaşmada; '«çıplak bir 
aftan yana olmıyacağız, orman köylüsünün Ön
ce kalkındırılmasını Sağlayacak, radikal ted
birleri birlikte alacağız ve bu işi birlikte yürü
teceğiz» derJmipi. 

Şimdi, kifayeti müzakere ile, bu gerçeği bü
tün' detayian ile iızaih etmek imkânına öahibolu-
yor muyuz? 

Değerli arkadaşlarım, 
Kifayeti lütfen kabul etmeyiniz. Çünkü, bir 

zühul v olsa gerek, bu hatalı kanun t&klifilerinin 
özetlenmek süratiyle Adalet (Komisyonunda al
dığı şekilden sonra daihi, Ihazineye yükHyeceği 
külfeti dddî rakamlara dayanarak izah etmek 
imkânını bulalım yani idarenin, hakları bahis 
konusu olunca bu, yalnız cari olan fiyatlar mı 
esas alınarak- yürürlükte kalacaktır, yoksa ta
rife bedeli üzerinden mi hesaplar yürütülmek
tedir? Bu konu vuzuha varmamış, Yüce Meclis, 
az olan bir 'topluluğu ile dahi yanhiş bir kanaate 
sahilbolmuştur. 

Lütfediniz kifayeti reddediniz, esasen ekse
riyetimiz yoktur. Sayın Bakan, zatıâliniz böyle
sine önemli bir kanunun müzakeresinde, daha 
önce lütfedip gösterdiğiniz basiretle bu kifa-

• yet önergesini 'oya koymadan bu dâvanın önem
li olduğu bir safhasında, topluluğun bulundu
ğu b i r zamanda oya vaz'edilmesini ihtiyar ede
bilirdiniz. 

Alf ve tahribat arasındaki ilişkiler, orman af
ları ile tahribatı arasındaki ilişkilerin istatis
tiklerle beraber ortaya konularak açıklanması 
gerek. Bunları bildikten sonra, bu gerçekleri 
açıklamak fırsatını lütfeder, arkadaşlarımız 
verirlerse; istatistiklere dayanan rakamları or-

i taya koyarız. 
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Bâzı değerli arkadaşlarımız, «orman tahri
batı hususunda, bir idareyi itham etmek ve onu 
zan altında 'bırakmak (suretiyle gerçek dışı be
yanlarda bulundular. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Esasa giril
miş olmuyor mu? 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Esasa 
girmiyorum. Lütfediniz, asıl tahribatın, içirkin 
politikacının orman konusuna el attıktan son
ra nasıl geliştiğini, hattâ mazide, Meclislerde 
orman kaçakçılığı yapan ve orman aiffını savu
nan milletvekillerinin (bulunduğunu bir tarihî 
hakikat olarak i'fade 'etmek imkânını bulalım. 

CAVİT OKYAYÜZ (içel) — Sen konuşma
na dikkat et! 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Maziden 
bahsediyorum sayın arkadaşım, yanlış anlaşıl
masın, teferruat.. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, lütfen kifayet 
takririnin aleyhinde görüşümüz. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın 
Başkanın yanlış bir tutumunu da kifayet dola-
yısiyle belirtmek isterim: 

Kendilerine bir önerge ile müracaat ederek, 
bu kanun tasarısının tümü üzerimde yapılan 
görüşmelerin lehte, aleyhte, üzerinde şeklin
de yürütülmesini haklı olarak talebetmiştim, 
ama bu teklifimden bihaber gözüktüler, şimdi
ye kadar her hangi bir işaretleri olmadı. 

BAŞKAN — Haberimi var Sayın Uzuner. 
Gruplar, Komisyon ve Bakan sıra istisnası 
içimdedir. Eğer gruplar adına yapılan görüşme
ler bitseydi takririnizi oya arz edecektim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu beyanınıza katılmamak mümkün de
ğil, ama sıra bekliyen milletvekilleri, konuşma 
sırası bakımından, hazırlık bakımından önerge
mi verdiğim anda buna muttali olabilirlerdi. 
Bunu istidraden arz ediyorum. 

BAŞKAN — Tamam •efendim. Ben de ce
vabını verdim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — (Muh
terem arkadaşlarım; 

Anayasamızın, »«Türkiye 'Devleti, ülkesiyle 
bölünmez Ibir bütündür» hükmünü koymak 
suretiyle bu bölünmezliğin ayrılmaz bir par
çası olarak ormanlarımızı da ön plânda tuttuğu 
açık bir gerçektir. 

1901 Anayasamızdaki 131 nci ımadde ve bu
günkü Anayasamızdaki 131 nci madde, bir pro
fesörümüzün (ifadesiyle, «Orman dokunulmazlı
ğı» prensibini (getirmişti. Devletimizin (haysiyeti, 
Anayasamızın korunması ve tam uygulanması 
ile sağlanabilir. Devleti oluşturan değerlerin 
temelinde ülke ve insan yatar. Anayasamız, 
Türk Devletini ülkesi ve milleti ile bölünmez 
bir bütün olarak kabul etmiştir. İnsan düşün
mek, yalnız faalin değil, geleceğin insanlarını 
da düşünmek demektir. (Bu (hayati ilişkileri in
celemeden, bunlar üzerindeki görüşleri ortaya 
koymadan, (bu kadarcik bir konuşma ile, Ana
yasa değişikliğimden dolayı sahneye (gelen bir 
kanun bu kadarcik kısa bir müzakere üe mad
delere intikal ettirmek çok ihatalı bir davranış 
olur. Burada,. 

SALİH ZEKİ İKÖSEOĞLU (Rize) — (Madde 
üzerinde konuşun Sayın Uzuner. 

ALt RIZA UZUNER (Devamla) — Madde 
üzerinde konuşmak mümkün. 

Arkadaşlarım, lütfediniz izin verimiz, bu 
kanunun Anayasaya aykırı bir teklif olduğunu 
ispatlamaya içalışacağım. Çünkü, Anayasanın 
131 nci maddesinin son fıkrasında «Ormanlara 
zarar verebilecek (hiçbir siyasi propaganda ya
pılamaz» denilmektedir. Ormanlara zarar veren 
davranışlar orünan suçları değil midir? Bunla
rın, siyasi partilerin seçim bildirgelerine dahi 
konulmasının İhatalı olduğu, Anayasaya aykırı 
olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, kifayet takriri
nin dışındasınız. Konuşmanızı kesmek mecbu
riyetinde kalacağım, lütfen kifayet takririnin 
aleyhinde konuşmanıza devan* edimiz. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın 
Başkan, sözümü kesebilirsiniz, şu anda işgal 
ettiğiniz mevki dölayısiyle bu davranışta bu
lunabilirisiniz, ıama hatalı bir tatbikat yapmış 
olursunuz. 

BAŞKAN — Hayır! ıKif ayete geliniz. 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Şu 

yönden arz ediyorum: Anayasamın, ormanlara 
zarar verebilecek suç diye tavsif edebileceği 
hangi isuç vardır ve siyasiler bu suçu işlemiye-
cektir. ftşte bu suçlarım başımda, Orman suçları
nın affını vadetmek - ki, orman suçu, ormanın 
tahribidir - gelir. Bu yönden, centilmenlik an
laşmaları da İhlâl edilmek suretiyle bu mokta-
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ya gelinmesi çok IhaJtalı 'olmuştur. Bir asgari 
müşterek aranması gerdkir. Sayın Komisyon 
Başkanı, çeşitli' partilerden müteşekkil arka
daşlarımızın 'görüşlerini tevhit için sgayret sar-
fetmişlerdir. IBen (bu gayreti takdirle karşılıyo
rum, aima (burada tüm orman köylüsüne fayda 
sağlayacak hir af, (bir kanun teklifi görüşülü-
yormuşcasına meselenin ibir köşesinden, istir-
mar tarafından almıp da 'haddizatında çıkar 
çevrelerinin (bu mevzuda sağlayacakları büyük 
menfaatleri ispat etmek imkânını vermezseniz, 
(bu kanunun tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmış kabul edilemez. Elbette oylara say
gı duyarız, ama tarihî vesikalar da 'ortada ka
lır. Orman köylerini dolaşan insanların vicdan
larına, buradaki vatandaşların daha çok af mı, 
ekmek mi istediği hususunu sormak isterim. 
Tafsilâtına 'girmiyorum, çok istirham ediyorum. 

BAŞKAN —- Neyin tafsilâtına efendim, ki
fayetin tafsilâtına mı girmiyorsunuz? 

ALİ RIZA 'UZUNER (Devamla) ^- Kifa
yetin değil.. 

BAŞKAN — 'Kifayeti müzakere ediyoruz 
efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın 
(Başkan, kifayeti müzakere takriri üzerinde al
dığım 'sözün dahi tafsilâtına igirmiyorum, çün
kü vakit geçmiş (bulunmaktadır. 

Çok istirham ediyorum, 'böylesine (önemli 
kanun teklifleri üzerinde kifayetle konuşma
lar önlenmesin. Dikkat edilirse, henim aldığım 
açıdan, kanunun tüm karşısında konuşma im
kânını bulan arkadaşımız olmadı; daha çok, 
bâzı değişikliklerle kaibulü savunuldu ve »bu 
kanunun reddedilmesi gerektiği (görüşünün ifa
desine imkân verilmedi. Lütfediniz Ibu konu 
üzerinde hazırlıklarımız vardır, arkadaşlarımı
zın hazırlıkları vardır, - esasen söz lalanlar 
7 - 18 kişidir, (bir kısmı da konuşmuştur - bu 
meseleyi bir vuzuha kavuşturalım. Zaten Ibugün 
müzakereler tamamlanacak değildir, 1 nci mad
desi kabul edildikten sonra kanunun diğer mad
deleri onunla bağlantılı olarak kabul edilmek 
durumuna gelecektir, Meclisin bir celsesini da
ha işgal edecektir. O yönden, konuşmacılara 
imkân vermek ve (bir celsede işi tamamlamak 
'bakımından kifayeti 'müzakere önergesinin red
dedilmesini hlhassa istirham ediyorum. 

Vaktinizi aldığım için özür diliyorum. Say
gılarımı sunarım. 
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BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, 'sataşma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık, ısa taşma olduğuna 
kaani değildir. Çünkü.. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Arz 
edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Siz 

bana bir dakika müsaade ediniz. 
BAŞKAN — Ben dinledim efendim, takdir 

hana aittir; sataşma yoktur diyorum. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — «Gay-

ri ciddî önergelerle müzakeresinin Önlenmesini 
isahetli (bulmuyorum» diyorlar. Yani, Başkan
lığa takdim etmiş olduğumuz kifayeti müzake
re önergesinin gayri ciddî olarak hazırlandığını 
ve meseleye polemik yönünden değindiğini işa
ret eden konuşma yapılırsa ve siz (bunda ibir sa
taşma bulmazsanız sizin insafınıza sığınmak 
mümkün olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Asütay, bir hususu arz 
edeyim: Parlâmento çalışmalarında sık sık gör
düğümüz hal, tarizlerdir; Başkanlık da bu ta
rizin (karşısında kalıyor. Arkadaşlarımızın uzun 
çalışmaları var, bir de Ibunun yanında Mecli
sin çalışması var. Bunu telif etmek için bâzı 
tedbirleri karşılıklı, istemiyerek, bâzı haller ta
kınmak suretiyle yürütmekteyiz. O bakımdan 
Başkanlık; Uzuner'in foeyanı içinde gerek tak
rir sahiplerine, igerek konuşmacılara ve gerek
se Başkanlığa karşı en ufak ibir tariz olmadığı 
kanaatindedir. 

iBURHANETTiN ASUTAY (izmir) — Baş
kanlığı (bilmem, Başkanlık hazmeder, ama İbiz 
hazmedemeyiz. 

BAŞKAN — Eğer Sayın Uzuner'in konuş
malarında îbir tariz, size karşı hir hakaretin ba
his konusu olduğunda ısrar ediyorsanız duru
mu oya arz ederim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — El
bette ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Asutay kendilerine (bir 
sataşma olduğu konusunda ısrar etmektedirler. 
Sataşma vâki olup olmadığı hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Sataşma "olduğunu kabul 
edenler... Kabul etniiyenler... Sataşma olduğu 
hususu kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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Aç, «efil, topraksız, ışıksız, yolsuz, susuz ol
duğu üç partice iddia edilmiş olan orman köylü
leri hakkındaki îbu kanun taslağı üzerinde 
aleyhte görüşen olmadı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Dört 
partice, dört partice.. 

!BURHANBTT±N ASÜTAY (Devamla) — 
Evet, dört partice. Siz bir kişisiniz de onun 
için görmedim, özür dilerim. (Gülüşmeler). 

Aleyhinde görüşen olmadı. Arkadaşlarımı-
'zsn söyledikleri közlerde kelimeler, virgüller 
dahi toirîbirine eşit. Maddeler var, onların üze
rinde görüşmek mümkün. Herkes maddeler üze
rindeki görüşlerini etraflı olarak ifade edecek, 
değişiklik önergesi verecek.. Dört partiye 
mensup sözcü arkadaşlarımız (bu kanunun hâzı 
kmım'laıının tadile mufhtacolduğunda müşterek 
karara varmışlardır. Dedik İM, (bundan Sonraki 
koşma ancak yorgunluk olur; arkadaşlarımızın 

(birçokları yorgunluğa tahammül edemediği için 
salonlara gitmektedirler, toplantı 'salonunu hoş 
hırakmaktadırlar. O halde müsaade edinite de 
Ibunun maddelerine geçelim dedik. 

Değerli arkadaşlarım verilen kifayeti müza
kere takriri aleyhinde istediklerini söylemekte 
'serbesttirler, ama «Gayri ciddî önergeler» de
meye kimsenin haköa yoktur. BeM arkadaşımız 
foir sürçülisan yaptı, ama Ibunu foen hazmede
mediğim içfin, önerge sahibi olduğum için keyfi
yeti arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Asutay ve (Sayın CBaşer'e 
ait her iki takrir okunmuştu. Bu iki kifayet 
takririni oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... 'KaJbul e'tmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

11 . 10 . 1971 Pazartesi gMü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

'Kapanma ISaati : 19,13 

,v-~« • > « * o 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

175 NCİ BİRLEŞİM 

6 .10 .11 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

S - İKİNCİ DEPA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
karnın teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tariM : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sa
mi Turan'm, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabrı Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Millet
vekili Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süre
si sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 
3 .9 .1971) 

X 3. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Ko-

11 Cuma 

15,00 

misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'mın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin, değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi, 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
pski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumlıu 
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı-
.•41 : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Şansı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

(X) Bu işaret açık oya sunulacak maddeleri gösterir. 



4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S, Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesıi Veh
bi ErsiLve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili ihsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelir- de
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekilli Veh
bi Enıgiz^in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/430, 2/482) 
(S. Sayı»ı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat özMrkçine'nin; Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 3'60) (Dağıtma tarihi : 
16. 6.1971) 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in,. 
tisinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıraıtlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatiee-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yeııinıalıalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve x\dalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 neu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet "memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nei 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı 
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369) (Dağıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arsian Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1971) 

17. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 



18. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 375) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1971) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargı!ı'nın Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kamın 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/888) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

20. — Adıyaman Milletvekili M .Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 42G ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtırca tarihi : 6 . 7 . .1971) 

21. •— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savununa Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtana tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret vo 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda 
lan ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e I nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

23. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 24. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (ıS. Sayı
sı : 398 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 25. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yüı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 127. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 

ütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 28. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilanço
suna ait raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) ('S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 29. — Devlet Orman İşletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (£>. Sayısı : 
400) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 32. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 



bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 33. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X '34. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu rapora (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/5O0, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 36. — Bedıenj 'Terbiyesi »Genıel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin ^sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265, 1/50) (ıS. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

37. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

38. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba
senin, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) (S. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 neü maddesinin değiş-
ûrilrnesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de,.,. 
şik 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246).(Dağu-
•:.at\ tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
^ün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
i8 ne i maddesinin değiştirilmesine dair kanım 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'in, 
çırak, kalfa ve ustalık 'kamum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komiîsyonlairundan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu G-eçâei Komisyon raporu (2/14) (S. (Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve* içiş 
lerd Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma taırihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Tiearet, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun-



ması hakkında kanun teklifi ve Af yen Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Muthrnun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştin-'meşine 
3656 çayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

10. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kamun tasarısı 
ile îstanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kamunu teklifi ve imar ve İskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161. 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

X 11. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

12. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6.1971) * ? * « ' 

13. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka

yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 19>28 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

14. — Kastamoıniu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 , 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
•B . G . 1971) 

15. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağı;ma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

16. —• Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nei hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . G . 1971) 

17. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çeilik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

18. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğtum-
lu Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . i971) 

19. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 



ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtana tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 20. — Genel nüfus yazımı kaımuoıu tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

21. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
.ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 22. — Nüfus kamunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

23. — Amasya Millejtvelkili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 
2/308) (ıS. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1971) 

24. —• Erzurum Milletvekili öevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kamına bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 25. —• Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 

Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

2$. —• Gayrimenkul Esıka Eseriıer ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkilin© ve vazifelerin^ dair 
2 Temmuz 1961 tarih ve 5905 »ayılı Kamunua 
'2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» Ifoendind* 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasamı r e 
İçişleri, Turizm ve Tanıitıma ve Mil î Eğitim ko
misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 2® . 8 . 1871) 

27. —• Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 

X 28. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu taun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 29. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tariM : 18 . 9 . 1971) 

(Millet Meclisi 175 nci Birle§iın) 
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Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve C. Senatosu Kayseri 
Üyesi Sami Turan'ın, Orman suçları Af kanunu teklifi, Kasto-
monu Milletvekili Sahri Keskin ve 2 arkadaşının, bâzı orman 
suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının 
düşürülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Milletvekili Zeki Çelik-
er'in, beş yıllık erteleme süresi sonunda bâzı orman suçlarının 
affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının düşürülme

sine ilişkin kanun teklifi ve orman ve Adalet komisyonları 
raporları (2 /348, 2/518, 2 /529) 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri "Üyesi Sami Turan'm, 
Orman Suçlan Af Kanunu teklifi ve Adalet ve Orman komisyonları raporları (2/348) 

Güven Partisi 
T. B. M. M. Grupu 11 . 5 . 1970 

Başkanlığı 
Sayı : 21 
Ek : 4. 

MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Orman Suçları Af Kanunu teklifimiz ve gerekçesi ilişikte takdim kılınmıştır. 
Kanunlaşması için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kayseri Senatörü Kastamonu Milletvekili 
8. Turan H. Tosyalı 

IGEBEEÇE 

1. — Anayasamız orman suçları hakkında af kanunu çıkarılmasına mâni değildir. 
2. — Milletimizi siyasi, iktisadi, sosyal ve adlî bakımdan huzura kavuşturmak, ıstıraplarını 

dindirmek, âdi tatbikatta yapılmış olması melhuz adlî hata ve haksızlıkları düzeltmek maksa-
diyle vatandaşlarımızın işlediği diğer çeşitli suçlar hakkında zaman zaman af kanunları çıkar
mak ne kadar hukukî ve lüzumlu ise; orman suçları hakkında da af kanunu çıkarmıak o kadar 
hukukî ve zaruridir. 

3. — Bu maksadı temin için Cumhuriyet tarifimizde; 1923 - 1950 arasında olduğu gibi 1950 -
1960 arasındaki on yıl zarfında 5677, 6385, 6831 - 5 nci muvakkat madde, 7132 sayılı kanunlarla 
her nevi orman suçları cezai ve hukukî bütün neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

Şöyle ki : 
a) 15 Temmuz 1950 neşir tarihli ve 5677 sayılı Genel ve Oraııan Suçları Af Kanunu ile; 15 

Mayıs 1950 den önce işlenmiş diğer suçlarla' birlikte orman suçları da cezai ve hukukî neticele
riyle birlikte af edilmiştir. 

b) 18 Mart 1954 neşir tarihli ve 6385 sayılı Orman Suçları Af Kanunu ile; 15 Mayıs 1950 
den önce işlenmiş orman suçlarına ait tazminat1 ar affedilmiş ve suç aletleri iade edilmiştir. 



c) 31 Ağustos 1956 kabul tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun muvakkat 5 nci madde
siyle orman suçları cezai ve hukukî neticeleriyle birlikte affedilmiş, ve tazminatları suçlular lehi
ne terkin ve iade edilmiştir. 

d) 2 Temmuz 1958 neşir tarihli ve 7132 sayılı orman suçları af kanunu ile; 15 . 8 . 1956 ilâ 
1 . 5 . 1958 tarihine kadar işlenmiş onman suçları cezai ve hukukî neticeleriyle birlikte affedilmiş
tir. Tazminatlar terkin edilmiş, müsadere edilen orman emvali ve suç alet ve vasıtalarından sa-
tılmıyanlar sahiplerine aynen, satılanların da bedelleri orman idaresince derhal iade edilmiştir. 

4. — Yine aynı maksatla; 1960 - 1970 arasındaki 10 yılda çıkarılmış olan üç genel af ve 7 özel 
af kanunu ile vatandaşlarımızın işledikleri Anayasa ihlâli, darbei Hükümet teşebbüsü, cinayet, 
hırsızlık. ırzsızlık, gasın gibi çeşitli suçlar affed^diği halde orman suçu işliyen vatandaşlarımız 
hakkında bu on yıl içinde hiçbir af kanunu çıkarılmamıştır. 

.5. — Aziz milletimizin vatandaşları arasında orman suçu işliyenler aleyhine olan bu farklı 
ayırım; ıstırap verici, cyayriinsani ve gayrihrkukî bir haksızlık olmuştur. 

6. — Orman suçu işliyen vatandaşlar; iktisadi, sosyal, idari ve adlî bünyemizdeki bozukluk, 
dengesizlik ve adaletsizlik sebebi ile mâruz kaldıkları çaresizlik, fakirlik, başkaca geçim ve ça
lışma imkânı bulamama sebepleri ile orman suçu işlemeye mecbur kalmaktadırlar. 

7. — Bu sebeplerle orman suçu işlediklerinden dolayı, haklı veya haksız olarak takibatta uğ-
rivan. mahkemelere düsen, ce/ai ve hukukî /nar-a, bapis, tazminat, fe^'î ve mütemmim ee^ala-^a mâ
ruz kalan, orman suçu işlemekte kullandıkları canlı malları, motorlu ve motorsuz vasıta ve alet
leri müsadere edilen vatandaşlarımızın sayısı 4 milyondan fazladır, 

Orman bölgelerimizdeki mahkeme faaliyetlerinin % 80 ni orman suçu dâvalaradır. Başka bir 
deyimle, orman içi ve civarındaki halkımızın yüzde 80 nine yakını onman mahkemelerindedir. 

Vatandaşlarımızın bu sebeplerle kaybettikleri i^üeü. iso-ünü ve up^adıklan- maddi ve mânevi 
kayıpların millî kalkınma ve millî gelirimize tevlidettiği zarar milyarların çok üstündedir. 

Teklif ettiğimiz bu kanunla, uğranılan bu zarar ve kayıpları önlemek veya hiç değilse azalt
mak hedefi güdülmektedir. 

8. — Anayasamızın yeni kabul edilen 131 nci maddesinde de çok isabetli bir şekilde belirtildi
ği gibi, «hem ormanı ve hem de bölge halkını korumak» gaye edinilmiştir. Bu gayeye ulaşmak 
yalnız ceza ile değil, doğru, dengeli ve adaletli bir iktisadi, sosyal, kültürel, idari ve adlî tedbir
lerle mümkün olur. 

Bu tedbirleri 'almadan evvel de; buıgüne kadar orman suçu işlemek mecburiyetinde kalan va
tandaşlarımızın mâruz kaldıkları ıstırapları, haksızlıkları, maddi ve mânevi kayıplarını telâfi et
mek ve onların orman suçu ile ilgili cezai ve hukukî her nevi cezalandı affetmek snretivlo müm
kün olur. Bu sayede orman suçu işlemek mecburiyetinde kalan vatandaşlarımızın orman yalnız 
ceza almalarına ve ıstırap görmelerine sebebolan bir şey değil, ormanı hakiki bir geçim kaynağı 
sayarak sevmesini ve korumasını temin etmek lâzımdır. Bunun da temel şartı bu kanunla teklif 
ettiğimiz ve artık tahammül edilmez bir hal alan orman suçlarının cezai ve hukukî neticelerini af-
f etm ektir. 

9. — Ormanı tahrip maksadiyle kasten orman yakanların bu suçları mahkemece tesbit ve 
hükme bağlandığı takdirde bu gibiler bu kanunun af hükümlerinden istifade edememelidir. Bu ka
nunun 2 nci maddesi bu maksadı temin için tekUf edilmiştir. 

10. — Bu kanun 23 Nisan 1970 tarihine kadar işlenmiş orman suçlarını kapsamakla; hem bu 
kıanun teklifi yapılmasından ve hem de, orman suçları hakkında genel affı mümkün kılan Ana
yasamızın yeni 131 nci maddesinin 22 Nisan 1970 te yürürlüğe girmesinden cesaret alarak, 23 Ni
san 1970 ten sonra ilâve orman suçu işlenmesine mâni olmak için ve aynı zamanda Millet Mecli
simizin 50 nci kuruluş yıldönümüne bu vesileyle lâyık olduğu büyük şerefi vermek için bu kanun 
teklifi 23 Nisan 1970 ten evvel işlenmiş olan suçlara teşmil edilmiştir, 

NETÎOB : 
Yukarda arz ettiğimiz sebeplerle, teklif ettiğimiz işbu kanun teklifimizin sayın ilgili komis

yonlarımızda ve Yüce Meclislerimizde kabul buyurulmasmı saygılarımızla iarz ve teklif ederiz, 
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Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın teklifi 

Orman suçları af kanunu teklifi 

MADDE 1. — 23 Nisan 1970 tarihinden önce, 6831 sayılı Orman Kanununda; ve bu kanuna 
ek ve tadil olaralk çıkarılmış olan orman kanunlarında; yazılı orman suçlarını işliyenlerin cezai ve 
hukukî her nevi cezaları bütün neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

Bu madde hükmüne göre : 
A) Orman suçları hakkında cezai ve hukukî tahkikat ve takibat yapılmaz. 
B) Açılmış dâvalar sukut eder. 
C) Hükme bağlanmış olan cezalar her ne sebeple olursa olsun infazına başlanmamış ise infaz 

olunmaz. 
D) 'Başlanmış olan infazlara derhal son verilir. 
E) Oradan suçlarının işlenmesinde kullanılan ve orman idaresince ve mahkemelerce müsa

dere edilen «anlı hayvanlar, motorlu ve motorsuz vasıtalar ve aletlerden satılmamış olanlar sahip
lerine derhal iade edilir. Satılmış olanların bedelleri en geç bir yıl içinde sahiplerine Orman İda
resince iade edilir. 

F) Hükme bağlanmış tazminatlardan tahsil edimiyenler borçlular lehine Orman İdaresince 
terkin edilir. 

G) Fer'î ve mütemmim cezalar hakkında takibat yapılmaz, hükme bağlanmış olanlar infaz 
edilmez. 

MADDE 2. — Ormanı tahrip maksadiyle kasden orman yaktıkları mahkeme kararı ile sabit 
olanlar; bu kanunun 1 nci maddesindeki orman suçlarından faydalanamazlar. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya Bakanlar Kurulu memurdur. 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 14 . 6 . 1971 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/348 
Karar No. : 78 

Yüksek Başkanlığa 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami Turan'm, 
Orman Suçları Af Kanunu teklifi, Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilmesi üzerine ince
lendi. 

Teklifin gerekçesi ve madde metinlerinin tetkikinden konuyu incelemekle yetkili ihtisas ko
misyonunun Orman Komisyonu olduğu anlaşılmıştır. İçtüzük hükümleri gereğince gerek komis
yonlarda ve gerekse Genel Kurulda genel müzakereden sonra maddelere geçilmesi hususunun 
oya sunulması lâzımdır. Bu konuda birinci derecede karar verme yetkisinin ihtisas komisyonuna 
aidolması gerekir. Teklifin Komisyonumuza havalesi sebebi, hukukî ve cezai bâzı hükümlerin mev
cudiyeti sebebine müstenittir. Bu tetkibatm da, ancak İhtisas Komisyonunca teklifin benimsen
mesi halinde mümkün ve yararlı olacağı açıktır. 

Teklif; sırasiyle, Adalet ve Orman komisyonlarına havale edilmiştir. 
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Bu havale şekli İçtüzüğün 27 ve özellikle 35 nci maddesine aykırıdır. Kaldı ki ; Kastamonu 
Milletvekili Sabri Keskin ve 2 arkadaşının aynı mahiyette olan 2/518 esas numaralı teklifinin ha
valesi Orman Komisyonuna yapılmış ve mezkûr komisyonca tasarı ile birlikte tetkik edilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu sebeple Komisyonumuza havale edilmiş bulunan mezkûr teklifin de ihtisas komisyonu olan 
Orman Komisyonuna tevdii ve mezkûr komisyonca diğer tekliflerle birlikte görüşüldükten sonra 
Komisyonumuza havalesi gerektiği düşünülmüştür. 

Gereği buna göre yapılmak üzere dosya Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

1. II. Tekinel 
Antalya 

H. A. Gülean 
İmzada bulunamadı. 

Kars 
T. Artaç 

Sözcü 
Sivas 

T. Koraltan 

Diyarbakır 
B. Egilli 

Kırklareli 
M. Atagün 

Kâtip 
•Sinop 

//. Biçer 

Erzurum 
S. Erverdi 

Malatya 
M. Kaftan 

Tokait 
0. Hacıbaloğlu' 

İmzada ıbuloınamadı. 

Afyon 
H. Hamamcwğlu 

Kars 
/. H. Alaca 

Niğde 
M. Ocahçıoğlu 

Orman Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Orman Komisyonu 

Esas No: 2/348 
Karar No: 9 

22 . 7 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami Turan'm, 
Orman Suçları Af Kanunu teklifi Komisyonumuzda Orman Bakanı ve diğer Bakanlık temsilcileri
nin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeleri mütaakıp maddelere geçilmesi Komisyon üyelerinin 
ekseriye tinin oylariiyle kabul edilmemiş bu suretle de teklif reddedilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle 
sunulur. 

Ba;şkaın Sözcü Afyon Karahisar Antalya 
Kastamonu Antalya Süleyman Muttu Ömer Buyrukçu 

Muzaffer Akdoğanh Refet Eker İmzada'bulunamadı 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

Bilecik Girelsun Kastamonu 
Ekli iltirazı kayıtla Ekli iltirazı kayıtla Sabri Keskin 

Sadi Binay M. Emin Turgutalp 

Kocaeli 
Cevat Ademoğlu 

Sinop 
Tevfik Fikret Öv et 

Zonguldak 
Fuat Ak 

Zoıiguldak 
Ahmet Güner 

İzmir 
Hulusi Çakır 
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Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 arkadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman Komisyonu raporu 

(2/518) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine iliş
kin kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 
4.5.1971 

Kastamonu Kastamonu Kastamonu 
Sabri Keskin Orhan Deniz Mustafa Topçular 

G E R E K Ç E 

1961 tarihinde yürürlüğe giren Anayasamızın 131 nci maddesinin 6 neı fıkrasında: (Orman 
suçları için genel af çıkarılamaz.) hükmüne yer verilmesi sebebiyle Anayasamızın meriyetinden bu
güne kadar orman suçlarına ilişkin olarak genel af çıkarılması imkânı ortadan kalkmış idi. Huku
kî durum böyle olmakla beraber orman içinde ve civarında gayrimüsait sosyal ve ekonomik şart
lar içinde yaşıyan 10 milyonun üstündeki orman köylüsünün ormanla olan ilişkilerinin ve özellik
le kanuna aykırı olarak yapılan müdahalelerin cezai müeyyidelerle tamamen önlenemiyeceği de or
tada bulunmaktadır. Bu itibarla, halk orman ilişkilerinin alınacak rasyonel tedbirlerle düzene so
kulması ve vatandaş haysiyetine yakışır bir hayat seviyesine kavuşturulmaları sağlanıncaya kadar 
yukarda işaret olunan kanunsuz eylemlere kesin olarak engel olunaımıyacağı anlaşılmıştır. 

Bu gerçekler karşısında Anayasada mevcut onman suçları için genel af çıkarılamaz kuralımın 
muhafazasında £aytda görülmemiş ve Türkiye Cumıhuriyeti Anayasasının 131 nci maddesi 1295 sa
yılı Kanunla değiştirilerek orman suçları için genel af çıkarılamaz hülkırmü fıkra metninden kal-
dırılnıışjtır. 

Orman içinde ve civarında yaşıyan 'köylü/m&.ün zati yapacak ve yakacak ihtiyaçlarının yerin
de ve zamanınida karşılanması, geçim şartlarının düzelmesinde rol oynıyan her çeşit orman işçi-» 
ligine Öncelik verilmesi, onman (köylerini kalkındırma hikmetlerinin hızlandırılmasını teımin mev
zuunda Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan yoni teşkilâtın müspet çalışmaları, onman köylü
sünün imkânlarının ve işıgüclerinin arttırılmasına matuf çalınmalar sonunda kanunsuz müdahale
lerin büyülk ölçüde azalacağı beklenilımelidir. Bu arada ormıan halk ilişkilerini olumlu bir yönde 
etkilemek bakımından arz edilen bu ortamda 10 yıldan fazla bir zamıandan beri devam edögelen 
İhtilâfları bir ölçüde beıltaraf etmek ve ekseriya yapı ve yakacak ib|tiyaçla>rı>mn giderilmesi mafc-
sadiyle işlendiğinden şüphe bulunmıyan orman suçlarına münhasır olimak üzere Orman İdaresi
nin şahsi haklarının düşürülmesi, aletlerin ve traktörle römorku dâhil çiftçinin kullandığı araç
ların (diğer motorlu taşıt araçları hariçtir) iadeli hususlarında kapsamına alan bir af ıkanunu 
çıkarılması maksadiyle bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 
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Kastamonu Milletvekili SaJbri Keskin ve 2 arkadaşının teklifi 

Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine ilişkin 
kanun teklifi 

MABBE 1. — 1 . 5 . 1958 tarihinden 1 . 1 . 1971 tarihine kadar 6831 -sayılı Orman Kanunu-
nun 19, 74, 76, 109 ve 110 ncu maddelerinde yazılı suçlarla; konusu 60 kentali geçmiyen (60 kental 
dâhil) odun, 20 kentali geçmiyen (20 kental dâhil) kömür, 18 m3 u Igeçmiyen (8 an3 dâhil) (gayri-
mamul ve 5 ıms 1i (gfeçmiyen (5 im3 dâhil) mamul mamul ve yarı maımul mallara ilişkin orman suç
larından dolayı takibat yapılmaz ve verilen cezalar infaz olunmaz. 

Yukardaki fıkra hükmünün uygulanmasında : Mamul maldan maksat; şerit, katrak, daire des-
tere ve hızarla imâl edilen 8 ilâ 96 mm. kalınlığında olan orman mallariyle el bıçkısiyle biçilmiş 
olup da, 5 om. den aşağı kalınlıkta bulunan çeşitli boy ve g-enişlikteki orman mallarıdır. Yarı 
mamul maldan maksat ise, mamul mal dışında kalan ve şerit, katrak, daire dest ere ve hızarla ve
ya balta, bıçkı, destere gibi vasıta ve aletlerle islenmiş çeşitli boy, genişlik ve kalınlıkta kereste, 
yırtma, kapak, pedavra, hartama gibi mallardır. G-ayrımamul maldan maksat; mamul ve yarı 
mamul mal dışında kalan orman mallarıdır. 

Bu madde hükümlerinin uygulanması; suça 1 . 5 . 1958 tarihi ile 1 . 1 . 1971 tarihi arasında 
el konmuş olması şartına bağlıdır. 

Bu maddenin kapsamına giren suçlara ilişkin dâvaların, orman idaresinin şahsi haklarına da 
şâmil olmak üzere düşürülmesine ve zahtolunan orman mallariyle suçta kullanılan aletlerin, ve 
traktör ve römorku dışındaki motorlu taşıt araç lan hariç diğer taşıt araçlannm veya satılmış im 
bunlann bedellerinin sanığa iadesine mahkemece; henüz kamu dâvamı açılmamış olan işlerde takip
sizlik ka ran ile birlikte C. Savcılığınca karar verilir. Bu fıkra hükümleri dairesinde verilen ka
rarlara ilişkin dosyalar idarece işlemden kaldırılır. 

MABBE 2. — Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MABBE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Orman Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Orman Komisyonu 22 . 7 . 1971 
Esas No. : 2/518 

Karar No. : 7 
Yüksek Başkanlığa 

Kastamonu Milletvekili Saıbri Keskin ve 2 arkadaışınm, -Ibâzı Onmam ısuçlarınm aiffma ve Uran
lardan mütevellit idare ışalhsi haklarımın düşürülmesine ilişkin kanun teklifi Komisyonumuzda Or
man Balkanu ve diğer bakanlık teımisılcileriLiin iştirakiyle'tetiklik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerimde yapılan görüşmelilerden sonra verilen takrirlerin oylanması sonunda teklif ko
misyon üyelerinin ekseriyetinin oylariyle reddedilmiştir. 

Havalesi gereğince Aldalet Koımisyonuna tevdi 'buyurulmak üzere Yüksek Başkatılıığa saygıyla 
sunulur. 

Başkan Sözcü 
Kastamonu! Antalya Afyon K. Antalya 

M. Akdoğanh R. Eker 8. Mutlu ö. Buyrukçu 
İmzada bulunamadı 

Bolu Bilecik Gireisun Kastamonu 
A. Çakmak (Ekli ihtirazı kayıtla) M. E. Turgutalp S. Keskin 

§. Binay (Ekli ihtirazi kayıtla) 
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Kocaeli Sinop Zonguldafe 
C. Ademoğlu T. F. övet F. Ah 

İ23HİİP 
/ / . Çakır 

Muhalefet sertti 

Adı 'geçen teklife ımuıvaai olarak Ibir Hükümet tasarısı evvelce Kordisyonumulzda ıgörüşülenek 
geltiriillen teklif şeklini almıştır. 

Kısa Ibir müddet ömıce Komisyonum müspet reyleriyle 'kalbul edilmiş olan Onman suçlarınım aîffı-
mıa mütedair büklümle rindin Ibıı defa reddine muhalif olup, -eski görüş ve oyumuzda musir bulunuyo
ruz. 

Kastamonu Antalya Bolu Kastamonu 
M. Akdoğanlı R. Eker A. Çakmak S. Keskin 

Kocaeli Zonguldak 
C. Ademoğlu F. Ak 

îhtirazi kayıt 

Bâzı ormıan suçlarıLTin affına mütedair olan kanun teklifleri üzerime, komisyonumuzda eereı-
yan eden müzakereler sonucunu gerektirdiği gibi yansıtmıyan işbu kanana aşağıdaki sebeplere bi
naen ilhtiratzi kayıtla imza edilmek zaruretinde «kalmmıı^tur. Şöyle tei : 

il. Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerde, (bâzı orman suçlarını!.! affına ilişkin 3 kanun 
teklifi birlikte ele alınarak müştereken tetkik ve müzakere olunmuştur. 

İBu kamun teklifleri şunlardır : 
<&) 4 . 5 . 197U tarihli olup Sayın Salbrıi Keskin, Orfham. Deniz ve -Mustafa Topçular'ın ortak 

teklifi, 
Ib) 11 . 3 . 1OT1 tarifeli Sayın Hasan Tosyalımın teklifi ve, 
c) 11 . 16 . fimi tarihli Savın Zeki Oeliker'in teklifi. 
Karanın tetkikinde'-i d'e anlaşılacağı veçhile, Komisyonumuzda 'bu üç tekliflten sanki sadece (a) 

fıkrasındaki Sayın Salbri Keskim ve arkadarçlanıniın teklifi balkkında muaimele yapıldığı ve fakalt 
flb) ve (c) fıkralarımidaıki teklifler hakkında her hangi Ibir mUkteza tâyin edilmediği anlaşılmak
tadır. 

Haillbukii keyfiyet Ibu merkezde olmayıp müzakereler her üç teMliıf üzerinde de cereyan etmiş 
ve üçü hakkımda da çoğunlukla aıyrı ayrı alıtıan ret kararları her üç teklifli de kapsamışta/r. 

Bu durum muvacehesinde Anayasa ve Dahilî Nizamnameye göre komisyon kararımın) bu çok 
önemli neticeleri özellikle yansıtması şart ve lâzımken bu cihete riayet edilip itibar göslt'erilmemiş-
tir. 

:2. Komisyon kararımda, münhasıran ve sadece inceleme ve gb'rüşimie konusu. yapıMığı ima ve 
ifade edilmek istenilen Savm Sabri Keskin ve arkadaşlarıma ailt kanun teklifi ilse, esıas itibariyle 
eski Sayım Demirci Hükümietinin sevk ettiği1 fea-mn tasarısının, esas maksat ve gayesi hilâfma 
miktar, zaımam, malî porte ve şümul bakımından' tatımiınikâr bir ayrı gerekçede de 'gösterilip zikre-
dilm eksizin pek fazıla a§ilııp tecavüz edilmiş olmasının kamu oyunda olumsuz etkileri bulunacağı, 
tekliflerden beklenen sosyal ve dolayi'siyle ekonomik faydaları Iböylece Ibertaraf edilmiş olacağı 
kanaati hizide tahasısıul etmiş bulunimıaktadır. 

Keyfiyet Adalet Komilsyonu ile Millet Meclisi Genel Kurulunun takdirlerine saygiyle arz olu
nur, 

10 ,7 .1071 
Giresun Milletvekili 'Bilecik Milletvekili 

M. E. Turgutalp Ş. Binay 

A. Oünm 
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îSidrt MiletveMi ZeM Çelikerln, 1>ÖŞ yıllık erteleme süresi sonunda bâa onman suçlarının affına 
ve bunlardan mütevellit üdare şahısı haklarının düşürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman 

Komisyonu rapıoru (2/529) 

MİLLET MEtODJBÎ BAŞKANLIĞINA 

«Be§ yıllık erteleme süresi sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare 
şahsi halklarının düşürülmesine ilişkin kanun» teklifimiz- gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim, 
11 . 6 . 1971 

iSiirt Mıllefovelkili 
Zeki ÇeUker 

GEREKÇE 

1965 genel nüfus sayımı sonuçların al göre; omn'anlar içinde ve ormanların hemen civa
rında bulunan 15- 722 köyde 7 913 021 köylü v atandaşı>mızın yaşadığı anlaşılmıştır. 

[Bu orman köylerimizde nüfus başına düşen yıllık gelir ortalaması, memleketimizde fert 
başıma düşen millî gelir oırtalamıasmın % 20 si c 'ivarımdadır. 

Asırlar 'boyunca ihmal edilımiş, kadleni ille başbaş'a bırakılmış omran köylüsünün vatan
daş haysiyetine yakışır 'asgari bayat seviyesine ulaştırılabilmesi için gerekli sosyo - ekono
mik köklü tedbirlere yönelmek, kalkınmaları nı sağlamak, mümkün oöa,ni!amı§tırr. 

19516 yılında yürürlüğe konulan 6881 sayılı Orm'an Kantonunun 13 ncü maddesi, bulun
dukları yerlerde muhitin icaplarıma göre ve muhtelif suretlerle' kalkındlrılınaları mümkün gö
rülenlere' kalkınma kredisi açılacağı ve yirmi yıl süro ile »enefLilk miktarı 50 ımilyon liradan 
>aşiağD olmaimak şartiyle tıabsisat ayrılacağı hükmünü getirmiş fakat, bugüne kadar geçen on-
beşl senedir geme! bütfçeden verilebilen tahsisat toplamı 40 milyonu dahi buhmamıak sur'eı-
tiyle, Kanunun bir yıl1 için öngördüğü asıgari 5 0 nııilyon diba olsun bu nıubtaıç ve periş<an küt
lenin kalkınmasına ayrılamamıştır. 

Mecburen ormanlara yönelmiş ziararilı ve yasalara aykırı davnainışlıarımın asıl . nedenine ine-t 
rek, bunun ortadan kaldırılmasını hedef edinmeye yönelmenin lüzumunu kabul etımıek ge
rekir. 

'Yurdumuzun] barınabilir bir1 ülke 'olması ve geleceğimin elmniyetd bakımından hayati öne-
(mi haiz ormanlarımızın korunması ve yeteri) kaldar gemişletilmıesini Devlete görev olarak vet
iren Anayasamız, o'rmanlar içinde veya hemen yakınında oturan halkın kalkındırılmasını da 
yine Devlete görev olarak vermiştir. Zira bu halk, kaderi! ite başlbaşa bırakılırsa, kalkındı-
rılamazisa tek çare olarak ormanlarla yönelecek, hayatını devam ettirebilmek için devamlı orman 
suçu lişüyeıcefctlir. ' 

Ormanı suçlarının sık sık 'affının sonuçlan ise memleketlimizin geleceği için hiıç de ha
yırlı bir işaret teşkil etme inektedir. 1950) yılından önce ortalama yılda 21 O00' adcd olan or
manı suçu 5677 sayılı Af Kanunu ile artmaya başlamış, 6385 sayılı Af Kanununun' day 

etkisi ife 1954 yılında 55 000 adede, 1955 yılında 99 000 e yüsıelmiştir. 6831 sayılı Kanunun 
getirdiği «fi sebebiyle ve nilhayet 7132 sayılı Af Kanunu ile bu rakam 1960 yılında 106 000 
e ulaşmıştır. 1969 yılma kadar aftan söz edilmediğinden devamlı sıurejtte düşüş' kaydetmiş 
ve bu rakam- 69 000 e kadar inmiştir. 

Ekim 1969' genel seçimleri sebebiyle orman suçlarının affundan söz edilmeye başlanıl
ması üzerine, 1967 yılında 471 aded, 1968 yılında 397 aided olan orm'an yangını 1969' Ağus
tos ayında hemen hızla artmaya başlamış, 1969 yılında 714 e, 1970 yılımda 727 ye yükselmiş-
tii' ki, 'aftan söz edilmenih1 'dahi büyük zararı meydandadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 420) 
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Bu medenilerle, orman suçlarının affının vatandaşı suça ittiği, suç işlemeye teşvik ettiği 
bir vakıadır. 

Ancak, bugün suç işleme sebeplerini ortadan kaldırmaya mâtiuf köklü tedbirlere yönelir
ken, münhasıran maiyetimi temin ve zati yakacak ve yapacak ihtiyacı nedeniyle, mecbur kalı
narak işllenen orman suçlarının bir kere daha affını, bu kütleye Devletin koruyucu elini uzat
ması o'lanak düşünüyorum. 

Teklifimiz bu inançla hazırlanmış olup, düşecek suç ve cezalara konu Orman idaresinin 
şahsi halklarının terkini ve gerek suçla ilgili emvalin, gerekse suçta kullanılmış alet ve taşıt araç
larının iadesi, ekonomik güçlükler içinde bulunan samıik ve hükümlülerin durumlarını biraz 
daha güçleştirmeımek ve hukukî ihtilâfları da tasfiye etimefc dıçin öngörülmüştür. 

Orman köylülerini kalkındırma hizmetlerinin geniş çapta ele alındığı bu günlerde, zaruretler 
sebebiyle bâzı onman suçlarını işlemiş bir kütleyi bir nebze ferahlatmak, milletin bağrına bas
mak, yaralarını sanmak da Devletin görevi bulunmaktadır. 

Orman suçları için genel affa imkân veren Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği 23 Ni
san 1970 tarihine kadar işlenmiş suçlar affa konu yapılmakta ve bu tarihten sonra çıkacağı bek
lenen af sebebiyle işlenmiş orman suçlarını kapsamaması düşünülerek 23 Nisan 1970 tarihi kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Affın kapsamına halen takibata konu suç ve cezalar girecektir. 
İBu af, Anayasanın 131 nci maddesinin üçüncü ve sonuncu fıkraları ile de çelişki teşkil et

memekte, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle beş yıl için suç ve ©ezalar ertelenmekte, erteleme 
süresi sonuna kadar yenli bir onman suçunun işlenmemiş olması halinde suç ve cezaların bütün 
neticeleriyle afıfedilnuesi yoluna gidilmektedir. Böyleee, bu affın ormanları koruyucu y^tmı de bu
lunmaktadır. 

Afltan, onman suçu işlemiş herkes değil, ancak, birinci maddenin ilk fıkrasında belirtilen, 
(bâzı orman suçlarını işlemiş olanlar faydalanabileceklerdir. 

OBu suçları mıoitorlu taşıt araçlariyle işTiyenlerin, ihtiyaç ve zaruret dışımda, gerçek suç işle
me kaşıdı ile hareket elttikleri aşikâr 'bulunduğundan ve ticarethane sahibi olsun veya olmasın 
hasep madde ticaretiyle iştigal edenler ve son Af Kanunu olan 7132 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği 1 , 5 . 1958 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar Onman Kanununa mu
halefetten üç defa hüküm giymiş olanlar affın kapsamı dışında bırakılmış ve bir atıfet, ıslah 
gayesini taışıyan af, buna gerçekten lâyık olanlara yöneltilmiştir. 

Onman emvali yönünden de affın kapsamı keza zaruret ve zati ihtiyaç nedeniyle işlenebilecek 
ölçüdeki suçlara hasredilmiştir. 

Af, erteleme süresi sonunda lüzum ifade edeceğinden ve ibu süre içimde yeni bir orman suçu 
işliyenler aftan faydalanamıyacağından bu süre içinde bu suç ve cezalar için dâva ve ceza zama
naşımı işlememesinin de hükme bağlanması gerekmiştir. 

Aftan faydalanabilmek için suça 23 Nisan 1970 tarihine kadar ol konulmuş olması şartı da ge
tirilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girmesiyle ertelenecek olan suç ve cezalara konu zabitolunmuş veya zora
lımına karar verilmiş orman mal ve suç aletleri de taşıt araçları gibi kanunen muteber teminat 
veya kefaletname karşılığında sanığa veya hükümlüye iade edilecektir. 

Bu kanunun yürürlüğe ginmeısiyle bininci maddenin ilk fıkrasında yazılı suçlardan dolayı 
sanık ve hükümlüler hakkındaki takibat beş yıl için erteleneceğinden ve bu etfteleıme süresi için
de yeni bir orman suçunun işlenırneımesi halinde 'beş yılın sonunda suç ve cezalar bütün netice
leriyle affedileceğinden, ancak erteleme süresi sonunda, Onman İdanesinin şahsi haklarına da şâ-
imil olmak üzere kamu dâvalarının düşürülmesine ve zalbtolunan onman mal ve suçta kullanılan 
alet ve taşıt araçlarının sanığa veya hükümlüye iadesine mahkemece, henüz kamu dâvası açıl-
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ımamış ise takipsizlik kapariyle birlikte Cumhuriyet 'Savcılığınca karar verilecek ve bu kararlara 
ilişkin dosyalar işletimden 'kaMırılac aktır. 

Kanunun 2 nci maddesi aftan faiydaılanamıyıacaiklar, 3 ,noü ve 4 noü maddeleri ise yürürlük ve 
yürülbmie büklümleri hakkındadır. 

Siirt Milletvekili Zeiki Çeliker'in teklifi 

Beş yıllık erteleme süresi sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi 
haklarının düşürülmesine ilişkin kanun teklifi 

MADDE 1. — 23 Nisan 1970 tarihine kadar 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 20, 21, 74, 76, 
109 ve 110 ncu maddelerinde yazılı suçlarla; konusu 20 kentali geçmiyen (20 kental dâhil) odun, 
6 kentali geçmiyen (5 kental dâhil) kömür, 3 metrekülbü geçmiyen (3 metrekülb dâhil) gayrima-
mul, 2 metrekübü geçmiyen (2 metreküb dâhil) mamul ve yarımamul mallara ilişkin orman suç
larından dolayı sanık ve hükümlü hakkında, beş sene içinde yeni bir orman suçu işlememesi ha
linde takilbat yapılmaz ve verilmiş cezalar infaz olunmaz. Eu süre içinde bu suç ve cezalar için 
dâva ve ceza zamanaşımı işlemez. Bu fıkra hükmü ceza mahkûmiyetlerinin bütün neticelerine de 
şâmildir. 

Yukardaki fılcra hükmünün uygulanmasında : Mamul maldan maksat : Şerit, katrak, daire 
testere ve hızarla imal edilen 8 -96 milimetre kalınlığında olan orman malları ile, el bıçkısı ile bi
çilmiş olup da 5 santimetreden aşağı kalınlıkta bulunan çeşitli boy ve genişlikteki orman malla
rıdır. Yarı mamul maldan maksat ise; mamul mal dışında kalan ve şerit, katrak, daire testere, hı
zar veya balta, bıçkı, testere gibi vasıta ve aletlerle işlenmiş, çeşitli boy, genişlik ve kalınlıkta ke
reste, yırtma, kapak, pedavra (hartama) gibi mallardır. Gayrimamul maldan maksat; mamul ve 
yarı mamul mal dışında kalan orman mallarıdır. 

'Bu madde hükümlerinim uygulanması; suça 23 Nisan 1970 tarihine kadar el konulmuş olması 
şartına bağlıdır. 

Birinci fıkranın kapsamına giren ve ertelenecek olan suç ve cezalara konu zabtolunmuş veya 
zoralımına karar verilmiş orman malı ile suçta kullanılan aletler de taşıt araçları gibi, aftan fay
dalanmama halinde icraen tahsil edilmek üzere, rayilç değerleri nisbetinde, kanunen muteber te
minat veya müteselsil kefil gösterilmesi halinde, erteleme süresi sonuna kadar sanık veya hü
kümlüye iade olunur. Bunlar, teminat veya kefaletname verilmemesi halinde usulen satılarak, 
masrafları çıktıktan sonra geri kalan para emanete alınır. 

Erteleme süresi sonunda, Orman idaresinin saJhsi haklarına da şâmil olmak üzere kamu dâva. 
lannm düşürülmesine ve za^tolunan orman mnl lannm ve suçta kullanılan alet ve taşıt araçları
nın veya bunlar satılmış ise bedellerinin sanığa veya hükümlüye iadesine mahkemece, henüz 
kamu dâvası acılımamiB olan hallerde ise O. Savcılığınca takipsizlik kararı ile birlikte karar ve
rilir. Bu fıkra hükümleri dairesinde verilen karar 3ara ilişkin dosyalar idarece işlemden kaldırılır. 

MADDE 2. — Bu suçları motorlu taşıt aracı ile işliyenler, ticarethane sahibi olsun veya ol
masın hasep madde ticaretiyle iştigal edenler ile 1 . 15 . 1966 tarihinden l?u kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar Orman Kanununa muhalefetten üç defa hüküm giymiş bulunanlar birinci 
madde hükmünden faydalanamazlar. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Orman Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Orman Komisyonu 
Esas No. : 2/529 

Karar No. : 8 

22 . 7 . 1971 

Yiükjsek Başkanlığa 

îSiirt [Milletvekili Zeki Çeliker'in beş yıllık e 
fına ve bunlardan mütevellit idare şahsi hakları 
yonumuzda Orman Bakanı ve diğer bakanlık tem 

'Tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra 
misyon üyelerinin ekseriyetinin oylariyle redde 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevd 
sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 

M. Akdoğanh 

rteleme süresi sonunda bâzı orman suçlarının af
ilin, düşürülmesine ilişkin kanun teklifi Komis-
silcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edilldi. 
verilen tahrirlerin oylanması sonunda teklif Ko-
dilmiştir. 
i buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle 

Bolu 
A. Çakmak 

Kocaeli 
C. Ademoğlu 

Sözcü 
Antalya 
R. Eker 

Bilecik 
(Ekli ihtirazı kayıtla) 

§. Binay 

'Sinop 
T. F. Övet 

Afyon Karahisar 
S. Muttu 

Giresun 
(Ekli ihtirazi kayıtla)1' 

M. E. Turgutalp 

Zonguldak 
F. Ak 

İzmir 
H. Çakır 

Antalya 
Ö. Buyrukçu 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
/S. Keskin 

Zonguldak 
A. Güner 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/348, 2/518, 2/529 

Karar No. : 98 

Yüksek Başkanlığa 

29 . 8 1971 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami Turan'-
m 2/348 esasta kayıtlı Orman suçları af kanunu teklifi ile 2/518 esasta kayıtlı Kastamonu 
Milletvekili ıSabri Keskin ve ilki 'arkadaşının ve; 2/529 esasta kayıtlı Siirt Milletvekili Zeki Çe
liker'in Beş yıllık erteleme süresi sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevel
lit idari ve şahsi haklarının 'düşürülmesine ilişkin kanun teklifleri ayrı ayrı havale edildikleri 
Orman Komisyonunda reddedilerek tanzim edilen raporları ile birilikte Millet Meclisi Başkanlığı 
eliyle Komisyonumuza tevdi edilmesi üzerine O uman Bakana ve Orman, Adalet Bakanlıkları 
teımsilcileri de hazır oldukları halde birleştirilerek ve Kastamonu Milletvekili 'Sabri Keskin ve 
arkadaşlarının teklifi esas alınarak Komisyonumuzda (müzakere olundu. 

Yapılan incelemede Orman Komisyonunca her üç teklifin reddedildiği1 ve ancak tanzim edilen 
raporlarda ret gerekçelerimin açıklanmamış olduğu ve her üç kanun teklifinin tanzim edilen 
madde metinleri itibariyle tekliflerle hâsıl edilmek istenilen neticenin 'istihsaline yeterli teknik ve 
hukukî yapıya sahibolamadıklan anlaşıldığından affın şümul ve kapsamı haricolmak üzere affın 
lüzumuna iştirak eden Hükümet görüşü tesbit edildikten sonra (maddelere geçilmesine ve ancak 
yeni bir metnin Komisyonumuzca hazırlanmasına karar verilmiştir. 
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Bilindiği üzere, onman suçlarına ilişkin damak son defa 28' . 6 . 1958 tarihinde' 7122 sayılı 
bir Af Kanunu çıkarılmış ve bu tarihten sonra, hangi ekonomik ve sosyali zaruretler 'karşı
sında işletilmiş olursa olısuıı, orman 'suçları ha kkımıda Türkiye Büyük Millet Meclisince genel 
'bir1 af kanunu çıkarıllımamıştır. Esasen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci maddesi? 
inin 6 nci fıkrası orman suçları içrlln genel af çıkairılamaiz hükmünü muhtevi oiliması itiba
riyle böyle bir affın Türkiye Büyük Millet Mec lisince çıkarılmasına engel teşkil etmekte idi. 

(Kanun koyucu Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında mevcut ve' orman suçları için genel 
af çıkarılamuyacağı kuralının muhafazasında yarar görmemiş ve 17 . 4 . 1970 günü kabuf 
edilen 1255 sayılı Kanunla anılan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci maddesini de
ğiştirmiş ve lüzumu halinde orman suçları hakkında da af çıkarılmasını imkân dâhiline sok
muştun'. 

Anayasamız ormanların korunması yanında, orman içinde ve civarında kötü sosyal 
ve ekonomik şartlar içinde yaşıyan ve miktarı on milyonun üstlünde bulunan onman köy
lüsünün ormanlarla olan ilişkisinin alınacak rasyonel 'tedbirlerle! düzene sokulmasını ve vatan
daş haysiyetine yakışır bir hayat seviyesinle kav uşturulmalarını öngörmüş bulunmaktadır. 
•• Yularca devam edeıgelen uygulama,, onman içinde ve civarında yaşıyan; köylümüzün geçim 

imkânları sağlanimadıkça, zarari ilhtiyaçlaını yerinde ve zamanımda karşılanmadıkça nekadar 
ağır cezai müeyyideler konulursa konulsun su çının asıl doğuş seıbehi ortadan kaldirilmadığı 
sürece orman suçlarının işlenmesinin kesin olarak önleneımiyeceği gerçeğini kesin olarak'mey
dana çıkarmıştır. 

Filhakika onman içinde ve civarında oturan köylümüzün zati yapacak ve yakacak ihtiyaç
larının karşılanması hasep madde dışında diğer- yakıt maddelerinin, ikamesi ve bunların 
kullanılmasına yarıyan araçların sağlanması hususunda .gerekli tedbirler alınmış, geçim şart
larının düzenleinmesiinlde büyük ırol oynıyaın her çeşit onman işçiliği öncelikle bu kütleye yö
neltilmiş ve olumlu sonuçlar alınmaya başlanmıştır. 

Köy İşleri ve Onman bakanlıklarının kuruluşu ile vücut bulan teşkilâtlanma ve bu teşki
lâta verilen çeşitli hizmetler ve özellikle orman köylerini kalkındırma hizmetleri orman köy
lüsünün her yönden kalkındırılmasına hadim çalışmaları hiizllandırmış muhtelif 'kollardan ve fa
kat aynı amaca ulaşmasının yollarını da açmış bulunmaktadır. 

Bundan ayrı olarak orman köylüsünün kalkındırılmasını sağlamak amaciyle kanuni mev
zuat üzerinde çok yönlü çalışımalaır yoğunlaştırılmış, -orman köylülerinin malî, idari, teknik 
yönlerden desteklenmesi çeşitli imkân ve işgüçlerinin yaratılması öngörülmüştür. 

Çeşitli yönlerden yapılan bu çalışmaların so ıranda orman üzerindeki kanunsuz ve yolsuz mü
dahalelerin büyük ölçüde azalacağı beklenmek Dedir. ; 

Orman halk ilişkileri bakımından olumlu bir şekilde yaratılmasına çalışılan bu ortamda, 
on yıldan fazla bir zamandan beri devam ede gelen ihtlâfların bir dereceye kadar bertaraf 
'edilmesi ve ekseriyetle yapacak ve yakacak ihtiyaçlarının giderilmesi maiksadiyle işlendiğinde 
şüpllıe bulunmıyan orman suçlarına münhasır olmak üziere genel bir af çıkarılması Komisyonu
muzca uygun görülmüş ve yeni bir metin haz ırlanmışitır. 

Komisyonuımuzıca hazırlanmış olan yeni metnin 1 nıcii maddesi affın (kapsamımı tâyin ve tesîbit 
'etımıefetredir. 

Bu maddenin (A) bendinde, onman zabıtasını illgilendiren Orman Kanununun 19, 74, '76, 109 
ve 113 ncü maddeleırindelki (basit orman suçları affın kapsaımıua alınmıştır. Aynı ıbendde öngörü
len, kesime iiişkiin orman suçlarında, orman köylüsünün zati ihtiyacının âzaımi haddi nazarı itiba
ra alınmış ve 'bu ölçüler dairesinde affın hudut ve şümulü tlâyin edilmiştir. Bu miktarlar aşıldığı 
takdirde, suıçun zati yakacak ve yapacak ihtiyacının dıişma çıkılacağı ve ticari gayelere yönele
ceği düşünülmüş ve Ibu selbeple teslbit edilen hadler dışında kalan orman suçları affın dışında (bıra
kılmıştır. 
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Aynı maddenin (!B) bendinde ilse özel fb'ir hal nazarı itübara alınmııştır. Bu fbend hükmüne göre 

Devlet ormanları içinde veya (bitişiğimde bulunan köylerde veya sınırları' içiode Devlet ormanı (bu
lunan ve nüfusu ikâlbin Ibeşyüzden aşağı olan yerlerde oturanlar tarafından, ibu hudutlar içinde 
kalmak kaydiyle, ev, alhır, amlbar, samanlık ve yayla kulübesi yapmak suretiyle işlemiş oldukları 
onman suçlan affın kapsamına dâhil edilmiştir. Ancak, lbu suçların affın kapsamına dâhil olması 
için, sarf ediletı gaynimıamül, yarıımamul ve mamul orman emvalinin söz konusu bendde gösteri
len miktarları tecavüz etmemiş olması gerekmektedir. Bn hadler, Orman Kanununun 35 noi mad
desinin uygulamış şekli hakkındaki yönetmeliğin 19 ncu maddesiüdeki dsaislar g% önünde tutula
rak teslbit edilımiştir. 

(O) (bendinde ise, afifin kapsamına dâhil orman suçlarına ilişkin ve orman idaresinin (0831 sayılı 
Orman Kanununun 112 ve 113 ncü maddeleri (gereğince talelbedecekleri şahsi haklarının düşürül
müş olduğu öngörülmektedir. 

Metnin 2 nci maddesinde suçta kullanılan aletlerle canlı, eansıız taşıt araçları ve suç konusu 
orman emvalinin hanlgi şartlarla ve hangi makamlar tarafından geriverileceği düzenlenmiştir. 

Metnita 3 ncü maddesinde hasep ticaretiyle iştigal edenlerin aftan istifade edemiyecekleri ifa
de edilmiştir. Bu suretle 1 nci maddenin şümulüne giren ısuçllar, ticarethane sahibi olsun veya ol
amasın hasep ticareti yapan şahıslar tarafından işlenmiş olduğu takdirde halklarında bu kanun hü
kümleri uygulanmıyacaktiT. 

14 ü!cü maddede ise, İbu kanunun uygulanmasında 1 nci maddede 'geçen ınamül, yarımamül ve 
g>aiyrimamul mallar terimlerinin tarifleri yapılmıştır. 

Yeni metnin 5 nci maddesi yürürlük tarihini1, (6 neı maddesi ise, yürünecek mericii gösteren hü
kümleri muhtevi 'bulunmaktadır. 

öncelik ve ivedililkile glörüışülmek üzere işlbu rapor Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Adalet Komisyonu !Baş(kanı 
istanbul1 

î. H. Tekinel 

Diyarbakır 
B. Egilli 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sözcü 
Sivas 

T. Koraltan 

Erzincan 
S. Perinçek 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Kâtip 
Sinop 

Şümulünün dar tütuflinra-
sına muhalifim 

H: Biçer 
îçel 

M. Arikan 

Tokat 
0. Hacibaloğlu 

Antalya 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. A, Gülcan 

Kars 
t. B. Alaca 
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MİİLET MECLİSİ 

ADALET KOMİSYONU METNİ 

^âzı Orman suçlarının Affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — A) 1 . 8 . 1971 tarihine kadar; 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 76ı 109, 
110 ncu maddelerinde yazılı suçlarla, konusu yirmi kentali geçmiyen (yirmi kental dâhil) odun, 
beş kentali geçmiyen (beş kental dâhil) kömür, beş metrekübü geçmiyen (beş metreküb dâhil) 
gayrimamul ve iki metrekübü geçmiyen (iki metreküb dâhil) mamul ve yarımamul emvale iliş
kin el konulmuş orman suçları ile, 

IB) Dtevlet ormanları içinde veya orman sınırlarına köy ortasından yatay bir hat ile on kilo
metre mesafede bulunan veya ormanların bulundukları ve bu ormanlara bitişik ilçeler içindeld 
köyler ile sınırları içinde Devlet ormanı bulunan ve nüfusu ikibin beşyüzden (ikibin beşyüz dâ
hil) aşağı olan kasabalarda oturanlar tarafından; bu hudutlar içerisinde, oniki metrekübü geçmi-
yen (oniki metreküb dâhil) gayrimamul ve yedi onda iki metrekübe kadar (yedi onda iki met
reküb dâhil) mamul ve yarı mamul orman emvali ile ev, ahır, ambar, samanlık ve yayla kulübesi 
yapmak suretiyle işlenmiş ve 1 . 8 . 1971 tarihine kadar el konulmuş orman suçlarından dolayı 
takibat yapılmaz ve verilen cezalar infaz olunmaz. 

C) Bu madde kapsamına giren suçlarda; orman idaresinin, 6831 Sayılı Orman Kanununun 
112 ve 113 ncü maddelerine müstenit şahsi haklan düşer. 

MADDE 2. — 1 nci madde kapsamına giren suçlarda kullanılan aletlerle, canlı ve cansız her 
türlü taşıt araçları-ve suç konusu orman emvali ve paraya çevrilmiîş ise, bunların bedelleri : 

iHeniiz kamu dâvası açılmamış işlerde Cumhuriyet Savcılıklarınca; kamu dâvası açılmış işler
de maJhkeımeoe ve büküm kesinleşmiş ise hükmü veren mahkemece sahiplerine iade olunur. 

Ancak, 1 . 8 . 1971 tarihinden önce kesinleşmiş bir hükme konu teşkil eden orman emvali ile 
âlet ve canlı ve cansız her türlü taşıt araçlarının Hazm'eye irat kaydedilen bedelleri ve bu bedel
lerin taksitle ödenmesine müsaade edilen işlerde ödenmiş taksit bedelleri sahiplerine iade edilmez. 

MADDE 3. — Ticarethane sahibi olsun veya olmasın hasep madde ticaretiyle iştigal edenler 
bu hükümden faydalanamazlar. 

MADDE 4. — Bu kanunun 1 nci maddesi uygulanmasında; şerit, katrak, daire testere ve bi
zarla imal edilen sekiz veya doksanaltı milimetre kalınlığında olan orman mallariyîe, el bıçkısı 
ile kesilmiş olup da beş santimetreden aşağı kalınlıkta bulunan çeşitli boy ve genişlikteki orman 
mallan mamul; 

Mamul mal dışında kalan ve şerit, katrak, daire testere ve hızarla veya balta, bıçkı, testere 
gibi vasıta ve âletlerle işlenmiş çeşitli boy, genişlik ve kalınlıkta kereste, yırtma, kapak, pedavra 
(haritama) gibi mallar yanmamul; mamul ve yarımamul mal dışında kalanlar ise gaynmamul sa
yılır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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