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10 . 5 . 1909 talih ve 1168 sayılı Koopera
tifler Kanunuma elk igıeçicıi madde eiklem-
ıımföi haiklkımda ıkamun teıklüfleırii vte AdaM, 
Tanım, iSıamıayi ve Ticaret ve Plân fkoımıis-
y omlarımdan 6 şjar üyedem kurulu 56 No. 
lu Geiçic'i Komisyon raporu (2/566, 2/570) 
(ıS. Sayısı : 430) 731:732 

I - GİEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

TJtffla MilletveMli Necati Aiksoy'utn, Ur-
fa'da son günlerde cerieyam edem bâzı olaylara 
dair (gümdeım dışı demecime İçişleri Balkanı 
Hamidli ömiısroğlu eeVap verdi, 

Siyasi Partiler Kamumumum 74 noü mıaddesfc. 
nıim yen'idem düzemleınımıesine dair kanun tıeiklliı-
fiınıim 1 mci maddesi Ikabul olumdu. 2 neti mad
desi üızerlimde1 yapılan ^öriişnılelerdem ısonıra ye
terlik öaııer*gıeis!ilnıim oylanırması sı<rtajsoQ2id!a beş mil-
letvteikdlin'iin çoğunluk (kalmadığımı alerji stimmje-
•sii medeni ile yapılan yoıklama sonucunda Ge

nel Kurulda çoğunluğum kalmadığı anlaşıldı
ğımdan; 

25 . 10 . 1971 Pazartesi günü saat 1'5,00 te 
toplanılmıaik üzere Birleşime ısaat 18,13 te som 
verildi. 

Başlkan Kâtip 
Ba,şlkamVelkili Sivas 

Talât Köseoğlu Enver Ak ov a 
(Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

«ORULAft 

Sözlü sorulur 
1. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 

Çıiloğlu'mum, Burdur depremi bölgesinde çaladan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uyğula-
mıaısından doğan 9 ayllik maaş farlklaırının 
ödeminıeslilnıim düşümülüp düşümülmBdiğfoıe daiır 
©özlü isorluı önergesi, Maliye Baıklamlığımıa gön
derilmiştir. (0/205) 

2. — Tunceli Milletveîkili Dr. Keman Aral'ın, 

Tunceli ilime bağılı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşümülmtediğine 
dair sözlü soru önergesi, Başbaikamlığa ve Millî 
Eğitim BalsamlığMîJa ğömderilmJiştir. (6/206) 

Yazılı soru 
1. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 

Kamu İktisadi Teşelklkülerinde çalıştırılan per
sonel duruımtorıma dalilr yazılı soru ömerigesi, 
Başbakanlığa :ğömdwil!miştir. (7/723) 

II. — GEIJEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanunuma 

ekili T. K. Cetvelimde (Torba kadrolar) değiı-
şilklıik yapılması hakkımda (kamum tasansı 
(1/539) (Bütçe Karma Koımisyomuma) 

Teklif 
2. — Niğde Milletvekili Mevlût Ocaikçiıoğluı 

ile Avmi Kavurmacıoğlu'mun, Niğde illiime bağlı 
Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ille yeniden 
bir di ve dört îiüce kuıruılması hakkımda kamum 
teklifli. (2/573) (İbişleri ve Plân tamfeyonları-
ma) 

Rapor 
3. — ilkokul öğretmenleri ıSağlık ve iç

timai1 Yardam Sandığı hakkındaki 4357 sayılı 
Kamumun 11 ve 14 mcü îmaddeleırimlim daldırıl
ması ve Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve 
(Sosyali Yardımıilaşıma Sandığınım kurulmasına 
dair kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
Karis Üyesli Sürrı Ataüay ve 11 arkada jşının 
Millî Eğitdım Menısıılpları ISosyal ıftülveınlclk Ku-
rumıuı ıkamun telklilfi ve 25 mumlaralı Oe'çıicıil Ko-
imıisyom raporu. (1/582, 2/262) (İS. ISayısı : 431) 
(Dağıtana tarM1 : 25 . 10 . 1971) (iGümdeıma) 

— 696 
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BÎRÎNOI OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Baakanvekili Kemal Ziya öztıürk 

KATİPLER :; Enver Akova (Sivas), Kemanı Aral (Tnııceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 184 ncii Birleşimini açlarımı. 

m — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin yoklama işlemine ka
tılmalarım rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — 'İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'm, 
bâzı işyerlerinde baslıyan ve ba§lıyacağı bildiri
len grevler konusunda gündem dtşı demeci. 

BAŞKAN — İki sayın üye gündem dışı söz 
talep etmişlerdir. Sırasiyle kendilerine söz ve
receğim. Kısa olmasını rica ederim efendim. 

İşyerlerindeki grevlerle ilgili olarak sayın 
Hasan Türkay, buyurunuz efendim. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; üç iş kolunda 
devam eden ve yarın devam etmesi ilân edilen 
grevlerle ilgili görüşlerimi ifade etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Deniz Ulaş - İş Sendikası tarafından başlatı
lan ve evvelâ Sıkıyönetim ve bilâhare de Hükü
met tarafından 29 gün ertelenen grev, bu sabah 
saat 5 de Paşabahçe Şişe - Cam Fabrikasında 
Kristal - îş Sendikası tarafından başlatılan grev, 
yarın sabah saat 6 da SEKA'da, Dalaman'da 
/ve Çaycuma Palbrükalarunıda Selilioz - i§ Senidi-
kası tlariafından başlatılması ilân «dilen grev. 

Görülüyor ki, Türkiye'mizde üç mühim iş 
kolunda ve ekonomik bakımdan etkili olacak iş 
yerlerinde on bine yakın işçi arkadaşımız greve 
iştirak etmiş olacaktır. 

Arkadaşlar, bu sendikaların grevlere gidişi
nin sebebleri^ acaba sendikaların talepleri kar
şısında işverenlerin bu yükü kaldıramamaları 
mıdır, yoksa sendikaların haklı talepleri karşı
sında, işverenlerin sorumsuzluk içinde, sendika 
taleplerine bir çare bulamayışı mıdır? 

Bize gelen haberlere göre, sayın işverenleri
miz, son zamanlarda, sayın Hükümetimizin tu-

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, çalışmalara başlıyo

ruz. 

tum ve davranışlarından cesaret almak suretiy
le, sendikaların karşılarında haklı taleplerini 
dahi yerine getirmemek için birbirleriyle yarış 
etmektedirler. 

Son fiyat artışları karşısında sendikaların 
başvuracağı yegâne kuvvet ve çare grev hakla
rıdır. Bu grev haklarının kullanılmasında, grev
ler ertelenirse, yasaklanırsa, elbette sendikalar 
bu davranışlar karşısında birtakım çarelere 
başvuracaklardır. Son fiyat artışları karşısın
da, hele hükümetler bu fiyat artışlarına sebeb-
olmuşlarsa, elbette W, sendikalar üyelerinin ge
çim şartlarını kolaylaştırmak için grev hakla
rın? kullanacaklardır. 

Şimdi arkadaşlar, hükümetlerin fiyat artış
ların sebebolmaktan mümkün mertebe kaçın
maları lâzımdır. Bilmiyorum haberiniz var mı? 
üç, dört gün evvel ıSümerbank pamuklu mamul
lerine ortalama yüzde 15 nisbetinde zam yapmış
tır. Sümerbankın bütün pamuklu mamullerine 
yüzde 15 zam yapması karşısında özel sektör 
boş durmayacaktır. Sümerbankın gayesi, kuru
luş maksadı, tekstil iş kolunda fiyatların yük
selmesinin önüne geçmektir. Sessizce, sedasızca 
bütün pamuklu mamullarinde yüzde 15 zam 
yapmış olmasının elbette diğer birtakım mamul
lere de etkisi olacaktır. 

Tahmin ediyorum ki^ sayım Hükümetimiz 
son zamanlarda memleketimizi çok mühim ya
bancı kraliçe ve yabancı diplomatların ziyaret 
etmelerinden, bu sendikalarla işverenler arasın
da greve gitmeden, hele hele lokavt kararı al
madan, buna bir hal şekli bulmaya uğraşama-

* C IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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mışlardır. Buna bir ha] şekli bulmaları lâzımdı, 
ama herhalde bu son ziyaretler karşısında sayın 
Hükümetimiz bu meselelere eğilmek imkânını 
bulamadı. 

Ben şimdi sayın Hükümetimizden rica edi
yorum; bu çok mühim iş kollarında ve bu Ra
mazan ayında, bayram üstü onbine yakın içşi 
arkadşımızın grevleri ile ilgili uyuşmazlıklara 
eğilsin ve bir hal şekli arasın. Zannediyorum ki, 
sayın Hükümetimiz bu meselelere eğildiği tak
dirde bir hal şekli bulacaktır. 

Sendikalar ve sendikacılar alâkasızlıktan 
şikâyet etmektedirler. SEKA Genel Müdürü ve 
SEKA Genel Müdürlüğü 8 bin işçinin çalıştığı 
bir işyerinde kalkıyor, lokavt karan alıyor. 

Sendikaların grev hakları olduğu gibi, iş-
verelerin de elbette lokavt hakkı olacaktır; ama 
sayın işverenlerimizin bu lokavt kararlarını kul
lanmaları için, almaları için, biraz dikkatli ol
maları lâzımdır. 

Onun için sayın Hükümetimizden, bu grevle
re bir hal şekli bulması için meselelere eğilmesi
ni rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Turhan Özgöner?. Yok. 
Sunuşlara geçiyoruz. 

2. — Plân Komisyonu Başkanlığının, İzmir 
Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşı
nın, 4837 sayılı İş ve îşçi Bulma -Kurumu Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayı
lı Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifinin komisyonlarına havalesine dair 
tezkeresi (2/403, 3/663) 

BAŞKAN Plân Komisyonu Başkanlığı
nın tezkeresi var, okutuyorum): 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci Görüşmesi Yapılacak îşletf 

Bölümünün 29 ncu sırasında bulunan, izmir 
Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkada
şının, 4837 sayılı îş ve îşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri 'hakkındaki Kanunun 13 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldunlımasına da
ir kanun teklifi, 

Bütçeye yük tahmil edeceğinden, bir kere de 
komisyonumuzda görüşülmesi îçtüzük hükümle
ri cümlesindendir. 

Bu sebeple mezkûr kanun teklifinin komisyo
numuza havalesi için gereğine müsaadelerinizi 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu Başkan V. 
îçel Milletvekili 

Cajvit Gkyayuz 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenlıer.. KaJbul 
edilmiştir efendim. 

3. — Ulaştırma Bakanı Selâhattin Babüroğ-
lu'nun, 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısının havale edil
diği komisyonlardan seçilecek 3 er üyeden kuru-
cak foir Geçici Komisyonda görüşühnesine dair 
önergesi (4/217, 1/528) 

İBAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bakanlığnn tarafından hazırlanan ve yüce 

Meclisin 'Sanayi, Ticaret, Ulaştırma, Gümrük-
Tekel, Maliye ve Plân Komisyonlarına havale 
buyurulmuş olan «3339 sayılı Kanunun yürür
lük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı», 

Hariçten satın alman veya yurt içinde imal 
olunan gemiler için lüzumlu olup yurt içinde 
yapılamıyan ıher türlü aksam, malzeme ve teç
hizatın vesair her nevi gemi alât ve edevatının 
gümrük resminden bağışık olarak ithalini sağ-
Üiajmalkta ve deniz uiaştırmıa hizmetini yürüten 
sektörlerin âcil ihtiyacı yönünden en kısa za
manda kanunlaşması gerekmektedir. 

IBu nedenle; sözü edilen tasarının havale 
buyuruldnğu komisyonlarca seçilecek 3 er üye
den kurulacak geçici bir komisyonda hemen 
incelenmesini ve yüce Mecliste öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini müsaadelerinize ve ten
siplerinize arz ederim. 

Selâhattin. BaMkbğlu 
Ulaştırma Bakanı 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 67'ye 
karşı 89 oyla reddedilmiştir. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Maiye
ti anlaşılmadı galiba. 

•BAŞKAN — Oy verdiniz efendim. «Anlaşıl
madı» olur mu, rica ederim 

— 698 — 
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HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Saym Baş
kan, büe bile sayıda yanlışlık yapıldı. 

BAŞKAN — Tereddüt hâsıl olmadı efen-

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yemden düzenlenmesine dair 
kanun İeklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân 'komis
yonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) (1) 

BAŞKAN — Siyasi Partiler Kanunu üze
rindeki değişiklik teklifinin görüşmesine devam 
edeceğ'iz, saym Bükümet ve saym Komisyon 
yerlerini alsınlar efendim. 

Komisyon ve Hükümet temsil ledilmişlerdir 
©fendim. 

2 nci madde üzerindeki yeterlik önergesini 
tekrar okutuyorum efıemdim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayetini teklif ede

rim. 
Saygılarımla. 

Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz 

BAŞKAN — Yeterlik.. 
(D. P. ısıralarından Konya Milletvekili özer 

Ölçmen, Konya Milletvekili M. Necati Kalaycı-
oğlu, Çorum MilüıetveıkiH İhsan Tombuş, Rize 
Milletvekili Hasan Basri Albayrak ve Manisa 
Milletvekili Vehbi Sınmaz ayağa kalktılar) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Genel Kurulda 
ekseriyet yok, yoklama yapılmasını teklif ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Yoklama istiyorsunuz?. 
Yoklama yapılacaktır efendim. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Biraz 'önce yok

lama yapıldı İSayın Başkan. 
BAŞKAN — Başkanlık Divanınca 5 sayın 

üye tesbit edilmiştir efendim; isim okuyarak 
yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, yoklamada 236 sayın 

üyenin hazır bulunduğu anlaşılmış ve bu suret
le çoğunluğumuzun olduğu tesbit edilmiştir. 

(1) 421 S. Sayılı basmayazı, 3.9. 1971 ta
rihli 161 nci Birleşim tutunağının sonuna eklidir. 

dim. Ben de saydım, saym kâtip üyeler de say
dı, ittifak vardır. Tefhim ettim efen'dim. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Efendim, zap
ta yok olarak geçmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu geçmez beyefen
di. 

Efendim, yeterlik önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler,... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yeterliğini kabul et
tiğiniz 2 nci madde üzerinde 653 değişiklik öner
gesi vardır. Şimdi önergeleri okutuyorum efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 
OKAY (Konya) — Saym Başkan, verilen öner
geler muvacehesinde, yeniden tetkik edilmek 
üzere, kanun teklifinin 2, 3 ve 4 ncü maddeleri
nin önergelerle birlikte Komisyona verilmesini 
talebediyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Ko
misyon 2, 3 ve 4 ncü maddeleri, önergelerle bir
likte istemektedir. Bu, Yüce Heyetinizin tasvi
bine bağlı bir keyfiyettir. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiş ve maddeler, önergelerle birlikte Komis
yona verilmiştir. 

Diğer maddeler, yürürlük maddesi olduğu 
için, tehir ediyoruz. 

2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı 
ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami Tu-
ran'ın, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, Kasta
monu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 arkadaşının, 
bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan müte
vellit idare şahsi haklarının düşürülmesine ilişkin 
kanun teklifi ile Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in, 
beş yıllık erteleme süresi sonunda bâzı orman suç
larının affına ve bunlardan mütevellit idare şah
si haklarının düşürülmesine ilişkin kanun teklifi 
ve Orman ve Adalet komisyonları raporları 
(2/348, 2/518, 2/529) (S. Sayısı: 420) (1) 

BAŞKAN — Orman suçlarının affına dair 
olan teklifin müzakerelerine başlıyoruz. 

(1) 420 S. Sayılı Basmayan 8 . 10 . 1971 ta
rihli 175 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Sayın Komisyonun ve Hükümetin yerlerini 

almalarım rica ediyorum. 
Komisyonu ve Hükümeti temsil edecek sayın 

üye, Genel Kurulumuzda yok mudur efendim? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Evet Sayın Baş
kan, partilere yardım olunca, Hükümet de var, 
Komisyon da var. Orman Kanunu için Hükümet 
de yok, Komisyon da yok. Zapta geçirin bu söy
lediklerimi, bundan evvel söylediklerim geçme
miş. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Müdahale etmeyiniz zapta bu tarzda. 

Komisyonun ve Hükümetin temsil edilmediği 
anlaşıldığı için gündemimizin diğer maddesine 
(«Komisyon burada» sesleri.) 

Hükümet?... 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Hükümet 

temsilcisi de geliyor, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon burada. 
Muhterem arkadaşlarım, 1 nci madde üzerin

deki görüşmeler bitmiş ve bu madde ile ilgili 14 
değişiklik önergesi Komisyona verilmişti. Ko
misyon, önergelerin ışığında yeni bir madde tan
zim etmiştir. Değişik metinde Komisyonun ka
rar nisabını taşıyacak ölçüde imza mevcuttur 
efendim, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan 

mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine 
dair kanun teklifinin 1 nci maddesinin aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini saygı ile 
arz ve teklif ederiz. 
Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu Başkanı 

İstanbul Konya 
ismail Hakkı Tekinel M. Kubilay İmer 

Kırklareli Kars 
Mehmet Atagün Turgut Artaç 

Tokat Sivas 
Osman Hacıbaloğlu Tevfik Koraltan 

içel 
Turhan özgüner 

Madde 1. — A) 1 . 8 . 1971 tarihine kadar, 
6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 76, 109, 
110 ncu maddelerinde yazılı suçlarla, konusu 20 
kentali geçmiyen (20 kental dâhil) odun, 5 ken
tali geçmiyen (5 kental dâhil) kömür, 5 metre-
kübü geçmiyen (5 metreküb dâhil) gayrimamul 

veya 2 metrekübü geçmiyen (2 metreküb dâhil) 
mamul ve yarı mamul emvale ilişkin el konul
muş orman suçları ile, 

B) Devlet ormanları içinde veya orman sı
nırlarına köy ortasından yatay bir hat ile 10 
kilometre mesafede bulunan veya ormanların 
bulundukları ve bu ormanlara bitişik ilçeler için
deki köyleri ile, siinırları ilcinde Devlet onmam 
bulunan ve nüfusu ikitoinltoeşyüızdem (2 500 dâ
hil) aşağı olan kasabalarda oturanlar tarafım
dan bu hudutlar içerisinde, 12 ımetrelküibü gieç-
'mijyen, (12 meltreklüb dahil) gayrimamul veya 
7,2 mletrelkülb (7,2 metreküb dâhil) mamul veya 
yanlmıamjul orman emvali ile ev yapmak sure
tiyle liışllenımliş vie 1 . 8 . 1971 tarihine kadar el 
konulmıulş orman suçlarından dolayı takibaJt 
yapılmaz vie vierillen cezalar infaz olunmaz. 

C) Bu mıadde Ikapsalmına giren suçlarda; 
urmuan idaresinin., 6831 sayılı Onmam Kanunu
nun, 112 ve 113 ncü maddelerine müstenit şahsî 
halkları düşıer. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Söz istiyorum 
efendim. 

IBIAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstabul) — Muhtıerem ar
kadaşlarım, 1 nci maddenin müzakeresinden 
ısıonra, sayın milletvekilleri tarafından takrirler 
verilmiş ve burada okunmuştur. Bu arada, 1 nci 
madde hakkında, Komisyon olarak (biz de iki 
/önerge Itakdim etlmıişjtik. Bu (önergeler oylaın-
maldan evviel Komisyon Sözcüsü tarafımdan niad-
de, önergelerle birlikte ıgeri alınmış ve Komis-
yonuımıuzda yeniden müzakere edilanıesi sağian-
mıışltır. 

önergelerin loylammamaisı sebebiyle, simidi 
takdimi edeceğimiz hukukî sebeplere »istinaden 
bâzı önergelere işltirak edemedik. Oylandıktan 
ısıonra, vereceğiniz (karara gtöre, 1 nci madde
nin yeniden düdenlenmiesi ımümfkıümdür. 

Komisyon olanak vermiş. olduğumuz iki tak
rirden (birisi, Adalet Komisyonu metninin 1 n'ci 
maddesinde, kereslte emvali ile ilgili izahlarda 
«/ve» kelimelerinin yerinte «veya» kelimelerinin 
eklenımesi şeklindedir. 

Yine, 1 nci maddenin (B) bendimde, 12 ımlcîi-
remikâba kadar olan kaçak harcamalarda ya
pılan «ev» den ısıonra, «ahır, amibar, samanlılk 
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ve yayla kulübesi» ibarelerimin haşiv olduğuı 
teıslbiit edindiğimden, bunu madde .metninden 
çıkarfdılk. 

«Ve» kelmesinin, «veya» şekline çevrilme-
ısindn ısefbieibi; yanlış anlamaya meydan verme
mektir* Madde metmıindfe diyoruz ki, «5 ımet-
otıekübü geçmıiyen (5 metreküb dâhil) gayri-
mamul ve 2 metrekübü geçmiyen (2 metreküb 
dâhil) mamul ve yarımıamıul evmale ilişkin el 
konulmuş orman suıçlar.» Şayet burada «ve» 
kalınsa, aynı zatafanıda mamul ve yarımıamul 
ve gayrimlamulün toplamının' nazarı itibara 
alınması mlümkümldür. Bu, Komisyonumulzum 
kaildim aşan bir ibare haline geleceği içindir ki, 
«Ve» kelimelerini «veya» haline getirdik ve ma
mulü de, gayrimiamul ve yaınmamul arasımda^ 
ki sınırı katiyetle çizdik. Tashihatıımızın biri 
buldur. 

(B) fııkrasınlda yazılı, «ev» kelimesinden! 
sonra gelen, «ahır, ambar, samanlık ve yayla 
kulübesi» kelimelerini de çıkarfdıfc. Bu çıkar-
tıışumiiZin sebebi, bu istisnai maddemin tesbiitin-
de, orman idaresinin uygulamış olduğu normlar 
göz önünde tutulmuştur. Yaptığımız inceleme
ye göre, 12 metremikâp gayrimenkul kereste ile 
ev yapılması mümkündür ve ahır, ambar, sa
manlık ve yayla kulübesi için normal normlar 
1 nci maddenin kapsamına giren miktarlardan 
daha azdır. Bu itibarla, yine bir yanlış anlama
ya mahal vermemek için; 12 metremikâp sarfı 
ile ahır, ambar, samanlık ve yayla kulübesi ya
pılması halinde dahi bu maddenin uygulanması 
mümkün görüldüğünden ve esasen bu nitelikte
ki yapılar 1 nci maddenin kapsamına girdiği 
için haşiv telâkki ettik ve madde metninden 
çıkarttık. 

Arkadaşlarımızdan Sayın Türkmenoğlu, Hil
mi İşgüzar, Ahmet Şener, Ömer Buyrukçu, Zeki 
Çeliker müşterek takrirlerinde ve yine Sayın 
Ömer Buyrukçu münferit takririnde bu konu
lardan bâzılarına ilişmiş bulunuyorlardı. Böy
lece müşterek taririn (B) bendindeki kısma 
Komisyonumuz iştirak etmiş oluyor. 

Takdim edilen takrirlerde istenilen husus
lardan hangilerine iştirak etmediğimizi ve gerek
çelerini takdim edeceğim. 

Mehmet Türkmenoğlu ve arkadaşlarının tak
ririnin birimci bölümlünde «5 metremikâp gay-
rimamul emval miktarının 3 metreküb olarak 
değiştirilmesi» istenmektedir. 

Yine Süleyman Mutlu arkadaşımız da buna 
eş bir takrir vermiştir. 

İlk müzakereler sırasında da arz ettiğim gi
bi, Komisyonumuz geçmiş tatbikattan örnek 
alarak bunu normal telâkki etmiş ve affın kap
samına 1 nci madde ile genel olarak; «5 metre
mikâp gayrimamul ve 2 metremikâp mamul 
olarak» kabul etmiştir. Bu, bir takdir işidir .Eğer, 
Yüce Meclis, 5 metremikâp yerine «3 metremi
kâp gayrimamul emval üzerinde işlenmiş suç
ları affediyorum» derse, biz madde metninde 
değişiklik yapabiliriz. Yalnız, 3 metremikâp 
gayrimamul keresteden 2 metremikâp mamul 
veya yan mamul kerestenin çıkmadığı da bu 
işin hesabımı bilenler tarafından! ifade edilmek
tedir. Burada da bir çelişki hâsıl olacaktır. 

ikincisi; yine arkadaşlarımızın bu müşterek 
takrirlerinde ikinci bir bölümde, suçun işlendiği 
yer bakımından mülki sınırlama tarifi yerine; 
Orman Kanununa atıf yapmak ve Orman Kanu-
nunundan ucuz tarife bedeli üzerinden bu gibi 
işlerde kullanılmak üzere orman emvali almak 
hakkına sahibolanlara işaretle yetinmesini iste
mişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu, istisnai bir 
hükümdür. Sadece kanunun tarif ettiği ve ka
nuna istinaden çıkartılmış yönetmelikteki tarifi 
buraya aynen aldık ki, objektif bir durum arz 
etsin. 

Yine, arkadaşlarımız burada: «Bu sınırlama 
içerisinde olup olmadığı hususu orman idaresin
den sorulsun» diyorlar. «Yani, bu maddenin ve 
bendinin uygulanabilmesi için orman idaresinin 
«evet» veya «hayır» şeklinde bir cevabının 
madde metninde yer almasını öngörmektedirler 
ki, biz bunu affı uygulıyacak mahkemeler cani
binden doğru bulmadık. Bu itibarla, bunun ta
rifi Orman Kanununda vardır, Orman Kanunu
nun belli maddelerine istinaden çıkartılmış olan 
yönetmeliklerde vardır, hâkim icabederse mahal
linde keşif de yapabilir. Ancak, affın Meclis
lerden çıktığı şekilde uygulanması böyle temin 
edilebilir. Orman idaresinden sorulma şartını, 
biz affın şartları içinde mütalâa edilmesi ta
raftarı değiliz, bu bakımdan iştirak etmiyoruz. 

Esasen bu değişiklik istemi, sonuç itibariyle 
genellikle bir şey değiştirmiyecek, sadece mad
denin düzenlenme şekline başka bir ibare getir
miş olacaktır, sonucu aynıdır. 
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Şimdi, yine arkadaşlarımızın müşterek tak
rirlerinde; tasarının (C) fıkrası hükümlerine 
istinatla bir değişiklik teklifinde bulunmuşlar
dır. Benim tesbit edebildiğime göre arkadaşla
rımız, tasarının birinci maddesinin (0) fıkra
sından bahsile «Bu madde kapsamına giren 
suçlarda ve emvale el konulmamış hallerde 6831 
sayılı Orman Kanununun 31 nci maddesinden 
faydalananlar, orman tarife bedelinin 1/10 unun, 
sair yerlerde tarife bedelinin ödenmesi şartı ile 
112 ve 113 ncü maddelerine müstenit şahsi hak
ların düşmesini» istemektedirler. 

Bunun mânası şu arkadaşlar: Burada açık
ça ifade edildi; orman emvalinin kanuna aykırı 
bir şekilde bâzı kimseler tarafından kesilmesi, 
haddi zatında Devlet malına karşı işlenmiş bir 
hırsızlık suçu gibi telakki edilebilir. Bu itibar
la ; ormandan hırsızlık yapmış bir kimsenin ce
zasını affedeceğiz; ama ona mükâfaten bir de 
ormandan çıkmış olan emvali iade gibi bir du
rumla karşılaşacağız. Bu, bizim getirmiş oldu
ğumuz prensiplere aykırıdır. Bunun izah tarzı 
budur ve bu sebeple affın yerine getirilebilmesi 
için tarife bedellerinin ödenmesi öngörülmekte
dir. 

Bu hususta karar vermek yetkisi elbette ki 
Yüce Meclisindir. Yalnız, prensip itibariyle bâ
zı hususları açıklamamızda mecburiyet vardır. 

Bu kanunun 1 nci maddesinde iki husus ele 
alınıyor arkadaşlar; 

1. Henüz suç işlenmiştir, takibat safhasın
dadır. Yani, hakkında zabıt tutulmuştur, orman 
işletmesindedir. Orman işletmesinden Cumhuri
yet Savcılığına gitmiştir, Cumhuriyet Savcılı
ğında inceleme yapılmış, mahkemeye intikal et
miştir, mahkemede duruşma başlamıştır, delil
ler kısmen veya tamamen toplanmıştır; fakat 
henüz hüküm verilmemiştir. Affın kapsamında, 
bu gibi hallerde takibat yapılamıyacağı hükmü 
esas alınmaktadır. Bugüne kadar çıkartılmış 
aflarda daima bu prensip madde metinlerine 
oturtulmuştur ve doğrudur. 

2. Hakkında dâva açılmış, mahkûmiyetine 
mütedair hüküm verilmiştir. Burada, kesinleş
miş mahkeme ilâmlariyle karşılaşıyoruz. 

Suç mevzuu emval itibariyle de diğer bir ay
rım. Birinci safhaya atfen söylüyorum, ilk saf
hasındaki emval ya yakalanmıştır, ya yakalan-
mamıştır. Yakalanmıssa, arkadaşlarımın isteğine 
giöre suçu işliyene iade ©dilmesin. Şayet yakalan-

mamışsa, zabıtta tesbit edilen miktarın tarife 
bedeli üzerinden bedelini Devlete veyahut or
man idaresine ödesin, o şartla aftan istifade et
sin. 

Şimdi arkadaşlar; bu birinci kısımda Ana
yasaya aykırı bir düşünce içinde bulunuyoruz, 
bu teklif kabul edildiği takdirde. Af, bu tasarı
daki mânaya göre, bir fiil sonucu hâsıl olan 
suçu ve suçluluğu genel olarak orta yerden kal
dırmakta ve fer'i ve mütemmim neticelerine de 
bunun şümulü vardır. Eğer, Yüce Meclis, «He
nüz mahkeme safhasında olan bir işte yani, he
nüz suçu işliyen kimsenin kesin bir mahkeme 
hükmü ile bu suçu işlediği hakkında hüküm ve
rilmeden önce mevcut emval üzerinde bir tasar
rufta bulunalım.» derse; însan Hakları Beyan
namesine ve Anayasamızın öngördüğü prensip
lere aykırı düşer. 

Bunun mânası şudur arkadaşlar : Vatandaş; 
biz seni, henüz daha suçlu olup olmadığını tes
bit etmeden affediyoruz; ama sen gel peşinen 
suçlu olduğunu kabul et, ondan sonra bu affı 
gerçekleştirelim. Bu, mümkün değildir. Anaya
saya da aykırıdır, insan haklarına da aykırıdır. 
Belki mustar durumda olan orman köylüsünün 
kendisi için bir atıfet telâkki ettiği bu konuda 
suçu kabullenme ve böylece ormandan kesmiş 
olduğu emval yakalanmıssa iade etme gibi bir 
hususa rıza göstermesi mümkündür; fakat in
san haklarına aykırı bir durum arz eder. 

İkinci kısımda arkadaşlarımızın getirmiş ol
duğu teklif tamamen takdirinize bağlıdır. Ke
sinleşmiş bir hüküm vardır orta yerde; bunun 
fer'i ve mütemmim neticelerini affetmiyebilirsi-
niz. Yakalanmıssa bu emval Devlete kalır, be
deli resmen irat kaydedilmemişse yine Devlete 
kalır, emanet hesabında Devlete kalır. Bu tak
dir size aittir. Yalnız, bu halde de arkadaşlar; 
cezanın ve kanunun uygulamasında başka bir 
eşitsizlikle karşı karşıya geliyoruz. 

Bundan evvelki bir oturumda misal takdim 
etmiştim; diyelim ki, bir köyde üç ayrı vatan
daşımız aynı gün aynı tarihte ve bu affın kap
samına girecek tarzda bir suç işledi. Üçü hak
kında da zabıt tutuldu, bunlar mahkemeye sevk 
edildiler. Mahkeme biri hakkındaki kararını 
peşin verdi; müstacelen tetkik etti inceledi ve 
suçlu olduğunu kabul ederek kendisini mah
kûm etti. Bu af kanunu çıkana kadar da mah-
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kemenin vermiş olduğu, kesinleşmiş hükme is
tinaden kendisine verilen hürriyeti bağlayıcı 
ceza infaz edildi. 

Diğer şahıs hakkında veyahut da başkaları 
hakkında mahkeme çeşitli sebeplerden dolayı 
zamanında işini göremedi, hakkında bir kesin 
hüküm veremedi. 

Şu halde; eğer, böyle bir takrir kabul edi
lirse dengesizlik ortaya çıkıyor. Yani birisinde, 
Devlet işini çabuk tutmuştur, süratli olarak işi 
takibetmiş, vatandaşı mahkemede mahkûm et
miştir. Şimdi getirilecek takrir kabul edildiği 
takdirde cezasını çekmiş olan bu zatı, sadece 
mânevi bir durumla karşılaştıracağız ve malını 
da iade etmiyeceğiz. Ama öte tarafta suçu sabit 
olacak ve henüz hükme bağlanmamış bir konu
da kendisi hem hapis cezası yatmıyacak, infaz 
edilmiyecek, hem de malı hakkında, suçun iş
lendiği hakkında kesin bir mahkeme kararı ol
madığı için, iade etmek mecburiyeti hâsıl ola
cak. Böyle bir dengesizliğin bahis mevzuu oldu
ğu Türkiye'mizde gerçekten gayriâdil, eşit ol-
mıyan bir uygulamaya girilmiş olacaktır. 

Bunun prensiplerini takdim ettim, Yüce Mec
lis ne takdir ederse biz olduğu gibi maddeye in
tikal ettiririz, ama bu bakımdan doğru bulmu
yoruz. 

İkincisi; Orman İdaresinin 112 ve 113 ncü 
maddesine mütenit şahsi haklarının düşmesi ko
nusu. 

Arkadaşlar, 
Anayasamız açık ve seçik 36, 37, 38 ve 62 nci 

maddelerle, topyekûn 'orman dışında vazife gö
ren, çalışan, ikamet eden (köylülerimizi nazarı 
itibara almış, 131 nci maddesinde buna zamiane-
ten orman içerisinde bulunan köylülere birta
kım hizmetlerin götürülmesini öngörmüştür. 
Çeşitli zamanlarda orman dışında ikamet eden 
köylülerin mâruz kaldığı sel felâketi, (kuraklık, 
para kıymetindeki bâzı değişiklikler sebebiyle 
hükümetler, zaman zaman bâzı kredileri geniş
letmek, taksitlendirmek gibi Ibîrtakım tedbirler 
almışlar ve bâzı hallerde de terkin kararı ver
mişlerdir. 

Şimdi, 1958 sonesinden bu yana orman köy
lüsü, Anayasamızın eski 131 nci maddesi muva
cehesinde bu yardımların hiçbirini, aşağı - yu
karı, görememiştir. Ama, arkadaşlarımız illâM 
bu paralar veriMn diyorlarsa, bu paraların 

miktarını da ferden izah etmekte fayda görü
yorum. 

Ben diyorum ki; madem ki, Devletin orman 
köylüsüne yapmakla mükellef olduğu bâzı gö
revler vardır ve bu görevlerin yapılmış oldu
ğunu da kabul edemiyoruz, böyle bir af ve atı
fet duygusu kullanılırken, af kapsamındaki ra
kamlar itibariyle malî bir portesi olmıyan bun
ların bedelleri alınmasın, istirdadı yoluna gidil
mesin. 

Tasarının 1 nci maddesinde 20 kentali geç-
miyen (20 kental 'dâhil) odun» diyoruz. Orman 
köylüsü için 20 kental odunun karşılığı, tarife 
bedeline nazaran, Orman Bakanlığı Hukuk Mü
şaviri arkadaşımdan tesbit ettiğim miktarlara 
ve ağaç nevine göre 20 ilâ 30 liradır. 6 metrfc-
mikâp 20 liradan 100 lira eder. Bunu orman 
köylüsü 1/10 tarifeyle ödiyeceğine göre, affın 
kapsamına giren âzami 25 kental Odunda or
man köylüsünden sadece 12 lira 50 kuruş para 
alınacaktır. 12 lira 50 kuruşun alınıp alınmama
sı konusu burada tartışılıyor. Yukarı çıkan mik
tarlar için bir af bahis konusu olmadığına göre, 
zaten mesele yoktur. 

Yine, odundaki durum da aynı şekilde. Odun 
bakımından da kilo 20 ilâ 30 kuruş olarak he
saplanmıştır. Bu af kanunu şayet kabul edilir
se, burada da, âzami hadlere göre, 400 kuruş
tan 1/10 miktar tesbit edildiği zaman, 40 ku
ruşluk bir geri alma bahis konusudur. 

Ben, Yüce Meclisin bu kadar cüzi miktarları 
orman köylüsüne bağışlıyacağı kanısındayım. 
Bunun da büyütülmemesi lâzımdır. Alınması 
mümkündür. Takdir sizindir. Bu bakımdan ko
misyonumuz ilk çalışmalarında buna iştirak et
memiştir, ama şayet aksine karar verirseniz 
maddeyi yeniden düzenlememiz mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi, Hasan Tosyalı arkadaşımızın takriri

ne geliyorum; 1 nci maddeye bir fıkra eklen
mesini istiyor ve «kendi zilyet veya tapulu ara
zisinden yaptığı kesim dolayısiyle yapılan adlî 
takibat durdurulur» şieklinde fıkra eklensin di
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasanın 131 nci (maddesi sarihtir. Orman 

sayılan yerlerde zilyetlik ve zaman aşımı hiç
bir suretle iktisap bahis konusu olamaz. Esasen 
özel mülkiyete giren tapulu bir orman varsa bu 
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kanunun kapsamına girmektedir. IBu itifbarla, 
Anayasanın 131 nci maddesine aykırılık sebe
biyle Sayın Tosyalı'nın İsteğine iştirak edeane-
mişizdir. 

Sayın Vahit Bozatlı arkadaşumız da, <bu 'ta
sarının 1 nci (maddesinin (b) fıkrasına, Türk 
Ceza Kanununun 508 ve 510 ncu (maddelerinin 
de ithal edilmek suretiyle 'affın teminini iste
mektedir. 

IBu kanun teklifinde 'hedef, belli imkânsız
lıklar dolayısiyle orman içerisinde oturan va
tandaşlarımızın İşlediği suçlardır. Türk Ceza 
Kanununun 508 Ve 510 ncu maddesi, «emniyeti 
suiistimal» suçunu teşkil eder. Bu vesileyle bir 
emniyeti suiistimal suçu işlenmişse, teini dü
şüncemizin dışında affa girmemesi lâzımdır. 
Zira, Yüce Meclisler 1961 yılından bu yana yap
mış oldukları çeşitli af kanunlarında esasen 508 
ve 510 ncu maddelerde titizlik (göstermiş ve 
bunların tamamını da affetmiemiştir. Kaldı İki, 
bu af kapsamının zaman itibariyle uzandığı »e-. 
neler göz önünde tutulursa, evvelce çıkartılan 
aflarda bunlar kısmen gerçekleşmiştir. Bu iti
barla, orman ve insan ilişkisi ve orman suçu ile 
alâkası bulunmıyan Türk Ceza Kanununun 508 
ve ©10 ncu maddelerine ilişkin af tekliflerine 
iştirak 'etmiyoruz. 

Yine Sayın Abdullah İzmen, Vedat Âli On
sa! ve Vehbi Eniğiz arkadaşlarımız, vermiş ol
dukları müşterek takrirde, maddenin 1 nci ben
dine «izinli kesim» kelimelerinin ilâvesini iste
mektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biraz evvel de arz ettim, izinli keşlimden 

maksat özel mülkiyet hudutları içerisinde bir 
ormandan kesilen ağaçlar ise, zaten bu kanunun 
gösterdiği sınırlar içerisinde affın- kapsamına 
girmektedir. Miktarlar tuttuğu takdirde - İki, 
onun üzerine çıkmayız biz, çıkmaya da niye
timiz yoktur - istekleri afiim kapsamıı içerisin
dedir. Yeniden «izinli keısiım» tâbirinin, tasları
nım 1 mıcıi ımadde sinin (b) fıkrasına ilâvesine 
lüzum yoktur. Bu sebeple iştirak etmiyoruz, 

Muhterem arkadaşlarım, yine Süleyman 
Mutlu iarkadaşılmıız tasarının 1 mci maddesinin 
(Jb) fıkrasında yazılı, orman içerisinde ve or
mana bitişik yerlerde ikamet eden vaJtandaşla-
rımıızm izin almadan kestikleri orman emvali 
ve ev yapıma hususunda Ifcesbit edilen «12 mlet-

remdıkâp) şeklindeki .miktarın, gayrimiamuller-
de 5 mleifcreımikalba, mamul vte yarı mamuller
de 7,2 den 4 metireımikâba indirilmesini istemek
tedirler. 

Arkadaşlar, biz, istisnai bir hüküm olarak 
vazettiğimiz bu ,1 mci maddenin (b) fıkrasında
ki metinle, orman içerisinde bulunup esasen or-
man idaresine müracaat ettiği takdirde orman 
idaresince teslbit edilmiş ve fennî esaslara göre 
ayrunltıları ile 'belirtilmiş normlarda yazılı mik
tarı buraya aldık. Bu miktar, gayrimamul ola
rak 12 mlötremükâptır, mamul olarak da 7,2 
mdtremikâbolarak tesbit edilmiştir. Şu halde 
arkadaşımızın, mlevcut normun altına düşürten 
teklifi mesnetsiz kalmaktadır. Bu bakımdan 
iştirak etmiyoruz. Yani, 5 mtetrtetmikâp gayri-
ımamıul kereste ile veyahut da 4 metremıikâp mia-
mul keresteyle Orman Kanununun tanıdığı ve 
tesbit ettiği normlara uygun bir evin inşası 
mümkün değildir. O zamlan getirmiş olduğu-
ımulz hükmün espirisi kalmaz. Bu bakıımldan, 
bu miktar indirmesinle iştirak etmiyoruz. 

Sayın Kazova arkadaşımız bir takrir ver
mişler; diyorlar ki; tasarımın 1 nci maddesinin 
(b) fıkrası içerisinde tesbit edilen hudutlar ay
nı kalmak şartı ille, köylerde 2 500 nüfus gibi 
bir tahdit yok, fakat 2 500 ü aşan köylerimiz 
vardır, Bu itibarla ıbıu köylüler bundan istifa
de edecekler midir?.. 

Hatalı bir anlamiadır. Burada köy tâbiri 
vardır, aynen Orman Kanunundan ve bumuMi 
uygulamasını temin eden yönetmelikten ahn-
tmıştır. Bu nüfus tahdidi, sadece belediyeler 
içindir. Köyler, belirtilen sınırlar içerisinde 
olduğu takdirde nüfusu 2 500 den de fazla 
olsıa, bu teklifin 1 nci maddesinin (b) fıkra
sındaki hükümden istifade edeceklerdir. Bu 
itibarla bir muamele yapmaya lüzum yoktur. 

Yine, Sayın Burhanettin Asuîıay ve Sayını 
Hüsamettin Başer arkadaşlarımız, birbirini 
itham eden ve aynı mealde takrirler sunmuş
larıdır. İBu arkadaşlarımız da, belediyeler için 
konulmuş bulunan, yönetmelik ve kanundan al
dığımızı ifade ettiğimiz bu normun dışına taşa
rak, «2 500» şeklimde tesbit edilen nüfûsun da
ha yukarı nüfuslu belediyelere teşmili hulsusu-
nun tekM kapsamına alınmasını istemektedir
ler M, o zaman bizim hedef almış olduğumuz 
orman köylüsü, orman ilerisinde ve ormanın 
bitişiğinde yaşıyan köylü kapsamını aşacaktır, 
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İştirak etmiyoruz. Şehirlere de teşmili lâzım 
gelecek bir hükütoı haline intikal edecektir. 
Böyle bir 'teklif kabul edildiği takdirde hiç şüp
hesiz ıo zaman bu (b) fıkrasını kaldırtmak ve 
ıdoğmldan doğruya 12 meftaemakâba kadar gay-
rimamul kereste için işlenmiş suçları 1 nci m&d-
deye teşmil etmek lâzımıdır. Yani, dolaylı ola
rak 1 nci maddedeki Komisyonunuzun kabul 
etmiş olduğu 5 ımetremikâp giayrimamul kereste 
yerine, 12 metrem'ikâp gayrimamul kerestenin 
af kapsamına allanması mânasını taşımaktadır. 
iştirak etimiyoruiz. 

Yine, Sayın Turhan özgüner arkadaşımızın 
iki takriri var. Bunlardan birisi, «Anayasanın 
131 nci maddesinin 5 nci fıkrasındaki niteliği 
taşıyan yerlerde 10 dönüme kadar açmalar af 
kapsamına alınmalıdır diyor ve açma hakkında 
Hilmi Biçer ve arkadaşlarının da takriri ola
cak. 

Muhterem arkadalşanm, 
Genel müzakere sırasında da, sorulan bir su

al üzerine, arz etmiştim. Açmalarda, biz bir tek 
istisna tanıdık arkadaşlar, ıo da; orman içerisin
de ve ormana yakın yerlerde ikamet edip barı
nan ve maişetini oradan temin eden vatandaşla
rımızdan, açma şeklinde dahi olsa, ev yapmış 
olanları affediyoruz, ama bunun dışında ister 
sulak, ister verimli, ister kurak, ister verimsiz 
bir yerde, gerek kazı yapmak suretiyle, gerekse 
yangın çıkartmak suretiyle yapılmış tarla aç
malarını affın kapsamı 'dışında bıraktık. 

Komisyonda yaptığımız müzakerede bâzı 
arkadaşlarımız ve (özellikle Sayın Turhan Özgü.-
ner, ihya müessesesinin memlekete kazandırdı
ğı birtakım bağ, bahçe, zeytinlik gibi eserler
den bahsettiler. Böyle kazandırılmış eserler var
dır. Ancak, Anayasanın 131 nci maddesi, 5618 
sayılı Kanun, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu ve yine Tapulama Kanununun 37 
nci maddesi; hiçbir şekilde orman hudutları 
içerisinde bulunan bu tür arazinin ister açıla
rak tarla yapılsın üzerine ekin ekilsin, ister 
emek ve para sarfı suretiyle meyvahk, fidanlık, 
zeytinlik haline getirilsin, iktisabı zamanaşımı 
ile iktisabına mani olmaktadır. 

Şayet böyle bir açmayı Komisyonumuz ka
bul edecekse o zaman yine eşitlik prensibine 
avdet etmek mecburiyetindeyiz, dedik. Bir 
adam kendi emeğini, bilgisini ve sermayesini 
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ide koymak suretiyle Devlet ormanının bir kö
şesinde bar nevi açma, işgal mahiyetinde zey
tinlik meydana getirmiş (olabilir, meyva bahçe
si meydana getirmiş olabilir. Yapmış olduğu 
hizmetten (dolayı bunu affedeceksek, böyle bir 
imkânı kullanmaktan mahrum, yani fakir, bil
gisiz, açtıktan sonra ektiği yerden 1 yerine 100, 
200 değil, 1 - 3 misli hububat alabilecek fakir 
orman köylüsünün yapmış olduğu açmayı da 
biz affedelim... Şu halde, eşitliği temin etmek 
istiyorsak açmalarda bu dengeyi kurmak lâ
zım. Siz, açmaları genellikle affın kapsamı dı
şında bıraktık. Takdir Yüce Meclisinizindir. 
Yalnız Sayın Turhan özgüner'in takriri kabul 
edildiği takdirde, biz de ısrar ediyoruz, açma
lar, zengin - fakir ayırımı, sermaye - emek ayı
rımı yapılmaksızın topyekûn uygulanmalıdır. 
Eşitliği bozan bir durum yaratabilir. 

Yalnız, arkadaşımızın buradaki takriri, bu
nu başka türlü bir şekle getirmiştir ve eşitliği 
de biraz sağlar. Uygulama kabiliyeti olmadığı 
için biz iştirak edemiyeceğiz. 

Gerçekten Anayasamızın 131 nci maddesi
nin 5 nci fıkrası, fennen ve ilmen Anayasanın 
kabulünden önce orman vasfını yitirmiş top
rakların tarım arazisine çevrilmesi konusunda 
Devlete, Hükümete ve Parlâmentoya görev ver
miştir. Bu görev bugüne kadar yerine getirile-
mediği içindir ki, hangileri gerçekten açmadır, 
hangileri değildir, hususu anlaşılamamıştır. 

Şayet Hükümetimizin veya arkadaşlarımı
zın getireceği bir kanun teklifiyle, Anayasanın 
131 nci maddesinin 5 nci fıkrasında öngördüğü 
şekilde - ki, sayın arkadaşımız da bu fıkraya 
işaret etmektedir - orman arazisiyle, orman vas
fından kurtulmuş arazinin uygulamaya esas 
tarzda tarifini de kapsıyacak bir kanun kabul 
edildiği takdirde, bu açma şeklinde teoeli eden 
orman suçlarının büyük bir kimsi da affedilmiş 
duruma girecektir. 

Şimdi arkadaşımızın teklifini, 131 nci mad
denin 5 nci fıkrasına istinaden uygulamayı im
kân dahiline sokacak bir kanun getirilmediği 
ve bu tarifin yeterli olmadığı, yani af kanunu
nun uygulamasında yeterli olmadığı için iştirak 
edemiyoruz. Aslında işaret ettikleri husus doğ
rudur, fakat burada henüz tatbik kabiliyeti 
yoktur. 
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Muhterem milletvekilleri, Sayın özgüner ar
kadaşımızın bir teklifi daha var. Diyor M, Mil
let {Meclisi Adalet Komisyonu 1 nci maddesinde 
bu affın 1 . 8 . 1971 tarihine kadar işlenen or
man suçları için geçerli olduğunu kabul etmiş
tir. Bu tarihi 1 . 8 . 1971 yerine, 1 . 10 . 1971 
olarak tesbit edelm. 

Muhterem milletvekilleri, orman içerisinde 
yaşıyan köylümüzün, içinde bulunduğumuz şart
lar dolayısiyle, ormanla olan ilişkileri sizlerce 
malûmdur. 6831 sayılı Kanunun neşrinden evvel 
çıkan ve 6831 sayılı Kanunla da teyidedilen hü
kümlerle ormanların Devletleştirilmesine gidil
diği sırada, orman üzerinde yapılan tahribatı 
hiçbir milletvekilinin unutması mümkün değil
dir. 

Bu itibarla, Millet Meclisi Adalet Komisyonu, 
böyle bir konunun kendisine intikal ettiği gün, 
orman içerisinde bulunan köylüler için bir af 
kanunu çıkacağı ve bunun meriyet tarihinin ne
şir tarihi olacağı düşüncesiyle, affın kapsamı da 
aşağı - yukarı belli olduğundan, bu kapsam içe
risinde kalarak, «orman suçu işlemesin, ormanı 
tahribetmesin, ormanı yakıp yıkmasın» diye, pe
şinen bu hususu tesbit etmiş, basından ve Tür
kiye radyolarından ricada bulunarak halkı uyar
mıştır, « 1 . 8 . 1971 tarihine kadar işlenmiş or
man suçlan affedilecektir, bu itibarla bu tarih
ten sonra yeniden birtakım suçlar işliyerek affe
dileceği düşünülmesin» denmiştir. Gerçekten 
muvaffak da olmuştur. 

Şimdi arkadaşımız, neden 1 . 10 . 1971 tarihi
ni öngörür? Bunu kestirmek mümkün değildir 
ama, biz komisyon olarak, şayet « 1 . 8 . 1971» 
tarihi atılır da yerine «1 . 10 . 1971» tarihi geti
rilir ise sakınca görüyoruz ve İçtüzüğün komis
yonlara vermiş olduğu yetkiler vardır, kanunun 
çıkmamasını, bu değişikliğe tercih ederiz. İşte 
o zaman Meclis töhmet altında kalır. Komisyon 
olarak, böyle bir töhmet altında kalınmasını asla 
muvafık görmüyoruz ve arkadaşımızın, bu affın 
kapsamının, tarih itibariyle ileriye atılması tek
lifinin karşısındayız. 

Maruzatım bundan ibarettir. Zannediyorum 
M, başkaca verilmiş takrir kalmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, bir dakika ayrıl
mayınız, soru var efendim. 

Buyurun Sayın Okyayuz. 
H. CAVİT OKYAYUZ (içel) — Saym Baş

kan, Sayın Komisyon Başkanı, orman açmaları 
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bahsindeki izahatını yaparken, ihya mevzuunu 
bilhassa ifade ve beyan buyurarak, «Hükümet
ten bu istikamette kanun getirilmesi halinde bu 
işte hallolacaktır» buyurdular. 

Bahçe haline getirilmiş, rantabl hale sokul
muş, erozyona karşı tutulmuş, korunmuş, her 
yönden faydalı hale getirilmiş olan portakal bah
çeleri, elma bahçeleri ve sair bahçeler için geti
rilmesine lüzum hâsıl olan kanunun biran önce 
kanuniyet kesbetmesi esasen bekleniyor. Acaba 
Hükümette böyle bir kanun hazırlığı var mıdır, 
bu kanun kısa zamanda Meclise gelecek midir? 
Bu hususun izahını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu, komisyonla ilgili bir soru 
olamaz efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Bilgim var, 
müsaade ederseniz arz edeyim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, konumuzla ilgili de
ğil. 

Buyurun Sayın Kazova, sorunuzu sorunuz 
efendim. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Ko
misyon Başkanı, «2 500 nüfusu olan yerler bu af
tan istifade edecek» buyurdular. Bâzı kasabalar 
var ki, belediye teşkilâtı kurulmuş, belediye teş
kilâtı kurulmadan evvel orman suçları işlenmiş. 
Zaten bu yerlerin bir kısmı, çalılık, fundalık yer
lerdir. Bu şekildeki yerlerde üçbin, dörtbin nü
fuslu köyler var. Belediye teşkilâtı kurulmuş 
ama bunlar orman içindedir. Hattâ bunlar için
de, belediye teşkilâtı kurulmadan önce işlenen 
suçlar da var. Bunlar affa dâhil mi, değil mi? 
Bunların nüfusu 2 500 ü geçkin. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekinel. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Suçun işlen
diği tarihte, nüfusu 2 500 den yukarı da olsa, 
burası köy vasfında ise, suçun işleniş tarihi na
zarı itibara alınacak ve affın kapsamına girecek
tir. Suçun işlendiği tarihte 2 500 nüfustan fazla 
ise affın kapsamı dışında kalacaktır. 

Her özel hal için bir madde metni sevk etme
miz mümkün değildir. Titizlikle durduk, alışıl
mış teamülü ve yerleşmiş kaideyi göz önünde 
tuttuk. Çünkü, o zaman siz bize soracaksınız; 
neden 2 500 nüfus da 2 501 değil? Bunun ceva
bını vermek mümkün değildir. Norm vardır, 
kanuna geçmiş ibaredir, tariftir; ayrıca yönet-
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meliğe geçmiş ibare, tariftir. Bu itibarla, objek
tif kalmayı düşündüğümüz için teklifi bu şekil
de hazırladık, özel haller için maddeye hüküm 
koymamız mümkün değildir ve yanıltmış oluruz. 

BAŞKAN — Komisyona başka soru sormak 
istiyen arkadaşımız var mı efendim? Başka so
ru yok. 

Buyurunuz Sayın Tekinel. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Teşekkür 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın 
Buyrukçu, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÖMER BUYRUK
ÇU (Antalya) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım. 

Komisyonun getirmiş olduğu madde üzerin
de ufak bir noktaya değineceğim. 

Komisyonun getirmiş olduğu 1 nci maddenin 
(b) bendinde «orman sınırlarına köy ortasından 
yatay bir hat ile 10 Km. mesafede bulunan» iba
resi mevcuttur. Bu ibare, Orman Kanununun 31 
nci maddesinden gelmektedir, orman içerisinde 
ve 10 Km. mesafede bulunan köylere zati ihti
yaç hakkı tanıyan maddede, bu ibare aynen 
«Devlet ormanları içinde veya orman hudutları
na köy ortasından ufkî hattı müstakim ile 10 
Km. mesafede bulunan köylere» şeklinde geç
mektedir. Bu af maddesinde de bu tâbir aynen 
alınmıştır. Ancak, bu kanun teklifinde, 10 Km. 
mesafe aynen kaldığı takdirde yarın mahkeme
lerin vereceği bir kararı temyiz eden orman ida
resi, «Bu köy 10 Km. dışında idi, içerisinde sa
yıldı» diyebilir. Savcı bunu temyiz ettiği takdir
de Temyizde bozulur ve bozma kararından son
ra da mahkemeler her köyün 10 Km. mesafe dâ
hilinde mi, değil mi; ufkî mesafe mi, yatay me
safe mi, harita üzerinden, araziden ölçmek, bilir
kişiler tâyin etmek ve saire, büyük kargaşalık
lara sebebolabilir. 

Biz, bu fırkayı getirirken bu şekilde tedvin 
ederken, mahkemelerin bu durumunu nazarı iti
bara almamıştık, «10 Km.» dediğimiz takdirde 
mahkeme bunun 10 Km. de olup olmadığını bi
lirkişilere tâyin ettirmek mecburiyetinde kalır. 
Halbuki bu 10 Km. Orman Kanununun, biraz 
evvel söylediğim gibi, 31 nci maddesinden dola
yı buraya geçmiştir. Bunu böyle diyeceğimize, 
«6831 sayılı Orman Kanununun 31 nci maddesi
ne göre hak sahibi olanlar» dediğimiz takdirde, 

hak sahibi olan köyler bellidir ve bunlar da esa
sen 10 Km. mesafe içerisindedir, mahkemelerin 
bu şekilde ayrıca bunu tesbit külfeti kalmaz. 

Binaenaleyh, arzettiğim sebebler dolayısiyle 
«Orman sınırlarına köy ortasından yatay bir hat 
ile 10 km. mesafede» ibaresi yerine «6831 sayı
lı Orman Kanununun 31 nci maddesine göre 
hak sahibi bulunan veya ormanların bulunduk
ları ve bu ormanlara bitişik ilçeler içerisindeki 
köylelere» diye ibareyi değiştirirsek ilerideki 
büyük- anlaşmazlıklara ve külfetlere meydan 
vermemiş oluruz. 

Şimdi arkadaşlarım^ madde üzerindeki gö
rüşlerimizi ve tekliflerimizi evvelce belirtmiş, 
tadil önergeleri vermiştik, bunlar üzerinde dur-
mıyacağım. Miktarları daha aşağıya indiren tek
liflerimiz vardı, bunu komisyon benimsemedi, 
Yüce Meclisin takdirine kalmış bir husustur, bu
nun üzerinde de ısrar etmiyeceğim. Ancak, 1 nci 
maddenin (o) fıkrası üzerinde tekrar duraca
ğım. Bunun için bir önergem vardı, komisyon 
iltifat etmedi. 

1 nci maddenin (c) fıkrasını, müsaadenizle 
okuyayım: «Bu madde kapsamına giren suçlar
da; orman idaresinin, 6831 sayılı Orman Kanu-, 
nunun 112 ve 113 ncü maddelerine müstenit şah
si hakları düşer.» diyor. Yani, ormandan ka
çakçı tarafından kesilip el konan veya konma
yan malların iadesi mevzuu. Bunun üzerinde 
parti olarak daha evvel görüşlerimizi izhar et
tik, A.P. de bizimle aynı görüşte olduğunu be
yan buyurdu. Hem orman emvalini kesecek, suç 
işleyecek,, bu kanundan istifade etmek suretiyle 
af edilecek, arkasından da bu emvali kaçıran 
kimsenin, orman idaresi tarafından müsadere 
edilmiş olan bu malları kendisine mükâfat ola
rak iade edilecek. 

Biz burada büyük bir adeletsizlik görmekte
yiz. Tasavvur buyurun, suç işlemeyen köylü 
«keşke ben de suç işleseydim de orman idaresin
den şimdi şu malları alsaydım» diyecek. Ayrı
ca, yine diğer maddelerde de gelecek; suç konu
su orman emvali paraya çevrilmiş ise par*, da 
şahsa iade edilecek. Biz bunun adaletsizliği üze
rinde ayrı ayrı durduk. 

Ben, bu önergemde yine İsrar ediyorum, di
yorum ki; «Bu madde kapsamına giren suçlar

da emvale el konulmamış ise, ancak 6831 sayılı 
Orman Kanununun 31 nci maddesinde yazılı em-
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valin 1/10 tarife bedeli» yani, tarife bedeli 25 li
ra olduğuna göre, 2,5 lira... Yani, «buna bir 
meşruiyet kazandıralım ve Devletin malını, or
manlardan kaçırılmış olan malı mükâfat olarak 
vermiyelim^ buna bir esas getirelim» dedik. Ta
bii 1/10 tarife bedeline hak sahibi olan, 10 km. 
içerisinde bulunan köyler için. Diğer köyler ise 
tarife bedelinin tamamını ödemek suretiyle bir 
meşru duruma getireceğiz, bu kaçak emvali, bi
na yapmışsa, ev yapmışsa. 

Orman idaresinin el koymuş olduğu malla
rın ne parası ve ne de emvali şahsa iade edilmi-
miyecek. Bunu daha evvel de söyledim, eğer 
böyle bir yola gidersek bütün kaçakçılar bir 
anıda orman idaresinden alacaklı duruma düşe
cek, orman idarelerinin kapılarını alacak; 
«ben, şu tarihte işlemiş olduğum orman suçuyla 
ilgili şu kadar metreküp keresteyi istiyorum» 
diyecek. Tabiî orman idaresi, depolarına gide
cek, satıldı mı, satılmadı mı, depoda mal aynı 
mı, değil mi; yed-i eminler bu malı tutmuş mu, 
tutmamış mı, kaydetmiş mi, etmemiş nii, diye 
araştıracak. Bu gibi araştırmaları ve karışık
lıklara meydan vermemek için bunların iade 
edilmemesi hakkında bu önergemi vermiş bulu
nuyorum ve bunda ısrar ediyorum. 

Arkadaşlarım, bir önemli hususa değinece
ğim. Tarla açmalariyle ilgili görüşlerimizi daha 
evvel belirtmiştik. Burada arkadaşların ısrarla 
üzerinde durdukları ve biraz evvel soru soran 
arkadaşıma verilen cevaplardan ianladığıma gö
re, on sene evvel, 20 sene evvel üzerinde na
renciye bahçesi yapılmış olan yerler ve diğer 
bağ yapılmış olan yerler bu af kapsamına gir-
miyecekmiş. 

Arkadaşlarım, gene Anayasanın 131 nci mad
desinin 5 nci. fıkrasına dönüyorum. Anayasanın 
131 nci maddesinin 5 nci fıkrası «ilmen, fennen 
bu kanunun neşir tarihinde orman niteliğimi tam 
olarak yitirmiş olan yerler, orman rejimi dışa
rısına çıkarılır» diyor. Bunu, çok kısa za
manda çıkarmak, Meclisin ve bizlerin elinde. 

Size şunu söyliyeyim arkadaşlarım; bundan 
iki, üç ay evvel, belki beş ay evvel vermiş oldu
ğumuz bir kanun teklifinde bu madde aynen, 
uygulama maddesi olarak vardır. Anayasanın 
131 nci maddesinin 5 nci fıkrasında belirtilen 
duruma uygun olan aynı madde, Orman Komis-
yonumuzdadır. Bunu, kısa zamanda Meclise ge
tirmek ve çikarmak bizim elimizdedir, geciktir

mekte bir engelimiz yoktur. Yani, hem bizim 
teklifimiz, hem Hüseyin Özalp arkadaşımızın 
yapmış olduğu Anayasanın 131 nci maddesinin 
5 nci fıkrasına uygun teklifi, Orman Komisyo
nundadır. Bunun Meclise gelmesi bir hafta, iki 
hafta veya bir ay içerisinde mümkündür. 

Burada diyor ki; 
H. CAVİT OKYAYUZ (içel) — Ne vakit 

geldi komisyona Beyefendi? 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Yeni 
geldi ve geçen gün Komisyon, çoğunluk olma
dığı için, toplanamadı. O vesile ile geri kaldı. 
Bunu bizim kısa zamamlda çıkartmamız lâzım
dır ve çıkarılmasının önemi üzerinde de hepimiz 
her konuşmamızda değiniyoruz ve bunu kısa 
zamanda yapabiliriz. 

Kanım odur ki; bu uygulama maddesi veya 
kanunu çıktığı takdirde, bu şekilde bağ, bahçe, 
zeytinlik, narenciye veya Orman Kanununun 
neşri tarihinden evvel orman niteliğini ilmen, 
fennen tam olarak yitirmiş olan yerler, birer 
birer ayıklanıp orman dışına çıkarılabilir. 

Onun için, bunu af kapsamına almakta fay
da yoktur ve şu af çıkarılırken, bu endişede ol
mamız bence yersizdir. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Ne zaman çıka
rılır Sayın Buyrukçu? 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Söyle
dim arkadaşlarım, kısa zamanda çıkarmamız 
mümkündür, bizim elimizdedir. Kanun teklifi 
gelmiştir. MilletvekiBerinin yani, bizlerin ko
misyonda çalışmamıza ve Komisyon maddeyi ka
bul ettiği takdirde - ki, aynen kabul etmek mec
buriyeti, Anayasanın bir âmir hükmüdür - bu
rada bir öncelik önergesi vermek suretiyle, 
kısa zamanda öne alıp, bu kanunu görüşmemiz 
mümkündür. 

Benim görüşlerim bunlardır. Hepinizi saygı 
ile (selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurunuz efen
dim. Süreniz beş dakikadır. 

TURHAN ÖZ&ÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, benim üç tane önergem var, üçünü birleş
tirirsek 15 dakika konuşmam lâzım gelmez mi? 
Her önergem için beşer dakikadan 15 dakika ko
nuşmam gerekmez raıi? 

BAŞKAN — Sayın özgüner, şimdi önergeniz 
için söz verilmiyor; Komisyon yeni bir metin 
getirdiği için onun, üzerinde müzakere açtık, 
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TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkanım, üç tane önergemin her biri için bana 
ayrı ayrı beşer daikka konuşma hakkı tanıyacak 
mısınız? Ben onu anlamak istiyorum. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Onların hepsi 
ayrı ayrı önergeler. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ben ay
rı ayrı üç tane önerge vermiş bulunuyorum. 
Önergelerim üzerinde ayrı ayrı beşer dakika 
konuşmaktansa, üçünü birleştirerek 15 dakika 
konuşmak hakkımdır, diyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi henüz önergelere 
geçmedik, yeni g'elen metin üzerinde müzakere 
açtık. 

' TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Peki 
efendim. Önergelerim üzerinde ayrıca konuşu
rum. 

Sayın arkadaşlarım, arkadaşlarımdan bâzı
ları ile birlikte (Sayın Hilmi Biçer ve Sayın 
Kemal Şensoy ile beraber) bir önerge verdim; 
bir de ayrıca müstakil önerge vermiştim. 

Müstakil olarak verdiğim önergede; «10 dö
nüme kadar olan açmaları affın şümulü içine 
alalım.» demiştim. Sayın Hilmi Biçer ve Sayın 
Kemal Şensoy ile birlikte verdiğimiz önergede 
ise; bilhassa Anayasanın 131 nci maddesinin 
5 nci fıkrasına uygun olarak; «ilmen ve fennen 
ve tamamen orman vasfını kaybettiği anlaşılan 
yerlerden 10 dönüme kadar olan kısmı (Keza 
bunu açmış olanlar için) affın şümulüne girsin.» 
diyoruz. 

Arkadaşlarım, bu 10 dönüm, Anayasanın 
131 nci maddesinin beşinci fıkrası nazara alınır
sa ; bahçe, bağ ve zeytinlikten ibaret 10 dönüm
dür. 

Şimdi, neden bunlar affedilmelidir, onu arz 
edeceğim. 

Arkadaşlarım, eğer bu açmayı yapanı affet
mezsek biz neyi affediyoruz? Biz, ağaç keseni, 
yani ormancının dili ile ağaç katilini affediyo
ruz. E, bunu affediyoruz da, orman örtüsünü 
kaldırıp, onun yerine döviz getiren yeni bir örtü 
teşkil edeni affetmiyoruz. Nedir bu örtü? Be
nim bölgem, olan Akdeniz sahilinde narenciye, 
Karadeniz sahilinde fındık, diğer yerlerde bağ 
veya zeytinliktir. 

Arkadaşlarım, (adam ağaç kesmiş de olsa 
yerime yeni bür lağaç türü igetirmiş. (Ne yapmış? 
Narenciye bahçesi yapmış, fındıklık yapmış, 
zeytinliği ilhya etmiş. Diğer ağacı kesen ajffedi

lirken bu (affedilmez ise, 'hakikaten Pounun se
bebini anlamak tmümkün değildir. Bdr ölçüde 
ormancıların, senelerce ıçıkan af kanunlarında 
bunu ıgeitİTimeımiş olmalarını, komisyonda esas 
kabul ettiler. Ben, ormancıların, (hakikaten me
seleye ciddî eğilmeyip, tutulan zabıtları ciddî 
kabul etmeleri ve bunda muvaffak olmaları 
şeklinde bu durumu tesmiye edebiliyorum. 
Çünkü, (bir (bakıma Iher çıkan Orman suçlarının 
affı kanununda ormancı dile bunun tatbikatçısı 
olan hukukçu, bir nevi kavga îhalimdedir. Biz, 
sahte tutulan 'zabıtların ıçoğuma inanmayız, ken
dileri külliyen inanırlar ve (sahte zabıtlarla 
mahkûm olanların, ^hakikaten bir mağduriyete 
mâruz kaldıklarını iddia ederiz. Adlî hata var
dır bunda. «Zabıtlar, aksi sabit oluncaya ka
dar uyulması (gerekli Ihücceitlerdir». diyenlere 
karşı bu böyledir ama; «Bunun aksinin ispat 
edilebilmesi için imkân verin» deriz, 'mahkeme
ler Ibunu laiksi sabit olmıyan Ihüccetlerden kabul 
ederek, ımünakaşasız, o sahte zabıtlarla adam 
mahkûm ederler. 

Arkadaşlarım, 'tatbikatı' bilen biz, bir aftan 
yanayız. Ama bu affı (Şu beş dakika içinde 
şüphesiz sıöyliyebileceğim şu:) nerede başlatıp, 
nerede bitirelim? Affa hep inanıyoruz. Ama, 
gelfyoruz bir yerde, lesas affedilmesi lâzımge-
lenlerin arasımda sayılması igereken, bahçe yap
mış, bağ yapmış, keza fındıklık yapmış, zeytin
liği İhya etmiş, yaprağı dökülmiyen (kızıl çamın 
yerine, sarı çamın yerine narenciye dikmiş, ye
tiştirmiş olanı, döviz igetireni affetmiyoruz, 
ağaç kesemi affediyoruz. iGeçen oturumda söy
ledim; kızıl içam ve sarı çamın odunu da kö
mürü de Ihiçbir şeye yaramaz. Tırnağı ile sök
müş araziyi, (eğer narenciye balhçesi yapmış ise, 
memlekete birşey kazandırmış. Neden affetme
yiz bumu? Neden affetmeyiz bunu, bunun sebe
bini bana bir ormancı izah etsin, neden affet
meyiz? Neyi affediyoruz? iOrmancı arkadaşla
rıma soruyorum; ağaç keseni affediyoruz. Ağaç 
kesmiş ama, yerime narenciye yapmış olanı ne
den affetmiyoruz? İskenderun'dan Muğla'ya ka
dar en azından benim ıtesbit edebildiğim sa-
hiildem itibaren 20 IKm. lik bir şeridi nazarı iti
bara alımız; burası şüphesiz narenciye ormanı 
şeridi olmalıdır ve \oldu, oluyor. Affetseniz de 
oluyor, af f etmeseniz de oluyor. 

Şimdi, affettiklerinizin yanında bunlar af-
fedilmiyecek ise, kavga ^&ae devam edecek. 

file:///oldu
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Demin bir arkadaşım deldi; 1131 nci maddenin 
tadilinden sonra, 131 nci maddenin 6 nci fık
rası İle artık onu öngören kanun geliyor. Ne 
zaman? Atı lalan tîisküdarı geçecek.. Yani biz, 
131 nci maddenin 15 inci fıkrasına ve \Anayasa'-
ya uygun olarak 'Orman Komisyonundan bür ta
sarı geçecek, gelecek Adalet Komisyonuna, ge
lecek Meclüse, gelecek iSenatoya ve bir kanun 
çıkacak. Ne zaman çıkar? Ne kadar süratli çı
karsa, çıksın, bir seneden evvel çıkmaz. Diye
lim ki, altı ay içinde (çıktı, fakat altı ay İçinde 
narenciye bahçesi yapmış, fındıklık yapmış, 
zeytinlik yapmış lolanları mahkum edeceksiniz, 
cezayı infaz edeceksiniz, adam hapisten çıka
cak, ondan sonra af çıkacak. Gereğine inanı
yor musunuz affetmenin? inanıyor iseniz, ne
den o kanunu bekliyelim? Eğer bu düzen için
de bu köylünün bütün günahı, orman içindeki 
bir köyde doğmaktan litoareıbsıe, rızkını tenin 
etmek 'için ormanı kesmiş ıama, yerine ağaç dik
miş dişe, bunu laffede'lim arkadaşlarım. 

İki önergemden bir tanesinde; mücerret 10 
dönümü affı ışümulü içine .sokalım diyordum. 
Onu geri alıyorum. Çünkü, Komisyon Başkanı
nın söylediğine liştaırak ediyorum. Bir bakıma, 
sadece Itarla açmış olmayı affetmiyelim. Ama, 
«ayın Komisyon (Başkanı diyor kij; «gelin ada
leti, eşitliği ısağlamıak İçin onu da affedelim» 
Arkadaşlarım o da affın şümulüne girse, ben 
buna taraftarım. Ancak, Yüce Meclisde yaptı
ğım İstişarelerden ©dindiğim kanaate göre, aç
manın ancak bahçe yapmış olanını affetmeye 
taraftar Yüce Meclisin üyeleri. Yoksa hakika
ten rızkım temin etmek için, ıama hassaten rız
kını temin etmek için, açma yapmış, (kültür 
arazisi yapmış ve buna devam etmekte olanla
rın tümünü, şüphesiz affetmek isabetli olur. 
Yoksa bu balhıçe yapmış, imkânları çoktur, zen
gindir de onun dlçin yapmış mesele o değil. Be
nim bölgemde, fakir kişi tırnağı ile sökerek 
o kızıl ormanı veya sarı «çam ormanını kazı
yarak bahçe yapıyor. Ne zorluklarla yapıyor; 
mahkûmiyetleri ıgöze alarak, sahte zabıtları gö
ze alarak ve bütün bu kahrı göze alarak yapı
yor. IBunun zenginlikle ilgisi yok arkadaşla
rım. (Bunu Ihakikaten taltif etmek lâzımlgeldir-
ken ona affı lâyık görmezsek bu, hakikaten 
isabetli olmaz ve bir ölçüde hukuku incitir. 

'Geliniz affı (çıkarırken, yarım - yamalak, 
bölük - pörçük değil, affın şümulüne şu açma

nın, Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci fık
rasında öngördüğü, ilmen ve fennen kültür ara
zisi; olduğu anlaşılan kısımdan 10 ar dönümünü 
hiç olmazsa, rızkını teımin edecek miktar döviz 
temin eden arazi üzerinde laffı mümkün kılalım 
arkadaşlarım. 

Bunu böylece belirtir, Yüce Kurula saygı
lar sunarım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI SSMA-
ÎL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Kısa bir 
maruzatta bulunacağım lef endim, müsaade eder
deniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU (BAŞKANI MfA-

ÎL (HAKKI THKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem ımileıtvekili arkadaşlarım; 

ISaym 'Buyrukçu, tasarının 1 nci maddesi
nin (b) fıkrasında istisnaî hüküm olarak koy
duğumuz, ev yapımına ilişkin maddenin hudut
larının sınırlanmasında; «lOrman (Kanununun 
31 ci maddesine atıf yapmak yeterlidir. Aksi 
halde mahkemeler uygulamada lüzumsuz ke
şif kararı verebilirler ve orman idaresi de ve
rilen bu afla düşme kararlarını temyüz ettiği 
takdirde, Yargıtay da bunları bozar. Bu iti
barla, atıf yapmak kâfidir», derler. 

Bu bir görüştür, fakat geçerli değildir. Çün
kü, biz Ihassaten şuna dikkat ettik: Alışılmış, 
kanun metnine ıgirmiş, uygulanan yönetmelik
lere girmiş tarifleri olduğu gibi buraya alırsak, 
uygulamada kolaylık olur. Bu itibarla, madde 
metnine getrimiş olduğumuz tarif, tamamen 
kanunun 31, 32 ve Ihattâ 33 ncü maddesiyle 6831 
sayılı Orman (Kanununun 35 noi maddesinin 
uygulama şekli Ihakkındaki yönetmeliğin 1 nci 
maddesine uygundur ve harfiyen aynı ibareleri 
ifade eder. 

Şimdi uygulamada hâkim ne yapacaktır? 
Arkadaşımızın dediği ığibi mi olacaktır? 

Şayet 'arkadaşımızın vermiş (olduğu takrir 
kabul edilirse, bu hudutların ısınırlarının, orman 
idaresinden sorulması şartı (gerçekleşirse, or
man idaresinin izni olmaksızın suç işlemiş va
tandaşları aftan istifade ettirmek kolay kolay 
mümkün olmaz. 

Uzun villadan beri çekmiş olduğumuz sı
kıntılardan (biri ve Yüce (Mecliste çeşitli sebep
lerle söz alan miltet^ekillerinin dile getirdikleri 
konulardan biri; gerek sorman içerisinde bulu
nan arazinin lorman olup dolmadığı konusunda 
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dönüp dolaşıp, dönüp dolaşıp mahkemelerin or
man Ibakım memurunun vermiş olduğu (beyana
ta istinaden muamele yapmaları olmuştur. Şim
di, (hukuktaki tatbikatında görülen ibu 'aksak
lığı, iarkadiaşımın takririne (koymuş olduğu Or
man idaresinden sorma şartiyle birleştirirsek, 
(bu Af (Kanununun uygulamasında Orman ida
resinin evet dediği kimseler affolunur, hayır 
dediği kimseler affa uğramaz. Böyle izne mu
allâk 'bir uygulama sonucunu doğuracak tek
life Ibu bakımdan iştirak etmiyoruz. 

(Hâkim ne yapacak? (Haddizatında bu (bölge
lerin (haritaları Orman idaresinde vardır. Or
man idaresinden yine soracaktır ve bu istisnai 
suçtur; Türkiye 1de ıev yapan kaç tane köylü 
olduğunu, kaç tane dâva olduğunu da bilmiyo
ruz, ama miktarının gayet az olacağını düşü
nüyoruz. ISadece Ibu maddenin bu fıkrasına 
mahsus olan Ibu uygulamada, Orman idaresin
de mevcut haritalar ve tesibit edilen kanuna uy-
ıgun, yönetmeliğe uygun sınırlamalara göre suç 
yerinin bu hudutlar dâhilinde kalıp kalmadığı
nı soracaktır. (Eğer mutabakat varsa mesele 
yok. TYfoıtalbakat olmadığı takdirde, yani Or
man idaresinin (hatalı bir (beyanda bulunduğu 
sanık tarafından iddia edildiği takdirde elbet-
teki hâkim keşfe gider ve gerçekten hunun 
affa girip 'girmediği hususunu araştırır, ondan 
sonra da (aftan istifade (edip etmediği hakkında 
karar verir. 

Bu itibarla, (Sayın Buyrukçu'nun bu beyanı
na iştirak etmiyor ve maddeye vuzuh vermek 
üzere kanundaki metnin, tarifin burada kalma
sını uygun mütalâa (ediyoruz. 

iSonuç itdJbariyle, orman bakım memurunun 
beyanına girecek tarzda af uygulamasının ile
ride döz (edilmemesi lâzımgeldiği Ikanısındayız. 

(Sayın Turhan özgüner arkadaşımla muta
bık kalmadığım bir hususu izah 'etmiştim. Ana
yasanın 131 nci maddesinin (5 nci fıkrasında 
yazılı ilmen ve fennen orman vasfından çıkmış 
bulunan yerleri tefrik edilmesi ve (bunun tari
finin yapılması suretiyle İlâve (edilecek bir met
nin uygulamada (geçerli olduğunu kabul etmek 
mümkündür. Anayasamızın 131 nci ımaddesin-
deki hükmü, ıaf kanunu içerisine koymak, (affın 
uygulanması için yeter (bir sebep ve uygun fbir 
tarif olarak gözükmez. Uygulama ikanunu 
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çıkmadan, affa konu olan yer neresidir biline
mez ve bu yolda bir ıaf tatbikatı da ölü doğmuş 
olur. 

Onun için yine (ben ide huzurunuzda sayın 
hükümetten ve teklifi getirmiş «olan 'arkadaşla
rımdan istirham ediyorum; Anayasanın buyru
ğu olan tarım arazisinin ve tahvili mümkün or
man arazisinin tefrikine dair [kanunu biran ev
vel Meclislerimizden geçirelim, tarif ortaya çık
sın ve uygulama kendiliğinden teşekkül etsin. 
(Sadece Anayasa metnini buraya koymak, af 
ikanunu tatbikatında, affa mâruz kalan yerin 
neresi olduğunu ıtesbit etmek bakımından müm
kün değildir, işlemez Ibir hüküm getiririz kanı
sındayım. Benim mâruzâtım bu 'kadar. 

Saygılar sunarım efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — 'Sayın Baş

kan, grup adına söz işitiyorum. 
BAŞKAN — (Buyurunuz efendim. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Ben da

ha (evvel söz istemiştim. 
BAŞKAN — Benden mi efendim? 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Evet. 
BAŞKAN — Affedersiniz, hiç farkında de

ğilim, kaydedeyim (efendim. Ayrıca, grup adına 
da istendiği için zaten tekaddünı edecektir. 

'Buyurun efendim. 
ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA İH

SAN (ATAÖV (Antalya) — iSaym (Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

(BAŞKAN — Sayın Ataöv, Ibir dakika grup 
adma sözcü olduğunuz belirtilmemiş ide. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Grup adına 
bu konu üzerinde devamlı ben konuşuyorum; 
geçen sefer de ben [konuştum. 

BAŞKAN — Hayır, yani (belirtilmiş mi onu 
sormak istedim. 

Buyurunuz. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Komisyonun, önergeleri inceliyerek getirmiş 

olduğu metin, bundan önceki müzakerelerdeki 
birçok endişemizi ortadan kaldırmaktadır. An
cak,' (burada üzerinde duracağımız husus, her 
nedense her arkadaşımızın 6831 sayılı Kanunun 
ilgili maddesini Meclislerin bugüne kadar Ana
yasaya, göre değiştkimediği gerekçesine dayan
maktadır. Şimdi, bu husustaki teklif, bundan 
önceki Hükümet tarafından Yüce Meclise veril
miş idi, Şimdiki hükümet bu teklifi geriye aldı; 
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yeniden hazırlamışlar, zannediyorum yakında 
MedMse gelecekmiş. Bu arada, bendeniz bir ka
nun teklifini Anayasanın emrettiği ve Yüce 
Meclîsin şimdiye kadar çıkarması gerekli olan 
teklifi Riyasete sunmuş bulunuyorum; Orman 
komisyonundadır. 

Şimdi, orman köylüsünün büyiülk bir derdi
ni, çıkacak olan Ibu kanuna bıraktığımız zaman, 
asgari bunun tatbikatı, benim teklifim kabul 
edilirse, beş sene sonra netice verir1; beş sene, 
hattâ altı sene sonra. Zira, bu konuda yapmış 
olduğumuz telklifte «Kanun çıktiktan sonra il
men ve fennen, 15 . 10 . 1961 tarihinde ilmen 
ve fennen orman vasfını kaybetmiş olan yerler» 
deniyor. Bunu kim tesbit edıeoek? bakanlık yet
kili komisyonları tesbit edecek. Bu husus bütün 
Türkiye'de ne kadaır1 zamanda tesbit edilecek? 
Ben teklif imide «Bes yılda tesbit edilir» dedim. 
Şayet Meclislerde kabul edilirse beş yılda tes
bit edilecek, beş yıldan sonra da orman olma
yan yerler, yani bu suçu işüeımiş olan veyafhut 
ta açmayı yapmış olan, bahçeyi yapmış olan 
insanlar mahkemelerden kurtulacaklar, idare 
bunu beş senede neticeye bağlıyacak mı? O da 
ayın bir mesele. 'Türkiye'de bağlayabilir mi, ya
ni bir kararla sonuca varabilir mi, bu da ayrı 
bir mesele. Benim tahminim şu: Bu biraz zor, 
ama biz bunu beş senle diye teklif ederken, 
arkadaşlarımızın Mecliste, «Bu kanun bitran 
evvel çıkmalı, biran evvel çıkmalı» diye ısrar
larını nazara alarak Türkiye'de tatbik edilebi
lecek en kısa zamanı beş sene olarak mütalâa 
ettik. Şimdi, Orman Komisyonunda bundan ön
ceki toplantıda çoğunluk olmadı, komisyon üye
leri gelmediler. Yüce Meclisin hassasiyetini na-
zaıra alan komisyon üyeleri şayet Orman komis
yonunun toplantısına gidecek olurlarsa, bu 
teklif süratle Orman komisyonundan geçer, 
Bütçe Plân Komisyonumuzdan da geçiririz ve 
Yüce heyetinize getiririz. O zaman meselenin 
çok büyük .kısmı halledilecektir, fakat şimdi 
önümüze gelen maddede elbetteki bazı sıkıntıilar 
var. Bu sıkıritıliara çeşitli nedenlerle, Anayasa
nın bariz maddelerine göre de ortadan kaldır
mak imkânı olmuyor. Yalnız bir hususta sayın 
Komisyon Başkanımız, «Tesbitler yapılırken 
köy merkezinden on kilometre yatay bir çizgi 
üzerindeki saha» diyor. 

iSevgili arkadaşlarım; 
Bugün ormaniçi köylerinde öyle köy merkez-

lerti var ki, bu on kilomletre köyün evlerinin 
oturduğu yeri ancak kapsar. Yani, köy o kap
sar. Yani, köy o kadar dağınıktır ki, bu da
ğınıklık içerisinde köyün evlerinin kaplamış 
olduğu saha 10 Mlometrıeyi ancak işgal eder. 
Bu kadar dağınık oturmuş köylerimiz vardır. 
Bu balkımdan, yani «köy merkezimden on kilo
metre» tâbiri bize bâzı yerlerde eşitliği sağla-
mıyacalktır; köylerimizin topluluk ve dağınık
lığına göre. Bu hususta Komisyonun görüşüne 
ben kaitıliyorulm. Komisyonun görüşüne göre, 
ışayet bu meseleyi biz ormancıya soracak olur
sak, (ki, komisyon da aynı kanaattedir ve ben
den önceki beyanında bunu ifade etmiştir) Or
man İdaresini soracak olursak o zaman bu 
meselenin altından kalkamayız. Zaten bugün 
Türkiye'de ne çıkıyorsa mahkemelerin takdir 
hakkını kullanamamasından ve dâvayı orman 
maldır değil midir diye ormancıya sormasından 
(doğmaktadır. Bir hâkim ariaziye gidiyor, görü
yor orasının onman olmadığını, orada fıstık 
ekildiğini, bir taban ovası olduğunu görüyor, 
ama «'tahdidin içindedir» dediği için, Orman 
İdaresi, orasını orımıan sınırlarının içi müJbalâa 
etmlek suretiyle fıistık tarlasından dolayı vatan
daşa ceza veriyor, ceza vermeye mecbur kalıyor. 
Hâkime sorduğumuz zaman, «Hâkim bey bu 
nasıl oluyor» diye, «Orman idaresi bana or
mandır diyor, bıeoıim takdir hakkım yok» di
yor. Böyle bir tatbikat Türkiye 1de varken, 
yeniden burası köye ne kadar mesafededir, ha
kikaten öyle ımiıdri, bilirkişi kim olsun gibi Or
man idaresine sual sormak ve Onman idaresi
nin vereceği cevaba göre viaiteındaşlan mahkûm 
etmek katiyen doğru değildir. Madem ki bir 
adalet vardıır, bu meseleyi adalete tevdi edip, 
hâkimin takdirine bırakmak lâzımdır. Hâki
mini takdirini ide (kendi baışına onmanın aleyhi
ne kuManmaması için böylle bir ölçüyü vazlet-
ımek lâzımıdır. Bu ölçüde, yalnız köyün dağı
nıklık ve topluluğuna göre bir sınır içerisinde, 
yani bir nftsibet içerisinde bulunmalıdır. 

Muhtenem arkadaşlarım; 
Bu orman affı meselesi, biliyorsunuz vatan-

daşılajra önceden vadedilmüş bir meseledir. Bü
tün suçlan affediyoruz. Bu itibarla bütün suç
lan affettiğimiz yerde Anayasaya göre orman 
köylüsünü affedemiyoruz. Halbuki şuraida 
elimde bir fo&llge var, bu belgede diyor M; 
«Türk toplumunda bugüne kadar işlenen suçla-
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nn büyük çoğunluğumun düzen bozukluğundan, 
düzenideki adaletsizlikten, insanla çevre, in
sanla /toplum, inısanla Devlet arasındaki ya
bancılaşmalardan veya düşünce özgürlüğünü 
kısıcı yasalardan ileri geldiği göz önünde tutu
larak düzenin doğurduğu suçlar için bir genel 
af çıkartfacaktıır» diyor. Simidi, bu genel affı 
heyan eden siyasi teşekküller hiçjbir aaman, or
mandaki açmayı veyahut da orman suçlarının 
mikltarını tahdit etmemiştir. Madem ki, ormanı 
ilci köylüsü halen yaşadığı ve kendisinle zor 
gelen ıdıüızenin icaplarından, Devletle münase-
betlerhııden dolayı bu suçu işlemiştir, madem 
İki, orman köylüsü kılt - kanaat geçinememiş, 
onmanın kenarında bir zeyftinlik yapmış, bir na
renciye yapmış, bir bahçe yapmış o şartlardan 
Idoîayı bu suçu işlemiştir; işlte bu suçları af
fedeceğiz 'demişiz buraya gelirken. Şimdi, itoöy-
le dediğimize göre, o sözümüzü nakzeden bir 
dlavranışın içine girmeden, buraıda o şartların 
icabı olan suçların affedilmesi ve bu onmam, af
fının da sık ısı)k getirilmemesi ve getirilen or* 
man affının kapsayıcı ve kesin olması lâzım
dır. 

Şimdi, Komisyonun getirdiği af tasamsı 
Anayasa ölçüleri içerisinde tutulmuş ve Anaya
sanın «Orman hudutlarını daraltmayınız» diye 
hükmünü savunmuş, ama yine Anayasanın, va
tandaşla hak olarak bahşettiği orman vasfını 
ilmen ve fennen ıkayfbetmiş arazilerin onmam ola-
cmıyacağı taülkmlünü de Yüce Meclislerin kusu
rundan dolayı, hepimizin kusurundan dolayı 
vatandaşın amuızuna olduğu gibi bırakmış bu
lunuyoruz. Bunun bir orta yolunu bulmak lâ
zımı. Açmalarda, üzerinde ev bulunan açma
ların affın şümullüne aldığına göre, Turhan öz-
güner arkadaşımızın (biraz evvel yaptığı savun
maya, Hillmd Biçer arkadaşımızın verdiği öner
geye katılmamak miülmkün değil. Çünkü, or
manın tarifine göre ormancı ormanı iyi biliyor. 
Ormandan açma yapılmış. Ne yapılmış Fun
dalık kesilmiş, Zeytinlik yapılmış. Yani, bunu 
aslında açma saymamak lazım. Ne yapılmış? 
YaJbani zeytinlik temizlenmiş, erozyona mâni 
olsun diye zeytinlerin dibine temeller yapıl
mış taşItan, bu suretle toprak kayması önlenmiş 
ve üzerinden zeytin alınmış. Zeytinyağının şu 
fiyatta olduğu bir devrede, vatandaşın yaîbanî 
zeytini aşılı zeytin haline getirip de millî geli
re katkıda bulunmak suretiyle yine toprağın 

üstümü kapalı bırakması şartiyle yapmış olduğu 
açmayı, orman katliamı olarak mütalâa etmek 
mümkün değildir. Çitlembik ağacı da böyle
dir, narenciye de böyledir. 

özgüner arkadaşım gayet haklıdır, özgü
ner arkadaşımın söylediği gibi, Hatay'dan tu
tunuz bugün Marmaris'e kadar o saha narenci
ye ormanı olmaktadır. Narenciye ormanı nere
de oluyor Narenciye dağın başımda olmaz, 
Akdenizin kıyısındaki taban arazide ota*. Bu 
taban arazinin orman olacağını kabul etmlek 
ve bu narenciye bahçelerini yapmış olan insan
ları affın kapsamı dışında tutmak, aslında Ana
yasanın o âmir hükmüne göre ilmen orman vas
fını kaybetmiş olan yerlerden dolayı vatanda
şı suçlamak demektir. Bu tip 'açmalara aslında 
açma demiyeceğiz. Bu açmalar ağaç türünü 
değiştiriyor, yani orman vasfım muhaf!aza edi
yor, orman sınırlarını daraltmıyor, ağaç türü
nü değiştiriyor; çitlenbdk ağacını fıstık ağacı 
yapıyor, yaîbanî zeytini aşılı zeytin yapıyor, 
çalılığı narenciye (bahçesi yapıyor. Bu suretle, 
yani ağaç türünü değiştirtmek suretiyle vatan
daş millî gelire katkıda Ibulunan, kendisini ge
çim sıkıntısından kurtaran yepyeni bir hizmet 
yapıyor. Şimdi bu hizmeti yapan köylü, bu 
affın kapsamı dışındadır. Ama benim biraz ev
vel söylediğim ve Komisyonun da hâlâ ısrar et
tiği - Komisyon Başkanı arkadaşım da söyledi -
affın genelliği, affın «eşitliği, adaletin eşitliği 
gibi prensipler içerisinde 'bâzı suçlar affedil-
yor. Bundan evvelki ölçüler öyle imiş, Ormlan 
Kanunu ve yönetmeliklerde bu hükümler var
mış. 

Tabiî Komisyonun getirmiş olduğu fbu mad
deye aslımda katılıyorum. Ama bu maddeye 
Sayın Hilmi Biçer ve Sayın Turhan özgüner 
arkadaşımın önergelerindeki hususu ilâve edi
yorum. Bu ilâveyi şunun için yapıyorum: 
Yani, ormanı sökme (açma değil) ormanın mt-
isini değişitirme durumu var. O da orman, hu1 

da ormandır. Tarife göre, o da ağaç, bu da 
ağaçtır. Yalnız Turhan özgüner arkadaşım be
yanda bulunurken, «kızılçamları sökerek naren
ciye yapıyoruz» dedi ki, o öyle değildir, Tur
han özgüner arkadaşımın söylediği tarif o şe
kilde değildir. Haltta Turhan özgüner arkada
şımın beyanı, yani «kızılcamın yerine narenci
ye dikiyoruz» beyanı daha zor mânadadır. As
lında Mersin'de olsun, bizim civanmıızda ol>-
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sun, kıizılçam sökülerek narenciye yapılmıyor. 
O sahildeki çalılar, «makilik, fundalık» dediği
miz ıs ahdideki- çalılar siöküllerek narenciye yapı-
lıyior. Düşününüz, böyle bir çalı, fundalık, 
pırnal ağacı... Bir pırına! ağacı mı onmama gi-
rer, yoksa 3 meJtre boyunda, ımeyva veren na
renciye ağacı mı ormana güler? Bunu mütalâa 
etmek lâzım. Yahut da servilik yapmış, keres
tesinden faydalanıyor. O çalılar mı ormanca 
daiha mükemmeldir, yoksa diktiği servi bahçe
leri mi orman için daha elverişlidir? Elıbetteki 
iservi (bahçeleri kereste yapmak, sanayide kul
lanılmak Ve a'mlbalâjda kullanmak yönünden 
(daha elverişli olmaktadır. 

Bu baıkıımdan, açmayı tarif ederken, «Aç
ıma» (tâbirini kullanırken Sayın Komisyon Baş
kanı haklı olarak /beyan etti ve «Diğer acıma
lara da eşitliği .sağlamak bakımından Yüce Mec
lis kaltılırsa, komisyon olarak biz de katiliniz» 
dedi. Biz onu sağlayacak kanun teklifini izah 
ettik; bunun çıkması 6 seneyi bulur. 6 ısene 
zarfında (yani normal olarak benim kanun tek
lifim aynen kalbul edilirse 6 seneyi bulur. Bu 
tahdit ve tesibilti yapmak için 5 seme vakit bı
raktık) bu vatandaşların mahkemelerdeki dos
yalarının hepsi hükme bağlanır, vatandaşların 
ıhepsi mahkûm lolur. Biz o zaman bu kanun çı
kınca .onları affetmiş oluruz, ama cezalar da 
infaz edilmiş olur. 

Acaba Komisyon; Sayın öagiiner ile Sayım 
Hilmii Biçier'in vermiş olduğu önergeyi, orman 
türünü değiştirtme bakımından ormanı orman 
olarak muhafaza 'etmiş oldukları ve erozyonu 
önlemiş oldukları için, iklime bir değişiklik ver-
im'üytecek bir vasatı sağlamış oldukları için, top
rak kaybına sureti katiyede mâm'i oldukları 
için, hu bahsettikleri 10 - 15 dönümlük bahçe
leri bu işin kapsamı içerisine alamaz mı, bu 
lemlekleri değerlenldirtemez mi? Komisyonumuz 
hu işe katılırsa, fevkalâde iyi bir iş yapmış ve 
Ibu kanunu daha güzel bir şekilde çıkarmış olu
ruz. 

Blen Komisyonun önergeler muvacehesinde 
hazırlamış olduğu metni bu ilâve ile beralber 
yerinde buluyorum Ve buna Grupumun ka
tılacağını saygı ile arız ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurunuz 

efendim. 

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

Geçen defa tümü üzerinde kısa konuşma im
kânını bulmuş bir arkadaşınız olarak, o zaman 
böylesine hayatî bir konunun çok yetersiz sayı
da milletvekilleriyle müzakere edilmesinden 
dolayı duyduğum üzüntüyü dile getirmiştim. 
Bugünkü tablo, o günkünden de vahimdir. Zira, 
Yüce Mecliste âdeta bir komisyon topluluğu 
dahi bulunmadığı bir anda, yani her hangi bir 
komisyonun toplanması için yeteri kadar üye
nin dahi bulunmadığı Yüce Mecliste böylesine 
önemli bir kanunu görüşüyoruz. Bundan dolayı 
varılacak sonuçların ne kadar memleket yara
rına olduğu ve bu konunun ne kadar Meclisler
de tartışıldığı elbette ki, kamu oyunu düşün
dürecek ve hepimizin vicdanında da ukde ola
rak kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarıım, ıSayın Komisyon, öner
gelerin ışığı altında ve aynı zamanda burada 
yapılan konuşmaları da değerlendirmek maksa-
diyle ımaddeyi geri almıştı. O günkü havadan 
- şahsan belki bir iyimser görüşle bunu arz edi
yorum - bambaşka bir madde tedvin edeceği 'in
tibaını vererek konuşmaların o noktasında bir 
metin getireceği vadi, bizler tarafından müşa-
hade ediliyordu ve konuşmalar da bu istika
mette idi. Ama maalesef getirilen metin, ilk me
tinden tamamen farksız diyebileceğim bir ölçü
de bulunmaktadır. 

Her şeyden evvel şunu kısaca ifade etmek 
isterim ki; teklifteki tarihler aynen kanunla
şırsa, Anayasanın halen mülga olan ve orman 
suları için genel affı önliyen hükmü yürürlük
te kaldığı sürede dahi, yani o devrede dahi, ölü 
sayılmış olacak ve dolayısiyle de Anayasa espri
si bu metinle bir defa daiha çiğnenmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu müzakeresini yap
tığımız kanun tekliflerinden, yurt gerçeklerine 
uygun olan bir ertelenme kanunu var idi. Ger
çekten bunun öngörülmesi ve müzakere edilme
si, her haliyle gerek partilerarası centilmen an
laşması ve gerekse konunun millî açıdan değeri 
(bakımından önem tasıridı. Fakat maalesef bu da 
nazara alınmamıştır. 

Simidi, az evvel belirttiğim gibi, Anayasanın 
yürürlükte olduğu suçları affetmediği tarihi 
dahi kapsamına alan bir espri ile gelen bu ta
san ile Anayasayı bağdaştırmak miümkün de-
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ğildir. Şöyle ki, biliyorsunuz 1255 sayılı Kanun 
ile Anayasanın 131 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve 
eyleme müsaade edilmemesi öngörülmüş, oysa 
bu faaliyet ve eylemler, gerek siyasi plâtform
da, gerek teklifler halinde ve gerekse Meclis 
kürsülerinde - şahsi kanıma göre - halen Ana
yasada yaşıyan bu fıkraya tamamen aykırıdır. 
Yani bunlar ormanlara zarar verebilecek bir 
eylemdir. Çünkü her afta suçlar artmakta, her 
af vadinde suçlar fbüyük bir gelişme göstere
rek, ormanların tahribine büyük öUçüde sebe-
bolmaktadır. 

Şimdi, bir defa, «Ormanların tahribine yol 
açacak hiçbir siyasi propaganda yapılamaz» 
hüknüü çiğneniyor. Görüşlerimi 5 dakika içinde 
arz etmek durumunda olduğum için madde bas
lıklarını kısaca sunuyorum. 

ikincisi, «Orman suçları için genel af çıkarı
lamaz» hükmü değiştirilmiş olmasına rağmen, 
«Bu hüküm Anayasadan çıkarıldı» diye bu sü
reyi die kapsar şekilde orman suçları için genel 
af düşünülmesi, Anayasaya ve esprisine açıktan 
aykırı bulunmaktadır. Yani, Anayasanın yü
rürlükte olduğu dönemin gerisine giderek, o 
devreyi de kapsryarak, o suçları da affetmek 
hakkı, Anayasanın değişikliğine rağmen, bu ka
nunla mümkün olamaz. Bu bakımdan bu, çok 
hatalı olmuştur. 

Diğer taraftan, (Çok kısa olarak arz ediyo
rum arkadaşlarım, vaktim yok) af teklifinin or
manlara zarar verebilecek faaliyet ve eylem hu
dudunun altında kalacak bir muhtevada olma
sı, ayrıca orman suçlarını önleyici, ormanları 
koruyucu bir fonksiyonun da bulunması icabe-
der, Anayasada bu var. Anayasanın maddesini 
tüm olarak almıyoruz. Orman köylüsünü kal
kındıracak tedbirler, çok Sayın Bakanımız ta
rafından bu kürsüden ifade edilmiş, hattâ has
talıklar buıgün basında ve radyoda izlediğime 
göre teşrih edilmiş, bunların tedbirlerini kül 
halinde almıyoruz. Ama tek taraflı' olarak bir 
af çıkarmak, heile böyle bir af çıkarmak sure
tiyle Türk köylüsüne ve Türk toplumuna hiz
met ettiğimizi sanıyoruz. Asla arkadaşlarım... 
Neticesini göreceksiniz. Bu affın çıkacağı an
laşılmaktadır. Çünkü herkes affın lehinde ol
makla, Türk köylüsüne, Türk toplumuna ve 
orman köklüsüne büyük hizmetler getirdiği 

inancı ve vecdi ile burada meseleyi dile getiri
yor. Ama sonumda nasıl hüsrana uğradığımızı, 
bu kanundan nasıl birkaç çıkarcının faydalan
dığını göreceğiz. 

Zâti ihtiyaçlardan bahsediliyor. Bizim or
man kanunlarımda,, hattâ Anayasamızda hiçbir 
milletinkine benzemiyen ölçüde orman köylüsü
ne yararlı olacak tedbirler var. Bu tedbirleri 
idare almıyor ise, idareye yönelinir. Burada 
her çeşit imkânımız var, «Şurada, şu köyde, 
kanunun verdiği hakları orman köylüsüne tanı
madınız» diye sualler sorulur, çeşiti. parlâmen
to yolları talriıbedilir. Bu yolların hiçbiri taki-
bedilmemjş iken ve seçimlerde özellikle muay
yen bölgelerde ısrarla altı çizilerek vadedilen 
bir kanunu burada, hele Anayasa esprisini, çiz
gisini de geriye aşarak kabul etmek kanaatini 
samimî olarak taşımadığımı bir kere daha ifa
de ötmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, süreniz dolmuş
tur. Lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın 
Başkan, sözlerimi toparlıyorum. 

Ceza Kanunu ve af müessesesi yönünden de 
büyük 'kusurları bulunan bir kanunu müzakere 
ediyoruz. Bunun teferruatına girmek imkânını 
bulamıyorum. Yani neden aykırıdır? Bunu 5 
dakikalık zaman içerisinde detaylariyle arz et
miyorum. Ancak, Anayasaya aykırı olduğunu 
ifade ettiğimi ve değerli arkadaşlarımın bu ger
çeği kabul ettikleri inancını taşıyorum. Çünkü, 
bir Anayasa yürürlük çizgisi bitmiştir; diğer 
bir değişiklikle onun tümünü içine alır şekilde 
bir değişiklik de yapılmamıştır, yürürlük tari
hi ve başlangıç tarihi bellidir. Bu ise onu, yani 
131 nci maddejâ değişmemiş şekli ile de ihlâl 
eder mahiyettedir. Bu yönden kusurludur ve 
ormanlara zarar verebilecek bir işlemdir. Ana
yasada bu da var, bu yönden de aykırıdır. Bir 
centilmen anlaşması da vardı., buna da aykırı
dır. 

Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Ben, çok fakir 
köylünün zâti ihtiyacından doğan bazı hatalı 
uygulamalar affedilmesin, demiyorum. Ama, 
önümüzdeki bu metin bu mânâ ve bu mahiyeti 
taşımıyor; idarenin haklarını da takip edemiye-
cek hükümler getiriyor. 2 nci madde ile bağ
lantı kurmak bakımından böyle bir denge sağ-
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lıyor. Bunun, kanun tekniği ile ve yurt gerçek-
leriyle bağdaşır tarafını görmek mümükün de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım; çıkacak af, 5 yıl 
gibi bir erteleme süresi ile birlikte bir özel af 
olarak çıkıyor. Bütün diğer suçlar için aynı ih
tiyaç duyulduğu zaman (ki, bu ihtiyaç da var
dır ortamda) yalnız orman suçları için duyulan 
af ihtiyacı nıı vardır? Diğer suçlarla acaba böy
le bir dengeleştirme, bir bütünleştirme yoluna 
Türkiye'mizde gidilemez mi idi? Birçok suçlar 
var, af teklifleri olmugtur zaman zaman. Bun
larla birlikte daha genel mahiyette bir af mon
te edilse, bu çok zarar vermez. Fakat bu aralı
ğı açtık, bu kapıyı açtık, bundan sonra yaşa
yanlar, inşallah hepimiz uzun ömürlü oluruz, 
göreceğiz, her seçimde her siyasi parti af için 
yarışa girecek ve millî servet heba edilerek, 
yağma edilerek ormanların sırtından rey alma 
yolu, kapısı açılacaktır. Benim endişem bu nok
tadadır. 

Eğer dediğim gibi, suçların ertelenmesi müm
kün olur ise, bunu kabullenmek elbette lâzım
dır. Asıl orman köylüsünün kalkınmasını temin 
edecek esaslı, radikal tedbirlere gitmek lâzım
dır. Arkadaşlarımızın, «Açmalar affedilsin» şek
linde yaptığı tekliflerin yeri burası değildir. 
Esasen fiilen, ibnen orman olma vasfını kay
betmiş yerler Anayasa gereğince ormandan sa-
yılmıyacak.. Bir kanunla bu tâyin edilecek. 
Bendenizin de teklifi var, benden evvel konu
şan arkadaşım da burada ifade etti, kendisinin 
de teklifi var. Bu, orada saptanacak bir husus
tur. Yoksa, efendim, birkaç yeri örnek vererek, 
belki haklılık taşıyacak, ağırlık taşıyacak diye 
bunu münhasıran gerekçe yapmak, mandaline, 
portakal ve zeytinliği gerekçe yapıp, bunu 
umuma teşmil edecek bir mahiyette, açmalar 
için bir hükmü burada kabul etmek, taban ta
bana Anayasa ile çelişen bir durum olur.- As
lında bunların rejiminin tâyin edilmesi önce
likle 'gerekir, ondan sonra bu husus bir afta tar
tışılabilir. Ayrı bir kanun konusudur, !bu ka
nunla bunu Mrleşitirmenıemiz »gerekir. Kaldı ki 
bu da, ormanların daralmasına yol açar. Or
man açması ağaç kesmeden çok dalha felaketli 
bir (suçtur. Sayın Bakan IburadaJdır, ilgili ar
kadaşlarım da bilir; orman açması, yalnız ora
daki florayı, bitkileri kaldırmak değil, o top
rağı da işlemek isuretiyle, toprağın üretim tar

zını, toprağın işletime tarzını değiştirmektir. 
ormanlık sahayı daraltmaktır. Bu, çok daha 
vaJhîm bir 'suçjtur. Bunu çok masum göstermek 
mümkün değildir, ama Türkiye'nin gerçekleri 
ışığında, zeytinlik olmuş, meyvelik olmuş, şu 
olmuş bu olmuş, bunların çözüm yolu Anaya
sada, (Maalesef diyeyim, yanlış <bir (görüşle 
haddizatında) bu bir tahdit düzeltmesi işi idi, 
'bu nokta ile halledilirdi, fakat Anayasada bir 
madde değiştirilmek suretiyle tedvin edilmiş. 
O, ayrı bir kanun konusudur. îstirham ediyo
rum, onunla (bunun hiç ilgisi yoktur. 

Bu maddeyi reddetmek şahsi kanıma 'göre 
isabetli olacaktır. Reddedilmediği itakdirde, 
hiç olmazsa yalnız (b) fıkrası yerinde kalma
lıdır, çünkü diğerinin (hiçbir değeri kalmıyor. 
(b) fıkrasındaki rakamlar >çok (geniş tutulmuş
tur. »Sayın Komisyon Başkanı uygulamanın 
ekstrem hudutlarını göstererek, bunu böyle 
yapmak zaruretinde kaldıklarını ifade ettiler. 
Bunun gerçek dışı olduğunu iddia etmek 
mümkün değildir, ama 112 ile 103 mcü madde
lere müstenit şahsi hakların düşürülmesi de 
doğru (değildir. Bu şahsi hakları düşürmezse-
niz, 2 nci maddede yapılmak istenen değişik
likler de tahakkuk »etmez ve (bu haksızlık olur. 
Burada (b) fıkrasında ıaf şümulü çok geniş tu
tulmuştur. (a) ve (c) fıkralarının metinden 
çıkarılmasında hiçbir sakınca olmadığı kanaa
tindeyim. Belki arkadaşlarımızın arzu ettiği 
istikamette daha yararlı şekle gelebilir. 

Sayın Başkan, vaktimi geçtim, özür dile
rim. Suiistimal ettim zamanlını, teşekkür ede
rim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — tSayın Ülker. Buyurunuz efen
dim. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım ; 

Orman suçlarının affı ile ilgili esas hüküm 
bu 1 nci maddede yer almaktadır, yani af esas
ları burada yer almaktadır. 

Anayasa değişikliği yapılırken üzerinde ıs
rarla lurulan nokta şu olmuştur, en (büyük mü
nakaşa şu nokta üzerinde cereyan etmiştir : 
Af yetkisi Meclislerin yelikilerindendir. 

Anayasanın 131 nci maddesi orman suçları
nın affını önlemektedir. Anayasanın 131 nci 
maddesi orman içinde ve civarında yaşıyan 
köylülerin kalkınmasını »da emretmektedir. 
Dikkatle okunduğu zaman görülecektir üri, 
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Anayasanın 131 nci maddesinde getirilen »deği
şiklik önce kalkınmayı emretmekte, ondan 
sonra da, eğer zaruretlerle işlenmiş suçlar var 
ise bu ölçü içerisinde af getirilmesini öngör
mektedir. Bunu şöyle ifade ^etmişizdir orada; 
önce 'ekmek, önce 'iş, sonra af... Selbebi de "ba
sit. Çünkü, biz bu kanunu 'bugün çıkartmak ve 
bütün işlemleri ibugün bitmiş olsa, orman köy
lüsü (bu aftan yarm sabah 'tam olarak istifade 
edecek olsa, öbür sabah yeniden suç işlemek 
durumundadır. Çünkü kendisine ekmeği işi sağ
lanamamıştır, ve yeniden suç işlemek durumu 
ile karşı karşıyadır. Bundan »dolayı, «önce ek
mek, önce iş, onunla 'birlikte af,» sözünü ifade 
etmişizdir. 

Bugün şu af çıkacaksa, 'Cumhuriyet Halk 
Partisinin insancıl bir görüşle orman mesele
sine bakması neticesinde çıkacaktır. Yoksa 'bu 
Mecliste Anayasanın değiştirilmeısini sağlıya-
cak ekseriyeti (elde etmek mümkün değildi. 
Ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisinin, 
1969 seçim beyannamesinde ormandaki düzen 
bozukluğunu, ormanın içyüzünü, ormanda 'se
falet içinde yaşıyan ve sömürülen orman köylü
sünün meselesini ele alması neticesinde bugün
kü bu noktaya gelinmiştir. 

HÎLMt BÎÇER (Sinop) — Adalet Partisi ele 
almamış mıdır, »Sayın Ülker? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Anayasanın nasıl bir çoğunlukla de
ğiştirileceği malûm. Bu sözlerimle ne demek is
tediğim, ne amaca ulaşmak istediğim ortadadır. 
Adalet Partisi yalnız başına istemiş olsa idi 
dahî... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen maddeye 
geliniz efendim. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Evet efen-
dim, madde üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Anayasa değişikliğinden bahis 
buyurdunuz da, onun için... 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Anayasa de
ğişikliği ile maddenin alâkası var; laf meselesi 
konuşuluyor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Partilere temas buyurdunuz, 
biraz ıdışına çıkıyorsunuz gibi (geldi. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Dışında deği
lim, zaten 5 dakika iSayın Başkanım. Müsaade 
ederseniz, kendi üslûbum içinde ve 1 nci madde
nin dâhilinde sözlerimi ifadeye çalışayım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Şimdi mesele 

böyle olunca, bir anlayışla bir mesele bu nokta
ya getirilince, yapılması gerekli olan bir şey 
var. Açıyorsunuz kanunu, bakıyorsunuz, esas 
komisyon, Orman Komisyonu reddetmiş. Hükü
met karşı çıkmış, Adalet Komisyonu kabul et
miş ve konuşulan konular, Türk orman köylü
sünün ilgilendiği konular af değil. Yalnız af de
ğil, önce ekmek, lönce iş, yani orman ve dağ 
köylerinin kalkındırılması meselesi, onun yanın
da orman niteliğini kaybetmiş yerlerin veril
mesi meselesi, onun yanında af meselesi.. Bun
ların bir bütün olarak Türk köylüsüne getiril
mesi lâzımgelirken, bunların içerisinde, hiçbir 
masrafı gerektirmiyen, hiçbir emeği gerektirmi-
yen, Ibir kenarda oturup bir kaç saatlik emekle 
yapılacak ve tam Ibir siyasi yatırım anlamını 
taşıyan bir işleme girişmiş bulunuyoruz. Orman 
affına canı yürekten taraftarız. Ama öyle bir 
af getirelim M, affettiğimiz günün ertesinde 
orman köylerinde yaşıyan arkadaşlarımız, köy
lülerimiz yeniden suç işlemek durumunda kal
masınlar. Bunların bir bütün olarak getirilme
si lâzım. 

iSene 1957; Orman Kanunu çıkmış, kanun 
yürürlükte, her sene bunun için bütçeye 50 mil
yon lira konulması lâzım gelir. Arkadaşlar, 1957 
değil, 1900 dan sonra da komisyonlarda, umumi 
'heyetlerde 15 milyon lira, 3 milyon lira, 6 mil)-
yon llira orman köylerini kalkındırmak üzere 
para koydurmak için dilimiz kurumuştur, çır-
pınmışızdır, ama onun yanında, yüz milyonlar
ca lira, nice nice milyonlarca lira orman köyle
rinin dertleri ile ölçülmiyecek meselelere sarf 
edilmiş bulunmaktadır, öyle ise, burada yapa
cağımız bir şey var arkadaşlar. Kanun üç gün 
sonra çıkar, beş gün sonra çıkar... Bu kanunun 
çıkmasına (biz bâzı değişikliklerle taraftarız, 
o fikirlerimizi ifade ederiz, ifade etmekteyiz. 
Lâzımıgelen değişikliklerle, esas itibariyle or
man suçlarının affına taraftarız, ama Türk mil
letine gerçekten bir şey götürmek istiyorsak, 
hepsini beraber götürelim, fiiıç kanunu birden 
götürelim. Bir taraftan dağ ve orman köyleri
nin kalkındırılması kanununu çıkaralım, bunun 
yanına koyalım, bir yandan açılacak yerler için, 
orman niteliğini kaybetmiş yerler için hazırlan
mış kanun tasarısını getirelim, bunu da beraber 
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koyalım; işte buyurun Türk köylüsü, senin ger
çek dâvanla gerçekten ilgileniyoruz diyelim. 
Zannediyor muyuz ki arkadaşlar, Türk orman 
köylüsü bu hakikatleri anlamıyor, ilk zaman
larda anlamamış olabilir, fakat bugün anlıyor, 
biliyor. Bu affın neden geldiğini 'biliyor, 'içinde 
memnun olanlar olabilir, fakat geniş bir kütle 
böyle bir afla, kendisine gerçekten bir hizmet 
yapılmadığını, gerçekten yeni bir şey getirilme
diğini, gerçekten dâvası ile ilgilenilmediğini, 
gerçekten dâvasına el konulmadığını bilmekte
dir ve gün geçtikçe bilecektir ve bildiği zaman 
da lâzım gelenleri yapacaktır. 

IBu sebeple Komisyona derim ki, lütfedin, 
çıkaralım (bu kanunu. Çıkaralım ama, bir bütün 
olarak, üç kanunu, üç esası beraber çıkaralım. 
Anayasa müzakereleri esnasında Adalet Partisi 
'bakanı olarak orman köylerinin kalkındırılması 
için senede 300 milyon lira sarf edeceğim dedi 
ISaym Bakan. Teker teker saydı. Ben de, orada 
zabit tutulmamakla beraber, tuttum o zabtı; 
teker teker neler söylendiğini biliyorum. Onu 
da beraber ıgetirelim, Lütfetsin 'Komisyon, mü
saade etsin, nasıll maddenin değiştirilmesi için 
bir kaç gün sarf etmişsek, Komisyon maddeyi 
geri almış üzerinde durmuşsa, lütfediniz başlan
gıçta birlikte başladığımız işi birlikte bitirelim. 
Orman köylüsünün gerçekten beklediği, gerçek
ten özlediği, gerçekten onu bir daha suç işle
meye itmiyecek, onu suç işleitmiyecek duruma 
sokacak kanunları birlikte Igetirelim. 

Saygılarımla. 
İBAŞKA'N — (Başka söz istiyen sayın üye 

yok ISaym (Biçer, önergenizi geri alır mısınız 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Alıyorum. 
BAŞKAN — önergeniz geri verilmiştir. 
'Efendim, madde üzerindeki görüşmeler bit

miştir. Komisyonun getirdiği yeni metin muva
cehesinde önergelerle ilgili işlemlere başlıyo
rum. 

önergeleri sırasiyle okutuyorum efendim. 
;Bu arada sayın önerge sahibi üyelerden, 

cnerigesini geri almak istiyenler varsa, işaret 
buyurmalarını da rica ediyorum. 

Buyurun önergeleri sırasiyle okuyun : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Birinci maddenün; 
1, (A) fıkrasının üçüncü, satırındaki; «5 

metrekübü geçmiyen (5 metreküp dâhil)» ifa-

desiındeikü «5 metreküp» deyimlerinim «3 metre
küp» olarak değişıtiırllmîesıi, 

2. (B) fılknasunda laftan faydalanacak olan 
kimsemin oturduğu yenin tanımı büyük güç
lükler yaratacağından, köyün ortasından, or
man hududuma yatay doğru hat üzerinden 
10 ıkm. mesafelin tâyin ve tesbüti için mahal
lem keşif dahi gerekebileceğinden, bütün bun
ları önleımek ildin ve ayrıca bu fıkra kapsamı
na giren Ikdışiütoe mevzuatına göre ancak, ahır 
irlın 2 metreküp, ambar ve samanlık için bi
rer micîıreküp, yayla kulübesi lilçiaı 3 metre-
iküıp gayrimâmul zâti ihtiyaç 'emvali verilmesi 
mümkün olduğundan , affın da kanuni) hakkı 
'kadar emvali kapsaması esas bulunduğundan 
ve bu miktarlar da maddenin 1 nci fıkrası ile 
esasen affedilmekte olduğundan fıkradan; 
«ahır, iaınlbaır, saımiaınilak ve yayla kulübesi» ifa-
dösinin çıkarılması, 

3. (€) fıkrasının ise, sıarfedlmiiş ve el-
konulmamış emvale ilişkim Hazine hakkının 
31 nci madde kapsamıma girenlerden zâlti ih
tiyaç verir gibi tarife bedelinin 1/10 u ve di
ğer .ahvalde tarife bedelinin almamak suretiyle 
affın kapsamı içime akımması mıalksadiyle de-
ğiştir'ilmies'iı suretiyle 1 nci maddenin aşağıda
ki şekilde tadilimi arz ve teklif ederiz. 

^Kayseri Sinop 
Mehmet Türkmenoğlu Hilmi İşgüzar 

Trabzon Antalya 
Ahmet Şener Ömer Buyrukçu 

Siirt 
Zeki! Çeliker 

Madde 1. — A) 1 . 8 . 1971 tarihine ka
dar, 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 
76, 109, 110 ncıu maddelerimde yazılı suçlarla, 
konusu 20 kentali geçmiyen (20 kental dâhil) 
odun, 5 kentali geçmiyen (5 kental dâhil) 
kömür, 3 ımetnskübü geçmiiysın (3 metreküp dâ
hil) ıgayrimamul veya 2 metrekübü geçmiyen 
(2 metreküp dâhil) mamul ve yarımamul em
vale ilişkim elkonulımuş orman suçlariyla, 

B) 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 
32 nci maddelerimden faydalanian kimselerden 
oldukları ormiaın idaresinden sorfulaırak tesbîıt 
edilecek şahıslar tarafından ev yapmak sure
tiyle işlenmiş 12 metrekübü geçmiyen (12 
metreküp dâhil) gayrimdmül veya 7,2 metre
kübü geçmiyen (7,2 metreküp dâhil) (mamul 
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veya yanmama! emvale ilişkin, 1 . 8 . 1971 ta
rihine kadar elkonulımuş orman suçlarından 
dolayı 'takibat yapılmaz ve varilen cezalar in
faz olunmaz. 

C) Bu miadde kapsamına giren suçlarda, 
emiVale elkonulamamış lise, ancak 8831 sayılı 
Oranlan Kiaaıununjun 31 noi maddesinden fay
dalanan kimseler içtim, emvalin orman tarife 
bedelimin. 1/10 umum, sair hallerde tarife be
delinin ödenmesi halinde yukarıdaki fıkralar 
uyguilianır. Orman Marasimin, aynı Kanunum 
112 ve 113 ncü mııaddelerine ımüsiteuiıt şahsi hak
lan düşer. 

BAŞKAN — iSayın Komisyon bu önergeye 
Ikatalıyor mıusuınuş;? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNiEL (İstanbul) — Katıl-
ımayoruz. Bilr kısmına iştirak ettiğiınfizi ve 
madde metmliıne irtlha.1 eittiğimıiziı beyan etaiış-
tim. 

BAŞKAN — Evet efendim, Itümü ile katıl
mıyorsunuz. 

Efendim, önergeyi oylannızia sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyemıler.,. Kabul edilme-
ımiiştir. 

Millet Mecliisi Yüce Makamıma 
ıG/örüşülmeikte olan orman suçlarının affı 

ile ilgili tasarınsın 1 nci maddesunim (A) fık
rasındaki; «5 metrekülb» yerine «2 metreküib» 
(kelimesinin yazılımasını arz ve teklif ederini. 

Afyon 
Süleyman Muitlu 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — işti
rak etmiyoruz; esasen iblir evvelki takririm oy-
'lanmasımda Meclis de düşüne esini sunmuştur. 
İştirak eifemiyoruK efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler,.. Etmiıyenler... Ka
bul edilmiffimişitiır. 

Diğer önıergeyi oku/t uy or um. 

Yükseik Başkanlığa 
Tasarının İnci maddesine, (A) fıkrasından 

sonra yeni bir (!B) fıkrası olarak; 
«(B) Anayasanın 131 nea maddesinin 5 nci 

fıikrasımıdafki niteliği taşıyan yerlerdeki 10 
dönüme Ikadar (10 dönüm dâhil) açmalar için» 

Fıkrasının ilâvesini, diğer fıkraların da bu 
sıraya göre tashihini arz ve teklif edeniz. 

Sinop İçel 
Hilmi Biiçer Turhan Özgüner 

Ordu 
Kemal Şemsoy 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (İsitanM) — 
'Kapılmadığımızı söyledik; takdir Yüce Mecli-
'Stlüiıdjr. 

BAŞKAN — önergeyi' oylarınım sunuyo
rum. Kabul edenler... Efcmiyenler... 9 a karşı 4 
oy ile kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
'Görüşülen kanun tekldfindeiki 1 nci madde

deki (B) fıkrasındaki «Devlet ormanları» di
ye başlıyan fıkranın «Mesafede bulunan veya 
kismına kadar olan» cümlenin çıkartılmasını 
arz ve teklif ederim. 

ıSaygıiIaiiümia. 
Nevşehir 

Hüsaimeıttin Başer 
BAŞKAN — Sayım Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi okultuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan bâzı orman suçlarımın 

affı hakkımdaki kanun ıteMifinim 1 mcıi miad
de (ıB) fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla, 
izmir Milkıtvekili 

Burhanettdn Asutay 
(B) Devlet ormandan içimde veya orman 

sınırlarına köy ortasında yatay bsir hat ile 10 
km. mesafede bulunan veya ormanlann bu-
lunduklan ve bu ormanlara bitişik ilıçeler 
içindeki köyler ile sınırları içinde Devlet or--
manı bulunan kasabalarda » 

(Bendin diğer kısmı aynen kalmak üze
re.) 

BAŞKAN — Komisyon? 

— 719 — 



M. Meclisi B : 184 25 . 10 . 1971 O : 1 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ÜS-
MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN" — Efendim oyunuza sunıuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyeniler... Kabul edilme-

<Sayın Başikan 
«Nüfusu 2 500 olan köyler bu aftan âsıtifa-

de eder» demiyor. «2 500 den fazla nüfusu 
'olan köyler islfcif ade etmeze deniyor. Bu ada

lete uygun düşmıez. 
Nüfus tıaihdidiınlin Ikanundan çıkaırılmıasıjııı 

ve önergemi (müdafaa etmek üzere ısöz veril-
mıesünli iarz ©dedim. 

Tokat Milletvekili 
Mehmlet IKazova 

BAŞKAN — (Sayın Komisyon? Katılmıyor-
ısunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
«Katalimııyoraz» değil; iaslında oylanaüatk bir 
takrir değildir. Vazıhtır, hatalı bir anlamı 
olduğunu beyan ettim. 

Bu itibarla şayet oynalaeaksta katalmıyo-
ruız. 

BAŞKAN — Katılmıyoruz. 
MUSA BOĞAN (Kars) — Komiiısyondan 

bir sual sıorabilir miyim 
BAŞKAN — Oylama sırasındayız, Konma

yanla da ilgisi yclk bunun. 
Efendim, oyunuma sunuyorum. Kabul ©den-

ler... Eitaıliiyenler... Kabul edilmiEimişıtilr. 
Diğer önergeyi olkultuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Bıa'şlkanlığına 
G*örüı§ımelkfce olduğumuz orman suçları ile 

ilgili tasarının, 1 nci maddesi (B) bendindeki 
«12 ımietrelkübj» yerüne «5 metreküb», «,7,2 met-
rekülb» yelline «4 ımetrelküb» (kelimelerinin kon
masını arz ve teklif ederim. 

Afyon KaraJhüsıar 
ISüleyanan Multlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu
sunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
Katılmıyoruz ©fendim. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

ıSayımı Başkanlığa 
Tasarının 1 noi nuaddeısindelki; «1.8.1971» 

tarihlerinin «1 . 10 , 1971» olarak değişiMril-
mesini öneririm. 

ıSaygılanmla. 
içel 

Turban Özgiiner 

BAŞKAN — iSayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (isibanbul) — 
Katılmıyoruz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — önergeımi 
izah için ısöz istiyorum. 

'BAŞKAN — iSaym özgiiner, size söz vere
ceğim. Yalnız bir hususu hatırlatmak işitiyo
rum : 

Daha önoeki konuşmanızda; «3 önergeni
zin mevcudolduğunu, 3 ünü birleştirerek 15 da-
dlika konuşacağınızı» ifade ettiniz, ve bu ko-
nuşmıanıızda, önergelerinize teker teker temas 
buyurdunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Buna etme
dim,. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade eder mi
siniz efendim? 

Siz önergenizin birisini de geriye aldınız, 
11 dakika konuştunuz. 

Bunu arz ©diyorum ve size söz veriyorum, 
buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Komisyonda bu maddenin müzakeresinde; 
«Neden 1 . 8 . 1971 tarihi olmasın da, 1.10.1971 
tarihi olsun» hususunu izah etmiştim. Ona yine 
•kısaca değineceğim. 

Arkadaşlarım; 
Komisyondaki arkadaşlarım, daha ileri at

tığım tarihe karşı çıkarken, «Bu Komisyonumu
za Temmuzun sonunda geldi. Hiç değilse 
1 . 8 . 1971 tarihini ©sas alırsak, bu kanunun 
çıkacağını bilen vatandaş suç işlemekte âdeta 
serbast bırakılmış duruma geçti, o bakımdan 
biz bunu teşvik edercesine, onları suça teşvik 
etmişçesine bir ileri tarih atmıyajlım» tezini sa
vundular. 

Arkadaşlarım; 
Bu mucip sebep esas alınacak olsa idi, Ana

yasanın hükmü değiştirilmezdi. 1961 Anayasa
sının 131 nci maddesi «Orman suçları affedile-
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mez» demişti; ama ondan sonra, biz geçen sene
lerde ne yaptık? 131 nci maddenin şüphesiz 
değişikliği ile orman suçlarını affedilemez du
rumdan çıkardık, «Affedilebilir» kapısını açtık. 
Ne zaman? 1 . 8 . 1971 tarihinde mi, 1.10.1971 
tarihinde mi? Bunun tarihi çok eski. O halde 
Anayasanın 131 nci maddesinden «Orman suç
lan affedilemez» âmir hükmünü kaldırdığımız 
(tarihten itibaren Yüce Meclis, Türkiye'de or
man suçlarının affını teşvik etmiştir, körükLe-
mişitir demek lâzım ki, onu dediğimiz zaman bu 
orman suçlarının affını, kapsıyan şu kanunu, 
tümden reddetmek gerekir. O halde bunu esas 
alamayız. 

Ben diyorum ki; orman suçlusu affedilmeli 
midir? Bunu bir noktada saptayalım.. «Affedil
melidir» esas ise, bunun tarihi 1 . 8 . 1971 değil, 
Yüce Meclisten çıkacağı tarih olmalıdır. Kaldı 
ki, 1 . 10 . 1971 olması mübalâğalı bir tarih de
ğildir. 

Tekrar ediyorum: Bir orman suçunun tarifi 
yapılsın. Türkiye'de bu yapılmamış. Ormanın 
tarifi dahi yapılamamış ki, orman sucunun tari
fi yapılsın. Orman suçu ve suçlusu neye denir? 

Arkadaşlarım; 
Kaderin, orman köyü içinde doğumuna im

kân verdiği insanı suçlu diye alnına karayazı
yı bassanız da, onu bize kader suçlu gösterir. 
Suçun tarifini yapalım. Hakikaten düzenin bo
zuk olduğu iddiasındayız. O halde «Düzen de
ğişsin de ondan sonra biz affı getirelim.» 

Arkadaşlarım; 
3 ay, 5 ay, 1 sene içeride yatacak insanların 

gerisinde kalanlar da hakikaten aç ve sefil mi? 
Onu arayalım. 

Bir cezanın inikası mühimdir. Cezayı verdi
ğiniz şahıs da, ceza çok zaman durup kalmaz, 
fren yapmaz arkadaşlarım. Oeza, içeride yatır
dığınız insanların gerisinde; aç, sefil, perişan, 
kundakta yatan yavruya kadar inikas edebilir. 

O halde biz diyor isek ki, «Orman suçlusu 
affa lâyıktır? Neden? Çünkü senelerce ve se
nelerce onun rızkı ile hiç ilgilenmemişiz, mai
şeti ile ilgilenmemişiz; sadece «Dal kesersen 
mahkûm olursun,» «Ormana keçi sokarsan mah
kûm olursun» demişiz. Ama, sen ne ile geçinir
sin? Askere gideceksen gidersin, bu vatanın ev
lâdısın; nerede? Sadece külfette. Nimetinde? 
Nimetinden vazgeçtik; aç, perişan orman köy
lüsü.. Bunu düşünmeyiz. Ne zaman düşünece

ğiz? «Biz düzeni değiştireceğiz, Anayasanın 
131 nci maddesinin 5 nci fıkrasında öngörülen 
yeni bir düzen getireceğiz.» 

Sabah ola hayrola arkadaşlarım. Yığınla ve 
yığınla insanlar mahkûm olacak, çıkacak; ge
ride kalan çocukları, yavukluları perişan ola
cak. Siz ondan sonra «Düzen değiştireceğiz» di
yeceksiniz.. Olmaz arkadaşlarım bu. 

Af lâzım mı? O halde bunun tarihimde şüp
hesiz çok gerilere değil, hattâ Yüce Meclisten 
çıkacağı tarihi esas almak lâzımdır. Eğer 
« 1 . 8 . 1971» in müdafaasını yapan arkadaşla
rımızın fikri esas alınırsa, 131 nci maddenin de
ğiştirildiği tarihi esas alıp, «Ancak ondan ev
velkiler affedilir» demek lâzım idi. Madem M, 
« 1 . 8 . 1971» e getirdik, Böylece «1 . 10 . 1971» 
tarihini de ne anlamda getirdiğimi kabul buyu
racağınızı ümideder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 
efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TKKİNEL (istanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu konuda kısa bir izahat vermiştim. Yal
nız.. (Sıralar arasında karşılıklı konuşmalar) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz 
da, hatip konuşma imkânına sahibolsun efen
dim. Lütfen.. 

Buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Sayın 
Önerge sahibinin konuşmasından sonra bir mik
tar daha açıklamada bulunmak mecburiyetini 
hissettim. 

Bilindiği gibi, Anayasamız bir taraftan or
manların korunması, bir taraftan da orman 
içinde yaşayan insanların gözetimi, denetimi 
ve oradan maişetlerini temin zımnında hüküm
ler getirmiştir. Şüphesiz orman insanlar içindir. 
Türk halkının içinde bulunmadığı ormanların, 
Türk halkına bir hizmeti olmaz. Bunun uzun bir 
vade içinde, nesiller boyu devam etmesi lâzım
dır. 

Bundan evvel birtakım af kanunları çıktı ve 
bu kanunlar çıktığı zaman bâzı arkadaşlarımız 
gayri mesul bir eda içinde; «Aslında orman için
de yaşayan köylüyü affetmiyoruz, onların der
dine deva bulmuyoruz; yine böyle af kanunla
rından bu işlerin ticaretini yapanlar faydalana
caktır. Orman kaçakçılarını, orman çıkarlarını 
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himaye etmek doğru değildir» şeklinde beyan
larda bulunmuşlardır. 

Gerçekten de hesapsız kitapsız yapılan bir
takım aflardan faydalanan insanlar olmuştur. Bu 
tecrübemize istinaden Yüce Meclisi yanlış bir yo
la sevk etmemek ve Anayasamızın direktifi al
tında ormanların tahribini önlemek için Komis
yonumuz ilk müzakeresinden itibaren bu husu
su kararlaştırdı ve bunu kamu oyuna duyurdu. 
1.8.1971 tarihi sayın Özgüner'inde dediği gibi 
bir başlangıç tarihidir ve bu tekliflerin Komis
yonumuza geldiği tarihtir. 

Geçmiş tatbikattan elde etmiş olduğumuz 
örneklere göre bu tür kanunların süratle Mecli
se gelmesi, konuşulmadan çıkarılması lâzım
dır. Dejenere edilmeden, birtakım uyarılara 
gitmeden, kanunun kapsamını açıklamadan sü
ratle meclisler bu görevlerini yerine getirirler
se - ki, bu yol çalışma usullerimize göre her za
man mümkün değildir - meriyet tarihini kanu
nun neşir tarihi olarak kabul etmek mümkün. 
Yalnız, meclislerin yükü, çalışma şekilleri bilin
diği gibi kanunun çıkmasının uzun bir zama
na ihtiyaç gösterdiğini ortaya koyuyor. 

Geçmiş orman suçlarının affının tatbikatın, 
da, getirilmek istenen affın kapsamını teşkil 
eden birtakım insanların gerçekten bunun tica
retini yaptıkları tesbit edilmiş ve ormanların 
tahribatına yol açıldığı görülmüştür. Bunu ön
lemek için kamu oyunun ve Yücıe Meclisin huzu
run çıktık ve zannediyorum ki, Komisyon ola
rak vazifemizi yapmışızdır. 

1.8.1971 tarihi önemli bir tarih mi? Bu tarih 
1.10.1971 de olabilir, kanunun neşri tarihi de 
olabilir. Ormanları seviyorsak, ormana hizmet 
'etmek istiyorsak, Türk halkımn hizmetinde iyi 
ormanların olmasını istiyorsak, tahribine yol 
açacak her türlü davranıştan kaçınmamız lâ
zımdır. Biz de bu hassasiyet içinde hareket et
tik ve bunda İsrar ediyoruz, arkadaşlar. 

Şimdi bu ilândan sonra bu kanun kapsamını 
ve şümulünü bilen bir takım insanların ormanı 
tahrip etmiş olmaları ve bu kanun hudutları 
içinde kalmalarından dolayı da haksız menfaat 
temin etmiş olacakları açıktır. Bu gibi insanla
rın affını biz uygun görmüyoruz ve doğru da 
değildir. Aslında bu işin ticaretini yapan, bu 
tip açıkgözlerdir. Bunlara bu imkân sağlandı
ğında kanun hedefinden sapabilir. 

îkinci bir husus: Tatbikattan elde etmiş oî-
olduğumuz bir netice ile hiçbir kanunda olmıyan 
yeni bir hüküm getirmişizdir. Arkadaşlarım dik
kat ederlerse 1 nci maddenin (B) bendinin so
nunda ; «Yayla kulübesi yapmak suretiyle işlen
miş ve 1 . 8 . 1971 tarihine kadar el konulmuş 
orman suçlarından dolayı takibat yapılamaz.» 
demişizdir. Bunun birtakım açıkgözlerinin oldu
ğunu Komisyonumuz tesbit etmiştir arkadaşla
rım. 

Suçu 1 . 8 . 1971 tarihinden sonra işliyecek ve 
yapmış olduğu birtakım anlaşmalar, getirmiş ol
duğu şahitlerle; «Ben bu suçu 1 . 8 . 1971 tari
hinden evvel işledim» diye mahkemede savunma 
yapacak muvaffak olacak ve kanun takibatın
dan kurtulacak. Bu gibi davranışlardan Devlet 
ormanları büyük zarar görmüştür. Bu tatbikatı 
izlediğimiz için ve bu tatbikattan gelen kişiler 
olarak 1 . 8 . 1971 tarihinden önce bu suçun iş
lenmesinin dışında yeni bir usul kattık.; orman 
idaresi, Cumhuriyet Savcılığı ve kanunen el koy
maya yetkili mercilerin 1 . 8 . 1971 tarihinden 
önce suç işliyenler hakkında resmî muamele yap
mış olması lâzımdır. Aksi halde sorun bitmek 
ve birtakım, gerçek dışı savunmalarla 1 . 8 . 1971 
tarihinden sonra suç işlemiş hakiki kaçakçıları 
da affetmiş bir duruma girerdik. 

Bu itibarla arkadaşlarım, Komisyonumuz bu 
konuda hassastır. Arkadaşlarımın bana vermiş 
olduğu yetkiyi söylüyorum; Yüce Meclislere ni-
yabeten vazife gören komisyonların, takrirlerin 
kabul edilip edilmemesi konusunda bâzı İsrarla
rı vardır. Şayet bu madde değişirse ve 1.8.1971 
tarihi 1 . 10 . 1971 tarihine gelirse, biz bu hak
kımızı kullanır affın çıkmasından vazgeçer ta
sarıyı geri alırız. Bu hususu bu kadar önemli te
lâkki ediyoruz. 

Saygılarımı sunarım. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan bir 

sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Burada nüfus tah

didi işi vardı... 
BAŞKAN — Efendim, sual ancak önergenin 

çerçevesi içinde mümkün olabilir, bu bakımdan 
sorunuzu yeri gelince sormanızı rica ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Tekinel. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 
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Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan orman suçlarının affına 
dair kanun teklifinin 1 nci maddesinin (B) fık
rasının son cümlesinde « 1 . 8 . 1971 tarihine ka
dar el konulmuş orman» kelimelerinden sonra 
ve izinli kesim» kelimelerinin eklenmesini teklif 
ederim. 

Gereğini saygı ile arz ederiz. 
Giresun Sakarya 

Abdullah izmen Vedat önsal 
Kocaeli 

Vehbi Engiz 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 

katılıyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılma
maktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere konusu gündemin 2 nci sırasındaki 

orman suçlarının affına dair kanun teklifinin 
1 nci maddesinin (B) bendinin sondan iki satı
rının yani, «orman suçlarından dolayı» sözcük
lerini takiben ekli bulunan tadil teklifimin ilâ
vesini ve bu teklife Komisyon katılmadığı tak
dirde kısaca gerekçesini beyan etmek istediğimi 
saygı ile arz ederim. 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

l /B maddesine ilâvesini teklif ettiğim metin: 
«Ve bu maddedeki suçların konusu orman 

emvalini iade etmek üzere teslim almış, olup 
da Türk Ceza Kanununun 508 - 510 maddelerine 
göre suçlu sayılanlar hakkında.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılmadığını ifade etmiş bulunmaktadır, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

25 . 10 . 1971 O : 1 
Millet Meclîsi Sayın Başkanlığına 

Bâzı orman suçlanmn affını öngören kanu
nun 1 nci maddesinin (B) fıkrasının sonuna 
«kendi zilyedi veya tapulu arazisinden yaptığı 
kesim dolayısiyle yapılan adlî takibat durduru
lur.» cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Anayasanın 
131 nci maddesine aylarıdır, onun için katılmı
yorum efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmadı
ğını ifade etti. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Orman suçlarının affına dair kanun teklifi 

nin 1 nci maddesinin (C) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

C) Bu madde kapsamına giren suçlarda em
vale el konulmamış ise, ancak 6831 sayılı Or
man Kanununun 31 nci maddesinden faydalanan 
kimseler için emvalin orman tarife bedelinin 
1/10 unun, sair hallerde tarife bedelinin öden
mesi halinde yukardaki fıkralar uygulanır. Or
man İdaresinin aynı kanunun 112 ve 113 ncü 
maddelerine müstenit şahsi hakları düşer. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu takrire ka
tılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başkan, 
bu takrir Mehmet Türkmenoğlu, Hilmi İşgüzar, 
Ahmet Şener, Ömer Buyrukçu, Zeki Çeliker ar
kadaşlarımızın verdiği takririn 3 ncü bendine 
tıpatıp uymaktadır ve Yüce Meclisimiz biraz ev
velki oylamada da takriri reddetmiştir bu ba
kımdan önergenin oylanmasına dahi lüzum yok
tur. 

BAŞKAN — Sayın Buyrukçu, bu önergeniz 
ilk önergenizdeki 3 ncü bende mutabık mıdır 
efendim? 



M. Meclisi B : 184 25 . 10 . 1971 O : 1 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Mutabık
tır ama... 

BAŞKAN — Olmaz o zaman efendim, aynısı 
olduğunu beyan ettiğinizden dolayı bu önergeyi 
oya sunamıyacağım efendim. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin (B) fıkrasının 1 nci satırındaki «ve-
ya» kelimesinden sonra gelen «orman sınırlarına 
köy ortasından yatay bir hat ile 10 Km. mesafe
de» ibaresinin yerine, «6831 sayılı Orman Kanu
nunun 31 nci maddesine göre hak sahibi» ibare
sinin yaaılmasnıı arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

Orman İdaresi yıllardan beri 6831 sayılı Or
man Kanununun 31 nci maddesine göre orman 
içinde ve orman kenarına 10 Km. mesafedeki 
köylere ev, ahır, samanlık, yayla evi için zatî 
ihtiyaç verir. Şimdi bu köyler de orman ida
relerince belirlidir. Bu maddeye bu ibareyi koy
madığımız takdirde, daha evvel söylediğim gibi, 
hâkim bunu tesbit zorunda kalacaktır. 

Orman idarelerinde, yıllardan beri bu mad
deden istifade «den köylerin listesi mevcuttur. 
Bu ibareyi koyduğumuz takdirde, mahkeme bu 
listelarden bir tanesini elde ©der veya orman 
idaresi kendisine bilıdirirse, o listedeki köyler
den olup olmadığına bakar ve ona göre karar 
verir. Aksi takdirde mahkeme af çıktıktan son
ra dahi, keşif yapmak suretiyle neticeyi almak 
için köylüyü birkaç defa daha mahkemelere sü
rükler. Böyle sakıncalı bir durumu vardır. 

Sonra, metinde, yine «... köy ortasından on 
kilometre...» diye bir ifade var. Biraz evvel, İh
san Bey arkadaşımın da değindiği gibi, köyle
rin ortası neresi, kenarı neresi, belli değildir. 
Muhtar köyün mahallelerinden bangisindeyse, 
köyün ortası orası.. Bakın, bir de böyle bir 
müşkülât var. Farz edelim ki, hâkim bir ma
halleye göre tesbit etti, on kilometre dışında. 
Yıllardan beri orman idaresi, buna on kilomet
redir diye zatî ihtiyaç vermiş. Bakın, bir çeli
şik durum. Bu sefer, mahkeme, on kilometre 
dışındadır diye yıllardan beri orman idaresi
nin, 31 nci maddeye göre hak tanıdığı köyden 
bu hakkı alacak. Buyurun... Köylüye faydalı 
olalım diye, buraya onun zararına olacak bir 
metin getirmiş oluyoruz. 

Ben mutlaka bunun kabul edilmesine ısrar 
ediyorum, arkadaşlar. Tatbikattan gelmiş bir 
arkadaşınız olarak, bunda hiçbir sakınca gör
müyorum. Mahkemenin, orman idaresine sor
ması gibi bir külfet mevzuubahis değil. Bir lis
te alacak, 31 nci maddeden istifade eden köyler 
hangileridir diye bakacak. İşte elli köy.. O elli 
köyün içine giren suçlular, bu aftan istifade 
edecek, arkadaşlar, Benim, bumda ısrar edişi
min sebebi bu. 

Köylüye faydalı olalım, onu bir daha mah
kemelere sürüklemiyelitn, yeni keşifler yapıl
masına sıebetoolmıyalım. Bunun kabulünü rica 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Biraz evvel 
izah ettiğim sebeplerle iştirak etmiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Yani bu önerge de diğer önerge 
gibi mutabakat mı arz ediyor efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — (A) bendin
de vardır efendim ve müzakeresi de yapılmıştır. 

Mehmet Türkmenoğlu, Hilmi İşgüzar, Ahmet Şe
ner, Ömer Buyrukçu, Zekil Çeliker'in müşterek 
takrirlerinde bir bölüm olarak bu yer almıştır 
aynen. 

BAŞKAN — Tamamiyle uygun düşmüyor 
Sayın Tekinel. 

Komisyon önergeye katılmadığını beyan etti. 
Önergeyi izah sadedinde Sayın Buyrukçu söz is
temişlerdir, buyurunuz efendim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) -~ Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bu hususa biraz evvel madde üzerinde yap
mış olduğum konuşmamda da değinmiştim; fa
kat tekrar söz almak mecburiyetinde kaldım. 

Benden sonra konuşan arkadaşlarımın değin
diği, orman idaresinden sormak külfeti mev-
zuubahsedildi, yani, orman idaresine her affa 
girebilecek bir konu için mahkeme soru soracak, 
orman idaresi de gidecek keşif yapacak 1 500 
müdür, 2 500 müdür? Orman idaresi de buna 
göre bildirecek havası yaratıldı. Zaten böyle 
bir durum yok. 

— 724 — 



M. Meclisi B : 184 25 . 10 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kanım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Şimdi, biz 
getirmiş olduğumuz af teklifinde, Devlet or
manları içerisinde ve orman hudutlanndaM 
köylerden bahsettik, bir. Bu, Orman Kanunu
nun 31 nci maddesinde yazılıdır. 

İkinci bir bölüm de; «Ormanların bulunduk
ları ve bu ormanlara bitişik kazalar içindeki 
muhtaç köylülerle, hududu içinde Devlet orma
nı bulunan ve nüfusu. 2 500 den aşağı olan muh
taç kasabalar halkına...» şeklinde beyan olunan 
kısım ki, bu 32 nci madde ile ilgilidir. 

Arkadaşımız, bizim getirdiğimiz teklifin, bir 
defa yansını çıkartmış oluyor. 

izah ettiğim sebeplerden dolayı iştirak et
miyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, önergeyi oyla-
nnıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Efendim, madde üzerinde başkaca değişiklik 
önergesi yok. 

önergelerin müzakeresi esnasında; Sayın 
Komisyon Başkanı Tekmel'in bir beyanına ce
vap vermek mecburiyetini hissediyorum, Sayın 
Tekinel, verilen bir önerge münasebetiyle «Şa
yet bu önerge kabul edilir ise, tasanyı geri çe
keriz, affın çıkmasına mâni oluruz» şeklinde bir 
beyanda "bulundular. 

Ben, bunu bir sürçü lisan olarak kabul edi
yorum. Aslında, bu hak, Genel Kurula ait bir 
haktır, komisyonların böyle bir hakkı bahis 
mevzuu değildir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Affın çık
masına mâni oluruz demedim efendim. 

BAŞKAN — Ben o anlamda anladığım için.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Affın çık
mamasını biz komisyon olarak tercih ederiz de
dik. O, bizim elimizde olan bir iş değildir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Şahsi terci
hini belirtmiş efendim. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, ben öyle kabul 
ediyorum efendim. Yalnız, bâzı itirazlar olduğu 
için bu p.çıklamayı yapmak lüzumunu hissettim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizin görüşünüz de vuzuha ka
vuşmuş oldu. 

Şimdi Sayın Tekinel, Genel Kurulca kabul 
edilen bir önerge var; - M, biz de bir ölçüde 
Genel Kurulun takdirine bırakmıştınız, katıl
madığınızı beyan etmekle beraber - bu önerge
ye filhal katılıyor musunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Yüce Mec
lisin kabul etmiş olduğu istikamette gerekli dü
zeltmeyi yapıp takdim ettim efendim. 

BAŞKAN — Şimdi gelen metni, son şekliyle 
okutuyorum efendim. 

Bâzı orman suçlannın affına ve 'bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine 

dair kanun teklifi 

Madde 1. — A) 1 . 8 . 1971 tarihine ka
dar, 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 76, 
109, 110 ncu maddelerinde yazılı (suçlarla, 10 
dönüme kadar (10 dönüm dâhil) açmalar ile, 
konusu 20 kentali geçmiyen (20 kental dâhil) 
ödün, 5 kentali geçmiyen (5 kental dâhil) kö
mür, 5 metrekübü geçmiyen (5 nıetrefkülb dâhil) 
gayrimenkul veya 2 metrekübü geçmiyen (2 
metrekülb dâhil) mamul ve yanmamul emvale 
ilişkin el konulmuş orman isuçlan ile, 

B) Devlet ormanlan içinde veya 'orman sı
nırlarına köy ortasından yatay (bir hat ile, 10 
Km. mesafede bulunan veya ormanların bulun
duktan ve bu ormanlara bitişik ilçeler içindeki 
köyler ile, sınırlan içinde devlet ormanı bulu
nan ve nüfusu 2 500 den (2 '500 dâhil) 'aşağı 
olan kasabalarda oturanlar tarafımdan (bu hu
dutlar içerisinde 12 ımetrekübü geçmiyen (12 
metrefcüb dâhil) gayrimamül veya 7,2 metre-
küb (7,2 metreküb dâhil) mamul veya yanma
mul 'orman emvali 'ile 'ev yapmak suretiyle işlen
miş ve 1 . 8 . 1971 tarihine kadar el konulmuş 
orman suçlarından dolayı takibat yapılmaz ve 
verilen cezalar infaz olunmaz. 
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C) Bu madde kapsamına giren suçlarda, 
orman idaresinin '6831 sayılı (Orman Kanununun 
112 Ve 1113 ncü maddelerine ımüstenit şahsi (hak
lan (düşer. 

BAŞKAN — Evet efendim, simidi 1 nci mad
deyi, Yülköek Kurulunuzun da kaJbul 'ettiği öner
ge ürerine tanzim ©dilen yeni şekliyle oylarını
za sunuyorum. KaJbul edenler... Kabul letmiyen-
ler... Kalbul ledilmiştir. efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

Madde 2. — 1 nci madde kapsamına giren 
suçlarda kullanılan aletlerle, canlı ve cansız (her 
türlü taşıt araçları ive suç konusu 'orman emvali 
ve paraya çevrilmiş Üste, (bunların bedelleri : 

Henüz kamu dâvası açılmamış İşlerlde 'Cum
huriyet Savcılıklarınca; kamu (dâvası açılmış 
işlerde mahkemece ve hüküm kesinleşmiş ise 
ih'ükmü ivecen mahkemece 'sahiplerine 'iade olu
nur. 

Ancak, 1 . 8 . 1971 tarihinden önce kesin
leşmiş bir (hükme konu teşkil eden orman emvali 
ile alet ve canlı ve cansız her türlü taşıt araçla
rının Hazineye irat kaydedilen (bedelleri ve bu 
'bedellerin taksitle ödenmesine müsaade 'edilen 
işlerde ödenlmiş taksit (bedelleri sahiplerinle iade 
'edilmez. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde Sa
yın Ülker, Sayın Şener, Sayın Tosyalı, ÎSayın 
Asutay, (Sayın Üzuner, Sayın Müderrisoğlu söz 
istemişlerdir. 

Sayın Ülker... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz efen
dim, 'Sayın Asutay, buyurun «fendim. Süreniz 
be'ş dakikadır ef endim. 

BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Evet, 
Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Üç ıgündür, Ibu kanunun müzakeresi yapılı

yor. Önerge verenler, komisyon ve Sayın Vekil 
dâhil, tüm milletvekillerinin orman çıkarcıları 
ve kaçakçılarına Ura madde kalbul edildiği tak
dirde, prim verilmiş olacağı yönünde (bir fikir 
(ittifakında 'olduklarını tes'bit ettim. 

Kanun, 1 nci madde kapsamına giren suç
larda kullanılan âletlerle, canlı ve cansız her 
türlü taşıt araçları ve ısuç konusu 'orman ©mvali 
paraya çevrilmiş ise> bunların bedelleri henüz 

kamu dâvası açılmamış işlerde, (Cumhuriyet 
savcılarınca bütün el konulmuş olan mallar iade 
edilir diyor. 

iDeğerli milletvekilleri; beş (dakikalık konuş
ma müddeti içerisinde, rakamları teker teker 
okumak mümkün değil. Zamanı (hiçbir suretle 
aşmak istemediğim 'için, toplam olarak söylüyo
rum ; malûmlarınız veçhile, orman (suçları uç de
fa affedilmiş. (5677 sayılı Kanun 1950 ide, (6385 
sayılı Kanun 1954 te ve 7122 sayılı Kanun 1958 
de. 

Eskiyi (bırakınız, 1958 Senesini esas alacak 
olursak, suçlar azalmış imi? Hayır. Geçen sefer 
de arz etmek imkânını (buldum, Iher yıl suç mu
hakkak artmı'ş. ıŞimidi, 1958 senesini nazarı dik
kate alırsak, af kapsamına ıglren suçlardan kös-
melerde 286 464 suçlu var. TaJbiî (bunların balta
larını, hızarlarını, ne ile kestiyse o aletlerini 
iade edeceksiniz, TaJşıimada, ı&64 küsur bin suçlu 
var. Bunların kamyonunu, affedersiniz mıerke-
ibini, katırım ve ne 'ile taşıdrySa onları verecek
siniz. Otlamada neye .el konur? Bilmem, ama Suç 
yekûnu 417 küsur... Peki, bunların bedellerinin 
yekûnu ne eder? 

iBîr tarafta, Anayasa var, orman suçlarını af-
fetmiyeoeksiniz diyorsunuz, orman suçlarını af 
dışında bırakıyorsunuz. (Sonra Anayasayı tadil 
ediyoruz, (bundan istifade 'etmek Suretiyle yeni
den bir af getiriyoruz (ve bu affı getirdiğimiz 
zaman da, tüm Ibu suçluların, el konmuş olan 
mallarını, paraya çevrilmiş olsa dahi suçlulara 
iade ediyorsunuz. 

(Bence (bu kanun, bir af kanunu değil, Orman 
çıkarcılarını koruma, orman kaçakçılarına prim 
verme kanunu olacaktır. Bir af suiçu azalta, 
meSele yok. Af, suçu azaltmıyor. Kesmede, (af
tan sonra 1960 Senesinde 42 8İ8 suçlu varmış, af 
senesinde 19 000 küsur... 1961 senesinde 54 522 
olmuş, 1962 de 36 496 dolmuş ve bu, her Sene 
altmış. Hele, insanın içini acıtan ayrı bir mese
le var. 

Sayın milletvekilleri; bakınız, af senelerin
den meselâ 1959 (da 3 936 ağaç kesilmiş ve 
130 328 hektar orman yanmış. 1960 senesinde 
Ibu rakam '504 e yükselmiş, 1961 senesinde Ö20 
olmuş, 1962 de 717 olmu'ş, 1964 te 768 olmuş ve 
her gün artmış... 

Orman suçlarını aJffetmek 'bir tevbih mües
sesesi olmuyor. 1962 senesinde 10 '059 (hektar or
man yanmış; 1964 Senesinde 13 348 hektar or-
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man yanmış. Peki, şimdi?... 'Suçluyu mükâfat
landıracaksınız. Yok, suçluyu mükâfatlandır
maya hiçbirinizin gönlü razı olmaz. Onun için, 
bu maddenin şu şekilde tadilini öneriyorum; 
tabiî takdir, Yüce Meclisindir. 

«1 nci madde kapsamına giren suçlarda kul
lanılan aletlerle, canlı ve cansız her türlü taşıt 
araçları ve suç konusu orman emvali, henüz ka
mu dâvası açılmamış işlerde, 'Cumhuriyet savcı
larınca, kamu dâvası açılmış işlerde, mahkeme
ce bir sonuca varılmadığı hallerde mal 'sahiple
rine iade edilir.» 

Yani paraya çevrilmemiş olacak ve >el konul
mamış olacak. I>âva açılmış ise, mal paraya çev
rilmemiş ise, mal sahiplerine hu canlı ve cansız 
malları iade edilmeli, modeli geçmiş bir kamyo
nun bugünkü değerini de 'dikkate almak sure
tiyle. Zaten yok olan Orman Vekâletinin mev
cut 'bütçesinin % 90 ını bu gibilerine iade etmek 
demek, orman 'çıkarcılarını ve orman kaçakçıla
rını koruyucu bir kanun haline gelen durum 
olacaktır. Anayasanın yasak ettiği hükümleri 
işliyen kimselere de açıktan prim vermiş olacak
sınız. Hiçbirinizin 'gönlünün buna razı olacağı 
kanaatinde değilim. 

Önergemi takdirlerinize arz ediyorum, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurunuz efen
dim. 

ALI RIZA UZOTER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu kanun teklifinin birinci maddesiyle af, 
bir geniş çerçeve içinde gerçekleşmiş bulunuyor 
ve bunun bir atıfet olarak vaisıflandınldığını 
da arkadaşlarımızın heyecanlı beyanlarından 
anlamış bulunuyoruz. Fakat, istirhamım şu : 

Suçluları affederken, hiçbir ızaman bunları 
afla birlikte mükâfatlandırmak şeddinde bir gö
rüşü hâkim kılmıyalım. Eğer teklif Sayın Ko
misyonun değiştirdiği şekilde kalır ise, suç işli-
yenlere geniş ölçüde bir mükâfat kapısı açılmış 
olacaktır. Bunun hukuk tekniği ile, af tekniği 
ile bağdaşır tarafı yoktur. Suç işlemiyenlere de 
bir nevi cezalandırmak gibi bir durum doğmak-
taJdır. 'Suça teşvik için, kanuni müeyyide olarak 
bundan daha kusurlu, 'daha hatalı bir görüş 
katiyen düşünülemez. O bakımdan, bu madde 
üzerindeki görüşlerimi bir taraftan iarz -eder
ken; muhterem komisyonun özellikle birinci 
madde üzerinde yapılan görüşmeleri değerlen-

ıdirmek bakımından (göstermek lûtfunda bulun
duğu anlayışı, bu madde vesilesiyle de göster
mesini ve bu maddede mutlaka bir değişiklik 
yapılmasını veya metinden çıkarılması gerekti
ğini 'arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; gerekçemiz şudur : 
1950 senesinde yapılan genel aftan bu yana 

21 yıl geçmiş olmasına rağmen, bir genel af çı
karılmadığı halde 1950 - 1900 yılları arasında 
dört defa orman suçlarının affı için kanun çı
karılmıştır. Bu kanun çıkarılışından sonra or
man suçlan artmakta devam etmiştir. 1950 se
nesinde 50 bin olan suç adedi, 1960 yılında 106 
bine kadar çıkmıştır. Bilâıhara 1901 Anayasası
na konan orman suçlarının affedilemiyeceği 
hakkındaki hüküm, suçların yavaş yavaş azal
masına seb^bnlmuş ve 1969 senesinde bu miktar 
59 bine kadar düşmüştür; artan ihtiyaçlara rağ
men düşmüştür, suç işleme olanaklarının geniş
lemesine rağmen Anayasa hükmü dolayısıyle 
düşmüştür. 

Şimdi, Anayasada yapılan değişiklik ile or
man suçlarının <affma imkân tanınmış oldu ve 
orman suçlan için affı çıkarmak gayreti için
deyiz. Eğer, bu görüşmelerimizde suçlulan, suç
larının bütün neticeleriyle affedecek olursak; 
bu. yine suçlulan suça teşvik, aynı zamanda 
bunlan kanun yolu ile mükafatlandırma ve or
man suçu işlemiyenleri de bir nevi cezalandır
mak olacaktır. Bu bakımdan, orman suçlarını 
affederken, bunlan suç işlemeye teşvik etme
mek ve bunlan mükâfatlandırmamak ve hem 
de suç işlemiyenleri cezalandırmamak için yal
nız cezalann affedilmesini, mahkemece suçlu
lardan müsaderesine karar verilen orman em
vali ile suç aletleri ve nakil vasıtalan satış be
delinden orman içi > ve oivan köy ve köylüleri
nin kalkindırılmalanna sarf edilmesini, şahsan 
bir önerge ile ikinci madde olarak teklif etmiş 
bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlanm; 
Hükümet adına Sayın Bakan, rakamlan bü

tün (çıplaklığı ile dile getirdiler. Birinci madde
nin (C) fıkrasına göre, Hazineye yüklenen yük 
52 milyon lira oldu. Bu husus yüksek oylarınız
la kabul 'edildi. 

İkinci madde ile bu miktar - Sayın Bakanın 
beyanlanndan ki tutanaklara geçmiştir, aynen 
alıyorum - 206 milyon lirayı bulmaktadır. 208 
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milyon liralık suçlulara hir mükâfat tevziini ön
gören ikinci nı>addeye, istirham ediyorum iltifat 
etmeyiniz. 

Benden evvel (konuşan arkadaşımın da kısa
ca değindiği gibi, Anayasadaki temel espriyi 
büyük ölçüde zedeliyoruz. Anayasadan «orman 
suçları için af 'çıkarılamaz» hükmünün çıkma
sından faydalanıyoruz; ama Anayasadaki 131 
nci maddenin temel ilkelerini ihmal ediyoruz. 
En azından «ormanlara zarar verebilecek hiçbir 
faaliyet ve eyleme müsaade edilemez» kesin 
hükmüne rağmen bu faaliyette bulunanlara izin 
verdiğimiz gibi, bir de mükâfat veriyoruz. Bu 
kadar çelişik, Anayasaya tabandan aykırı bir 
görüşe iltifat edilmemesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu 'bakımdan, her zaman ormanın önemin

den, (özellikle orman köylüsünün ıstırabından 
bahsediyoruz, buna çareler Ibulmak için kalkın
ma plânlariımızda edebiyat yapıyoruz, ibütçe ve-
sileleriyle çeşitli gündem dışı konuşmalarla, 
Meclis araştırmalariyle orman köylüsünün İstı
rabını burada dile getiriyoruz. Ama, bu ıstırap
lara deva -olacak çare de tamamen ihmal içinde
yiz, alâkasızlık içindeyiz. 

Bu kanun teklifinin, hu yönden çok kısır 
görüşlü; - tâbirimi arkadaşlarım mazur görsün -
ama asıl espriyi ihmal eden bir 'mahiyette hazır
landığına dikkatinizi çekmek isterilm. 

Orman köyleri için kalkınmak bir maiddi im
kâna bağlı. Bir fondan bahsederiz, bütçe imkân
ları dolayısiyle kanunun öngördüğü şartları ye
rine getiremeyiş; köylünün {kalkınması için 
maddi olanaklara imkân hazırlamak gerekir ve 
bir fon öngörülür. İşte, tam 'isabetli (bir nokta
da olduğum kanaati ile şimdi önergemi kısaca 
yüksek: ıttılaınıza sunmak isterim. 

İkinci madde olarak şunu arz ediyoruım ar
kadaşlarım : Bu önergemiz kabul edilirse az ev
vel portesini takdim ettiğim 208 milyon liralık 
fon, orman köylerini kalkındırmaya tevcih edi
lecek ve bu şekilde bu fonun da «M'dî bir yazı, 
bir temeli kurulmuş olacaktır. O zaman suç işle-
rniyen köylüler de hu fondan faydalanmış ola
cak, Bir köyde ©şasen güçlü olan orman (kaçak
çısı değil; eli balta tutmıyacak kadar fakir ve 
zavallı, kimsesiz topyekûn köylünün kalkınması 
mümkün olacak yaJhııtta bu kapı açılacak, or
man idaresine bu imkân sağlanacaktır. Elbette 
ki, değerli bakan arkadaşımızın bugün (gazete

lerde takibettiğimiz, radyolarda dinlediğimiz be
yanı üzere, orman köylüsünün içinde bulundu
ğu çok perişan dunumdan kurtulması hatalın
dan onunla entegre çalışacak diğer 'kuruluşlara, 
Devlet kuruluşlarına da, onların bu istikamet
te yapıcı hamlelerine de ihtiyaç vardır. 

iSayin Başkan, sözlerimi önergemi çok kısa 
okumakla bitirmek isterim. 

İkinci madde olarak şunu arz ediyoruz : 
«Birinci madde kapsamına giren suçlarda 

kullanılan aletlerle, canlı ve cansız her türlü ta
şıt araçları ve suç konusu emval, paraya çevri
lerek bunların 'bedelleri, 

Henüz kamu dâvası açılmamış işlerle, kamu 
dâvası açılmış olup da henüz karara bağlanmar 
mış İşlerde zaptedilmiş <olan aletlerle canlı ve 
cansız her türlü taşıt araçları ve suç konusu em
val orman işletmelerince satışa çıkarılır Ve bun
ların (bedelleri Orman Bakanlığı Bütçesinde açı
lacak orman köy ve köylülerini kalkındırma fo
nuna aktarılır. 

Bu paraların sarfı bir yönetmelikle belirtilir. 

1 . 8 . 1971 tarihinden önce kesinleşmiş bir 
hükme konu teşkil eden orman emvali ile alet, 
canlı ve cansız her türlü taşıt araçlarının tahsil 
edilen (bedelleri bu hesaba aktarılmaz..» 

Bitmiştir o hesap, o yönden bunu bu şekilde 
geçiştirdik. 

«... Ancak bu bedellerden taksitle ödenmesi
ne müsaade edilen işlerde ödenmemiş taksitlerin 
(bedelleri tahsil ile yukarda hahsi geçen fona ak
tarılır.» 

Yani, orman köylerini kalkındırma fonuna 
aktarılır. 

Şimdi, değerli Komisyon Başkanımızdan bil
hassa istirham ediyorum; bu kadar açık bir du
rum karşısında bu meseleye bir çözüm getirmek 
azmi ile bu görüşlerimize iltifat buyursunlar. 
Esasen bu konuyu bir önerge ile de daha evvel, 
hundan evvelki birleşimde Yüce Başkanlığa 
sunmuş bulunmaktayım. 

Orman köylüsünü kalkındırmayı topyekûn 
istiyor isek ve muayyen şahısların çıkarına hiz
met etmeyi ki, hiçbir arkadaşımız bundan yana 
değildir, düşünmediklerini burada ifade etmiş
lerdir ; ama her ışeye rağmen kabul edilen birin
ci madde ile büyük ölçüde kaçaklar olmuştur; 
yani zati ihtiyaç hudutlarını aşan orman suçla
rını da affın kapsamı içine almışızdır. Ama, bu 
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fon tesis edilirse asıl suçlara prim verilmez ise, 
arkadaşlarımızın samimî beyanları da burada 
teyidedilmiş olacaktır. 

Yüksek oylarınızla bu görüşümüze iltifat et
menizi istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Uysal.... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Vaz

geçtim ef endim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMAÎL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş-. 
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

İkinci madde üzerimde iki arkadaşımız (gö
rüştü. Daha evvel kanun teklifinin ilk müzake
resinde komisyonumuza hâkim olan görüş ve 
hukukî esasları dile getirmiştim. Bir kısım ko
nularda bizim yaptığımız iş uygulanması müm
kün, basit, sade, geçerli bir kanun yapmaktır. 
Miktarlara taallûk eden kısmın takdiri Yüce 
Meclise 'aittir. Sizler ne karar verirseniz, biz ay
nen insicamı bozmadan madde metnine bunu in
tikal ettiririz. 

Bu itibarla; ben, neden komisyon bu ikinci 
maddeyi bu şekilde düzenlemiştir, onun izahını 
yapacağım ve ne yapılması lâzimgeldiğini de 
izah edeceğim. Esasen bu konuda komisyon ola
rak da Başkanlığa bir takririmiz mevcut idi. 

Arkadaşlarım; 
Bu kanun teklifinin mevzuu bir »genel af tır. 

Bir genel afta hem suçu, hem de suçluluğu orta 
yerden kaldırıyoruz. Hem ısuç, hem suçluluk or
ta yerden kaldırılınca bu af, suçun, cezanın 
fer'i ve mütemmim neticelerine de şâmildir. As
lında affı tarif eden kimseler; «biran için bir 
fiili tecziye eden maddenin meriyetten kaldırıl
ması veyahut üzerine bir tül örtülmesi, ondan 
sonra tekrar tülün kaldırılması» şeklinde ta
nımlamaktadırlar. Hal böyle olunca; esasa taal
lûk eden işi affedince fer'i ve mütemmim netice
lerine taallûk eden kısmı da affetmek mecburi
yeti ceza hukuku prensipleri iktizasındandır. 
Bu itibarla suçta kullanılan alât ve edevatın 
Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi gereğin
ce mütemmim ve fer'i bir ceza olması itibariyi© 
ötomatikman kalkmış olması lâzım. Ama, arka

daşlarımızın hakikaten dikkatini çeken bir hu
sus var. Gerçekten suç işliyen adama orman em
valini iade ediyoruz. Sanki diş kirası. Bir de 
suçta kullanılan aletlerini iade ediyoruz, ayrıca 
bunu t i r neyi taltif ediyoruz. Görünüş itibariyle 
durum budur arkadaşlar. Ancak, orman emvali
ne ve idarenin şahsî haklarına ilişkin 'bölümde 
birinci madde vesilesiyle yaptığım izahata tek
rar avdet etmek mecburiyetindeyim. 

Şimdi birinci kısımda; isuç işlenmiştir, ya 
takibat safhasındadır veyahut da mahkeme saf
hasındadır. Bu (halde, affın çıktığı zaman, 
maznun sandalyesinde oturan kimsenin suçu 
işlediğini kabul etmeye zorlıyacak bir Anaya
sal hakka sahip değiliz. İnsan Hakları Beyanna
mesine, Anayasamın temel ilkelerine ve Ceza Hu
kuku prensiplerine aykırı düşüyor. Şu halde, 
madem ki bir af yaptık, artık bımun suçlu olup 
olmadığını araştır maksızın takibat safhasındaki 
takibatı durduracağız. 

Bu durumda olan kimse ne olur? Gerçekten 
suçlu olabilir. Af dolayısiyle takibat safhasın
dan çıktığı için, kanun vâzıı ve Ceza Hukuku 
bunu namuslu, suç işlememiş bir vatandaş te
lâkki eder ve mahkemenin devamına imkân ol
madığı için de suç olup olmadığının tesbiti müm
kün değildir. Bu itibarla suçta kullanılan ale
tin de cinsi, miktarı ne olursa olsun iadesi ica-
betmektedir. 

Kesinleşmiş hükümlerde durum böyle değil. 
Kesinleşmiş hükümlerde suç sabittir. Bu itibar
la suçta kullanılan aletlerin de müsaderesine 
karar verilmiştir. 

Bu durum karşısında, 1 nci maddede izah et
tiğim gibi, A ve B isimli iki arkadaş aynı köy
de aynı tarihte iki suç işliyecek. Birisi Devle
tin düzgün çalışması sonucunda bu af Kanunu 
çıkmadan evvel mahkûm olacak ve malının mü
saderesine de karar verilecek. Diğeri çeşitli se
beplerle; savsaklama, ihmal, kanuni gereklerle 
dâvası bitmediğinden, hapis cezası verilmişse bu
nu cekmiyecek; yani hapis cezası verilmesi müm
kün değil. Para cezası verilmesi mümkün değil, 
bunu cdemiyecek. üstelik sabıkalı bir adam hü
viyetinde olmıyacak ve suçu tesbit edilemedi
ği için de bu safhada, malları iade edilecek. Ay
nı gün bu kanunun kapsamına giren bir suçu 
işliyen diğer kimse, takibatın süratli gitmesi, 
mahkemenin karar vermesi sonucu verilen ceza 
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üzerinde infaz edilecek. Bu, hürriyeti bağ
layıcı bir ceza ise hapisaneye girmiş ola
cak, çıkmış olacak. Para cezası ise, para 
cezası infaz edilmiyeeek. Ötekinin ise, bu 
Ihapls cezasını çekmemiş, para cezasını da 
ödememiş, malını da iade ediyoruz, Aynı mik
tardaki bir işte hüküm giydiği için malını iade 
etmemek gibi bir durumla karsı karşıya kalıyo
ruz. Bu eşitlik prensibini tamamen zedeliyor. 
İlk açış konuşmamda da bunu Yüce Meclisin 
ıttılaına, bilgisine sunmuştum ve takdir sisin
dir demiştim. Eğer Yüce Meclis neyi affetmek 
istiyorsa, eşitlik prensipleri içerisinde o mikta
rını affetsin. 

Takibat safhasında olan işlerde, şayet emva
li veya suçta kullanılan aletlerin iadesini ve
yahut da bedellerini ödeme kabul şartına bağlı 
olarak bir affı gerçekleştirme durumu bahis ko
nusu ise, o saman fakir veya zengin - artık tef
rik yapmıyorum - şahıs zorla işlediği bir suçu 
veya işlemediği bir suçu kabule icbar edilecek
tir. Bu yasalara aykırı düşüyor. 

Simidi arkadaşlarımız şunu söylîyebilirler, 
takdir arkadaşlarımıza aittir; tefrik yapılabilir. 
Ceza prensiplerinin bu kısımlarında zedeleme 
olabilir. Fasla sora giden bir durum meydana 
çıkarman; ama orman çıkarcıları için çıkar
tıldığı baklanda birtakım rivayetler ortaya 
atılabilir. Arkadaşlar, bu işler teknik mesele
ler. Biz bu kısmını üzerimizde derahde ettik-. Ka
nun teklifinin sahibi de biz değiliz. 

Meselâ Sayın Asutay bugün 1 nci madde vesi
lesiyle vermiş olduğu takririnde iyi niyetle, 
2 500 nüfuslu olan belediyelerin dışındaki be
lediyelerin de tasarının 1 nci maddesinin (b) 
bendi kapsamına alınmasını söylemişti. Kendisi 
teknisiyen olmadığı için sonucunu düşünmemiş 
olabilir. O metin aynı şekilde geçmiş olsaydı 
1 nci maddedeki 5 metremikap gayrimenkul em
val, 1 nci maddenin (b) bendindeki 12 metremi
kap gayrimamûl emval şeklinde uygulama gö
recekti. Bu kastı aşan bir düşüncedir. O bakım
dan teknik bilgisine istinaden Komisyonumuzun 
hazırlamış olduğu ve miktarlarını tamamen Yü
ce Meclisin takdirlerine bıraktığı konularda 
başka türlü söz etmek mümkün değildir. Buna 
işaret etmek için bu misali verdim. 

Şimdi, birinci kısımda, takibat safhasında, 
yani henüz hüküm verilmemiş olan safhada in
sanları suçluluğunu kabule icbar edecek bir hük-

j mü koymamız mümkün olmadığına göre, Ko
misyon olarak iade konusunda her hangi bir 
iştirakimiz mümkün gözükmüyor. Kesinleşmiş 
olan işlerde takdir Yüce Meclisindir. Şayet ke
sinleşmiş olan işlerde iadeyi uygun görmüyor
sanız, Komisyonunuz ona göre bir metin hazır
lamaya amadedir ve bir görüş de, bu kesinleş
miş olan işlerde her türlü canlı ve cansız mo
torlu taşıt araçları ibaresinin yanında traktör 
ve romörk hariç denmek suretiyle tesbit edil
miştir. Şayet kabul ederseniz bunu da nizam-

I lıyabiliriz. Eşitlik bozulmuş olur, fakat takdir 
Yüce Bîeclisinizindir. ,. 

Kifayeti saygı ile arz ediyorum. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Komisyon 

Başkanından bir hususun açıklanmasını rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sualim canlı ve 

cansız araçların iadesi mevzuunda. Malûmuâli-
niz bunlar yakalandığı zaman bir yed-i emin 
bir akılıyor. Türikye'nin her tarafında canlı ve 
sansız taşıt araçları irin bu böyle. Şimdi, yed-i 
eminde bunların biriken masrafları var. Mese
lâ öyle haller oluyor ki, harcı borcunu geçiyor. 
Taşıt sahibinin taşıtı canlı ise, o taşıtını almak 
için gittiği zaman taşıtının bakımı ile mükel
lef olan hanlarda veya köy ihtiyar heyetinin 
verdiği yerlerde, şu kadar masrafın vardır, 
getir diyorlar. Bâzan masraf taşıtın iki mislini 
buluyor. 

BAŞKAN — Neyi sormak istiyorsanız onu 
lütfediniz Sayın Doğan. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Acaba Sayın Ko
misyon bu taşıtların iadesi mevzuundaki mas
raflar hakkında bir şey düşünmüş müdür? Bu 
masrafları Hazine mi deruhte edecek, yoksa ta
şıt sahibi mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon 
Başkanı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKiNEL (Devamla) — Efendim, icra 
İflâs Kanununda canlı ve cansız hayvanların 
haczi, yed-i emine teslimi konusunda ayrı hü
kümler vardır. G-erçekten cansız bir motorlu 
nakil vasıtasının, bir testere veya bir hızarın 
bir yed-i emine teslim edildiği anda bakıma ih
tiyacı olmıyabilir, bir masrafı icabettirmez. Fa
kat canlı, bir borç için haczedilmişse, - bir ko-

I yun, o misali vereyim başka hayvan ismi zik-
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retmeyim - bunu yed-i emine teslim etmişse-
niz, bir bakıma ihtiyacı vardır. Memurlar bunu 
da düşünürler, ona göre haczi istiyenler bu in
fazı temin edecek masrafı alırlar., Şayet bu mas
raf verilmezse, kendisine yed-i emin sıfatı ile tes
lim edilmiş bulunan koyuna bakmak durumun
da olamıyacak bir yed-i emin bir kıymet olan 
bu canlı varlığı ölüme terketmiş olur. Biz 
böyle bir af Kanunu teklifi içerisinde canlı hay
vanların bakılması veva bakılmaması konunda 
bir hüküm getirmeye mezun değiliz. 

Kaldıki Sayın Ali Rıza Uzuner arkadaşımız 
burada gayet vazıh bir şekilde bir kısmını izah 
ettiler. Bu gibi ahvalde ormancılarımız genellik
le canlı hayvanı yed-i emin sıfatı ile suç işliye-
ne iade etmektedirler ve dâva sonucuna kadar 
bu canlı vasıta, - artık öyle diyeceğiz - suç işli-
yende kalır ve tatbikatta da pratik olur bunu 
böyle hallederler. Biz böyle bir şey düşünme
dik. Bu, mahkeme masrafları içerisinde müta
lâa edilecek bir husustur. Belirli özel bir hüküm 
getirmemiz mümkün değildir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Biçer. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) —Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Sayın Komisyon Başkanı 2 nci madde üzerin

de kâfi derecede izahat verdiler. Yalnız bende
niz bir hususu tavzih etmek için yüksek ruzu-
runuza geldim. 

Sayın arkadaşımız Burhanettin Asutay, 2 nci 
madde bu kapsamı ile çıktığı takdirde orman 
çıkarcılarının işine yanyacaktır, şeklinde bir 
cümle sarf ettiler. Sayın Uzuner de, bu kanun 
bir taraftan suçluyu affederken, diğer taraf
tan onu mükâfatlandırmaktadır dediler. Ben
deniz bu hususları tavzih etmek ve bunlara ce
vap vermek için söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Orman suçlarının affedilmesinin bir zaruret 

olduğu kabul edilmiş ve bu maksatla da siyasi 
partiler seçim beyannamelerine orman suçları-
nin affedileceğine dair taahhütlerini ithal etmiş
lerdi. Parlâmentonun 1969 seçimlerinden son
raki ilk toplantılarında hemen hemen Anayasa 
bu maksatla tadil edilmiş bulunmaktadır. 

Hal böyle olunca, çıkarılan bu affın Ana
yasaya aykırılığını iddia etmek, çıkarcıların 
işine yaradığını söylemek mümkün değildir. Af 

kanunu teklifi bir zaruretten doğmuştur. Bu af 
kapsamı itibariyle çok fakir orman içi köyle
rini ilgilendirmektedir. 2 nei maddede, bu öl
çüler göz önünde tutularak tedvin olunmuştur. 
Asıl suç affedilince onun fer'ini haydi haydi af
fetmek değişmez bir hukuk prensibidir. Esasen 
affettiğimiz insanlar orman içinde yaşıyan, çok 
fakru zaruret içerisinde bulunan fakir insanlar 
olduklarına göre, onları alet ve edevatlarını 
iade etmemek adalet ölçülerine de aylan dü
şer. 

Maddeyle Hazineye irat kaydolunan para 
hiçbir şekilde başkalarına iade olunmamakta-
dır. Hazineye irat kaydolunan para hiçbir şe
kilde Hazineden çıkarılmamaktadır. Anlak, ke
sinleşmiş ve fakat infaz olunmamış hükümler 
varsa, bunlar Hazineye irat kaydolunmıyacak-
tır. 2 nci fıkrada gayet vazıh olarak: «1.8.1971 
tarihinden önce kesinleşmiş bir hükme konu teş
kil eden orman emvaliyle, alet ve canlı ve can
sız her türlü taşıt araçlarının Hazineye irat 
kaydedilen bedelleri ve bu bedellerin taksitle 
ödenmesine müsaade edilen işlerde ödenmiş tak
sit bedelleri sahiplerine iade olunmaz.» diye çok 
sarih bir hüküm getirmiş bulunmaktadır. 

Madde, kapsamı itibariyle bir tüm teşkil edi
yor. Bunun bir kısmını affedip diğer kısmını af
fetmemek diye bir şey olmaz. Sayın Komisyon 
Başkanının verdiği ve bir kısmı da tavzihi mu-
tazammın bir değişiklik önergesi var. Bu öner
geyle, iltifat edildiği takdirde,, madde daha da 
çok tamamlanacaktır. Maddenin bu şekilde ka
bulü ile iltifat buyurulmasını saygılarımla arz 
ederim. 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir mad
desinin tadili ve Uşak Milletvekili Fahri TJğra-
sızoğlu'nun, 10 . 5 . 1969 tarih ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununa ek geçici madde eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Adalet, Ta
rım, Sanayi ve Ticaret ve Plân komisyonların
dan 6 şar üyeden kurulu 56 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (2/566, 2/570) (S. Sayısı : 
430) (1) 

BAŞKAN — Sayın Önadım, verilmiş bir 
önergeniz var, okunmasını ister misiniz? 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Evet. 
BAŞKAN — Efendim, süremiz dolmak üze

re. Bir önerge gelmiştir, okutuyorum efendim : 
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Sayın Başkanlığa 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun geçici 
maddesini tadil eden kanun teklifi komisyonda 
görüşülmüş ve rapora bağlanmıştır. Bir madde
lik olan bu teklif 1163 sayılı Kanunun intibakla 
ilgili geçici maddelerinde iki yılı üç yıla çıkar
makta, intibak etmemiş bulunan ikibinden faz
la kooperatife kolaylık Bağlıyacaktır. Öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
'Bursa 

Kasım Önadım 

BAŞKAN — Önerge okundu. Önerge Koope
ratifler Kanunu ile ilgili madde üzerindeki de
ğişikliği tazammun ediyor; ivedilik ve öncelik 
istiyor. Bunun içinde bugün görüşülmesi talebi 
yok. Ben sadece bu önerge ile ilgili öncelik tek
lifini oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sırası geldiğinde öncelik alan işler meyanın-
da görüşülecektir. 

Çalışma süremiz dolmuştur. 27 Ekim 1971 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 19,03 

i^&<i 
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A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
IH 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, 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 Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sa
mi Turanin, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu" Milletvekili Sabri 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) 

IV 
A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğraşız-

oğlu'nun, Millet Meclisi içtüzüğünüm 195 ve 196 

acı maddelerinin değiştirilmesine dair tüaük 
teklifi ve gündeme ahnmasına dair önergem. 
(2/199, 4/155) (S. Sayı» : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner. 
eski Amasya Milletvekili Re§at Arpaeıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhamı Sanear'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; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nei 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 nei ek; C. Senatosu 8. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuralu-
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 Mecb'si S. Sa
yısı ': 173 ve 173 e 1 nei ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara-

(X) Bu işaret aşık oya sunulacak maddeleri gösterir, 



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 İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
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.; — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekilli Veh
bi Enıgiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/430, 2/482) 
(S. Sayım : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16.6 .1971) 

9. — İstanbul 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 tariki : 
16 . 6 . 1971 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden 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 Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu 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 rapora. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
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 cefası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369; (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

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

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Mülî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verümesi 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 Kargılı'nın Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri-
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

20. — Adıyaman Milletvekili M .Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 .7 .1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zâbifti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmeğine dair 



kanun teklifi ve MMî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtana tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

22. — 'Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
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 1 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 işleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (S. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 25. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı 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 k 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait gemel 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 27. — 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 

İUitçe yılı Kesinhesap kamunu 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-
düriüğünün, 1965 takvim yılı konsolide bilanço
suna ait raporum 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 îabriikalannın 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 KesimıhesaJbıma ailt 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 Kesinhesalbına 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 
19(07 bütçe yılı Kesinhesalbına 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 
Kesinlhasabıma t ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinihesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtana 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

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



X 35. — istanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinheısabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
teskeresi ile istanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

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

37. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
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-
şer^in, 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) 

39. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 vankadaşının, Türkiye Çay işletmeleri Kuru
mu kanunu teklifi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi 12 numıara'lı Geçici Koımiisyon ra
poru (Millet Meclisi; 2/36; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/332) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203 e) 
2 nci Ek; Cumhuriyet Senatosu S. Saynsı : 
1652) (Dağıtma tarihi : 19 . 10 . 1971) 

V 
ÎKÎ 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 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de|_-
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt-
aia tarihi : 28.1.1971) 

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

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Cfeçici 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'ın ve Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
iin, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun 'teklifleri ve içiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 .1971) 

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

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

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

8. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu tekUifi ye imar T© takiâa^ Jçd^Leri 



Ve î*İ<ân komısyoaıîliarınâain 5 er üye seçilerek ku
rudan 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 9. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul 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 İstanbul 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 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

10. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurlan 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) 

11. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka-
yütlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında BasjbaJkanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (iS. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

12. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 3®1 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Neciibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Basjbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (13/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

13. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı. Yiğitler köyünün 16 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 : $48) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

14. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci çili 
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 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Oontay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

16. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 36, sayfa 78 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Albiıdin Demirlbağ'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Basjbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

17. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.19413 doğumlu Selâmi KodaPın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tez&eresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 18. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/8.6) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

19. — 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. Sayım : 362) (Dağıtma tarihli : 21 . 6 . 1971) 

X 20. — Nüfus kanunu 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) 

21. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
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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) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1971) 

22. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna 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 işlet
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 23. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı 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) 

24. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkline ve vazifelerime dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunuın 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Turizm ve Tanıtıma ve MM1Î Eğitim ko
misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 1971) 

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

X 27. — Manisa Milletvekili Mustafa Olc 
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 tarihi : 18 . 9 . 1971) 

28. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (ıS. Sayısı : 427) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 10 .( 1971) 

29. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 ^arkadaşımın, 4837 .sayılı İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ıncü maddesine bir fıkra eklen
mesinle ilişkin 7332 sayılı Kamunun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanuni teklifi ve Ça
lışma Komisyonu raporu (2/403) (S. Sayısı : 
428) (Dağıtma tarihi : 18 . 10 . 1971) 

X 30. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşımın, Ankara iline bağlı Kı
rıkkale ilçesinde (Kırıkkale1) adı ile bir il ku
rulması hakkında kamum teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. İm Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 429) (Dağıtma tarihi : 
19 .10.1971) 

31. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir mad
desinin tadili ve Uşak Milletvekili Fahri Uğra-
sızoğlu'nun, 10 . 5 . 1969 tarih ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununa ek geçici madde eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Adalet, Ta
rım. Sanayi ve Ticaret ve Plân komisyonların
dan 6 şar üyeden kurulu 56 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (2/566, 2/570) (S. Sayısı : 
430) (Dağıtma tarihi : 20 . 10 . 1971) 
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(Millet Meclisi 184 ncü Birleşim) 


