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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Denizli Milletvekili Sami Aralan, Denizli af
yon ekicilerinin istekleri, 

Ankara Milletvekili Kemal Ataman, Ankara 
Belediyesinin elektrik, havagazı ve su fiyatla
rınla yaptığı zamlar, konusunda gündem dışı 
demeçte bulundular. 

'Gaziantep Milletvekili Mehmet Kıhç'ın, Ga
ziantep İçe ve köylerinde' ıs'on günlerde yağan, 
dolu, yağmur ve sel neticesi meydana gelen 
maddi zararlar, 

Kastamonu Milletvekili 'Hasan Tosyalı'ınoı 
teknik ve sağlık personelin kadro ve yan öde
melerinin verilmemesi sebebiyle yatırımların ak
sadığı hakkında gündem ıdışı demeçlerine Dev
let Bakanı Doğan Kiıtaplı cevap verdi. 

Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcıoğlu, 
Devlet Su İşleri Kısım Şefliğinin Çankırı'dan 
kaldırılmasına dair gündem dışı demeçte bu
lundu. 

Orman Bakanı Selâhattin inal, Bolu Millet
vekili Halil İbrahim Cop'un 12 . 4 . 1972 tarihin
de yaptığı Bolu Yonga Levha Fabrikası hak
kındaki gündem dışı demecine cevap verdi. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, Personel 
Kanunu uygulamasından doğan maaş farkları
mın ödenanjeısi için gerskli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme yapılmasın» dair önergesi 
okundu ve gündemdeki yerini alacağı, sırası 
geldiğinde görüşüleceği, 

Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 
teslbit etmek üzere kurulması kabul edilen Mec
lis araştırması Komisyonuna yapılan üye se
çiminde ekseriyet olmadığından, seçimin yeni
leneceği, bildirildi. 

Genel Kurulda çoğunluk kalmadığından!; 
27 . 4 . 1972 Perşembe günü saat 15,00 te 

toplanılmak üzere Birleşime saat 16,26 te son 
verildi. 

Başkan 
BaşkanvekiM 

Kemal Ziya özttürk 
Kâtip 

Tunceli 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Dmğan 

Hüseyin Yenipınar 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 

©434 sayılı T. C Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1905 gvın ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrası
nın değiştirilmesine, içel Milletvekili Celâl Kar
gılı'nın 5484 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna bazı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet 
Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 
15 . 1 . 1943 gün) ve 4379 sayılı Maaş Kanununa 
Ek Kanunun 1 0 . 3 . 1950 gün ve 5585 sayılı Ka
nunla değişik birinci maddesine bir fıkra ile ka
nuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sayısı : 127 ve 127' 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970 ve 
26.4.1OT2) (GÜNDEME) 

2. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kürşad'-
xn ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürktin, Ma
nas ilinin adımım Kahraman Maraş olarak değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi İçişleri Komisyomu raporu 
(M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 2/12) (IS. 
Sayısı : 192, 192'ye 1 nci ek, 192'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1970, 29 . 12 . 1971 
ve 26 .4 .1972) (GÜNDEME) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 19 arkadaşının Haşhaş Kanunu teklifi 
(2/610) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 
26 . 4 . 1972) (içtüzüğün 36 nci maddesine giöre 
Genel Kurul karanyle) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli), Bahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 79 ncu Birleşimini açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya- I 
pılacaktır, sayın üyelerin yoklama işlemine ka
tılmalarını rica edeceğim. 

i. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/808) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları 
vardır, sırasiyle arz ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, çalışma

lara başlıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akdoğanlı, 
23 gün, hastalığına binaen, 14 . 4 . 1972 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi, 21 gün, 
hastalığına binaen, 19 . 4 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Şevket Adalan, 21 gün, 
hastalığına binaen, 20 . 4 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bursa Milletvekili Sadrettin flanga, 10 gün, 
mazeretine binaen, 17 . 4 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Bakanı tlhan Özirak'ın, Toprak 
ve Tarım Reformu kanunu tasarısının, havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan üçer üye alınmak 
suretiyle geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (1/655, 4/281) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuş var, okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
16 . 4 . 1972 tarihinde Başkanlığımıza sunu

lan ve Anayasa, Adalet, Ticaret, içişleri, Mali
ye, İmar ve iskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
vaki izin talepleri Başkanlık Divanının 
27 . 4 . 1972 tarihli toplantısında uygun mü
talaa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunuı. 
Millet Meclisi Başkanı 

Sabit Osman Avcı 
İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay, 17 

gün, hastalığına binaen, 8 . 4 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akdoğanlı, 
23 gün, hastalığına binaen, 14 . 4 . 1972 tarihin
den itibaren. 

Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi, 21 gün, 
hastalığına binaen, 19 . 4 . 1972 tarihinden iti
baren. 

izmir Milletvekili Şevket Adalan, 21 gün, 
hastalığına binaen, 20 . 4 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga, 10 gün, 
mazeretine binaen, 17 . 4 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım efendim. 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay, 17 
gün, hastalığına binaen, 8 . 4 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Plan Komisyonlarına havale olunan Toprak ve 
Tarım Reformu Kanunu Tasarısının, önemine 
binaen bir biran önce sonuçlanmasının temini 
için, ilgili komisyonlardan seçilecek 3 er üye-
den kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Devlet Bakanı 

Prof. ilhan Öztrak 
BAŞKAN — Okunan önergeyi tasviplerini

ze sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır. 

3. — Adalet Komisyonu Başkanlığının, An
kara Milletvekili Sakıp Hiçerimez ve 65 arkada
şının, Kamu Hizmetleri Personeli Birlikleri Ka
nunu teklifinin 80 numaralı Geçici- Komisyona 
havalesine dair tezkeresi (2/623, 3/807) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuş vardır, okutu
yorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu hizmetleri birlikleri kanunu tasarısı

nı görüşmek üzere Genel Kurulun 14 . 4 . 1972 
tarihli 72 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyona; Komisyonumuzda bu
lunan ve aynı mahiyette olan, Ankara Milletve
kili Sakıp Hiçerimez ve 65 arkadaşının, Kamu 
hizmetleri personeli birlikleri kanunu teklifinin 
havalesi hususunu arz ve teklif ederim. 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
î. Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır. 

4. — Adalet Komisyonu Başkanlığının, Maraş 
Milletvekili Atillâ îmamoğlu ve 10 arkadaşının, 
Serbest malî müşavirlik kanunu teklifinin 75 
numaralı Geçici Komisyona havale edilmesine 
dair tezkeresi (2/130, 3/806) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuş vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Serbest malî müşavirlik kanunu tasarısını 
görüşmek üzere Genel Kurulun 3 . 3 . 1972 ta
rihli 55 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyona; Komisyonumuzda bulu
nan ve aynı mahiyette olan> 2/130 esas No. lu, 
Maraş Milletvekili Atillâ Îmamoğlu ve 10 arka
daşının, Serbest malî müşavirlik kanunu tekli
finin havalesi hususunu arz ve teklif ederim. 

25 . 4 . 1972 
Adalet Komisyonu Başkanı 

1. Hakkı Tekinel 
(İstanbul Milletvekili) 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plan ko
misyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 427 ve 
427 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince Orman 
Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nun tasarısı üzerindeki müzakerelerimize, kal
dığımız yerden devam ediyoruz efendim. 

İlgili Komisyon ve Hükümetin yerlerini al
masını rica ediyorum. 

(1) 427 ve 427 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
75 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır, 
4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Orman Bakanlığı, bir Müste
şarla Müsteşar muavinleri ve müşavirleri ile 
aşağıda yazılı birimlerden kurulmuştur. 

1. Özel Kalem Müdürlüğü, 
2. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
3. Hukuk Müşavirliği, 
4. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Baş

kanlığı, 
5. Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı, 

6. Millî Parklar Dairesi Başkanlığı, 
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7. Organizasyon ve Metot Dairesi Başkan
lığı, 

8. Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkan
lığı, 

9. Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, 
10. Dış İlişkiler Müdürlüğü, 
11. Yayın ve Derleme Müdürlüğü, 
12. Levazım Müdürlüğü, 
13. Evrak ve Arşiv Müdürlüğü. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Bir değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Orman Bakanlığı Kanunu tasarısının 4 ncü 

maddesine 14 ncü fıkra olarak «Veteriner Şu
be Müdürlüğünün» eklenmesini saygıyla arz ve 
teklif ederim. 

Afyon Karahiısar 
Süleyman Mutlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, değişiklik 
önergesine katılıyor musunuz efendim?... 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-
BAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Okunan önergeye Komisyon katılmamış

tır. Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Bir başka değişiklik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Orman Bakanlığı Kuru

luş ve görevleri hakkında kanun tasarısının 
4 ncü maddesine «Özel kalem müdürlüğünden» 
sonra ikinci sıra numarada yer almak üzere 
«Yüksek Fen Kurulu» deyiminin de eklenmesi 
gerekir. 

Bu veya benzeri isimde bir birim hemen he
men bütün bakanlıklarda mevcuttur. Bakan
lığın hizmet konularına ilişkin bulunan veya 
diğer bakanlıklar ve dairelerce hazırlanıp gön
derilen kanun, tüzük, yönetmelik ve sair ana-
mesele, plan ve programları bakanlığın ilgili 
birimlerinin temsildlerinin de iştirakiyle derin
liğine inceleyip istişarî mahiyette görüş bildir
mek, bakanlığm görüşüne esas teşkil edecek 
hazırlığı yapmak için böyle bir birime zaruret 
vardır. 

Bu nedenle; 
Tasarının 4 ncü maddesinin 2 nci bendinin 

«Yüksek Fen Kurulu» olarak değiştirilmesini 
ve «Teftiş Kurulu Başkanlığının» bir sonraki 
bentte yer almak suretiyle bent numaralarının 
14'e çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Giresun Bolu 
Emin Turgutalp Halil ibrahim Cop 

Siirt Kayseri 
Zeki Çeliker Mehmet Türkmenoğlu 

Afyon Karahisar Balıkesir 
Hamdi Hamamcıoğlu Niyazi Gürer 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu değişik
lik önergesine katılıyor musunuz efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEVNİ 
NEDİMOĞLÜ (Zonguldak) — Efendim, Genel 
Kurulun takdirine arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Anlaşılmadı 
Sayın Başkan, bir daha okuturmusunuz?.. 

BAŞKAN — Dinlese idiniz efendim, oya su
nuyorum Beyefendi. 

Kabul etmeyenler efendim... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Komisyon, f ilhal katılıyor musunuz efen
dim?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEVNİ 
NEDİMOĞLÜ (Zonguldak) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyorlar; 
tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bunun redaksiyonu için bir şeye lüzum var 
mı efendim?. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEVNİ 
NEDİMOĞLÜ (Zonguldak) — Lüzum yok efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi kabul etti
ğiniz değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Müsteşar, Bakanın Müşaviri ve 

yardımcısıdır. Bakanlık dairelerinin sorumlu 
amir ve murakıbıdır. Bakanlığa ait bütün iş
leri Bakan adına ve ondan alacağı direktif dai
resinde düzenleyip yürütür ve gerekli emirleri 
verir. 
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Müsteşar yardımcıları, Bakanlık işlerinin 
yürütülmesinde Müsteşara yardım ederler. Müs
teşar tarafından kendilerine ayrılacak olan iş
leri yürütürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu maddede 
benim maruzatım, lüzumsuz bazı tabirlerin me
tinden çıkarılmasına ilişkin olacaktır. 

«Müsteşar Bakanın müşaviri ve yardımcısı-
dır» deniyor. Bu «müşavir ve yardımcısı» tabi
rine ihtiyaç yoktur. Çünkü, müsteşar, «istişa
re edilen insan» demektir. Yardımcısı tabiri, 
bakan yardımcılığı müessesesinin bir çeşit var
lığını zannettirecek mahiyettedir. Halbuki, bi
zim idare hukukumuzda «bakan yardımcılığı» 
müessesesi yoktur. Bu sebeple bu «yardımcı» 
tabiri çıkarılmalıdır. 

«Bakanlık dairelerimin sorumlu âmir ve mu
rakıbıdır» deniyor, gayet yerinde. «Bakanlığa 
ait bütün işleri Bakan adına ve ondan alacağı 
direktif dairesinde düzenleyip, yürütür» deni
yor, gayet yerinde, «ve gerekli emirleri verir» 
ifadesi var ki, buna lüzum yoktur. Çünkü, 
âmir, «emir veren insan» demektir. Bakanlığın 
âmir ve murakıbıdır dedikten sonra «gerekli 
emirleri verir» tarzında bir yeni ilâve haşivdir. 

Bu itibarla «ve gerekli emirleri verir» iba
resiyle «Bakanın müşaviri ve yardımcısıdır» 
ibarelerinin çıkarılmasını teklif etmek için söz 
aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Değişiklik önergesi yok, maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü maddede 
kabul ettiğiniz değişiklik sebebiyle tasarıya ye
ni bir 6 ncı maddenin eklenmesi zarureti gerek
çesiyle bir önerge verilmiştir, önergeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Orman Bakanlığı Kuru

luş ve Görevleri hakkında kanun tasarısının 
4 ncü maddesinde değişiklik yapılmış ve birim
ler arasında «Yüksek Fen Kurulu» da ilâve 
edilmiş bulunduğundan bunun zorunlu bir so

nucu olarak, tasarının 6 ncı maddesinin Yük
sek Fen Kurulunun görevlerine aidolması ve 
Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerine ilişkin 
bulunan 6 ncı maddenin bir sonraki madde ola
rak numaralanması ve böylece tasarıdaki mad
de numaralarında değişiklik yapılması gerek
mektedir. 

Bu nedenle: Tasarıya 6 ncı madde olarak: 
«Madde 6. — Yüksek Fen Kurulu bir baş

kan ve 6 üyeden kurulur.» 
Maddesinin eklenmesini arz ve teklif ede

riz. 
Giresun Bolu 

Emin Turgutalp Halil ibrahim Cop 
Siirt Kayseri 

Zeki Çeliker Mehmet Türkmenoğlu 
Afyon Karahisar Balıkesir 

Hamdi Hamamcıoğlu Niyazi Gürer 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA KEVNİ NE-

DİMOĞLU (Zonguldak) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz efendim. 
Efendim, bu yeni teklif ©dilen madde üze

rinde müzakere açıyorum söz isteyen sayın 
üye?.. 

HÜSEYİN ÖZALP (ISamsun) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özalp. 
HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — Sayın Baş

kan, Millet Meclisinin muhterem üyeleri; tak
dim edilen yeni madde üzerindeki görüşlerimi
zi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu 
hususta görüşlerimizi, biraz evvel kabul edil
miş olan madde üzerindeki görüşlerimizle bir
leştirmek suretiyle ifade etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bakanlık teşkilâtla
r ı birçok yeni organizasyonlara tabi tutulmuş
tur. Bu arada metot - organizasyon daireleri 
ve birimleri de kurulmuştur. Meselâ; Orman 
Bakanlığının bünyesini mütalâa ©delim; Orman 
Bakanlığı 4 genel müdürlükle tedvir edilmekte
dir. Bunlardan birisi, Orman işletmeleri Ge
nel Müdürlüğü; birisi, Erozyon ve Ağaçlandır
ma Genel Müdürlüğü; birisi, Orman Sanayii 
Genel Müdürlüğü ve diğeri de Orman Köyleri 
Kalkındırma Genel Müdürlüğü. Demek ki, ev
velce bir genel müdürlük bünyesinde tedvir 
edilmiş hizmetler 4 genel müdürlük bünyesin© 
yayılmış duruma getirilmiştir. 
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Diğer taraftan, Orman Bakanlığı bünye
sinde bir Orman Bakanlığı Planlama Dairesi 
Başkanlığı kurulmuştur. Diğer genel müdür-
yükler bünyesinde de planlama başkanlıkları 
kurulmuştur. Bütün kuruluşlar bu istikamete 
getirilirken eski bünyede mevcut bulunan Yük
sek Fen Heyeti kuruluşuna ihtiyaç yoktur. Bu
rada, kamu idaresinde tetkik ve istişare heye
ti reisliği, tetkik kurulu başkanlığı, tetkik ve 
murakabe heyeti reisliği, müşavirlik, baş mü
şavirlik, fen heyeti reisliği, yüksek fen heye
ti reisliği gilbi çeşitli adlarla anılan danışma bi
rimlerinin gereksizliğine dair bâzı örnekler ve
receğim. 

Tetkik kurulları; merkez Hükümet Teşkilâ
tı Kuruluş ve Görevleri, Merkezî Hükümet 
Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu 
Raporu; 

MEHTAP; sayfa 123,125: 
«Tetkik kurulları; bu araştırma dolayısıy-

le ele anman 45 daireden 9'unda değişik adlar 
altında tetkik görevi mahiyetinde görevler ye
rine getiren birimlerle rastlanmıştır. Bu bi
rimler tetkik kurulu başkanlığı, tetkik ve is
tişare heyeti reisliği, tetkik ve murakabe heyeti 
reisliği gibi değişik adlar almaktadır. 

Ayrıca bazı dairelerde bunlannkine benzer 
mahiyette hizmetler gören müşavirlikler veya 
başmüşavirükler bulunmaktadır. Bahis konusu 
birimlerin çoğu doğruca teşkilâtın en yukarı 
makamına bağlı bazıları ilse teşkilâtta bir veya 
daha çok daire içinde yer almaktadır. Bunlar
dan bir kısmı teşkilât kanunlarıyle, bir kısmı 
da idarî kararlarla kurulmuştur. Tetkik kurul
ları ve benzeri birimlerde yerine getirilen görev
ler daireden daireye çok değişiklik göstermek
le birlikte bunların çoğunda «makamca lüzum 
görülecek sair tetkikler ve verilecek işleri yap
mak» kaydı görevin hayli genişletilmesine im
kân vermektedir. Bu birimlerin yerine getir
dikleri görevleri başlıca şu gruplar altında top
lamak mümkündür: 

A) Daireyle ilgili konularda yabancı mem
leketlerdeki uygulama ve genişmeleri tetkik 
ve takibetmek, sounçları makama bildirmek; 

B) Hazırlanan kanun tasarısı, tüzük ve 
yönetmelik gibi mevzuatı tetkik edip mütalâa 
vermek veya bu mevzuatı hazırlamak; 
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C) Dairenin faaliyet alanıyle ilgili konu
larda bilimsel, idarî ve teknik araştırmaları 
yapmak; 

D) Organizasyon ve metot konusuna giren 
incelemeler yapmak; planlama ve ilgili konu
larda istatistik bilgisi toplamak;» 

Tetkik kurullarının başlıca kuruluş sebep
leri. 

Şimdi neticeyi bağlıyorum: Bünyelerinde 
bir tetkik kurulu bulunduran dairelerde aynı 
zamanda araştırma, organizasyon ve metot ve 
planlama birimleri var ise, bu takdirde tetkik 
kuruluna düşecek görev kalmamış demektir ve 
tedahülü önlemek için tetkik kurulunun kaldı
rılması gerektir. îş hacimleri elverişli olan, 
fakat şimdiye kadar ıbu birimleri kuramamış 
dairelerde ise, tetkik kurulu gibi görevleri pek 
müphem kalan bir kuruluş meydana getirmek-
tense ihtiyaç duyulan hizmetin mahiyetine da
ha uygun belirli bir araştırma, organizasyon ve 
metot yahut planlama biriminin kurulması da
ha doğru olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu, Merkezî Hükü
met Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Merkezî 
Hükümet Teşk^âtı Araştırma Projesi Yönetim 
Kurulu raporunun vardığı neticedir. 

Okuduğum üzere, raporda gayet açıkça ifa
de ediliyor. Eğer teşkilâtta; metot, organizas
yon, planlama ve diğer kuruluşlar mevcut ise, 
bunlara ilâveten bir yüksek fen heyetinin ku
rulmasına lüzum yoktur. Bu, birçok tedahülle
ri de meydana getirecektir; bunu açıkça ifade 
etmektedir. 

Yüksek fen heyetinin teşkilât kanununda 
yer alması unutulmuş deniyor. Bu unutulmuş 
değildir. Orman Bakanlığı Teşkilât Kanunu 
hazırlanırken Orta - Doğu Âmme idaresi Ensti
tüsünün mütalâası alınmıştır, birçok kuruluş
ların mütalâası alınmıştır, hattâ Orman Fa
kültesinin mütalâası alınmıştır ve bu mütalâa
ların ışığı altında yüksek fen kurulu bu Teş
kilât Kanununun dışında tutulmuştur. 

Gayet açık olarak ifade ediyorum; yüksek 
fen heyetinin bugünkü kuruluş içindeki yeri, 
bazı kişilere yer temin etmekten başka bir şey 
değildir. 

Beni dinlediğinizden dolayı saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Oop, buyurun efendim. 
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HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bendenizin de imzası bulunan bir takrirle, 
görüşülmekte bulunan Orman Bakanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkında kanun tasarısının 
4 ncü maddesinde yazılı kuruluşlar meyanın-
da yüksek fen kurulunun da bulunmasını biraz 
önce kabul ettiniz. Şimdi müzakere konusu 
olan takrir, biraz önce karara varılan konuya 
paralel olarak zarurî bir şekilde ihdas edilmesi 
gereken 8 ncı madde ile ilgili bulunmaktadır. 

Hükümetlin sevk etmiş olduğu tasarıyı tet
kik etmiş bulunan arkadaşlarımız görürler ki 
Hükümet, sevk ettiği tasarıda 6 ncı madde 
olarak müşavirlik müessesesini getirmiş bulun
maktadır. Ancak, gerek Orman Komisyonun
da, gerek Plan Komisyonunda bu görüş kabul 
edilmemiş ve bu madde metinden çıkarılmış bu
lunmaktadır. 

Orman Bakanlığı, teknik konuları pek çok 
olan bir bakanlıktır. Biraz evvel görüşen de
ğerli arkadaşımız Planlama ve Koordinasyon 
Dairesinin, Uygulama ve Metot Dairesinin bu 
meselelere ışık tutacağından bahisle bu yüksek 
fen kuruluna lüzum olmadığını belirttiler. Ha
kikatte pek çok kuruluş kanunlanyle ilgili gö
rüşler elbette ki, Yüce Heyetinizde aynen ka-
Ibul edilmek durumunda değildir. Nitekim bun
dan evel Yüoe Heyetinizden gelip geçmiş birta
kım kuruluş kanunlarında ve halen Plan Ko
rnişonunda müzakeresi yapılan Bayındırlık 
Bakanlığı Teşkilât Kanununda da yüksek fen 
kurullarına yer verilmektedir. 

Yüksek fen kurulları, istişarî mahiyette bir 
kuruldur. Bakanlığa bağlı genel müdürlükle
rin teknik ve mevzuat konusunda, Bakanlığın 
lüzum göreceği meselelerde birliği re görüş bir
liğini sağlamak için bâzı problemleri inceleyen 
teknik evsafta istişarî bir kuruldur. 

Bendeniz sözlerimi fazla uzatmak istemiyo
rum. Biraz önce kabul edilmiş 4 ncü madde 
metniyle Yüce Heyetinizin kararı belli olduğu
na göre, bu değişikliğin yapılmasında zaruret 
vardır. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz 

isteyen sayın üye?.. Yok.. Değişiklik Önergesi 
de yok. 

Teklif edilen yeni 6 ncı maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 

Anlaşılmadı efendim, tekrar rica edeceğim. 
SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Anlaşıldı 

Sayın Başkan, gayet güzel anlaşıldı.. 
BAŞKAN — Ben anlayamadım Beyefendi. 

Kendinizi benim yerime mi ikame ediyorsunuz ? 
Anlayamadığımı ifade ediyorum, (Anlaşıldı) 
diyorsunuz... 

Kabul edenler... 
NACİ GACiROĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, Komisyon katılıyor mu? 

BAŞKAN — Komisyon kabul etti efendim. 
Kafoul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir efendim. 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, mü

fettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın 
yönetimi altında Bakan adına, Bakanlık teş
kilâtı ile ona bağlı teşekkül ve müesseselerin 
bütün işlerini teftiş ve murakabe eder. Teftiş 
Kurulunun çalışma şekil, şart ve esasları ile 
müfettişlerin nitelikleri, görev ve yetkileri en 
geç altı ay içinde çıkarılacak tüzük ile belli 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... 

Buyurun Sayın İşgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki kanun tasarısının bizce en önemli mad
delerinden bir tanesi 6 ncı maddedir. Çünkü 
bu madde ile, orman - halk münasebetlerinin iyi 
bir şekilde yürütülmesi, her şeyden evvel yur
dumuzun her tarafına yayılmış olan orman teş
kilâtı ve müesseseleri vasıtasiyle yapılmaktadır. 

Yalnız, teşkilâtın kurmuş olduğu müessese
lerin iyi bir şekilde çalışabilmesinin, daha 
doğrusu kanunlara, nizamlara uygun şekilde 
görevlerini yerine getirebilmesinin, onların za
man zaman teftişe tabi tutulmak suretiyle, baş
ka bir deyimle müessesede çalışan tecrübesiz 
yeni genç ormancı arkadaşların, müfettişler ve 
teftiş yoluyla eğitim ve öğrenime tabi tutulma
sı suretiyle mümkün olacağı tecrübelerle sabit
tir. 

Hepinizin de takdir edeceği veçhile, müfet
tişlerin yetkileri, sorgu hakimlerinin yetkileri 
gibidir. Yani, her hangi bir konuyu tahkikat 
konusu yaptığı zaman, tahkikat konusu olan 
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meseleyi aydınlığa kavuştururken çeşitli delil
leri toplamak, topladığı delilleri tahlil etmek, 
kıymetlendirmek suretiyle karar vermek duru
munda olduğu için bu konu üzerinde Orman 
Bakanlığının hassasiyetle durması gerekmekte
dir. 

Orman teşkilâtının yeni kurulmuş olması iti
bariyle, yani modern ormancılık işletmesinin 
Türkiye'de kuruluş temellerinin atıldığı 1937 
yılından bu yana geçen zaman içerisinde müfet
tişlere büyük görevler düşmüş; fakat bunlar 
görevin ve mesuliyetlerin, delillerin takdirin
de büyük hatalara mâruz kaldıkları için, daha 
doğrusu delilleri takdir etme nosyonundan 
mahrum oldukları için, ilk defa kurulan or
man teşkilâtında vazife alan genç idealist or
mancı meslekdaşlarımızı hissî fezlekeler yap
mak suretiyle adliyeye sevk etmişler ve bunla
rın heveslerini, arzularını kırmışlar ve bu, mes
leğimizin bir duraklama safhasını teşkil et
miştir. 

Bendeniz söz almak istemiyordum; fakat 
Bakanlığın yeni kurulmuş olması, teşkilât ka
nununun görüşülmesi sırasında bu husustaki 
duygu ve düşüncelerimizi burada ifadede fay
da mülâhaza etmekteyim. 

Kanunun meriyete giriş tarihinden sonra 
6 ay içerisinde çıkarılacak tüzüklerde müfettiş
lerin sıfatları, nitelikleri ve göreve alınma şe-
killerinin tesbitini bu 6 ncı madde öngörmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, ormancılık mesle
ği meşakkat mesleğidir, fedakârlık isteyen bir 
meslektir. Fakülte hayatından sonra bütün 
gençliğini dağlarda, mahrumiyet bölgesinde 
geçiren arkadaşlara, teftişte vazifeli olan arka
daşların yol gösterecek olgunlukta bulunması, 
kültürlü olması, hukuk nosyonuna sahilbolma-
sı gerekir. Bu yapılmadığı takdirde genç or
mancıları meslekte tutmak mümkün olmaz. 

Ormancılık teşkilâtında vazife görürken bil
hassa teftiş kurullarının hatalı davranışları 
yüzünden mesleklerini terk etmek zorunda ka
lan ve bu yüzden çeşitli fakülteler bitiren ve 
sonradan hukuk devleti olan Türkiye'de 1961 
Anayasasından sonra mesleğine dönmüş çok 
kıymetli hukukçu ormancı arkadaşlarımız, ikti
satçı ormancı orkadaşlarımız bugün teşkilâtın 
bünyesinde çalışmaktadır. Bu tüzük hazırla

nırken böyle tecrübeli, kıymetli meslekdaşla-
rıma bir müfettişlik sıfatı verilirken, ya da alı
nırken bir imtiyaz veyahut da öncelik tanına
cak mıdır, sorusunu da sayın Bakanlığın men
suplarına sormak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde yerin
de tedvin edilmiş olan bir maddedir. Kanunla
rın, maddelerin iyi bir şekilde tedvininden zi
yade onun tatbikatı önem taşımaktadır. En 
kıymetli kanunların tatbikatında, eğer o kanun
ları tatbik eden insanlar, mevzuatı tatbik eden 
insanlar, o kanunlara anlayışlı bir şekilde ve 
samimî olarak sarılmamış ve onu anlamamış ise; 
o kanunlar sadece kütüphanelerde veyahut da 
raflarda kalan, yanlış tatbikata mehaz olan bir 
hukuk dokumanı olarak kalır. 

Hepimizin bildiği gilbi, fezlekeni» yapılıp 
mahkemeye verilmesi meselesi kolay bir istir. 
Esas zor olan iş, «Adalet mülkün temelidir» de
diğimiz -mahkemelerin çalışma şekilleri hepi
mizin malûmu olduğu gibi - temel hak ve hür
riyetlerin teminatı olan mahkemelerde fezleke
ler tanzim edilip sorgu hâkimi sıf atiyle bir mes-
lekdaşı mahkemeye verdikten sonra onun be
raat etmesi, neticesini alması en az 2 - 3 sene, 
bazen 5 seneyi bulmaktadır. Bu süre içerisinde 
meslekdaşlanmızda ne ıheves, ne arzu kalır; 
sadece elem, ıstırap kalır; çocukları da o ıstı
rabın içine sürüklenmiş olur. 

Bu bakımdan, yeni kurulan bir teşkilât 
olarak, Orman Bakanlığının Teşkilât Kanunu 
görüşülürken, bilhassa Sayın Bakanın ve onun 
yardımcısı telâkki ettiğimiz, her işini tedvire 
memur olan müsteşarlık makamının ve genel 
müdürlüğün bu hususta çok hassas davranması
nı istirham ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, buyurunuz efen
dim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Müzakere konusu olan 6 ncı madde, en 
jnemli maddelerden birini teşkil etmektedir. 
Bu madde, Bakanlığın çalışmalarında yardımcı 
bir'kuruluş olarak Teftiş Kurulundan bahset
mektedir. Teftiş Kurulunun önemi ve değeri, 
biraz önce müzakeresi yapılan 4 ncü madde
de, Bakanlığın kuruluş şekli tarif ve tavsif 
edilirken, Teftiş Kurulu Başkanlığının ikinci 
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sırada yer almış olması, 6 ncı maddenin önemi
ni belirtmek için kâfidir. 

Hiç şüphe yok ki, ormanlar vatanımızın ve 
ülkemizin zengin kaynaklarının en mühimle
rinden birini teşkil etmektedir. Bu derece mü
him, zengin kaynakları taşıyan orman bölgele
rinde ve orman için ihtilâflarda şüphesiz ki, id
dialar da, ihtilâflar da o derece büyük ve çeli
şik olacaktır. Bunun için Bakanlığa iletilen şi
kâyetleri, yolsuzlukları ve iddiaları tahkik ve 
tetkik etmek üzere Bakanlığa bağlı bir Teftiş 
Kurulunun kurulmasının zaruretine mutlak su
rette inanmaktayız. 

Bir bakanlık kurulduktan sonra onun bey
ni, ona vücut veren, onun hukukî vasfını mu-
hufaza eden, iddiaları ve ihtilâfları çözen böy
le bir Teftiş Kurulunun biran evvel ve süratle, 
Bakanlık Teşkilât Kanunu çıkar çıkmaz, onun 
arkasından eğer kurulmazsa iddialar ve ihti
lâflar büyür, daha kötü sonuçlar alabilir. 

Onun için, Teftiş Kurulu teşkil edilirken, bu 
6 ncı maddede deniyor ki, Orman Bakanlığı 
Kuruluş Kanunu çıkdıktan ve yürürlüğe gir
dikten en geç 6 ay içerisinde Teftiş Kurulu 
Başkanlığının görev ve yetkileri çıkarılacak bir 
tüzükle belli edilecek. 

Şinidi, birçok kanunlarda olduğu gibi, bun
da da aynı şekilde 6 aylık müddet içerisinde, 
deniyor. Ama, 1 nei, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü hatta 
5 nci ayın sonuna kadar böyle bir tüzük ele alın
maz, ele alınmamış olabilir. 6 ncı ayın bitimine 
20 - 30 gün kala böyle bir tüzük hazırlanmasına 
başlanır. Neticede, 15 - 20 gün içerisinde çıkar
tılacak tüzük de yanlış olur; tam manasiyle 
ihtiyaçlara elvermez. Onun için 6 aylık bir za
man verilmiş olması da doğru bir sonuç doğur
maz. 

6 ay içerisinde, 6 ncı ayın sonunda tüzüğün 
hazırlanmış olması mühim değildir. 6 aylık 
müddetin mürurundan sonra, bu tüzükteki ni
teliklere göre Teftiş Kurulu Başkanının ve 
Teftiş Kurulu Başkanının da müfettişleri seç
mesi, teşkilâtın ayarlanması ve çalışmaya baş
laması en aşağı 7 ilâ 8 aylık bir zamanı ala
caktır. 

Sürat kazanmak, Bakanlık nezdinde Teftiş 
Kurulunu biran evvel vazifeye getirebilmek. 
Teftiş Kuruluna atanacak müfettişlerin nitelik
leri ve vasıfları üzerinde bir belirlemenin tespit 

edilebilmesi için hazırlanacak olan bu yönetme
lik veya tüzük için 6 aylık müddeti çok gördü
ğümden, 6 aylık müddetin 2 aya indirilmesinin 
zaruretine inanmaktayım. Çünkü, 2 aylık müd
detin hitamında, bu tüzüğe göre, bir Teftiş 
Kurulu Başkam ve ona göre de müfettişlerin 
seçilmesi ve göreve başlaması, en aşağı 2 - 3 ay 
süreceğine göre demek ki, en büyük sürat yap
tığımız takdirde - müddeti 2 aya indirdiğimiz -
zaman, 4 ilâ 5 aydan evvel Teftiş Kurulunun te
şekkül edip göreve başlaması mümkün olacak
tır. 

Bu müddet, bu madde metninde olduğu gibi, 
6 ay olarak kaldığı takdirde, bu müddet 6 de
ğil, 7 ve 8 aya çıkar, bu suretle de Bakanlığın 
çalışmaları aksar. Dolayısıyle, iddialar, ihtilâf
lar ve şikâyetler de yüzüstü kalır, aksi sonuç
lar meydana gelir. 

Bu sebeple, bu tüzüğün hazırlanması husu
sunda gösterilmiş bulunan azamî 6 ay müddet, 
benim kanaatime göre, 4 ncü ve 5 nci aydan 
sonra tüzük hazırlanmasına başlanacağı için, 6 
aylık müddetin hitamında ancak tüzük çıka
caktır. 

Bu müddeti fazla gördüğüm için, 6 aylık 
müddetin 2 aya indirilmesini teklif ediyorum ve 
bu konuda da hazırlamış olduğum bir önergeyi 
Başkanlığa takdim edeceğim. Takdir sizlerin
dir. 

Saygılarımı sunarım. 

'BAŞKAN — ıSayın Sami Aralan, buyurun 
efendim. 

SAMI AEELAN (Denizli) — Muhterem Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Bu mad&e üzerinde birkaç söz söylemek için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Malumunuz, 
orman ve orman köylüsü insanın ruhuyla be
deni gibidir. Ormanı koruyalım derken, köylü
yü ezmemek, köylüyü koruyayım derken, orma
nı yok etmemek gerekir. 

Bu kanun yapılırken, aksak yönleri, müş
tekilerin dileklerini inceleyecek Teftiş Kuru
lu da birinci planda bu ruha salMbolması ge
rekir. 

Orman köylüsü, Türk Milletinin fahrî or
man memurudur. Türk Milleti nâmına yıllar
dan beri bakım memuru girmeyen dağlarda, Or
man Bakanlığı kurulmadan evvel, Devletin or
man kereste yapıp para kazanmak metaı gör-

— 302 — 



M. Meclisi B : 79 

düğü zamanlarda, orman köylüsü fahrî ola
rak bekçiliğe devam ediyordu. Ama, son zaman
larda duyduğumuz, aldığımız bilgiye g'öre, yıl
lardır sürdüğü, ektiği tarlanın ormandır diye, 
kendisini âdeta bu toprağın sahibi değilmiş 
gibi Tahdit komisyonları tarafından rencide 
edildiği, orman köylüsünün ıstırap içinde bı
rakıldığı bir vakıadır. Yaptığı şikâyetler kar
şısında Orman Bakanlığının verdiği cevap 
maalesef yürekler acısıdır. Efendim; bunlar 
mahkemelerde bunun itirazını yapsınlar, I>el-
ge göstersinler, haklarını savunsunlar. 

Düşünün, yürümeye ıhazır yolu yok, oturup 
aydmlıkda kitap okuyacak elektriği yok, sü
recek tarlası yok, harcıyacak parası yok, 3 dö
nüm tarlasına Devlet elkoyacak; hakkını ara
maya mahkemeye çağıracaksınız. Bu ne biçim 
adalet? Orman köylüsünü yıllardan beri bek
lediği böyle bir durumla karşı karşıya getir
mek doğru değildir. 

Köylü, Ankara'da bulunan bizlerden daha 
çok ormanı sever. Çünkü, ormanın gölgesinde 
oturup, dibinde akan o berrak suyu içen, onun 
rüzgârını teneffüs öden o köylüdür. 

Binaenaleyh, köylü vatandaşa eline aldığı 
balta ile ormanı kesen bir adam olarak değil, 
eline aldığı balta ile ormana saldıranları ko
ruyan adam demek gerekir. 

Bu bakımdan, bilhassa bu kanunu görü
şürken düşünmeye mecburuz ki, Orman Ba
kanlığı bir noktaya dikkat etmeye mecburdur. 
Bilhassa orman köylüsünün bekçiliğini yaptı
ğı ormanlardan kaldırılan keresteyi satmakla 
elde edilmiş milyonları, orman köylüsünün 
emniyetine tahsis etme durumunda olmalıdır. 

Teftiş Kurulu kurulurken, bu ruha sahip 
insanlardan kurulmalı ve tüzük de buna göre 
ayarlanmalıdır. 

Orman köylüsü Devletin yanındadır. Ama 
bir noktayı belirtmek istiyorum. Orman köylü
sünün şu anda içinde bulunduğu ıstıraba en 
çabuk çare bulmaya mecburuz. Kapımızı ça
lanların dertlerini biran evvel halletmek için 
her zaman kanun teklifi yapmakta, hatta mad
delerle külfetler yüklemekteyiz. 

Orman köylüsünü, yolu olup, parası olup, 
imkânı olup yanımıza gelmediği, derdini bize 
ulaştıramadığı, 4 senede bir defa yüzünü gör
düğümüz için yıllardan beri ihmal etmiş du
rumdayız. 
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Orman köylüsünü kurtaracak en büyük ça
re, orman köylüsünün maddî ve manevî refa
hını sağlayacak, orman nimetlerinden faydalan
ma imkânlarını vermek olacaktır. 

5 yıl evvel kerestenin metrekübü 200 lira 
iken, şimdi 800 - 1 000 lira olmuş, ama orman 
köylüsünün yevmiyesi olduğu yerde kalmış
tır. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, lütfen konu dı
şına çıkmayınız efendim. 

SAMt ARSLAN (Devamla) — Teftiş Kuru
lu kurulurken, bir görev verildiği zaman or
man köylüsünün ormanı en az bir bakım me
muru kadar korumak ruhunda bulunduğunu 
bilmeli. Ama, orman köylüsünün evinde ya
kacağı odun, kullanacağı kereste ve bunların 
maddî imkânı sağlanmadan, Teftiş Kurulu ku
rulurken, Ibu ruh verilmediği takdirde gerçek 
yönü bulmak imkânı olmayacaktır. 

Tüzük çıkarılırken, Teftiş Kurulu kurulur
ken Sayın Bakanlığın bu hususta dikkatli ol
masını istirham eder; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurunuz efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

(Mâruzâtım kısa olacak. Evvelâ şunu belirt
mek isterim; Orman Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkındaki bu kanun tasarısında birçok 
kurullar hakikaten müstakil madde olarak ele 
alınmış ve fakat bunların hiçbirisinde muay
yen bir süre içerisinde tüzük ile görevlerinin 
sınırlarının belirtileceği gösterilmemiş. Hal 
böyle olmasına rağmen, Teftiş Kurulu Başkan
lığı için bu, ayrı bir madde olarak gösteril
diği gibi, ayrıca da azamî 6 ay içerisinde bu
nun bir yönetmeliğinin çıkarılacağı bildiril
mektedir. 

Bunun, Teftiş Kurulu Başkanlığının ayrı bir 
özellik taşıdığını anlayalbiimek ve esasen bu ka
nun yapılırken, sistematik bakımdan, neden 
ayrı ayn bunlara birer müstakil madde ayır
mak gerektiğini anlayabilmek mümkün de
ğil, Ancak, özellikle değinmek istediğim cihet 
şu : 

6 ncı maddenin son fıkrası, arkadaşları
mın değindiği gibi, «Teftiş Kurulunun çalışma 
şekil, şart ve esasları ile müfettişlerin nitelik
leri, görev ve yetkileri en geç 6 ay içerisinde çı
karılacak tüzük ile belli edilir» şeklindedir. 
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Arkadaşlarım, şimdi neden yönetmelik de
ğil de tüzüktür; onu da bilmek gerekir. Ko-
misyonnun şüphesiz bunu cevaplandırması ha
linde anlayacağız. Ancak, şu 6 ayı 2 ay mı ya
palım, 4 ay mı yapalım, 3 ay mı ya,palım me
selesine gelince; 

Arkadaşlar, umumiyetle görülmektedir ki, 
Anayasanın 64 ncü maddesi değiştikten somra, 
Bakanlar 'Kuruluna kanun gücünde kararna
me çıkarma yetkisi de verildikten sonra, arLık 
bu yapacağımız kanunlarda tüzükler için ver
diğimiz süreler âdeta işlemez oldu. Bunu yap
mak görevli olanların çok kolayına gidiyor. 
6 ncı ayın sonuna kadar bekler, - Sayın Ka-
raca'nın dediği gibi - sonunda hakikaten bir 
tüzük çıkarır. Ama işlemesi bahsolacağı za
man nasıl olur, onu tatbikat gösterir. Fakat 
yine de 6 ncı aym sonunda da çıkaramazsa, 
şüphesiz Yüce Meclise müracaat ile Anayasa
nın 64 ncü maddesini işletmek ve kanun gni-' 
cünde kararname çıkarmak yolunu ihtiyar ede
cektir.. 

Şimdi biz bunu 2 aya indirsek, 2 ay sonra 
huzura gelinecek; 6 ayı aynen bıraksak, öyle. 

O halde ben diyorum ki, şu kanunda ele al
dığımız kurulların hakikaten yetkilerini sı
nırlamaya çalıştığımız maddeleri, tek bir mad
de halinde, kanun yapma tekniğine daha uy
gun, daha anlaşılır, tatbikatçıya daha kolay
lık verir bir madde halinde getirmektense, bu
nu böyle ayırmak sakıncalar doğuracaktır. 
Bu 6 ncı maddeye özellikle diğerlerinden fark
lı muamele yapıldığı görülmektedir. Diğerle
rinde herhangi bir tüzük veya yönetmelik yok; 
sadece bu maddede tüzük çıkarma, altı aylık 
süreye bağlanmış. Bunu da anlamak mümkün 
değildir. 

Fakat ben bugünden söylüyorum, şu kanu
nun tatbikatına geçebilmek için er geç Yüce 
Meclise müracaat ile, Anayasanın 64 ncü mad
desinin işletilmesi istenecektir. Biz bunu vak
tinde yapamadık, edemedik, kanun gücünde ka
rarname çıkarma yetkisini bize ve veriniz, diye
cektir, bu Hükümet veya bundan sonra gele
cek olanlar. 

Bu hususu böylece bugünden belirtiyor; an
cak 6 ncı madde üzerinde bilhassa münakaşa
ları bertaraf edici bir teklif ile komisyonun 
gelebilmesi imkânını hazırlamak için, bu mad

deyi geri almalarını öneriyorum, önergemi şim
di takdim edeceğim saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

6 ncı madde ile getirilen Teftiş Kurulu, Or
man 'Bakanı adına hem orman teşkilâtının iş
lemini ve hem de orman teşkilâtının muhata
bı olan 10 milyon orman köylüsünün içinde bu
lunduğu ıdurumu teftiş etmelidir. 

Teftiş Kurulu, Orman Bakanının gözü, ku
lağı ve bütün hassas uzuvlarıdır. 

Hal böyle olmasına rağmen, bugüne kadar-
ki tatbikatı bilgilerinize arz edecek ve bu mad
deye bu bilgilerin ışığı altında yeniden yön ve
rilmesi için maddenin geri alınarak yeniden 
tödlvin edilmesini istirham edeceğim, Durum 
şudur muhterem arkadaşlarım: 

Vatandaşlarımız tapulu arazilerine kendi
liğinden yetişen ağaçlardan faydalandınlma-
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, biz şimdi tasa
rının 6 ncı maddesini görüşüyoruz. Sizin görüş
mekte bulunduğunuz konu, geçen birleşimde 
verdiğiniz bir önergeye konu olan husustur. 
Tapulu mülkle, üzerindeki ağaç ile, vatanda
şın istifadesi ile ilgili bir husus yoktur maddede. 
Lütfen maddeye uygun olsun konuşmanız, rica 
edeceğim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Maddenin 
içindeyim Sayın Başkanım. 

Vatandaşlar, tapulu tarlalarında kendili
ğinden yetişen ağaçlardan istifade ettirilme-
mekte, istifade edenler de yıllardan beri mah
kemelerde, hapisanelerde süründürülmektedir-
ler. Bunu tespit eden bir makam ise yoktur 
arkadaşlarım. 

ikincisi: Orman hudutları bugüne kadar 
fenne, tekniğe ve realiteye uygun olarak tes
pit edilmediğinden dolayı, nerenin orman ol
duğu, nerenin olmadığı, ne köylü, ne de köy
lüye muhatap orman teşkilâtı tarafından bi
linmediğinden, köylü hakikî orman hududu
nun dışında geçimini temin etmek için, yaka
cak veya kullanacak kereste temin etmeye ça
lıştığında, haksız olarak zabıt tutulmakta ve 
vatandaşlarımız yıllardır bu haksız muamele 
yüzünden mahkemelerde süründürülmektedir. 
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Ben ise, bugüne kadar, maalesef Orman Bakan
lığı adına !bu durumu tetkik edecek bir makam 
germedim. 

Üçüncüsü: Köylüye 6831 sayılı Orman Ka
nununun hükümlerine göre verilmesi lâzımge-
len, % 25 tabir ettikleri; 40 metreye kadar is
tihsal ve çekim yapan köylüye, on metreyi geç
memek üzere % 25 hak verilir, dendiği halde, 
buna ayları olarak 169 ve 180 sayılı tebliğna-
melerle bu hak, köylünün elinden çeşitli ba
hanelerle alınmakta, köylü inim inim inletil-
mekte, sürüm sürüm süründürülmektedir. Yur
dun en ücra yerlerinden her gün, her hafta muh
tarı, köylüsü Ankara'nın yolunu tutmakta ve 
biz milletvekillerini rahatsız etmekte, bizler de 
Orman Bakanlığının kapısını çalmaktayız, Bu
na rağmen kaç defa gidersek gidelim, hiçbir ne
tice de elde edememekteyiz. 

Bunu tetkik edecek, 10 milyon köylünün ka
nunî haklanın verilip verilmediğini tetkik ede
cek bir Teftiş Kurulu neden yoktur? Bu mad
de ile getireceğimiz Teftiş Kurulu da bugüne 
kadar yaptığı vazifeyi yapacaksa, ki vazife 
yapmıyor demektir, o halde bu madde yeniden 
tedivin edilmelidir. 

Dördüncü husus: Yine 6831 sayılı Kanun 
hükümlerine göre köylüye, Anayasamızın hü
kümlerine göre insanca yaşayacak, insan hay
siyetine yaraşacak bir geçim imkânı sağlaya
cak kesim ve çekim ücreti verilmesi lâzımge-
lirken, ki bundan başka hiçbir meşgalesi yok
tur orman köylüsünün, maalesef ikibuçuk se
neden beri bunu terennüm etmemize rağmen, 
bu hal böyle midir veya değil midir diye Or
man Bakanlığı adına bir Teftiş Kurulu üyesi, 
«Ormanda yaşayan on milyon köylü fecaat içe
risindedir, ıstırap içindedir, yaşayamayacak du
rumdadır.» diye bir rapor vermemiştir. 

Muihterem arkadaşlarım, bugün ormanda 
amelelik yapan, kesim ve çekim ücretinden 
gayri hiçbir geçim vasıtası olmayan köylüye 
verilen bu ücret, on - onbeş defadır tekrar edi
yor, söylüyorum, esirlere dahi verilirken az ol
duğundan acı duyulacak durumda olduğu hal
de, madem Orman Bakanlığı bu feci durumu 
göremiyor, Orman Bakanlığı namına teftiş va
zifesini yapan insanların vicdanı niye görmü
yor, oda mı kördür diye köylü de, biz de soru
yoruz. 

Teftiş Kurulu yalnız Orman Bakanlığı lehi
ne, (altını çiziyorum) yaptığı işlemleri kont
rol değil, Orman Bakanlığı Teşkilâtının kanu
na ve nizama rağmen yapamadığı işleri de tef
tiş etmelidir. 

Onun için Sayın Başkanım, 6 ncı madde, vic
danına göre, kanunlara göre, orman köylüsü
nün de lehine hareket edecek şekilde Teftiş 
Kurulu görevlerine açıklık getirmelidir. 

Beşinci husus: Muhterem arkadaşlarım, or
man bölgelerinde başka iş sahası olmadığına 
göre, orman köylerine, kasabalarına yol, elek
trik getiriliyor, orman mahsullerini yerinde de
ğerlendirmek için köylerde ve şehirlerde ağaç 
atelyeleri kuruluyor. Bunların kereste ihtiya
cı maalesef yeterince temin edilmiyor. Zama-
nıda ve kaliteli olarak verilmiyor. Dışardan gem
len tüccarlara verilen muhammen bedelli iha
lelerin vasati fiyatları üzerinde veriliyor, bura
larda. İnsafa gelin arkadaşlar. Bir memleket dü
şünün ki, orman mahsûlünden başka hiçbir 
işle meşgul olamıyor. Köyde kooperatif kuru
luyor, marangoz atelyesi kuruluyor, şehirde 
atelye kuruluyor; bunların ihtiyacı Orman Ba
kanlığınca öncelikle temin edilmezse, bunla
ra verilmesi gereken öncelikler başka büyük 
merkezlere yöneltilirse, onlara verilen fiyat
tan bu kooperatiflere ve orman köylerine de 
verilmek istenirse rekabet imkânı, sanayiin ya
şaması, pazar bulma imkânı kalır mı? 

Hal böyle olmasına rağmen, hiçbir Teftiş 
Kurulu üyesi bu feci durumu yerinde inceleyip 
fcs.. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, sizin bu tarzınız, 
yeterlik önergesini kabul etmeyiniz ki., şekline 
benzedi. Lütfediniz de madde üzerinde tamam
layınız sözlerinizi. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Hiçbir Tef
tiş Kurulu üyesi, mahallî marangoz ve ağaç sa
nayii atelyelerinin ihtiyaçları veriliyor mu, ve
rilmiyor mu, bakmıyor. Bunların devamlı mü
racaatlarına kulak asmıyor, bunu Bakanlığa 
ulaştırmıyorlar. Müfettiklerin, Bakanlığın gö-
zü kulağı olarak çalışması lâamgelirken bir 
tek kelime Bakanlığa intikal ettirilmiyor; halk 
milletvekillerini rahatsız ediyor, biz de Bakan
lığa müracaat ediyoruz. Bizim yüzümüz de aşın
dı, Orman Bakanlığının eşikleri de. Buna rağ
men hiçbir karşılık da göremedik. Falan yerde 
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suiistimal var, diyorum, ihbar ediyoruz, kar
şılık göremiyoruz. Filân yerde % 25 verilmiyor 
diyoruz, milletvekili olarak teftişi biz yapıyo
ruz, karşılık göremiyoruz. Falan yerde kesim 
ve çekim ücreti üç seneden beri, dört seneden 
beri ihtilaflıdır, diyoruz, ilgi yok. Ben şahsan 
bir milletvekili olarak aslî görevimi yapıyor, 
haber veriyorum, karşılık göremiyorum. Alla-
hın her senesi aynı yerlerde ihtilâflar var, 
nerede Teftiş Kurulu? 

Demin bir arkadaşıma sordum; «Bakanlık
ta bugüne kadar Teftiş Kurulu yok mu idi?» 
diye. «Vardı» dediler. O halde neyin teftişini 
yapıyorlardı? Maddeye almak bir şey değil, 
mühim olan tatbikattır. Yalnız Bakanlığa aido-
lan, kendi lehlerine olan işlerin teftişini de
ğil, on milyonluk muhataplarını da düşünme
leri gerekir. 

Sayın Başkanım, maidde böyle üç beş satır
la geçiştirilecek gibi değil. On milyon orman 
köylüsünü ilgilendiren bir hususta Teftiş Ku
rulu, hem orman teşkilâtı hakkında ve hem 
de hakkı yenen, ıstırap içinde olan orman köy
lüsünün ıstıraplanyle ilgili teftişler yapmalı, 
şikâyetlerini, dertlerini Orman Bakanlığına ge
tirmelidir. 

Madde geri alınarak yeniden tanzim edilme
lidir. 

Teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım. 

'BAŞKAN — Başka söz isteyen, yok. İki adet 
değişiklik önergesi vardır, 

Sayın Başkanlığa 
6 ncı maddede yazılı altı aylık müddetin 

iki ay olarak kabulünü arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin Komisyona iade

sini öneriyorum. Gereğini diler, saygılar suna
rım. 

içel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Sayın Özgüner'in önergesi en 
aykırısı olduğu cihetle onun üzerinde mua
meleye başlıyorum. Ancak, maddelerin komis
yona iadesi münhasıran komisyona ait bir talep 
İnakladır.. Sayın özgüner'in önergesinde bir de
ğişiklik teklifi yok. Değişiklik önergesi çerçe

vesinde mütalaa ediyoruz, önergeyi tekrar oku
tuyorum, 

(îçel Milletvekili Turhan özgüner'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN —' Sayın Komisyon katılıyorlar-
mı? 

PLAN KOMİSYONU ADINA KEVNÎ NE-
DÎMOĞLU (Zonguldak) — Efendim, madde sa
rihtir, Komisyon geri alıp üzerinde herhangi 
bir tasarruf yapma görüşünde değildir, katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 6 ncı malddenin Ko
misyona iadesiyle ilgili önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca 'nm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — 5:,ym Komisyon. 
PLAN KOMÎSYONU ADINA KEVNÎ NE-

DÎMOĞLU (Zonguldak) — Efendim, maddede, 
(en geç altı ay) tabiri vardır. Tüzük, Danıştay-
dan da geçeceği için iki ay zarfında bitiril
mesi mümkün olmayabilir. Bu azamî had olarak 
tespit edilmiştir. Altı aydan evvel bitirilmesi 
halinde mesele kalmaz. Bu bakımdan katılamı
yoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu değişiklik öner
gesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Hukuk Müşavirliği, Bakanlık 

makamından verilecek işleri görür. 4353 ve 
5797 sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve 
adlî kaza mercilerinde açılan davalara ait ge
rekli bilgileri hazırlar ve Hazineyi ilgilendirme
yen idarî davalarda Bakanlığı temsil eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın özgü
ner, buyurunuz efendim, 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) ^Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Bir kuruluş kanunu yapıyoruz, bu kuru
luş kanununda sanki kanun değil de tüzük ve 
yönetmelik yapar gibi en ufak teferruatına ka
dar iniyor ve hukuk müşavirliği konusunu da 
ele alıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar;, 
Her bakanlıkta, hemen her kuruluşta hu

kuk müşavirliği vardır, ama hiçbir kanun-
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da hukuk müşavirliğinin ne görev yapacağına 
dair madde yoktur. Hukuk müşavirliğinin ne gö
rev yapacağı hususunu uzun, uzun yönetme
lik yapar gibi, tüzük hazırlar gibi yazmak faz
laca işgüzarlıktır arkadaşlarım. 

Biz Orman Bakanlığı Kuruluş Kanununu 
yapmaktayız ve böyle bir kanunda bütün ku
ruluşları ayn, ayrı maddeler halinde yönetme
lik hazırlar gilbi yazmışız. Ama iş hukuk müşa
virliğine gelince; bunun adı malum, hukuk de
yimi malumdur, bunun üzerine, ayn bir yönet
melik yazarcasına şöyle bir maddeyi getirmek 
hakikaten gereksizdir. 

Ne diyor bu madde? 7 nci maddeyi aynen 
okuyorum: «Hukuk müşavirliği, Bakanlık ma
kamından verilecek işleri görür. 4353 ve 5797 
sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve adlî ka
za mercilerinde açılan davalara ait gerekli bil
gileri hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmeyen ida
rî davalarda Bakanlığı temsil eder.,» 

Bu maddenin Hükümet teklifinde aynısını 
bulamadık. Ama Plan Komisyonu neden hu
kuk müşavirliğinin görevini böyle bir madde 
olarak getirir, biz bunu anlayamıyoruz? 

Bütçe Plan Komisıoynunun değiş tirişi ile 7 
nci madde olarak huzura getirilen bu mad
dede, hukuk müşavirliğinin görevi, birinci 
cümleden anlaşıldığı üzere; «Bakanlık maka
mından verilecek işleri görmektir.» 

Komisyon üyelerinden soruyorum şimdi; hu
kuk müşavirliği bu mu demektir? »Hukuk mü
şavirliği, Bakanlık makamından verilecek iş
leri görür.» Hukuk müşavirliği Bakanlığın hiz
metkârıdır ama; hukuk yönünden hizmetkârı
dır. Böyle her verilen işi yapmaz arkadaşla
rım. 

Bunun manası ne? «Hukuk müşavirliği, Ba
kanlık makamından verilecek işleri görür» 
Hiç değilse deyiniz ki; «Hukukla ilgili işleri 
(görür.» Ama bunun da gereği yok, zaten adı 
üstünde «Hukuk müşavirliği.» Ne tedvin edi
yorsunuz siz, yönetmelik mi tedvin ediyorsunuz? 
Hukuk müşavirliği müessesesine gölge düşür
meye şüphesiz hakkınız yok arkadaşlarım. Hu
kukun ve müşavirliğin ne olduğunu (ismiyle 
müsemma herkes bilir, kalkıp da «Hukuk mü
şavirliği, Bakanlıktan verilecek işleri görür» 
demek olmaz arkadaşlarım. Demekki; Bakan
lıktan verilecek her işi hukuk müşavirliği gör
meye mecburdur, öyle mi? 

Komisyonun da anladığı bu ise, zabıtlara 
geçsin de ondan sonra gereğini - meclislerden 
geçerse şüphesiz - aidolduğu yerde düşünelim. 

Bir kanun yapıyoruz diye, bunun bazı mad
delerini tayyedivermek, bazılarını da af buyur
sunlar, kuşa çeviri vermek kanun yapma tek
niğine de, getiriliş esprisine de uymaz. 7 nci 
maddeden sonra sıçrayıp Hükümet teklifinin 
21 nci maddesine kadar olanının hepsini atı
yor ve yerine bir 8 nci madde yapıyoruz. 

Oysa ki 7 nci maddeden 21 nci maddeye ka
dar olan aradaki 15 madde o kadar lüzumlu ki, 
onları alıvermişiz, sanki hiç anlaşılmayan bir 
müesseseymiş gibi, hukuk müşavirliği nedir 
onu anlatıyoruz. Bari doğru anlatılsa; hukuk 
müşavirliği Bakanlığın vereceği her işi yap
mak değildir arkadaşlarım. Kapıkulu de
ğildir, hukuk müşavirliği. Bunun hukukla il
gili yönünü lütfen izah edinizde bir yönetme
liğe benzetmişsiniz, büsbütün benzesin bari. 

Onu belirtmek için söz almıştım ve bu ne
denle de 7 nci maddenin - gereksiz olan bu mad
denin - tasarıdan tamamen çıkarılması için 
önerge veriyorum, iltifat Duyurulmasını rica 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesinin tasarıdan çıka

rılmasını öneriyorum. 
Saygılarımla. 

içel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

PLAN KOOVEÎSYONU ADINA HALÎL ÎBRA-
HÎM OOP (Bolu) — Katılmıyoruz, Sayın Baş
kan, 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeye komis
yon katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 
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8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Ormancılık Yüksek Danışma 

Kurulu; Ormancılık sorunları hakkında görüş 
ve tavsiyelerde bulunmak üzere: 

a) İlgili bakanlıkların, 
b) Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, 
c) İlgili fakültelerin, 
d) Bakanlığa bağlı ilgili kuruluşların, 
e) Tüzüğünün gerektirdiği son olağan jp;e-

nel toplantısını süresinde yapmış olan mesle
kî teşekküllerin, 

f) Türkiye Ticaret Odaları - Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliğinin, 

En az birer temsilcisinden kurulur. Kuru
lun Başkanı Orman Bakanıdır. Müsteşar, Plan
lama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı ve Hu
kuk Müşaviri Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun 
sekreterlik 'hizmetleri Planlama ve Koordi
nasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Ku
rul, iki yılda bir toplanır. Gerektiğinde Or
man Bakanı Kurulu olağanüstü toplantıya ça
ğırabilir. 

Bakanlık; her toplantının amacını, günde
mini hazırlar ve toplantıdan en geç iki ay ön
ceden toplantıya katılacaklara duyurmak su
retiyle davet eder. 

Kurula katılacak temsilcilerin; müzakere 
konusunun niteliğine ve ihtisas kollarının özel
liğine göre sayılarının artırılmasına ve ilgili
lerin tespitine Orman Bakanı yetkilidir. 

Kurula, toplantı yeri dışından katılacakla
ra harcırahları verilir. Toplantıya katılan üye
lerden memur olmayanlara, her toplantı günü 
için Bakanlar Kurulunca tayin ve tespit edile
cek miktar üzerinden tazminat da ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Asu-
tay, buyurunuz efendim. 

BURHAİNETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bütçe Plan Komisyonu değiştirgesinin 8 nci 
maddesi, Hükümet teklifinin 21 nci maddesi ile 
yer değiştirmiştir ve Hükümet tasarısı aynen 
Bütçe Plan Komisyonunca kabul edilmiştir. 

21 nci madde; «(Ormancılık Yüksek Darıs
ına Kurulu; Ormancılık sorunları hakkında gö
rüş ve tavsiyelerde bulunmak üzere.»» başlı
ğını taşıyor. 'Gerekçesinde de; «Yurt ormancılı
ğının genel anlamda sorunlarını görüşmek ve 

bunların çözüm yollan hakkında görüş ve tav
siyelerde bulunmak» ıdiye de ıbir açıklama \> ar. 

21 nci maddenin (e) fıkrasında «Tüzüğü
nün gerektirdiği son olağan genel kurul top
lantısını süresinde yapmış olan meslekî teşek
küllerin», diye de bir ifade var. Madde mesle
kî teşekkülleri tadadetmiş; Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği demiş. Bundan başka Türkiye'de mes
lekî teşekkül yok mu 

Gerek Birinci Nilhat Erim Hükümeti, gerek
se, İkinci Nihat Erim Hükümetinin Programın
da; «Orman işçilerinin Anayasa hükümlerine 
dayalı bir teminat altına alınacağı« da va'de-
dilmiştir. Nitekim, ondan sonra her Hükümet 
yetkilisi, tüm teminat dışında bırakılan orman 
işçilerini en kısa zamanda teminat altına ala
cıklarını va'detmiştir. Bunun yanında, Çalış
ma Bakanı da: «Tarım İş Kanununun çıkarıla
cağını, tarım işçilerinin Sosyal Sigortalar Ku
rumunda teminat altına alınacağını« da va'-
detmiştir. 

Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret 
Borsalarının yanında lütfedip, müsamaha ede
rek, en fazla üyesi bulunan iki teşkilâttan da 
bir temsilcinin bu kurula iştirak etmesini sağ
lamalıyız. 

Ağaç nasıl kesilir, nasıl biçilir, nasıl eki
lir? Orman Bakanlığının çalışmalarına gücüy
le iştirak eden kimselerin fikirlerini almakta 
bir mahzur yok. Nitekim 440 sayılı çıkarmış 
olduğumuz bir Kanunla; her türlü Devlet te
şekküllerinin idare meclislerine orada çalı
şan işçilerden birisini de iştirak ettirmişiz, da
ha verimli çalışmalarını sağlamak maksadına 
dayalı olarak. 

(e) fıkrasında; «Tüzüğünün gerektirdiği 
son olağan genel kurul toplantısını suresinde 
yapmış olan meslekî teşekküllerin», dediğimi
ze göre; komisyon lütfetsinde Orman Bakan
lığının her an yanında ve hizmetinde bulunan 
bir işçi teşkilâtından da bir temsilci alınız. 
çünkü, tarım iş kolunu kapsıyan büyük ku
ruluşlarımız ve sendikalarımız vardır, bu iş 
kolunda yeterli söz sahibidirler. Toplu iş söz
leşmesi yapma hakkına sahiptir; belki Bakan
lığa büyük zarar getirecek taleplerde bulu
nabilecek bir kuruluşu da istenilen hale geti
rebilmek için onlara telkinatta bulunabilirler. 
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Yalnız ben fbu lafı yanlış mânâda anla
mayacağınızı bildiğim için söylüyorum; yal
nız sermaye çevrelerinin iştirak ettiği bir 
kurul değil, emeğin de iştirak ettiği bir danış
ma kurulu olmalıdır. Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Ticaret Borsalarının yanında, emeği 
temsil eden, en fazla işçiyi sinesinde barın
dıran bir konfederasyondan da bir kişi alınız 
ve iki yılda bir toplanacak, fevkalâde ahval
de Bakanlığın emri üzerine kurulacak bu teş
kilâtta müsaade ediniz de, bir de emeği temsil 
eden, işiçiyi temsil eden, ekimden, biçimden ke
sime kadar her türlü faaliyetlerinde söz sahibi 
olan arkadaşlarımız da temsil edilsin. 

Bunun için bir önerge veriyorum, iltifat 
edeceğiniz inancı içinde saygılarımı arz ede
rim. 

(BAŞKAN — Başkaca söz isteyen sayın 
üye..? Yok. 

Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyo
rum efendim. 

ıSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Orman Bakanlığı Kuru

luş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısının 
8 nci maddesinin (f) fıkrasına «En fazla üye
si bulunan işçi konfederasyonu» ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 

katılıyor musunuz? 
PLAN KOMİSYONU ADINA HALİL İBRA

HİM COP (Bolu) — Sayın Başkan, (e) ve (f) 
fıkrasını birbirinden ayrı mütalâa etmek gere
kir. 

Bizim görüşümüze göre; (e) fıkrası: «Tü
züğünün gerektirdiği son olağan genel kurul 
toplantısını süresinde yapmış olan meslekî te
şekküllerin» tâbiri ile geniş manada ve ileride 
teşkilâtlanacak olan konu ile ilgili teşekkülle
rin de bu Yüksek Danışma Kuruluna katıla
cağı mânasında anlıyoruz. 

Bu bakımdan sayın önerge sahibinin tekli
finin (e) fıkrası içinde bulunduğu kanaatiyle, 
bu önergeye katılamıyoruz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Bir 
sual sormak istiyorum Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Buyurunuz, sorunuz efendim. 
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BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, Sayın Komisyonunun görüşü; (e) fık
rasındaki meslekî teşekküllerden... 

BAŞKAN — Tekrar etmeyin de sorunuzu 
sorunuz efendim, o husus malum, dinledik onu. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — İşçi 
teşkilâtlan, sanatkârlar da buraya katılacaklar 
mıdır? 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Evet, soruyu cevaplandırın efendim. 
PLAN KOMİSYONU ADINA HALİL İBRA

HİM OOP (Bolu) — Konuyle ilgili meslekî te
şekküller katılacaktır efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarmı-
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... KaJbul edilmemiştir. 

Sekizinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Bir yeni dokuzuncu madde ihdasiyle ilgili 
önerge gelmiştir, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Hükümet tasarısının dokuzuncu maddesinin 

yeni dokuzuncu madde olarak aynen kabulü
nü öneriyorum. 

Saygılarımla. 
Yılmaz Alpaslan 

Tekirdağ Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA HALİL İBRA

HİM OOP (Bolu) — Sayın Başkanım Komisyo
numuzda bu konunun müzakeresinde, bunun 
tabiî bir gerek olduğu ve bu itibarla bunu ka
nun maddesinde tekrarlanmanın lüzumsuz ol
duğu kanaatiyle esasen bu madde çıkarılmış
tı. Bu itibarla katılmıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon teklife ka

tılmadı. Oyunuza sunuyorum... 

TURHAN öZaüNER (İçel) — Sayın Baş
kan, ekseriyet yoktur. Nazarı itibara almanızı 
ve gereğinin icrasını rica ederiz... 

BAŞKAN — Yapalım efendim. 
Beş sayın üye ayağa kalkarak çoğunluk ol

madığını iddia etmişlerdir. 
Sayın Turhan özgüner, 
Sayın Mustafa üstündağ, 
Sayın İbrahim Cüceoğlu, 
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Sayın Mustafa Ok, 
Sayın Yaşar Akal. 
içtüzük gereğince yoklama yapacağız efen

dim. 
(Adana ilinden başlanarak ad okumak su

retiyle yoklama yapıldı. 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Gelenler var, 

Sayın Başkan. («[Gelenler var» sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, «yoklama işlemi bit

miştir» diye ilân ettik. 
Muhterem arkadaşlarım, komisyonlardan ge

len yazıları inceliyorum. Komisyonda hazır ol
duğu belirtilen bazı sayın üyeler, burada yok
lamada bulunmuş oldukları için, mükerrer say
mamak bakımından zamanınızı alıyorum. Bu
nu bilgilerinize sunarım, efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; 204 sayın üye yok
lamada hazır bulunmuştur. 11 üye ile 18 üyenin 
ayrı ayrı Plan ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunda (bulunduğu, Komisyon 
başkanlarının yazılı müzekkereleriyle anlaşıl
mış, bu suretle Genel Kurul salonumuzda 233 
üyenin varlığı ve çoğunluğumuzun mevcudiye
ti anlaşılmıştır. 

Müzakereye kaldığımız noktadan devam edi
yoruz efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Yılmaz Al
paslan tarafından verilmiş olan, tasarıdaki eski 
9 ncu maddenin yeni 9 ncu madde olarak kabulü 
hakkındaki önergeye Komisyon katılmamıştı. 
Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 

Madde 9. — Bu kanunun 8 nci maddesinde 
yazılı iş, işlem görev ve yetkilerin şekil ve 
esasları tüzükle belli edilir. 

Diğer maddelerde yazılı kuruluşlara ait gö
rev ve çalışma şekil ve esasları düzenlenecek 
yönetmeliklerde belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yoık. Maldde-
yi oylarınıza sunuyoırum. Kabul edenler... Ka-
hul etımıeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okuıtuyonım: 

Atatma ve personel işleri 
Maldde 10. — Müsteşar, müsteşar yardım

cıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve Bakanlık mü

fettişleri ile 1 nci hukuk mücavirleri, genel mü-
ıdürler ortak kararla, diğer memurlar Bakanlık
ça aitanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi vardır, oku
tuyorum efendim. 

Yüksök Başıkanlığa 
Görüşülmekte olan «Orman Bakanlığı kuru

luş ve görevleri hakkında kanun tasarısı» nın, 
4 ncü maddesinde değişiklik yapılmış vte bilirim
ler arasında «Yüksek Fen Kurulu' da ilâve edil
miş bulunduğundan, tasarının «atama ve perso
nel işleri» ne ait 10 ncu maddesinin, bu değişik
liğin tabiî bir sonucu olarak aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi gerekmektedir. 

Yüksek Fen Kurulu Başkanı ile üyelerinin 
ortaik kararla atanmaları maksada uygun ola
caktır. 

Bu nedenle maddenin; 
«Madde 10. — Müsteşar, müsteşar yardım

cıları, Yüksek Fen Kurulu Başkan ve üyeleri, 
Teftiş Kurulu Başkanı ve Bakanlık müfettişle
ri ile 1 nci hukuk müşaviri, genel müdürler or
tak kararla, diğer memurlar bakanlıkça ata
nır.» 

Şeklinde değişitirilmıesini arz ve teklif ©de
rk. 

Siirt Balıkesir 
25. iÇeliker N. Gürer 

Giresun Bolu 
M. E. Turgutalp H. i. Gop 

Kayseri Afyon Kıarahisar 
M. Türkmenoğlu H. Hamanijcıoğllu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu-
sunus? 

PLAN KOMİSYONU ADINA HALİL İB
RAHİM COP ('Bolu) — Sayın Başkanım, öner
ge hakkındaki mıüitalâaımizı arz etmeden önce 
yüksek müsaadenizle madde metnindeki «Birin
ci hukuk müşavirleri» tâbirinin, - hukuk müşa
viri bir tane olduğu için - «Birinci hukuk mü
şaviri» olarak tashihi lâzımgıelmektedir. Evvelâ 
bunu arz ederim. 

•Önerge hakkındaki mütalâamızı Yüksek Ge
nel Kurulun taikdirlerine bırakıyoruz. Arz ede
rim;. 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu bielirhmıek 
istiyorum,; teşevvüşe meydan veriyor. - Komis
yonsun açık beyanda bulunması lâzım. Ya kaitı-
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lirsiniz veya katılmazsınız, Komisyon olarak 
fonksiyonunuzu ifa «diniz, bu bir. 

ikincisi; söylediğiniz husus tasarı metninde 
midir? 

PLAN KOMİSYONU ADINA HALİL İB
RAHİM OOP (Bolu) — Evet, tasarı metninde 
efendim. 

BAŞKAN — Onunla ilgili bir önerge veri
niz. 

PLAN KOMİSYONU ADINA HALİL İB
RAHİM COP (Bolu) — Müsaadenizle hazırla
yayım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cop, şu anda siz Komis
yonu temsil ©diyorsunuz, ayrıca buradaki öner
gede ide imzanız bulunuyor. Bunun telifi müm
kün mü sizce? 

PLAN KOMİSYONU ADINA HALİL İB
RAHİM COP (Bolu) — O s ta r t ı ile Umumî He
yetin takdirine bırakmıştım Sayın Bıasjkan. 

BAŞKAN — Bu önergede sizin imzanızı var 
mı kaıbul edelim, yok mu kabul edelim efen
dim? 

PLAN KOMİSYONU ADINA HALİL İB
RAHİM COP (Bolu) — Yok kabul ediniz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Yok kaimi ediyoruz. 
Komisyon olarak bu önergeye katılıyor mu

sunuz katılmıyor musunuz efendim? 

PLAN KOMİSYONU ADINA HALİL İB
RAHİM OOP (Bolu) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim, Komisyon, okunan önergeye katıl

mış bulunuyor. Değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddedeki 1 nci hukuk müşavirleri 

tâbirinin 1 nci hukuk müşaviri olarak tashih ve 
değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Adına 

Bolu 
Halil îbraihiım Cop 

BAŞKAN — Bu, maddî bir hata oluyor de
ğil mi Sayın Cop? 

PLAN KOMİSYONU ADINA HALİL İB
RAHİM COP (Bolu) — Evet. 

BAŞKAN —' Efendim, bu maddî hata ile il
gili Komisyon önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

Maddeyi, kabul ettiğiniz değişikliğiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum, 
Madde 11. — Bakanlık teknik hizmetlerine 

ilk gireceklerin, yüksek veya orta dereceli mes
lekî öğrenimini bitirmiş, diploma veya şahadet
name almış olmaları şarttır. 

Orman mühendisliği yapabilmek için yük
sek orman mektebini veya orman fakültelerini 
bitirmiş olmak şarttır. 

Yabancı memleketlerden diploma almış olan
ların Türkiye orman fakültelerinde verecekleri 
(Koilegyum) sınavını başarmış olmaları şarttır. 

Kaşanılmış haklar saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Söz 
istiyorum. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Ben de 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. Size de 
söz vereceğim Sayın Buyrukçu. (A. P. sıraların
dan, «Asutay, vazgeçti» sesleri) 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — De
ğerli arkadaşlar, vazgeçmedim, öyle zannediyo
rum siz de benim teklifime iştirak edeceksiniz. 

Değerli milletvekilleri; «Bakanlık teknik 
hizmetlerine ilk gireceklerin, yüksek veya orta 
dereceli meslekî öğretimini bitirmiş, bir diplo
ma veya şahadetname almış olmaları şarttır.» 
diyor. 

Yüce Meclis, bir çıraklık kanunu çıkardı. 
ilkokul mezunlarını, muhtelif sanatkârların ya
nında çok az ücretle yedi - sekiz senesini har
camak suretiyle kendilerini ustalık seviyesine 
çıkarabilmelerini sağlayacak bir kanun çıkar
dınız. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Henüz 
çıkmadı Sayın Asutay. 

BURHANETİN ASUTAY (Devamla) — 
Kanun, Yüce Meclisten çıktı, Senatodan geçti, 
iki maddesi değişik Komisyonumuzca aynen ta-
kabbül edildi, önümüzdeki günlerde çıkacak. 
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Şimdi çıkardığımız kanunda, ilkokul mezu
nu olan arkadaşlarımız yedi - sekiz sene bir es
nafın yanında çalışarak bir sanat okulu mezu
nu seviyesine gelmesini sağladınız. Ee, şimdi, 
teknik elemandır; ama ortaokul mezunu değil 
diye burada iş vermeyeceksiniz.. O halde, çırak
lık müessesesinin ne değeri, ne kıymeti kaldı?.. 
Madem, çıraklık müessesesinden mezun olan, 
diploma alan arkadaşlarımızı bir Devlet sektö
ründe bir teknik eleman olarak kullanmayacak
tınız, o zaman kanunun değeri kalmaz. Lütfedi
niz... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Ormanda çırak
lık yok. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Ormanda çıraklık değil, ormanın teknik işleri
ne alınacak arkadaşlar. Yani, tesviyeci olacak, 
tornacı olacak, tamirci olacak, makina tamircisi 
olcak, marangoz ustası olacak. Bununla ilgili,, 
teknik iş bu. Teknik işin başka tarifi yok. Ye
rime oturduğum zaman teknik igi bana tarif 
edersiniz, ben hemen görüşümü değiştiririm, 
(Meslekî, meslekî sesleri). O halde meslekî ta
biî. Çıraklık da meslekî yetiştirmedir. Onun için 
lütfediniz, «Bakanlık teknik hizmetlerinde ilk 
işe girenlerin yüksek veya orta dereceli mesle
kî öğretim....» Meslekî öğretim, marangozluktur, 
tesviyeciliktir, tornacılıktır. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — O, bununla ilgili 
değil. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — O, sa
nattır. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
İşte teknik öğretim öyle. Aşağı inince sizden 
sonra ders alırım efendim. 

Şimdi buraya bir nokta ekleyelim, diyelim 
ki; çıraklık eğitiminden geçmiş, diploma ve şa
hadetname almaya hak kazanmış kimseler de bu 
madde içinde değerlendirilsin. 

Bir önerge veriyorum. Tabiî siz aleyhte; ama 
bazı arkadaşlarım lehte oy kullanacaklar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Saym Buyrukçu, buyurun efen

dim. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Bu maddede, noksan kalan bir hususu sizle

re açıklamak istiyorum. «Orman Bakanlığı tek
nik hizmetlerine ilk gireceklerin yüksek veya 

orta dereceli meslekî öğretimi bitirmiş diplo
ma veya şahadetname almış olmaları şarttır.» 
denilmektedir. 

Orman Bakanlığında halen çalışmakta olan 
teknik elemanlardan, Orman ameliyat mektebi
ni bitirmiş olanlar mevcut. Eskiden, bundan 
belki kırk - elli sene önce Türkiye'de orman 
ameliyat mektebi diye bir orta dereceli okul 
var iken, bu okuldan mezun olanlar halen teş
kilâtta ve Orman Bakanlığında çalışmakta. Yi
ne orta orman okulu diye daha evvelki tarihler
de Bursa'da ve Bolu'da iki okul faaliyet göster
miş ve pek çok mezun vermiş ve bu okuldan da 
mezun olan arkadaşlarımız halen Bakanlık teş
kilâtında çalışmakta olup yekûnları da hayli 
kabarıktır. Bu okullar da kapandıktan sonra 
yine aynı nitelikte yani orman ameliyat mekte
bi, orta orman okulu ve yine aynı nitelikte ve 
aynı dersleri görür, aynı şekilde yetişir bir okul 
da orman tekniker okulları adiyle halen Düzce 
ve Trabzon'da olmak üzere iki okul daha faali
yet göstermektedir. Bu okullardan da mezun 
olanlar halen Orman Bakanlığı teşkilâtında va
zife görmektedirler. 

Gerek bugüne kadarki uygulamalarda ve ge
rekse kanunların okuldan mezun olanlara ver
miş olduğu salâhiyetler sebebiyle, bu aynı nite
likteki üç okuldan mezun olan teknik eleman
lar arasında salâhiyet ve yetki bakımından bir 
ayrılık varmış gibi gözükmektedir. Zaman za
man gerek Bakanlık bünyesinde ve gerekse di
ğer teşkilâtlara geçmiş olan teknik elemanların 
hak ve salâhiyetlerini tespitte bazı karışıklıklar 
olmakta. Esasen her üç okulun da mezun etmiş 
olduğu teknik elemanların aynı yetkilere sa-
hibolması ve aynı salâhiyetlere sahibolması 
icabetmektedir. 

Burada bu maddede bu noksan bırakılmış
tır. Halen, Orman Genel Müdürlüğünde bu hal
ledilememiştir bugüne kadar. Biz, bu noksanlığı 
gidermek için bir önerge vermiş bulunuyoruz. 
Yani, her üç okuldan mezun olan, aynı derece
de tahsil görmüş olan ve aynı salâhiyet ve yet
kilere sahibolması icabeden elemanların, bu mad
de ile salâhiyetlerinin hepsinin bir noktada bir
leştirilmesi suretiyle bu maddeyi daha iyi hale 
getirmek istiyoruz. Bakanlık ve Genel Müdür
lükler bu sebeple de bir zorlukla karşılaşmaya
caklardır. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde başka 
söz isteyen yok. Üç adet değişiklik önergesi gel
miştir, bunlardan Sayın Buyrukçu ile Sayın Ba-
şer'in önergeleri harfiyen aynı mahiyettedir, içi
nizden biri, önergesini geri almak talebinde bu
lunur musunuz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Buyrukçu 'nun önergesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başer, Sayın Buyruk
çu'nun önergesine katılmış oldular. Bu iki öner
geyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Orman Bakanlığı Görev ve Kuruluş Kanunu

nun 11 nci maddesine 4 ncü fıkra olarak aşağı
daki bendin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Antalya Milletvekili 
Ömer Buyrukçu 

«Orman Ameliyat Mektebi ile Orta Orman 
okullarını bitirenler, kanunların uygulanmasm-
de, Orman Tekniker Okullarını bitirenlere tanı
nan hak ve yetkilere sahiptirler.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Orman Bakanlığı Kuru

luş ve Görevleri hakkındaki kanun tasarısının 
Bütçe ve Plan Komisyonunun değiştirisinin 11 
nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
izmir Milletvekili 

Burhanettin Asutay 

Madde 11. — Bakanlık teknik hizmetlerine 
ilk gireceklerin, yüksek veya orta dereceli mes
lekî öğretimi bitirmiş, ilkokul mezunu, çırak
lık eğitiminden geçmiş, diploma veya şahadet
name almış olmaları şarttır. 

Diğer paragraf aynen kalacak. 

BAŞKAN — Bir önerge daha geldi, okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 11 nci maddesinin Komisyona ia

desini öneriyorum. 
Saygılarımla. 

içel Milletvekili 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge daha gel
miştir, onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
içel Milletvekili Turhan özgüner'in 11 nci 

madde, 12 nci madde, 13 ncü madde ile ilgili 
önergesinin açık oylamaya tabi tutulmasını saygı 
ile rica ederiz. 

içel 
Turhan özgüner 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

Ankara 
Osman Soğukpmar 

Ankara 
A. Sakıp Hiçerimez 

Elâzığ 
Mehmet Aytuğ 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Ordu 
Memduh Ekşi 

Manisa 
Mustafa Ok 

Erzurum 
Selçuk Erverdi 

Rize 
Sami Kumbasar 

Tekirdağ 
Yılmaz Alparslan 

istanbul 
Bahir Ersoy 

Çankırı 
N. Çelik Yazıcıoğlu 

Artvin 
Naci Budak 

Ankara 
ibrahim Cüceoğlu 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

BAŞKAN — Muamelesini zamanı gelince ya
pacağız efendim. 

Şimdi, en aykırı önergeden başlayarak oku
tup muameleye koyuyorum efendim. 

(içel Milletvekili Turhan Özgüner'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU ADINA HALİL İBRA
HİM COP (Bolu) — Biz, gerekçe görmediğimiz 
için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Efendim, bu önergenin oylamasının açık oyla 

yapılması istenmiştir, isimleri okuyup tespit 
edeceğim. Talepte bulunan arkadaşlarımın mev
cudiyetlerini belirtmelerini rica ederim. 

Turhan özgüner?.. Burada. Mustafa Ok?.. 
Burada. 

Mustafa Üstündağ?.. Yok. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat) — Takab-
bül ediyorum. 

BAŞKAN — Takabbül ediyorsunuz. 
Yılmaz Alparslan?.. Burada. Osman Soğuk

pmar?.. Burada. A. Sakıp Hiçerimez?.. Burada. 
Ahmet Durakoğlu?.. Burada. Nuri Çelik Yazı-
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cıoğlu?.. Burada, ibrahim Cüceoğlu?.. Burada. 
Memduh Ekşi?.. Burada. Mehmet Aytuğ?.. Bu
rada. Bahir Ersoy?.. Burada. Naci Budak?.. Bu
rada. Mehmet Seydibeyoğlu?.. Burada. Sami 
Kumbasar?.. Burada. Vehbi Meşhur?.. Burada, 
Hasan Çetinkaya?,. Burada. Selçuk Erverdi?.. 
Burada. 

19 sayın üye açık oy istemiş bulunmaktadır. 
Efendim açık oylama yapılacaktır. Kürsü 

önüne oy kutusunu koyunuz. Açık oylamaya 
hangi seçim çevresinden başlanacağını kur'a ile 
tespit ediyorum efendim. 

Sayın Karagözoğlu, izmir, izmir'den başlana
caktır efendim, ismi okunan sayın üyelerin sı
ra ile oylarını kullanmalarını rica ediyorum. 

(izmir milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı?.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ko
misyon geri alıyormuş, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Geri alıyormuş diye bir şey yok 
efendim. Komisyon geri alıyor, istiyor, benim 
malumum, ama ben bir oylama muamelesinin j 
içerisindeyim, j 

Oylama işlemi bitmiştir, kutuyu kaldırınız. S 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Geri istiyor- ! 

lar, Sayın Başkan. j 
BAŞKAN — Geri istediler efendim; fakat bu 

istek 15 imzalı açık oylama muamelesinin içeri- ! 
sinde Başkanlığa intikal etti. Bunu bütün sa- j 
yın üyelerin bilmesi bakımından da ifade ediyo- ' 
rum. Bu istek Başkanlığa intikal etti, fakat ben ^ 

şimdi bir oylama muamelesinin içerisindeyim; 
bu oylama muamelesi içerisinde yoklama mana
sı da mündemiçtir. Yaptığımız oylamanın so
nucunu tespit etmekle mükelleftir, Başkanlık. 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Sayın Baş
kan, önerge sahipleri oy kullanmamıştır, bu ar
kadaşlarımız oylamaya dahil edilecek midir? 

BAŞKAN — Efendim, biliyorum, incelettiri
yorum. Müsterih olunuz. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yapı
lan açık oylamanın sonucunu arzetmeden önce 
bir hususu belirtmek istiyorum. 

Komisyonun bir önergesinden bahisle arka
daşlarımız yapılan muameleye lüzum olmadığı 
yolunda bir kanaat ifade ettiler. Aslında Komis
yonun talebi önergenin iadesi mahiyetinde değil
dir, maddelerle birlikte iadesi olduğu için, bu 
Önerge de oylamaya tabi bir önergedir. Bu iti
barla yapılan muamelede bu önergenin dikkate 
alınıp alınmamasının bir müessiriyeti olmamış
tır. Bunu belirttikten sonra açık oylamanın so
nucunu arzediyorum : 

Yapılan açık oylamaya 152 sayın üye katıl
mıştır; 141 ret, 11 kabul oyu çıkmıştır. Açık oy
lama isteyen arkadaşlarımızdan oylamaya ka
tılmayan 10 kişi de nisaba dâhil edilmiş ve bu 
suretle Genel Kurulumuzda 165 kişinin hazır 
bulunduğu anlaşılmak suretiyle çoğ-unluğumu-
zun olmadığı sabit olmuştur. Bu sebeple 28 Ni
san 1972 Cuma günü saat 15,00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,57 
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Orman Bakanlığı Kuruluş ve görevleri (hakkındaki kanun tasarısının 11 nci maddesinin metin

den çıkarılması hakkındaki önergeye verilen oylanın sonucu: 

(Çoğunduk yoktur.) 

ANKARA 

İbrahim Cüceoğlu 
Osman Soğukpınar 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinç er 
Haımidi Hama/mcıoğlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

ANKARA 
Orhan Alp 
Osman Bölükbaşı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul ( 
GİRESUN 

M. Emin Turgutalp 
İÇEL 

Turhan özgüner 
İSTANBUL 

Ferruh Bozbeyli 

[Beddeı 
AYDIN 

Nahit Menteşe . 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altımbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil İbrahim Oop 
Kemal Dearair 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
1 Kemal Bagcıoğlu 

Mesut Hulki öntir 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok 
DENİZLİ 

İlhan Açıkalın 
Hasan Korkmazcaıı 
Hüdai Oral 

450 
152 
11 

1411 
0 

289 
9 

edenler] 
KASTAMONU 

Mehmet Seydiibeyoğlu 
MALATYA 

Hakkı Göfeçe 
NİĞDE 

M. Nuri Kodamanoğlu 

ienler] 
DİYARBAKIR 

Nafiz Yıldırım 
EDİRNE 

İlhami Ertem 
ELÂZIĞ 

Hayrettin Hanağası 
ERZİNCAN 

Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaea 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öıztürk 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Gögüş 
Mehmet Kılıç ( 
Erdem Ooak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp j 

SAMSUN 

Mustafa Boyar 

SİVAS 

Ahmet Durakoğlıı 

Mustafa Karaman 
Nurettin Özıdeımir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şevket Adadan 
Ali Naili Erdeım 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Veyis Koçulu 
Osman Yelteflrin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
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Safari Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevfcet Doğan 

Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
irfan Baran 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Meihımet Özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir Özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NlĞDE 
M. Naci Çerezci 
II. Avni Kavurmacıoğhı 
Mevlüt Ocakeıoğlu 

[Açık il 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ata Topaloğlu 

BİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
îilyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 

„ 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Vahit Boaatılı 

1 elikler] 
Kocaeli .! 
Malatya 1 
Neıvışehir 1 

Yekûn 9 

Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Bahrıi Karaikeçilii 
Vehbi Melik 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
KevTii Nedimoğlu 
Ahmet Güner 

i)>-m~n 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

79 NCU BÎRLEŞÎM 

27 . 4 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

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. — 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 halckıııda ve Cnm 
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 seci 
len 3 er üyeden 101111111 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi • 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

3. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 

komisyonları raporları (1/911) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 ııei -ek) (Dağıtma tarihleri : 
m . m . um •, 9 . m . 19711) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12 .1971) 

2. — 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 İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) ('S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
rapora (2/196) (ö. Sayısı : 161,161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağiibma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engizlın, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayılan : 353 ve 353 e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 

(X) Açtk oya sunulacak işleri gösterir. 
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dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu I 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet- Senaıtosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 noi ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

7. — Bundur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kaimin teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (iS. 'Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buhlanlı ,-
mın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 mcu 
maddesinin 2 noi bendimin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. ıSayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
eezalarınajn affıoa dair kanun teklifi ve Adalet I 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
v e 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkımda kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (iS. Sa
yılan : 368 ve 368 e 1 noi ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . «6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 
noi maddesiıiıe son fıkra olarak bir fıkra eklıen-
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa- | 

muma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 noi ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (iS. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi' 
Mdbrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat .askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilımesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 mcı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kadran teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutny 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 

tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 
20.- — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak

kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki-
H C^lâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezas' 



nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanım ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/594) (S. Sayısı : 311 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1972) 

22. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1970 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclils Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporları (5/20) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma 
taniM : ,17 . 4 . 1972) 

'23. — Saımsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tez'keresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/561) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

24. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydi-
heyoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair Başbakanlık teskeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 
620) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

25. — Konya Milletvekilli Mustafa Kubilay 
îmer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından «mürekkep Kanma Ko
misyon raporu (3/157) (S. Sayısı : 621) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

26. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Kanma Komisyon 
raporu (3/382) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 4 . 1972) 

27. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı 'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başhakanhk tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/209) (S. Sayısı : 623) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

28. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu*-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başlbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/368) (S. Sayısı : 624) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

29. — Maraş Milletvekili Mehmet özdaPın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın. 
da Baş/bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karana Komis
yon raporu (3/410) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 4 . 1972) 

30. — Niğde Milletvekili Avni Kavurnıa-
cıoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık 'tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarımdan mürekkep 
Karma Komisyon raporu ('3/228) (S. Sayısı : 
626) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

31. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/5'58) (S. Sayısı : 627) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

32. — îznıir Milletvekili Orhan Demir Sor
guç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kaırma Ko
misyon raporu (3/294) (S. Sayısı : 628) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

33. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürelin yasama dokunulmazlığının kaMırıiknası-

,na ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adaleit komisyonlarından mürekkep Kanma Ko
misyon rapo,ru (3/645) (S. Sayısı : 629) (Dağıt
ıma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

34. — Balıkesir MMtetvekili Mehmet Ni
yazi Gürer'in yaşatma dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezikeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/621) (S. Sayısı : 
630) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

35. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niya
zi Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi Ana-



yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon rapora (3/369) (S. Sayısı : 
631) (Dağıtma terfihi :20 . 4 . 1972) 

36. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Grürerliaı yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/370) (IS. .Sayısı : 632) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

37. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun yasaıma dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/582) (S. Sayısı : 633) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

38. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/620) (S. Sayısı : 634) (Da
ğıtana tarihi : 20 . 4 . 1972) 

39. — İzmir Milletvekili Faizli Arınç'm ya
sama dokunulımazlığınm kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora (3/306) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 4 . 1972) 

40. — Ankara Milletvekili Musa Kâzım Coş-
kun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/8) (S. Sayısı : 637) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

41. — Elazığ Milletvekili Samet Güldoğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora (3/592) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 4 . 1972) 

42. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/560) (S. Sayısı : 639) (Dağııt-
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

43. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/490) (S. Sayısı : 640) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

44. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/453) (S. Sayısı : 641) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

45. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'-
nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/641) (S. Sayısı : 642) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

46. — izmir Milletvekili Orhan Demir Sor-
guç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/682) (S. Sayısı : 643) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

47 . — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi 7 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/16, 2/294) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 70 ve 70 e 1 nci ek; Millet 
Meclisi S. Sayısı : 137 ye 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 5 .1970, 5 . 5 . 1 9 7 1 , 21 . 4 . 1972) 

48. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/647) (S. Sayısı : 644) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1972) 

49. — Ankara Milletvekili Musa Kâzım Coş-
kun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/313) (S. Sayısı : 645) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 4 .1972 

50. — Tekirdağ Milletvekili Nedim Karaha-
lill'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
daîr Başbakanlık tezkeresi ve x\nayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/384) (S Sayısı : 647). (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 



51. — Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/383) (S. Sayısı : 648) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

52. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/249) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

53. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/201) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

54. — Ağrı Milletvekili Adülkerim Bayazıt'-
ııı yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon .raporu (3/365) (-S. Sayısı : 651) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 2 . 1972) 

55. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bay azıt '-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/179) (IS. Sayısı : 652) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

56. — Bolu Milletvekili Kemal Demir'in 
yasama dokunulmazbğ'inın kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/565) (S. Sayısı : 653) (Dağıtma 
tarihi 24 . 4 . 1972) 

57. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/459) (S. Sayısı : 654) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Av-
şargil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/431) (,S. (Sayısı : 655) (Dağıt
ma tarihi : 24 . 4 . ,1972) 

59. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/213) (S. Sayısı : 656) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 .1972) 

60. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/10) (S. Sayısı : 657) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

61. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırilîmasma 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/20) (S. Sayısı : 658) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 .1972) 

62. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/24) (S. Sayısı : 659) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 .1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanım 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân boanisyonlaraıdan seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nıci ek) (Birimci dağıtma 
tarihi : 20 . 6 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili) Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinim 
taban fiyatlarının saptanması ve ilâmı hakkımda 
ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırana, Gümrük 
ve Tekel, Köy işleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler ve Plân bomis-
yonlarınıdan 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge-



cici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma terfihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Özttürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 inci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
iboımi'syonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağutma tarihi : 
23.8.1971, ikinci dağıtma tarihi : 29.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 11 , 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plâın komisyonları raporları 
(2/197) . (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın ilân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Edirne'nitı Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-. 
nar köyü hane 1, eilıt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtb 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmalar] 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 

ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe-den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin örenin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci etk) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

11. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkelze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş *ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri :15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in Ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — îstadbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekdrkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 



(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milldtıvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu GTeçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu^ 
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus sicilide kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezlkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtana tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 26. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 

26. — 16Öİ2 sayılı Askerî Oeza Kanununun' 
bir maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/588) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 .1972) 

27. — 24 . '5 . 1067 tarihli ve 86<8 sayılı Ka
nımla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı TekinePin, 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu hakkında Anaya
sa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 508 ve 508 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 9 . 3 .1972, 10 . 4 .1972) 

16. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. .Sayılan : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

1(7. — 1076 sayıllı Yedek sulbay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 neü maddesine biı fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Meıhmet Aba-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki1 Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara- I 
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nuın öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oglu'nun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve MiMî Eğitim ve İçişleri I 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 211. — Niğde milletvekilleri Mevlüt Oeak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın-



X 28. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 , 4.1972) 

29. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler kurulu
şu ve yargılama usulü Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/587) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 4 . 1972) 

30. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 31. — 683İ1 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plân komisyonlarından 3 er üye 

seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

32. — Arşiv kanunu tasarısı ve içişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (îl/14'3) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

X 33. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5-, 8, 14 ve 76 acı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinia kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanunumıa 10 ncu maddesinin1 

(!b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydm Milletvekili İsmet Seızısrin ve 2 
arkadaşının, 048 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 mci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/0111, 
2/699, 2/006). (fS. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 212 . 4 . İTO) 


