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H. — {Selen Kâğıtlar 3:4 

III. — Yoklama 4 

IV. — Başkanlık: Divanının Genel Ku
rulla Sunuşları 4 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına, Baş
kanlık tezkerelerinde gösterilen sebep ve 
sürelerle izin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/1087) 4:5 

2. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı
lında iki ayıdan fazla izin alan İzmir Mil
letvekili Şevket Adalan'a ödeneğinin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1089) 5 

3. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı 
yılında iki aydan fazla izin alan Antalya 
Milletiveikili Hasan Akçalıoğlu'na ödeneği
nin verilmesine dair Başusantok tezkeresi 
(3/1088) 5 

4. — Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp 
HiçerHnez'in, 5434 sayılı T. C. Emekli San

dığı Kanununun 32 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin, 
içtüzüğün 36 nci maddesine göre, günde
me alınmasına dair önergesi. (2/846, 
4/407) 5:6 

5. — Ankara Milletvekili Ahmet Sa
kıp Hiçerimez'in, 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinde 
değişiklik yapılması, bu maddeye bir fık
ra ve bu Kanuna bir geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin, İçtüzü
ğün 36 nci maddesine göre, gündeme alın
masına dair önergesi. (2/847, 4/406) 6:11' 

6. — Konya Milletvekili Mustafa Üs-
tündağ'm, çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksitlendirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin, İçtüzüğün 36 neı maddesine 
göre, gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/864,4/405) 01:14 

7. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm 
temel tüketim maddelerinde ekonominin is-
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Sayfa 
tem ve sunu kuralları dışı yaratılan dar
lığın ve karaborsanın nedenlerini ve çö
züm yollarım saptamak amacıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/65) 14:15 

8. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal, Barbaros Turgut Boztepe'nin, pan
car üreticisine daha iyi hayat şartları ha-
zırlayabilmelk için Hükümete bu konuda 
yol göstermek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/66) 115:16 

9. — Ankara Milletvekili Suna Tural 
ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden yapı
lan satışların, Atatürk'ün arzu ve kastına 
uygun olup olmadığını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
'Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/123) tl6:17 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, profesyonel futbolumuzdaM kö
tü gelişmeleri önlemek ve mevcut haksız
lıkları araştırıp gereken tedbirleri almak 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/124) 17 418 

V. — Görüşülen İşler 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ile Cumhuriyet Sena
tosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 

18 

Sayfa 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanunu
mun) bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâve
sine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı 
kanunlarla konu gelirlerin kaynak olaca
ğı orman köylerini kalkındırma, fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma koope
ratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Ana
yasa, Adalet, Köy İşleri, Orman ve Plân 
komisyonlarından 3'er üyeden kurulu 73 
No. lu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/583, 2/572, 2/515); (M. Meclisi S. 
Sıvısı : 584, 584 ve 695'e 1, 2 ve 3 ncü ek)'; 
'C. Senatosu 1/188) (C. Senatosu S. Sa
yısı : 258) 18:62 

2. — 926 sayılı T, S. K. Personel Ka
nununun 49 ncu maddesinin (f) bendinin 
değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Mil
lî Savunma, İçişleri ve Plân komisyonla
rından 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/788) (S. Sayı
sı : 887) '62:65 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirleri 
Bilecik Milletvekili Mehmet Er gül ile 
Muğla Milletvekili İzzet Oktay'ın, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 143 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair teklifleri ve 
Anayasa Komisyonu raporu (2/868) (S. 
Sayısı : 901) l G 5 : 6 7 

4. _ Üniversite Personel kanunu ta
sarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/827) 
(S. Sayısı -.903) 6 7 r 6 9 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

(Bu birleşimıde iki oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, «iSi-
vasî Partiler Kanunu ile seçimlerle ilgili kanun

ların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu 
kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun teklifi» nin, havale edildiği komisyonlar
dan alınacak 3'er üyeden kurulu bir Geçici Ko-
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misyonda görüşülmesine dair önergesi ka-bul 
olundu. 

{Devlet. Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş 
ve işleyişi, görev ve yetkileri ^e yargılama usul
leri hakkında kanun tasarısı (1/831) (S. Sayı
sı : 897) öncelik ve ivedilikle görüşülerek mad
deleri ve tümü kaJbul olundu. 

14 . 6 . 1973 Perşembe günü saat 15,00'te 

Yazık soru 

1. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 1 
Kasım 1969 - 30 Nisan 1973 tarihleri arasında 

Tasanlar 
1. — 9 . 6 .1936 tarihli ve 3017 sayılı Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Me
murin Kanununa bir ek madde i'le bir geçici 
madde eklenmesi hakkımda kanun tasarısı 
(1/851) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarına) 

2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
1728 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü madde
sinin (f) bendinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı (1/852) (Millî Savunma Ko
misyonuna) 

3. — 5953 sayılı basın mesleğinde çalışan
larla çalıştırılanlar arasındaki münasebetlerin 
tanzimi hakkında Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı (1/853) (Çalışma 
Komisyonuna) 

4. — Birleşmiş Milletler Andlaşjmasmm 540 
sayılı Kanunla değiştirilen 61 nci maddesinin 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20 Aralık 
1971 tarihli ve 2847 (XXVI) sayılı Kararıyle de
ğiştirilmiş olan şeklinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/854) (Dış
işleri Komisyonuna) 

Teklifler 
5. — Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğ-

lu'nun, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 
4 ncü madesine bir cümle ilâvesi hakkında ka
nun teklifi (2/905) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

6. — Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğ-
lu'nun, 1318 sayılı Finansman Kanununun II 

toplanılmak üzere Birleşime (14 . 6 . 1973) saat 
2,30'da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kütahya 

Fikret Turhangü Mehmet Ersoy 
Kâtip 

Bilecik 
Şâdi Bina/y 

Millet Meclisi Genel Kurulunda ad okunarak 
yapılan yoklamalara katılan sayın üyelere dair 
yazılı soru önergesi, Millet Meclisi Başkanlığına 
gönderilmiştir. (7/1668) 

numaralı taJblıosuna bir cümle ilâvesi hakkında 
kanun teklifi (2/906) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) * 

7. — Istaribul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ - KUR) 
Yasasının geçici 2 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi (2/907) (Çalışma ve 
Plân komisyonlarına) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 36 neı maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/908) (Çalışma ve Plân 
komisyonlarına) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
İsmail Yeşilyurt'un, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi (2/909) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
10. — içel Milletvekili Hilmi Türkmen'in ya

sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/1086) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

Raporlar 

11. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler kakında Millet Meclisi Plân Komis-

SORULAR 

H. - GELEN KÂĞITLAR 
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yonu raporu (Millet Meclisi : 1/540; Cumhuri
yet Senatosu : 1/150) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 736, 736'ya 1 ııoi ek ve 736'ya 2 nci eik; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 229) (Dağıtma 
tariflileri : 21 . 9 . 1972, 1 . 2 . 1972 ve 14.6.1973) 
(GÜNDEME) 

fBAŞIHA:N — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyiz düğmelere bas
malarını rica ediyorum. 

1. — Sayın üyelerden tazılarına Başkanlık 
tezkeresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin 
ver ilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1087) 

BlAŞKAN — Sunuşlar vardır. Bâzı sayın 
üyelerin izin ve ödenek talepleri vardır, sırası
na göre okutuyorum. 

•Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sdym milletvekillerinin 

hizalarımda gösterilen müddet ve sebeplerle vâ
ki izin talepleri, Başkanlık Divaninin 14.6.1973 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerinize arz olunur. . 
Sabit Osman Avcı 

M'İlet Meclisi Başkanı 

İzmir Milletvekili Şevket Adalan, 50 gün, 
hastalığına binaen, 28 . 4 1973 tarihinden iti
baren. 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, 15 gün, has
talığına binaen, 4 . 6 . 1973 tarihinden itibaren. 

12. — Sivas milletvekilleri Vahit Bozatlı ve 
Kadri Eroğan ile Enver Akova ve 2 arkadaşı
nın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kanun tek
lifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (2/826, 2/827) (S. Sayısı : 911) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 6 . 1973) (GÜNDEME) 

• • • 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKIAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

Bursa Milletvekili Cemal Külahlı, 20 gün 
hastalığına binaen, 21 . 5 . 1973 tarihinden itiba
ren. 

Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu, 45 
gün, hastalığına binaen, 8 . 6 .1973 tarihinden 
itibaren. 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil, 
10 gün, mazeretine binaen, 3 . 6 . 1973 tarihin
den itibaren. 

Adana Milletvekili Şevket Yılmaz, 20 gün, 
mazeretine binaen, 6 . 6 . 1973 tarihinden itiba
ren. 

Konya Milletvekili İ. Etem Kıli'çoğlu, 20 gün, 
mazeretine binaen, 4 . 6 . 1973 tarihinden itiba
ren. 

Trabzon Milletvekili Cevat Küçük, 10 gün, 
mazeretine binaen, 4 . 6 . 1973 tarihinden itiba
ren. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saatli : 15,00 

BAŞKAN : İBa^kaaveMli Neonim Neftçi 

KÂTİPLER : Şajdi BinayCBilecilk), (Metaelt Eüsoy (KfiMıya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 127 nci Birle simini açıyorum, 

m . - YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 4 — 



M. Meclisi B : 127 14 . 6 . 1973 0 : 1 

Giresun Milletvekili Abdullah Izmen, 20 gün 
mazeretine binaen, 11. . 6 . 1973 tarihinden iti 
baren. 

BAŞKAN — Dinlemiş bulunduğunuz tezke
rede yazılı izin taleplerini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Hastalığı s&b&biyle lir toplantı yılında 
iki aydan famla izin alan İzmir MülttvekiU Şev-
h&t Adalan'a ödeneğinin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/1089) 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin artan İzmir Milletvekili Şevket 
Adalan^a ödeneğinin verilebilmesi İçtüzüğün 
197 nci maddesi gereğinde, Genel Kurulun ka
rarına bağlı olduğundan keyfiyet yüksek tas
viplerine arz olunur. 

ıSabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Dinlemiş bulunduğunuz -öde
nek tatt'ebini tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir 
efendim. 

3. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında 
iki aydan fazla izin alan Antalya Milletvekili 
Hasan Akçalıoğlu'na ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/1088} 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılınida ilki 
aydan -fazla izin alan Antalya Milletvekilli Ha
san Akçalıoğlu'na, ödeneğinin verilebilmesi 
İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararına bağlı olduğundan keyfiyet yük
sek tasviplerine arz olunur. 

ıSabit Osıman Avcı 
Müllet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Ödenek talebini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

4. — Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiç-
erimez'in, 5434 sayüı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 nci 
maddesine göre, gündeme ahnmasına dair öner
gesi (2/846, 4/407) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifim ilgili ko
misyonda 45 günlük süre içinde görüşüleme
miştir. 

İçtüzüğün 36 nci maddesi uyarınca günde
me alınması hususunda gerekli işlemin yapılma
sını müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Ahmet Sakıp Hiçerlmez 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçeriımez, öner
genizi izah için söz istiyorsunuz, buyurun 
efendim. 

AHMET SAKIP HİÇEBİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Bundan bir müddet önce Yüce Meclis Baş
kanlığına sunduğum bir kanun teklifim, belli 
süre içinde ilgili komisyonda görüşülmediği için 
bu önergemi vermiş bulunuyorum. O kanun 
teklifimin gerekçesini kısaca sizlere arza çalı
şacağım. 

Teklifim, Türkiye'deki iffcaiye personelinin 
bir yıllık itibarî hizmet süresine 6 aylık itibarî 
hizmet eklenmesini öngörmekte ve şu gerekçe
lere dayanmaktadır: 

4085 sayılı Kanunun 35 nci maddesiyle bu 
hak itfaiye personeline tanınmış ve 1941 ilâ 
1950 yılları arasında da uygulanmıştı. Ne var 
ki, 1 . 1 . 1950 yılında yürürlüğe giren 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli .Sandığı Ka
nunu ve onun 32 nci maddesi bir unutkanlıkla 
kaleme alınmış ve askerî personele, emniyet 
mensuplarına, Devlet Tiyatrosu sanatkârları
na 3'er ay, lokomotif makinist ve ateşçilerine, 
gemi ateşçi ve kömürcülerine, dalgıçlara, atöl
ye, fabrika, havuz ve depolarda çalışanlara, 
maden istihsalinde çalışanlara da 6'şar ay olmak 
üzere, bir hak tanımıştır. 

Bu itibarî hizmet zammı, 9 yılık bir kaza
nılmış hak olarak elde eden itfaiye personeline 
tanınmamış ve bu suretle kazanılmış bir hak
kın unutkanlık sonucu iptali ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kazanılmış bir hakkın sadece bir unutma 

sonucu ve 23 yıldır geri alınmış olmasının ya-

_ o — 
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rattığı haksızlığı bir kenara i tasek, itfaiye 
•mensuplarını normal büro 'memurları ile bir tut
manın da ayrı bir haksızlık olacağı kendiliğin
den ortaya çıkar. Bu kimselerin çalışmaları
nı yakından bilenler için, açık ve seçik bir ger
çektir, bu. 

İtfaiyeciler en .uygun santiarla çalıştıkları 
Ankara, İstanbul, Izımir, Bursa gibi başlıca 
illerimizde bile hâlâ 24 saat süreli görev yap
makta ve 24 saat de izinli çıkmaktadırlar. Ya
ni hafta ve bayramı tatilleri de dahil, günde 12 
ve haftada 84 saat çalışmaktadırlar. 

Halbuki, Devlet Memurları Kanunu memur
lar için haftada 39 saatlik çalışma süresi kura
lım getirmiştir. 

İkinci şık ise; itfaiyeciler yılın, 365 gününde 
yani dört mevsimin kendisine özgü tabiat şart
ları içinde 8 - 10 katlı binaların çatısında, ya 
da iki, üç kat bodrumlarda daima ateşle, du
manla, su ile karşı karşıya görev yapmakta
dırlar. Bu ağır çalışma, şartlarının sonucu
dur ki, 1925 yılında kurulan ve 48 yıllık bir 
geçmişi bulunan Ankara İtfaiyesinde sadece 
l)ir kişi normal emekli olabilmiş, buna karşı
lık yangın yerine giderken veya yangın yerin
de uğradığı kaza, sonucu ölenlerle, sakat kalıp 
malûl emekli olanlar çoğunluğu kazanmıştır. 

Ayrıca eceliyle ölmüş oilup, gerçek sebebi
nin mesleğin verdiği çeşitli hastalıklar olduğu 
ibilinenlerin sayısı da düzüneleri geçmektedir. 
İtfaiyeciler için gırtlak ve akciğer kanseri, 
kalp hastalıkları, romatizma ve siyatik, sinir 
bozuklukları kaçınılmam birer meslek hastalığı 
halini almıştır. ,< 

Düşününüz ki, gecenin saat 03.00'ünde 
Meclisimizin yoklama zilleri gibi bir alarm zili 
ile uykudan kalkacaksınız, pantolonunuz gi-
yili olduğu için cekeıtinizi alıp, görevli bulun
duğunuz arabaya koşacaksınız; çizmenizi, ke-
imıeririizi, muşambanızı arabada giyeceksiniz 
ve hareket edeceksiniz. Bunların hepsi için 
de sadece bir dakikalık vaktiniz olacak ve bu
nu yapacaksınız. Olay yerine ulaşıncaya kadar 
ise, yoldaki trafik kazası ihtimali dışında ne 
ile karşılaşacağınızı bilmemenin heyecanını çe-
keaek veya 8 - 10. katlı bir bina çaltısında ya 
da iki üç kaJtlı bir bodrumda alev ve dıKmanla 
boğuşmaya başlayacaksınız. 

Bu durum her gün ve yıllar yılı sürüp gide
cek ve siz büro memurları gibi yılların normal 
yıpratışı dışında bir yıpranmaya mâruz kalma-
yacıa'ksınız. Bu mümkün müdür? 

Yukarda saydığım hastalıklardan birine ve
ya bir kaçına yakalanan itfaiye personeli gene 
çoğunluktadır. 

Vermiş olduğum kanun teklifi, bir madde, 
iki de yürürlük maddesinden ibarettir. Mecli-
s'in ancak 10 dakikasını alacak kadar kısa bir 
isürede halledilecek bir kanun teklifidir. Yüce 
Heyetinizin bunu gündeme almak suretiyle ilgi 
göstermesini, ezilen bu itfaiye personeli lehine 
hareket edeceğinizi ümit ederek, rica eder, 
saygılarımı sunarım efendim, 

BAŞKAN — İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince, teklifin gündeme alınması isteğini taşı
yan Sayın A. Sakıp Hiçerimez'in önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

5. — Ankara Milletvekili Ahynet Sakıp Hi
çerimez'in, 5434 sayılı T: C. Emekli Sandığı Ka
nununun 39 ncu maddesinde değişiklik yapılma
sı, bu maddeye bir fıkra ve bu Kanuna bir geçici 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin, İç
tüzüğün 36 ncı maddesine göre, gündeme alın
masına dair önergesi. (2/847, 4/406) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Ahmet Sa
kıp Hiçerimez'in, 2/847 esas numaralı teklifi
nin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince günde
me alma istemi taşıyan önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 39 ncu maddesinde değişiklik 
yapılması, bu maddeye bir fıkra ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifim ilgili komisyonda 45 günlük süre içeri
sinde görüşülmemiştir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gündeme 
alınması hususunda gerekli işlemin yapılmasını 
müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Ahmet Sakıp Hiçerimez 
BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, önergeniz 

üzerinde konuşmak istiyorsunuz. Buyurun efen
dim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Yüce Meclisin değerli üyeleri 

— 6 — 
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-. Yine iki, üç :: maddede değerlenen' ve yine ı 
-Parlâmentonun beş;••-. on dakikasını alacak kadar I 
kısa bir zamanda halli mümkün olan bir kanun I 
teklifim, belli süre içerisinde ilgili komisyonlar- I 
da görüşülmediği için gerekçesini izah etmek I 
üzere huzurunuzda yer almış bulunuyorum. I 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San- I 
dığı Kanununun 39 neu maddesi, T. C. Emekli 
Sandığına bağlı kuruluşlarda çalışan kamu per- I 
sonelinin ister kendi istekleriyle olsun, isterse I 
bağlı bulundukları kurumlarca re'sen emekliye 
ayrılmış olsun, emekliye ayrılmak için otuz hiz- I 
met yılını doldurmalarını zorunlu tutmuştur. 

Ancak, 28 . 2 . 1959 gün ve 7242 sayılı Ka
nunla, İ . 3 , 1959 tarihinde; 19 . 9 . 1963 gün ve 
334 sayılı Kanunla, 27 . 9 . 1963 tarihinde; 
7.. 2 . 1969 gün ve 1101 sayılı Kanunla; 
12 . 2'i 1969 tarihinde; 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 
sayılı Kanunla, 11 . 1 .1971 tarihinde fiilî hiz
met süreleri 29 yılı doldurmuş olanlarla, 20 yıl I 
veya daha fazla, (25 yıldan eksik) fiilî hizmet I 
süresi bulunanların, 25 fiilî hizmet yılını doldur- I 
maları halinde istekleri üzerine emekliye ayrıla- I 
bilmelerine olanak sağlanmıştır, Yüce Meclis- I 
lerce. 

Fakat, yukarıda sözü edilen yasaların yürür- I 
lük tarihleri arasındaki farklılık, bu hakkın I 
1959 yılından bugüne kadar eşit bir şekilde kul- I 
lanılmasmı olanak dışı bırakmıştır. Bazan bir I 
yıl, bazan bir ay bazan da bir gün için bu hakkı I 
kullanamayan kamu personeli arasında bu tat
bikat huzursuzluk, göreve karşı isteksizlik ya- I 
ratmış ve bu yüzden de verimlilik düşmüştür. 

Bu nedenle hazırlanan kanun teklifimiz, Tür- I 
kiye Büyük Millet Meclisinin değişik iktidarlar I 
zamanında ve değişik dönemlerde yasalaştırdığı I 
T. C. Emekli Sandığına bağlı kurumlarda hizmet 
gören kamu personelinden 25 hizmet yılını dol- I 
duranların istekleri üzerine emekli olabilmele- 1 
rinde eşitliği sağlamayı amaç edinmiştir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun aksine hizmet süresi bakımından emek
lilikte kadın ile erkeği eşit tutmuştur. Gerçekte I 
ise kadın ile erkeğin ruhsal ve fiziksel yapıları 
bir birinden çok farklıdır. Çalışma hayatında I 
kadının erkeğe oranla daha kısa bir sürede yıp- I 
randığı bilimin de kabul ettiği bir gerçektir. 
Hem hizmet gördüğü kurumda ülkenin kamu | 
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hayatına katkıda bulunmak, hem de evdeki eş ve 
çocuklarının fikrî ve bedenî çalışmaları ile sos
yal ve ekonomik yaşantıların düzenli bir şekil
de yürütmek zorunluğunda bulunan kadının er
keklere oranla doğadan gelen yıpranma payının 
böylece bir kez daha arttığı ayrı bir gerçek
tir. 

Nitekim Batı ülkelerinde kadınların erkek
lerden daha az bir süre sonunda emekli olabil-
meleri, bunun için sağlanmıştır. Kaldı ki, Tür
kiye'de de Sosyal Sigortalar Kanunu konuya 
bu açıdan bakarak kadın işçilerin erkek işçilere 
oranla yaş ve hizmet süresi bakımından daha 
erken emekli olabilmelerini sağlamıştır. 

Bu nedenle hazırlanan kanun teklifimiz, 
20 hizmet yılını dolduran kadın kamu personeli
nin istekleri halinde emekliye ayrılabilmelerine 
olanak sağlayacak biçimde kaleme alınmış
tır. 

Başında da ifade ettiğim gibi, Yüce Meclisi
mizin beş - on dakikasını alacak kadar kısa bir 
konuyu ihtiva eden bu kanun teklifimizin Yüce 
Parlâmento tarafından dikkate alınması en bü-
TTük temennimizdir. 
- Bu arada bana gelen binleri aşkın mektup
tan anlıyorum ki, bu kanun, teklifimiz kamu per
sonelinde, özellikle kadın kamu personeli ara
sında müspelt karşılanmış ve birçok değerli ar
kadaşlarımıza da bu konuda birtakım mektup
lar, teşvik yazıları gelmiştir. 

Şimdi görüyorum ki, arkadaşlarım meşgul
lerdir, kendi aralarında yaptıkları görüşmeler 
sonucu benim burada izahına çalıştığım kanun 
teklifinin gerekçesini lâyıkıyle duyamamışlar
dır. Bir - ika gün evvel çok değerli arkadaşım 
CengizJhan Yorulmaz'm. köylülerin borçlarının 
affı ile ilgili çok kısa sürede halli mümkün olan 
kanun teklifi, bir hissî davranışla reddedilmiş
tir, gündeme alınmamıştır. 

(A. P. sıralarından gürültüler ve anlaşıla
mayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edelim ar
kadaşlar, lütfen. 

ıSAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — Biran 
önce Türkiye'de de ateş ve su ile boğuşan ve 
490 lira gibi_ çok cüzî bir aylıkla yaşama mü
cadelesi veren itfaiye personeli için getirdiği
miz kanun teklifi on dakikada görüşülüp ka
bul edilmesi mümkünken, yine hissî bir davra
nışla ret oyuyle karşılaştı. 
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ıBAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez, lüt
fen fikrinizi söyleyiniz, tahrik etmeden. 

ISAKM HÎÖERtMEZ (Devamla) — Şimdi 
de Türkiye'de 200 000 kamu personelini ilgi
lendiren ve yine on dakikada halli mümkün 
olan bir kanun teklifimiz de dinlenmemek ve 
ibiraz sonra da müspet oy vermemek suretiyle 
reddedilmek durumuyle karşı karşıya kalmiş-
tır. (A. P. sıralarından gürültüler ve müdaha
leler.) 

ıSABRİ KESKİN (Kastamonu) — Zaten 
maksadı polemik yapmak. 

iSAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — Sırası 
gelir buradan, sırası gelir şu veya bu seçim 
meydanlarından köylüden yana olduğunuz, iş
çiden yana olduğunuz, memurdan yana oldu
ğunuz söylenir. Eğer köylüden yanaysanız, 
eğer işçiden yanaysanız bu kanun teklifine 
müspet oy verirsiniz. 

Saygılarımla. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan aleyhinde söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Bir dakika efendim, evvelâ ko
misyon başkanına söz vereceğim. 

Ancak, sayın hatip konuşurken bir yanlışlık 
yaptılar, henüz oylanmadan önce sanki teklif
leri kalbul edilmeyeeekmiş gibi konuştular. Da
ha oya sunulmadı konu; konunun müzakeresi. 
yapılacaktır, komisyon başkanı söz istiyor, Ze
kiye Gülsen Hanım lehinde söz istiyor... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, bu önerge değildir, lehinde aleyhinde 
konuşulmaz. 

BAŞKAN — Lehinde ve aleyhinde birer ki
şiye söz verilebilir efendim. Tatbikatımız bu 
şekildedir. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Tatbi
kat öyle değildir, önerge sahibi ile sadece ko
misyon arasında görüşülür. 

BAŞKAN — Hayır, tatbikat bu şekildedir 
efendim. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
(MALİYE KOMİSYONU BAŞKANI AH

MET BULDANLI (Muğla) — Muhterem Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Arkadaşımızın kanun teklifi komisyonumu
za intikâl etmiştir. Malumlarınızdır ki, komis
yonlarımıza günd« en az kırk - elli kanun tek
lifi ve tasarısı gelmektedir. Benim komisyo

numda halen 240 kanun teklifi vardır ve bu
nun üzerine her gün yenileri inzimam etmekte
dir. 

ISAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — «Benim 
komisyonum» diyemezsiniz, Maliye Komisyonu 
demeniz gerek. 

iMALİYE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 
BULDANDI (Devamla) — Sayın üyenin kendi
si de Maliye Komisyonunda üyedir. Ama, za-
tıdevletleri bir gün dahi komisyona uğramaz
lar. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri...) 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı fi
kir serde'tmeden fikrinizi söyleyiniz. 

iMALİYE KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 
BULDANLI (Devamla) Yalnız, komisyonda 
spekülatif bir mesele varsa, istismara müsait 
bir mesele varsa o komisyonda bulunurlar ve 
komisyon içtima halindeyken dışarı çıkıp ora
daki gazetecilere veya başkalarına komisyon 
çalışmalarını, hattâ Parlâmento çalışmalarını 
kötü gösterme maksadına matuf faaliyette bu
lunurlar. 

ıŞu Parlâmento içerisiinde halktan yana, 
halkın yararına en az onun kadar 600 Parla
menter bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, teklif ettiği. husus 
Maliyeyi, Emekli Sandığını ve diğer kuruluşları 
ilgilendirmektedir. Belediyeler, mahallî idare
ler bu teklif ettiği hususun içindedir. Hiç bir ko
misyon, hazırlık yapmadan, mahallî idarelerden, 
İçişleri Bakanlığından, ,Maliye Bakanlığından, 
Emekli Sandığından rapor almadan, fikir edin
meden herhangi bir meseleyi teemmül edemez. 
Bu meseleler dururken, burada sırf halkın his
siyatına hitabederek, «Halktan yana mısınız, 
köyden yana mısınız?» diye bağırmak istismar
dan başka bir şey değildir. Bir Komisyon Baş
kanı olarak bize muhavvel her meseleyi en in
ce teferruatına kadar konuşur, karara bağlarız. 
Bunun dışında söylenen her şey istismardır. 
Bu istismara imkân vermeyeceğiz. 
• ISaygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Zekiye Gülsen, lehinde 
mi görüşmek istiyorsunuz efendim? 

ZEKİYE GÜLSfEN (ÇanaMkale) — Şimdilik 
vazigeçtim. 

ıBAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
BURHANETTttN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, evvelâ ben istedim. 

— 8 — 
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BAŞKAN-—r. Sayın Ataöv, aleyhinde mi? 
- İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
IHBAN ATAÖV (Atalya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; birkaç defa bu tip konu
larda yüksek huzurunuzu işgal ettik, mecbur 
olduğumuz için işgal ediyoruz. Çünkü, neden
se bâzı arkadaşlarımız Parlâmentoda çalışma 
yapıldığı ve bütün üyelerin burada bulunduğu 
sıralarda gelip hizmet görmüyorlar; ama Tür
kiye Bütçesine nereye kadar yük tahmil edece
ği bilinmeyen, aslında Türk memurunu kollu
yor kisvesi altında hazırlanan bâzı varakpare-
leri Devlet dairelerine göndermek suretiyle se
çim öncesi bâzı yerlerden güç almak gayreti 
ile huzurunuza önergeler gelmektedir. Hiç kim
se Türk memurunu koruma ve kollama imtiya
zını üzerinde bulunduramaz. 

Türk memurunun ve Türk halkının lehine 
olan her şey Yüce Meclisten çıkar. Bunun çık
ması için emek sarfedilir, ıgayret gösterilir, 
Parlâmentoya devam edilir. 

Dikkat ederseniz, son günlerde çıkan reform 
kanunlarında muhalefetin hemen hemen beyaz 
veya kırmızı, müspet veya menfî reyi yoktur. 
Yani Türk Parlâmentosunda maalesef millet 
yararına çıkan kanunlarda görüşü yoktur, oyu 
yoktur. 

AHMET SAKIP HtÇERİMEZ (Ankara) — 
Önergemle ilgisi ne? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ama Türk 
Halkının huzuruna gideceksiniz veya bu Par
lâmento kürsüsünü seçim yatırımı, oy yatırımı 
olarak kullanmak için gelip burada himaye 
kanatlarınızı gereceksiniz. Bunun olmayacağını, 
hesaplı - kitaplı bir teklif olmadığını bile bile. 

AHMET SAKIP HİÇEKtMEZ (Ankara) — 
Onu sen bilmiyorsun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, bundan birkaç gün evvel, buıgün ve
ya bundan 15 - 20 dakika evvel Yüce Meclis bir 
karar veriyor. Yüce Meclisin verdiği karar, da
ha iki dakika geçmeden bir üye tarafından kı
nanıyor. Yüce Meclisin huzurunda Yüce Mecli
sin verdiği kararları kınayacak bir üyenin ne 
seviyede olduğunu tasavvur ediniz. 

Aziz arkadaşlarım, Parlâmento kararları 
ister tasvip ediniz ister etmeyiniz uymaya, ka
bul etmeye, benimsemeye mecbur olduğunuz ka

rarlardır, şayet demokrasiye inanıyorsanız. Şa
yet demokrasiyi arkadan hançerlemek istemi
yorsanız, şayet çok partili rejime inanıyorsa
nız, Parlâmentonun verdiği kararlara mutlaka 
itaat edeceksiniz, saygı göstereceksiniz. 

AHMET SAKIP HtÇERİMEZ (Ankara) — 
Önergeye gel, önergeye. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, önerge buraya önerge olduğu için 
gelmedi, önerge buraya seçimde dört memurun 
oyunu sömürmek için geldi. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen önerge 
ile ilgili görüşün efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, ihtisas komisyonlarında incelen
meden, Hükümetin görüşü, Bütçeye yapacağı 
yük ölçülmeden, hattâ ve hattâ kanun redak
siyonu yapılıp Parlâmento huzuruna gelecek se
viyede olgunlaşmadan, bâzı yerlerde yazılıve-
ren kâğıtların Yüce Meclisin huzurunda emri
vaki ile bâzı siyasî teşekküllere oy temin etmek 
için, Meclisin zamanını alıp, gündemini dol
durmasına müsaade etmeyeceksiniz. 

Kim memura veyahutta bâzı kitlelere hiz
met etmek istiyorsanız, o hizmet bu kürsüde 
lâfla değil, bu sıralarda oturarak, hizmet et
mekle sağlanır. Geliniz gücünüzü ortaya koyu
nuz, çıkarınız. Gidiniz milletin huzuruna, mil
lete kendinizi kalbul ettiriniz, iktidar olunuz 
çoğunluk olunuz, geliniz çıkarınız. Hükümet 
kanadındaki partilerin gücü ile arzuladığınız 
kanunları çıkarıp, götürüp onu millete «Biz çı
karttık» diyeceksiniz. Size, buna müsaade etme
yeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen önerge 
ile ilgili. Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Yüce Meclis 
onu kabul etmeyecek. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Bravo, onu söyletmek istiyordum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet evet, 
taibiî. ^ 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, önergenin aley
hinde lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Yüce Mec
lisin benimsemediği, Yüce Meclisin kaıbul etme
diği şeyleri siz kendinize mal edebilirsiniz, ama 
bir şeyi öğreneceksiniz; Meclis kararlarına say
gılı olunuz. Bu bürsüde Meclis kararlarının 
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aleyihindebeyanda bulunmayınız,- o saygısızlığı 
yapmayınız. O zaman umumî efkâr, sizi bu .ka
nun teklifinden çok daha fazla tutacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, bu ve buna mümasil 
önergeleri kabul etmeyiniz. Bakınız gündemde 
Orman Kanunu var. Yurdun dört bucağındaki 
vatandaşlarımızm sabırsızlıkla beklediği bir ka
nun var. Esas Türk halkoyunun beklediği, ız-
dıraplı vatandaşın beklediği o kanundur. Bıra
kınız, zaman almayınız, bununla. Biran evvel 
milletin ızdıralbmı dindirecek kanunları bu 
Meclisten çıkaralım. Eğer buna razı değilseniz, 
bu son günlerde yaptığınız gibi, tekrar gidiniz 
Anadolu'da dolaşmaya devam ediniz. Bırakınız, 
(bu memlekette sorumluluk duygusu olan insan
lar şu kanunları çıkarsın. Sorumsuz bir muhale
fetten dalha ne kadar çekeceğiz? Bırakınız so
rumlular millete, memura, halka hizmetin na
sıl olduğunu size göstersin ve bunu her gün gör
mektesiniz. Biz saat üçe kadar çalışırken, siz 
sıcak yatağınızda yatıyorsunuz. Öğleyin gelip 
(buraya millete bir selâm çakıyorsunuz. Selâm
la iktidar olunmaz. Selâmla bu Mecliste çoğun
luk sağlanmaz. Bunu da 14 Ekim günü görecek
siniz. Allah gösterecek size. 

(Saygılar sunarım. 
AHMET DURAKOĞLU ('Sivas) — Sayın 

Başkan, lehinde. 
(BAŞKAN — Buyurun, lehinde Sayın Durak-

oğlu. 
BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, iki aleyhte. 
BAŞKAN — Efendim, bir lehinde. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — İki 
aleyhte, İçtüzük öyle efendim. 

•BAŞKAN — Hayır efendim, İçtüzükte bu 
konuda sarahat.. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Üze
rinde efendim. İki lehte iki aleyhte, İçtüzüğe 
istinaden. 

VAHİT BOZATLI (ıSivas) — Sayın Başkan, 
iki kişi söz alma hakkına sahip. İçtüzüğün 89 
•riıeu maddesi) açık. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Ta
biî. Rica ederim. 

AHMET DURAKOĞLU ((Sivas) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; esasında İçtüzü
ğün 36 ncı maddesine göre, komisyonlarda 45 
(günlük süre içerisinde görüşülmeyen teklif 

veya tasarıların doğrudan doğruya gündemde 
yer alması ve Genel Kurulda bu talebin müza
keresi usulü şimdiye kadar bugün yapıldığı gibi 
yapılmamıştır. Normal olan, önerge sahibi ile 
ilgili komisyonun açıklama yapmasından sonra 
sayın Genel Kurulun hakemlik yapmasıdır. Bu
nun üzerinde uzun uzun lehte, aleyhte müzake
re açılması yolu şimdiye kadar denenmiş bir 
yol değildir. Ama Sayın Başkan bu yolu, ikazı
mıza rağmen, tercih ettiler. Açılan bu yolda, 
bundan böyle teamül diye tekrarlanacağını da 
nazara alarak, biraz önce konuşan bir sayın 
arkadaşımızın beyanları da bendenizi de usul 
dışı bir tatbikat olduğu halde huzurunuza ge
tirmek zarureti ile karşı karşıya bıraktı. 

(BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, eğer zabıt
ları okursanız teamülün bu yolda olduğunu gö
receksiniz. 

AHMET DURAKOĞLU ((Devamla) — Te-
amül denilir; fakat örndk verilmesine imkân 
yoktur. Bâzı hataları da teamül sayarsanız.. 

BAŞKAN — İki oturum önce Sayın Turhan-
'gil, aynı şekilde uyguladılar. Lütfen zabıtları 
tetkik buyurun. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Efen
dim, Sayın Turhan'girin uygulamalarını teamül 
sayarsanız, İçtüzüğü ortadan kaldırmanız lâzım. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sizin 
zamanınızda da yaptık Sayın Durakoğlu. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Be
nim zamanımda yoktur efendim. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Oldu 
canım, oldu. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Ataöv «Muhalefetin 
burada görüşülen konularda bir fikrinin bulun
madığını» ifade ettiler. Gerçekler hiç bir za
man ve hiç bir şekilde örtbas edilemez; güne
şin balçıkla sıvanmadığı gilbi. Burada önemli 
bir tek kanun tasarısı yoktur ki, muhalefet fik
rini çıkmış da izaih etmemiş olsun. Ama bütün 
(bunları dahi gözden uzak tutacak, görmeyecek 
kadar tek taraflı hükümlerin mahkûmu haline 
gelmiş olan kişilerin bu şekilde beyanda bulun
malarını tabiî karşılıyoruz. Oya katılmama yo
lunda zaman zaman kararlarımız olmuştur. 
Muayyen partinin tercihlerini tasdik etmek za
ruretinde değiliz. Sorumluluğuna müspet veya 
menfî bir şekilde katılmak kararında da deği-

— 10 — 



M. Meclisi B : 127 14 . 6 . 1973 O : 1 

liz. Yurt gerçeklerine uygun görmediğimiz hiç I 
bir tasarı veya teklifin yanında olamayız. (A. P. 
ve C. G. P. sıralarından gürültüler.) Hattâ ve 
hattâ bunun kanunlaşmaması için elimizden 
gelen herşeyi yaparız; ama muhalefetin mev
cudiyetiyle kanun çıkaracağız düşüncesi içinde 
olanlar, muihalefetin varlığını veya yokluğunu 
münakaşa edebilirler, ama bizim umurumuzda 
(bile değildir. 

Efendim, komisyonlarda hazırlığı yapılmış 
da yapılmamış da onun için Genel Kurulda 
'gündeme girmesi mahzurlu imiş.. İçtüzüğün 
86 ncı madesi gayet sarihtir. Komisyonda 45 
'gün içerisinde yapılması gerekenlerin yapılma
sını âmirdir. Yapılmadığı sürece de teklif sahi
binin buraya bir önerge ile gelip, pekâlâ Genel | 
Kuruldan alınacak kararla, teklifinin gündeme I 
girmesini sağlamayı her zaman ona bir hak 
olarak bahsetmiştir. İstenen budur; İçtüzüğün 
verdiği hakkı kullanmaktır. Şu veya bu şah
sın devamı veya âdemi devamı da bahis konu
su olamaz. Hattâsı var, mevzuulbahsedilen arka
daşımız Meclisin en devamlı üyelerinden birisi
dir; ama gerçekleri bir anda hiç görmemezlik-
ten gelmeyi politika saydığınız zaman, burada I 
sorumsuzca beyanlarda bulunmayı ve ondan 
sonra da muhalefete dönüp «Sorumsuz muhale- ı 
fet» demeyi adet haline getirenleri çok gördük; 
ama kimin iktidar sorumluluğunun idraki için
de, kimin muhalefet sorumluluğunun idraki 
içinde olduğunu çok yaklaşan seçimlerde göre
ceğiz. (A. P. ve C. G. P. sıralarından «Görece
ğiz, göreceğiz» sesleri). I 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Za
man gösterecek, onu. 

(BAŞKAN — Önergenin lehinde Jütfen. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Mu
halefete ders vermek hakkını nefislerinde gö
renler bugünlerde çok çıkıyor; ama kendi hak
larının kendilerine neler bahşedip etmeyeceğini 
bilmeyenler de bu beyanlarını hiç kimseden 
çekinmeden söylemekte maihzur görmüyorlar. 
Şurada bahis konusu .edilen teklif 200 bin me
murun durumuyla ilgilidir; ama neymiş, biz
den gelmiş... Bizden geldiği için kabul ederler
se biz yapmış olacakmışız... Teklif kimden ge
lirse gelsin, kararı verecek olan Yüce Meclis
tir ve bütün tasarruf Yüce Meclisindir. Niçin 
bu derece bencilik içerisinde hareket ediyoruz? | 
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Tek taraflı, gözü kapalı, iktidar taassubu içe
risinde, mutlaka biz yapalım taassubu içerisin
de hizmet olmaz arkadaşlar. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Olur olur, 
sizin muhalefetinize karşı olur. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Bi
zim (muhalefetimizi takdir edecek olan da mil
lettir, sizin iktidarınızı takdir edecek olan da 
millettir, 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmaya
lım. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Bu
nun ne derece değerlendirileceğini de yakında 
göreceksiniz. 

GÖNGÜR HUN (Sakarya)' — 14 Ekim gös
terecek. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Ya
kında göreceksiniz... 

Dünyada batı demokrasilerinde Yüce Par
lâmentoyu ordunun muhtırasına hedef tutan 
bir telk parti dahi siyasî hayatta kalmamış, si
linmiştir. Sizin de boyunuzu göreceğiz. (A. P. 
ve C. G. P. sıralarından gürültüler. C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendıim, gündeme alınma 

önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Edilmemiştir efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ha
nımefendi, usule.... 

BAŞKAN — Sayın Asutay, iki aleyhte ,iki 
leihte konuştular. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, iki lehte, iki aleyhte konuşturmak 
mecburiyetindesiniz. 

-BAŞKAN — iki' lehte, iki aleyhte konuştu. 
Komisyon aleyhte, Sakıp Hiçerimez lehte, 
Ataöv aleyhte ve Durakoğlu lehte. Buyurun 
oturun efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Bü
tün usulsüzlük içindesiniz, bu Divanı işgal et
tiğiniz günden bu güne kadar... 

BAŞKAN — Taımamen usulün içindeyim. 
Maalesef hep siz bu şekilde hareket ediyorsu
nuz, usulsüz olan sizsiniz. 

6. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ' 
m, çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
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lendirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, İçtü
züğün 36 maddesine göre, gündeme alınmasına 
dair önergesi. (2/864, 4/405) 

BAŞKAN — Saym Mustafa Üstündağ'ın, 
yıkıe bir gündeme alınma önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi ISayın Başkanlığına 

Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkındaki kanun teklifimiz ilgili 
komisyonda 45 günlük süre içinde (görüşülme
miştir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarında günde
me alınması hususunda gerekli işlemin yapıl
masına ımüsaadelerimzi arz ederdim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Mustafa Üstündağ 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — 'Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyor, bu
yurun efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Saym 
Başkan, saym milletvekilleri.; 

Çiftçilerimizin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
faizsiz taksitlendirillrnesi hakkındaki verdiğim 
kanun teklifi, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince gerekli süre içerisinde görüşülmediği için 
doğrudan gündeme alınmasını sizlerden istir
ham etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepimizin (bildiği igiibi memleketimiz gerçekten 

eiddî bir kuraklığın pençesi altında, bu durum 
çiftçilerimizi oldukça huzursuz kılmaktadır. Ken
dilerinin, Devletin yardımına şiddetle ihtiyacı ol
duğu bir dönemi yaşıyoruz. O balkımdan lüfte-
derseniz kanun teklifimin gerekçesini kısada 
(sizlere arz edeceğim. Bunun sonucunda da ka
nun teklifimin doğrudan gündeme alınarak sı
kıntılı bir durum içerisinde bulunan çiftçileri
mize yardımcı olmaJk hususunda beraber olma
mızı istifham edeceğim. 

Bilindiği, gibi tanımsal üretimi artırmak, 
çiftçüıyi kalkındırmak için iyi niyetlerle 1937 
yılında çıkartılan 3202 sayılı Kanunla kurulan 
Çifti Kredisi Kurumu kalkınma kredileri, bu

gün çiftçi için gerçetkten ıstırap konusu olma
ya başlamıştır. 

Tarımda yeterince sulama ve teknlik imkân
lara sahibol'mayan çiftçilerimiz, Batı ülkelerin
de olduğu gibi, topraktan bol ürün alamaımak-
tadırlar. Üretilen mahsulün fiyatlarında çok 
az artışlar olmasına rağmen çiftcjilerin satın-
almak mecburiyetinde oldukları traktör, ,ma-
zot, sunî gübre ve diğer mallarda büyük fi
yat artışları olmuştur, günümüzde. Bir yan
dan ülkedeki 'bu bozuk ekonomik düzen, diğer 
yandan henüz kontrol altına alamadığımız za
man zaman gelen kuraklık, haşere tahribatı, su 
baskımı sebepleriyle topraktan yeterli mah
sul alamayan çlif fecilerimiz, »borçlarını zamanın
da isterlerse de ödeyememişlerdir. Çiftçilere 
verilen kredilerde, kalkınma kredilerinin ana-
prer.ısUplerinJden olan; 

il. Ye te r i miktarda kredi, 
2. Uzun vâde, 
(3. Uygun taksitlerle ödetme, 

4. Az faiz alınması; ilkelerine maalesef 
bugüne kadar uyulmamış, ortalama % 10 ka
zanç sağlayamayan çiftçilerin zamanında öde
yemediği borçlarının miktarı yüksek faizlerle 
daha da artırılmış, icra, (taklip, haciz, avukat 
ücretleri ve diğer masraflarla bu borçlar, al
tından kalkılamayacak miktarda yükselmiş
tir 

Ekonomik güçlükler içinde olduğunu iyi bil
diğimiz, hepimizin iyd bildiği çiftçilerimizin 
ı'cra, takip, haciz satışları gibi, özellikle bugün
lerde haysiyetlerini! incitici muamelelerden 
kurtarılması için biriken banka ve tanım kre
di borçlarından 15 000 liraya kadar olanının 
10 yıl vâde ıile faizsiz olarak 10 eşit taksite 
bağlanması, 15 000 liradan 40 000 liraya ka
dar olanının da 10 yıl vâde ile % 5 faizle 10 
eşit taksite bağlanması, Türk çiftçisinin içinde 
bulunlduğu zor durumdan kısmen de olsa kur
taracaktır. 

Değerli milletvekilleri; , 
Milletvekili olarak hepimiz, bugünlerde 

köylülerin, kuraklık ve diğer nedenlerle, için
de bulunduğu sıkıntının doğurduğu etkilerle 
'bâzı müracaattan ile karşılaşmaktayız. Ken
dileri borçlannm tehirini istemekteler ve 
özellikte bu yıl bu borçlardan dolayı gelen 
haciz, icra ve takiplerin kendilerini son de-
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rece rahatsız ettiklerini açıkça 'belirlemekte
dirler. 

Bu yasalma dönemimin bitmesin/e çok az kal
mış bulunuyor; ama çiftçilerimizin borçları
nın taksite bağlanmasınıın gereği de bugünkü 
içlinde bulunduğumuz koşullar içtinde açıkça 
bizi zorlamaktadır. 

Dün maale'sef yetişemedim. Evvelki gün 
dolabıma saat 17.00 de bakmıştüm ve büitün 
mektuplarımı almıştım. Dün saat 17.00'de tek
rar dolabıma döndüğüm zaman, Tarım Komis
yonu Başkanı arkadaşımın bu kanun teklif
leriyle ilgili olarak görüşmek üzere toplan
tıya ç-ağm yazısını aldım. Süratle Tarım Ko
misyonu Başkanlığına çıktım; ama gerekli ço
ğunluğu toplayamadığından Tarım Komisyonu 
üyesli arkadaşlarımın dağıldıklarını öğren
dim. öğrendiğime göre Sayın Başkan, bu ya
sama döneminin bitmesine çok az kaldığı için 
bunların görüşülemeyeceğini belirtmişler. 

Değerli arkadaşlarım, içjkıde bulunduğu
muz koşullan gayet iyi idrak ediyorum; ama 
Türk çiftçisinin ikinde bulunduğu sıkıntılan 
da hep beraber gayet iyi biliyoruz. Onun için 
lütfederseniz, kanun teklifini gündeme alma
yı kabul edersıenii'z, değerli önergelerioıiızle, hep 
beraber katkılarımızı bunun üzerinde toplaya
rak gerçekten uzun zamanınızı almayacak olan 
bu kanun teklifini, bu yasama dönemli içerisin
de geçirirsek, sıkıntı içinde bulunan Türk çift
çisine yardımcı olacağımız kanısındayım. Bu 
değerli yardımımızı, Türk çiftçisinin içinde 
bulunduğu sıkıntıyı düşünerek, esirgememe
nizi özellikle istirham eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz, Komis
yon adına. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUOTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — ıSayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

(Sayın Üstündağ'm içtüzüğün 36 ncı madde
si gereğinde, 46 günü mü'tecavûz bir zaımandan 
beri Komisyonda görüşülemeyen kanun tek
lifinin burada müzakeresini istihdaf eden öner-
gesinâ ve mucip sebeplerini dinlemiş bulunuyo
rum. 

Oıenel teklifler yalnız Sayın Üstündağ'a ait 
değildir. Bunun yanında muhtelif arkadaşla
rımızın da kanun teklifleri vardır. Bundan 

birkaç gün önce de Adalet Partisi Grupuna ait 
1'57 arkadaşımızın ümzasını muihtevi ikinci bir 
teklif gelmiştir. 

Bu teklifler mezcedilerek görüşülecektir. 
Malûmuâliniz Bütçe Kanununun diğer bir isimi 
de Muvazene! Umuımiye Kanunudur. Bu bakım
dan bugünlerde görüşülecektir. Sayım arka
daşımız Üstündağ da müsaade ederse bütün bu 
teklifler bir arada mütalâa edilerek Yüce Mec
lisin huzuruna getirilecektir. Bundan müsterih 
olmalarını) bilhassa rica ediyorum. Bu mevzu 
Komisyonda titizlikle ele alınmış bulunmakta
dır. Bu bakımdan zaten Hükümet de Komisyo
na kadar gelerek kısa bir mühlet talebetmiş-
tir, bu mühlet de kendilerine verilmiştir. Çok 
kısa zaman içinde Komjllsyoınumuzda müzakere 
edilip yüce huzurunuza getirilecektir. 

(Arz edenim efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Asutay, bu
yurun. 

ıBURHANETTİN ASÜTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan^ değerli milletvekilleri; 

Halkın hezimetinde, halkın İhtiyaçlarını bir 
an evvel muayyen noktaya getirmek için Yüce 
Meclis çalışırken, Yüce Mecliise bugüne kadar 
takdim edilmiş olan muhtelif tasan ve tek
liflerin 999'unun kadük olduğu bugün Hürri
yet Gazetesinde halka ilân edilmektedir. Di
yor ki, Yüce Meclise takdiim edilen teklif ve 
taasnlarım 999'u kaJcllük oluyor. 

;Demekki, «Buıgüne kadar bu kanunlar Yü
ce Mecliste müzakere edilmiyor.» diye MTecli-
sin aleyiblne muayyen bir kampanya açılmış. 

Şimdi değerli arkadaşlammın getirdiği ka
nun tökliflerinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
hükmüne göre hemen gündeme alınması, bu 
meselenin kanunlaşmasını sağlar mı? Bu ko
nuyu gündeme alsak hemen kanunlaşır mı? 

Hemen arkadaşlanmıza söyleyelim; 3,6 yıl
dır gerek kadını işçilerimizin, gerek işçi olan 
'itfaiyecilerin kanun himayesinde bulunması-, 
nı bundan bir sene evvel, 1,5 sene evvel neden 
getirip takdim etmediler? Bugüne kadar işçi
lerle lillgili, bugüne kadar Emekli Sandığı Ka-" 
nünü ile ilgili bu Meclisten 89 tane kanun çık
tı. 1,5 yıl evvel getirmiş olsalardı, 1,5 yıl ev
vel bu mesele Komisyonda müzakere edilir 
ve neticeye bağlanırdı. 

13 — 
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Meclisin yafcıdda tatile gireceği -'belli iken, 
sırf biz 'böyle bir kanun getirdik Yüce Meclis 

ıbunu gündeme almalı, almadığı için de kanun 
tekDfi muayyen noktaya gelmedi; kadım işçıi-
lerimiz, Sosyal 'Sigortalarla olduğu gibi, yaş 
haddi inımeden tekaüt olamayacak diye lüzum
suz bir propaganda yapmaya ihtiyaç yoktur. 

AHMET SAKİP HİÇERlMEZ (Ankara) — 
Yanlış anlaşılmasın. Kadın dişçilerle ilgili de
ğil. Dlinlememişsin bile. 

İBURHANETTİN ASUTAY (Devaimla) — 
Çok iyi anladım, çok iyi anladım. 

(Ş;imdi Türk çiftçisinin.. 
AHMİET SAKİP HİÇERlMEZ (Ankara) — 

Kadın işçı'lerlie ilgili değildi. Hiç bilmiyorsun, 
konuşuyorsun. Ağızdan 'dolma. tüfek gibi1. 

BURHANETTÎN ASUTAY ('Devamla) — 
Ben seni çok iyi tanırım. Hem öyle ki çırılçıp
lak. O ayrı mesele. 

AHMET SAKİP HİÇERlMEZ (Ankara) — 
Ben de işenin cemaziyelevvelini bilir/im. 

BAŞKAN —• Sayın Asuitay, cevap vermeyi
niz lütfen; siz de söz atmayım efendim. 

AHMET SAKİP HİÇERlMEZ (Ankara) — 
A. P.'ye karşı yalım ayak miting yaptığını bili
yoruz. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devalmla) — 
Şimdi Türk ç'iftçisi, ekonomik güçlükler içinde 
bulunduğu için, ıborçlarımı erteleyelim diye 
bir teklifin gündeme alınmasını öngörüyor ar
kadaşlarımız. Peki, Yüce Meclis bunidan evvel 
kuraklıkla veya saıir selbeplerle mağdur olan 
-çiftçi arkadaşlarımızın Ziraat Bankasıına olan 
borçlarını 5 ve 10 sene için ertelemedi mi? Yü
ce Meclisiniz böyle l)ir kanun çıkarmadı mı? 
Bu kanunu bir sene evvel çılkardık. Eğer yeni 
bir kuraklık için, yemi bir fevkalâde mesele 
için bu düşünülüyorsa bu teklifim de asgarî 
olarak 5 - 6 ay evvel verilmiş olması lâzımdı. 
Bu ufacık meselelerle halkı kamdmmak müm
kün değildir, oy toplamak mümkün değildir, 
sonuca varmak mümkün değildir. 

(Saygılar. (A, P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka talep yoktur; önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

7. —- İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, temel 
tüketim maddelerinde ekonominin istem ve sunu 
kuralları dışı yaratılan darlığın ve karaoor-

14 . 6 . 1973 O : 1 

sanın nedenlerinin çözüm yollarını saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/65) 

BAŞKAN — Sayın İçel Milletvekili Çetin 
Yılmaz'ın bir genel görüşme önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkelerin siyasal, toplumsal, erdem düzenle

r i ; ekonomik düzenlerinin soyluluğu ile doğru 
orantılıdır. Bütün bunalımları, ekonomik bu
nalımlar bağrında besler ve büyütür, genel ah
lâkı etki alanına alır. 

Ulusal gelirin adaletsiz dağılımı yanı sıra bir
takım toplum katlarının, özellikle işçi, esnaf, 
çiftçi ve orta sınıfın zararına işleyen bir ekono
mik düzen ülkemizde zengini uzaysal değerlere 
yükseltirken, yoksulu da bir lokma ekmeğe muh
taç çizgiye hızla getirmektedir. 

Gelir düzeyi ve dağıtımı, zevkler sistemi, di
ğer malların fiyatları değişmezken, bir malın fi
yatındaki oynaklığa o jmalm istek kabiliyeti de
nir. Üretim teknolojisi ve diğer malların fiyat
ları değişmezken bir malın pahalıya satılmak 
istenmesine de ekonomide «sunu» yani arz de
nir. 

Eğer Devlet sosyal devletse, istek ve sunu
yu yani borsayı, piyasayı, pazarı toplum kat
ları yararına dengeler ve düzenler. 

Son yıllarda Devlet, birkaç kapkaççı zengi
nin yararına bu büyük ve önemli görevi ihmal 
etmektedir. Böylece geniş tüketim borsaları 
halk zararına kararmıştır. Üretilen malların 
marjinal faydaları da çok azalmıştır. 

Örneğin; ülkemiz insanları 240 000 ton tuz 
tüketir. Tekel üretim istasyonlarında bir kg. 
ham tuzun satış fiyatı 4 kuruş 20 santimdir. De
mir, çimento, sigara, şekerde olduğu gibi tuzda 
da sıraya giren birkaç aracı 4 kuruş 20 santime 
aldığı tuzları, köylüye, değirmen sahiplerine el 
sürmeden % 500 kârla 20 kuruşa devrediyorlar 
ve ihtiyaç sahibinin gerilerdeki sırasını da satı-
nalarak yeniden sıraya giriyorlar. Böylece de-
ğirmenlerdeki ham tuz yeniden işletmecilerin 
eline geçiyor. 

Karaborsada ise ham olarak 70 ilâ 80 kuruş
tan halka satılıyor. Bir tuz işletmecisi ise 
650 gr. nı 130 kuruşa satma olanağını buluyor. 
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Birkaç kapkaççı aracının 4 kuruş 20 santime al
dığı tuzun kilosunu 200 kuruştan halka yediren 
bu düzenin,ülkede sorumlusu yokmu dur? 

Anatüketim mallarından sigara karaborsa
dadır. El altında dağıtımdan yararlandırılan 
bayiler aracılığı ile halka 750 kuruşa satılan 
filtreli ısıilgaraflanın 'sıerüveniiımi ibiOımeyon sormnfju! 
kalmamıştır. 

Kristal şeker fabrika kapısı beklemekten 
başka ekonomik özelliği ve üretkenliği olmayan 
sermayenin elindedir. Kilosu Devlet fiyatların
dan 25 - 75 kuruş fazlasiyle ve karaborsacılar 
aracılığı ile halka intikal etmektedir. 

Büyük kooperatifler dahi kristal şekeri sıra
daki kapkaççı tüccara fark vererek alabilmek
tedirler. 

Demir yıllardır tatlı kârlar getiren mevsimlik 
bir sunu malı olarak tüccarın eline geçmiş, 
% 200'ün üzerinde kârla satışı iştahını korumak
tadır ve karaborsanın etki alanı içindedir. 

Çimento, sunî satış birliklerinin marifetiyle 
13 liralık fiyatını ' koruyamamış, karaborsada 
20 liralık bir istek ve piyasa gücü bulmuştur. 

Yedek parça fiyatları ekonominin istek ve 
sunu kurallarını aşmış, karaborsanın tam anla-
miyle istediği, ticarî gelenek ve ahlâkın girme
diği bir pazar alam haline gelmiştir. Bu kesim
de kâr sınırı diye bir güdüm yoktur. Sinyal 
arm'pülüniden şanzumiama kadar bütün parçalar 
% 600 kârla karaborsada güdümsüz, kontrolsuz 
satılmaktadır. 1 45Ö liraya kâr ile satılması ge
reken şanzuman 5 200 liraya satılabilmektedir. 

Son beş yıldaki %215'lik fiyat artışında hiç 
şüphesiz karaborsanın etkisi büyük olmuştur. Bu 
gidişle ekmeğin ve bezinin karaborsaya düşme
mesi için uyanıklığımızı sürgit koruma duru-
ımunda olacağız. 

Bu nedenle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince istek ve sunu kuralları dışı yaratılan te
mel tüketim maddelerindeki darlığın ve kara
borsanın nedenlerini, çarelerini saptamak üzere 
genel görüşme açılmasını öneririm. 

İçel 
Çetin Yılmaz 

BAŞKAN — istem gündemdeki yerini ala
cak, sırası geldiğinde görüşülecektir. 

8. — Sakarya milletvekilleri Hayrettin Uy
sal ve Barbaros Turgut Boztepe'nin, pancar 
üreticisine daha iyi hayat şartları hazırlayabil
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mek için Hükümete bu konuda yol göstermek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bîr genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/66) 

BAŞKAN — Sakarya milletvekilleri Sayın 
Hayrettin Uysal ve Sayın Turgut Boztepe'nim 
müştereken bir genel görüşme önergeleri var, 
dkutuyorum. 

Millet Meclisi iSayın Başkanlığına 
Bugün ülkemizde 53 ilde, 19 adet «Pancar 

Ekicileri İstihsal Kooperatifi» nin ortağı bu
lunan 450 bin çiftçi ailesi pancar ekmekte
dir. 

Bilinen bir gerçektir ki, pancar üretimi 
tarım ekonomisinde anaunsurlardan biridir. 

Yalnız ne var ki, pancar üreticisi buıgün 
gittikçe yoksullaşmaktadır. Çünkü, hayat pa
halılığı gittikçe 'artmaktadır, tarım girdilerinin 
fliyatlan çclk yüfeselimlisitıir, gelir dağıbmı/nıdıa 
düzelme yerine aksine daha çok adaletsizlik ya
ratılmıştır. 

Bundan foir süre c'ımcıe beım Savın Melen Hü
kümetine ve 'hem de (Sayın Talû Hükümetine 
birer mektupla sorunu iletmiştik. Takdim etti
ğimiz bu yazılarda belirttiğimiz gilbi, pancar 
ekicisi, son yıllarda pancar tarımından yarar
lanamaz durumda (bırakılmıştır. Bozuk ekono
minin ezici koşulları Türkiye'de genellikle çift
çi ve köylüyü 'ezmekte, yoksullaştınm aktadır. 

Millet Meclisine duyurmak isteriz ki, pan
car üreticisi maliyet masrafına çalışmaktadır. 
Şimdiye kadar toprak hazırlama işlemlerinde 
kullanılan mallarda % 44, sulama malzemele
rinde % 22,5 yükleme ve boşaltmada % 53, di
ğer İhtiyaç nua'ddelerinde % 81,4 krjmyif>vî güb
rede % 53,4 akaryakıt fiyat! arımda % 8,4, yağ
larda % 43 'oranında bir artış olmuştur. 

Diğer taraftan çiftçi ve köylünün ihtiyacı 
oılan Ibütün tüke'tliım mıadcMierine, rllftçi vıe köy
lümüz iki yıl öncesine nazaran, ortalama % 70 
fazla fiyat ödemektedir. 

Başka ürünlere kıyasla daha çok işçiliği ge
rektiren pancar tarımında, işçilik ücretleri 
% 24 ve taşıma ücretleri de % 45 artmıştır. 
Bunlar da dikkate alındığında pancar maliye
tinin büyük ölçüde yükseldiği görülür. 

. Şu var ki, bütün bunların sonucu, pancar 
üreticisinin zararına olmuş ve böylece çiftçinin 
'birim alandan elde ettiği gayrisâfi gelir de 
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azalmıştır. Pancar fiyatınım bugünkü, durumu 
ile bir dönümden elde edilen gayrisâfi gelir 
463,73 TL.'dur. Buna karşılık pancarın köylü
ye mıaliyeti ise 463,75 TL.'dır. Görülüyor ki, 
pancar çiftçisi pancar üretiminden hiçbir kâr 
sağlamıyor. 

Sayın Başbakan, 2 Haziran 1973 günlü basın 
toplantısında, köylü v,e çiftçimizin bu sorunu
na değinmek ihtiyacını da duymamıştır. 

Eğer maliyetlerin bu yüksekliği karşısında 
pancar fiyatları sabit tutulacak olursa, bilme
liyiz ki, pancar ekimi cazibesini kaybedecektir, 
Bu durumu, 'memleketimizde artan nüfusun ih
tiyacı olan şeker üretimini dahi tehlikeye soka
bilecektir; Türkiye şeker itlhal etmek duru
munda kalacaktır. 

Pancar üreticisini hem ezilmekten kurtar
mak ve hem de daha iyi hayat şart lan hazır
layabilmek için pancara zam yapmak zorunda
yız. 

Çeşitli hesaplara göre yapılan yöntemler 
göstermiştir ki, bugünkü ekonomik durum kar
şısında pancara kiloda 13 kuruş 32 santimlik 
bir zam yapmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Bütün bu gerçekler karşısında görülüyor 
ki, pancarın kilosunun 33 kuruş 32 santim ola
rak saptanması gerekmektedir. 

Bu konuda şimdiden Hükümetin tedbirler 
alması, hiç şüphesiz görevleri arasındadır. 

Ancak sorunu Millet Meclisi olarak tartış
mak aşikâr hale gelmiştir. Hükümete bu konuda 
yol göstermek, durumu aydınlığa çıkarmak zo-
runluğu da vardır. Bu nedenle Anayasamın 88 
nci maddesi gereğince, Millet Meclisinde acele 
olarak bir genel görüşme açılmasını arz ve tek
lif ederiz. Saygılarımızla. 

Sakarya Sakarya 
Hayrettin Uysal B. Turgut Boztepe 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sı
rası geldiğinde görüşülecektir. 

9. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, Atatürk Or
man Çiftliği arazisinden yapılan satışların, Ata
türk'ün arzu ve kastına uygun olup olmadığını 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/123) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Suna 
Tural'la Sinop Milletvekili Sayın Hilmi îşgü

zar'ın bir Meclis araştırması önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Bakanlığına 
Atatürk'ün bizzat kurduğu ve Millete bı

raktığı «Atatürk Orman Çiftliği» nin yağma 
edilmesi ve usulsüz satışlarla Çiftliğin muay
yen kısıımilıarmm elden çıkarılması, ayrıca Be
lediye Hâl binasına yine muayyen kısmın veril
mek istenmesi hususu Atatürk'ün arzulan dı
şında kaldığı iddiası karşısında adı geçen Çift
liğin gerçek durumunu yapılan satışların Ata
türk'ün arzu ve |kastıınıa uygun oil<up olmadığı 
hususlarının tespiti için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis Araştırması açılma
sını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ankara Sinop 

Suna Tural Hilmi İşgüzar 

Cumhuriyetimizin kurucusu olan Büyük 
Atatürk milletinin her yönde örnek tesislere 
kavuşmasını, onu benimseyip geliştirmesini 
ön plânda tutmuş ve bu maksatla da modern 
şehircilikte halkın gezip dinlenmesi, temiz ha
va alması ve şehrin kirli, yorgun ve çekilmez 
atmosferini değiştirmesi yönünden kendi tali-
matıyle Gazi Çiftliğini kurdurmuştur. 

Ankara'nın kır bir belde olması ve yeniden. 
kurulması şehircilik plânlarına uygun yapıtla
ra kavuşması huıms'l'arryle Atatürk bizzat m'esll 
gul olmuştur. Çiftliği de bu açıdan ele alan 
Atatürk Ankara halkına mesire olarak hazırla
mış, dinlenmek, gezmek ve halkla temas et
mek için de sık sık bu çiftliğe gelmiş, halkımı
zın bu gibi yerlere alışmasında öncülük yap
mıştır. Ankara'nın geleceğini ve süratle artan 
nüfusun dinlenme ihtiyaçlarını dikkate alarak 
kurulmuş olan bu çiftlik bngünikü Ankara'nın 
ihtiyacına cevap vermez bir halle de gelmiştir. 

Esasen Ankara içindie küçük çapta ve sık 
sık yapılmış dinlenme parkları yoktur. An
kara'da yeşil sahaların hemep hepsi beton bi
nalara terk edilmiş, diğer taraftan artan nü
fus ve bununla ilgili kalorifer dumanları ve ha
va kirlenmesi insanlar için halledilmesi en ha
yatî bir problem haline gelmiş bulunmaktadır. 
İşte bu sırada; 

Atatürk Orman Çiftliğini, Atatürk'ün ger
çek arzusu ve kastını ıaişan tasarruf lanla koope
ratif adı altında muayyten şahıslara ya da b,e-
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lediyelere verilmesi elbetteki bir tahkikat ve 
araştırma konusudur. Dinlenmek, gezımek, te
miz hava alımak için şehrin ve halkın pencere
si durumunda olan bir çiftliğin daha da mo
dern hâle getirilmesi, tesislere kavuşturulması 
yapılacağı yerde, verimsiz topralar bahanesiy
le muayyen kişilere satış yapılmasında ne de
rece isabet olduğunun tespiti de bir araştırma 
konusudur. Hazineye ailt olan gayrimenkuller 
milletin intifama iken bunu parselleme yoluyla 
özel mülkiyete çevirmek ya da muayyen mües
seselere mal etmek gerçeklere aykırı düşen bir 
olaydır. 

Maliye Bakanlığının ve Tarım Bakanlığının 
müfettişleri tarafından tanzim edilen tahkikat 
raporları tamamen birbirleri ile tezat teşkil et
miş olma iddiaları da Çiftlikteki tasarrufların 
kanunsuz ve usulsüzlüğünün işaretidir. 

Ankara'da susuzluğun, amaçsızlıktan müte
vellit kuraklığın ızdırabı içinde yaşantılarına 
devam eden Ankara halkının yegâne mesiresi 
.olan Atatürk Orman Çiftliğinin çeşitli zümre-
Hıere parselleme yoluyla verilmesi ve çiftliğin 
daraltılması yerine bu çiftliğin genişletilmesi 
tek metrekaresinin hiç kimseye ve müesseseye 
verilmemesi' lâzımdır. Bunu Devletin ve bele
diyelerin yapması da aslî görevleridir. 

Günlerdir, basınımızı işıgal eden Atatürk 
Orman Çiftliğinin yağma edildiği' hakkındaki 
yazılar ve iddialar kamu oyunda haklı alarak 
Ibüyük tereddütler yaratmış, yöneticiler, Devlet 
idaresi ve Devlet adamları hakkında dia itimat
sızlık ve istifhamlara yol açmıştır. Bu yön
den : 

1. Halkımız için, halkın dinlenmesi isti-
rahati için-kurultauş olan Atatürk Orman Çift
liğinin arazisinin kimlere, nasıl verildiğinin 
teshiti. 

2. Atatürk'ün arzusu ve iradesi dışında ya
pılmış tasarrufların olup olmadığının aydınlı
ğa kavuşması. 

3. Maliye Bakanlığı Müfettiş raporlarının 
içinde yer alan hususların biılinmesi. 
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4. Usu'llsüz kastı aşan tasarruflar varsa 
bunların iptalini temin ve verilen arazilerin tek
rar Güftlilk arazistlıniö katılması içimi ve. bu mak
satla Meclis Araştırmasının açılmasını arz ve 
rica led'iyoruz. 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve 
sırası geldiğinde .görüşülecektir. 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzun-
er'in, profesyonel futbolumuzdaki kötü gelişme
leri önlemek ve mevcut haksızlıkları araştırıp 
gereken tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/124)' 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sayın 
Aılıi Rıza Uzuner'in bir Meclis Araştırması 
'önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Her geçen yıl daha açık ve ıseçik bir şekilde 

spor ahlâkı ve kuralları ile olduğu kadar fut
bol yönetmeliğimizin temel esasları ile de bağ-
"laşmayaın olaylar zLîneiblînde; 1972 . 1973 Tür
küye ikinci lig futbol karşılaşmalarını spor ta
rihlimizde çirkin izlenimler bırakacağı spor se
verler tarafından bilinmektedir. 

Hak ve 'ahlâk kurallaırma aykırı düşen davra
nışlardan bâzı idare âmirlerimizle spor kulüp
leri yöneticilerinin ve futıhol federasyonu ha
kem ve müşahitlerinin de sorumlu olduğu kamu 
oyumuzda yerleşmiş bir kanıdır. 

Çok yönlü tertip ve davranışlarla . tahrip 
«dilen, sportmenlik ve centilmenlik ortamının 
süratle normal bir düzeye kavuşturulması ge
rekmektedir. Bu davranışlara bir son verme 
zamanı çoktan gelmiş ve hattâ geçmektedir. 

Bölgeler ve iller arasında düşmanlık ölçü
süne varacak şekildeki ayrılık ve kırgınlıkların 
daha vahim gelişmelerini önlemek bakımından, 
süratle gerekli tedbirleri almak zarureti var
ıdır. Ö-zelllÛkle İkinci Türkiye Ligi fııbbol ya
rışmasının son maçlarında bâzı tertip, vŞİke ve 
spor ahlâkı ve kurallarına ters düşen olayların 
•bulunduğu kamu oyunda üzüntü yaratmakta 
ve bu hal bilinmekte, açıkça beyan edilmeıkte-
dir. 
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Futbol Federasyonu ile organlarının sonuç
ları değerlendirmede daha ayrıntılı ve sağlam 
donelere ihtiyacı olduğu muhaikkaktır. 

Profesyonel futbolumuzdaki kötü gelişleri 
önlemek ve mevcut hakisızlıikları ariaştırarak or
taya koymak gıeıre'kmeiktedir. 

Komünün geniş kapsamı ve önemi dolayı-
«sııyle Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ata'öv ve 2 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 7-1 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Ka
nununun bâzı maddelerimin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 5959, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı orman köylerini 
kalkındırma fonu teşkili ile orman köyleri kal
kındırma kooperatifleri kurulması hakkında ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Anayasa, 
Adalet, Köy İşleri, Orman <ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 73 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/583, 2/572, 2/515); 
(M. Meclisi S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1, 2 ve 
3 ncü ek); C. Senatosu 1/188) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 258) (1) 

BAŞKAN — C. Senatosunda değişikliğe uğ
rayan 6831 sayılı Onman Kanununun öncelikle 
görüşülmesi ile ilgili önergeyi (okutuyorum.. 

Baklan ve Komisyon Balkanının olmak üze
re iki önerge var, ikisini de okutuyorum. 

Yülkısek Başkanlığa 
Cumihuriyet Senatosunda bâzı maddeleri de

ğiştirilerek Yüce Meclise intiikal etmiş olan 6831 

(1) 584, 584'e 1 nci ek \S. Sayılı basmayazı-
tar ile 695'e 1 nci ek S. SayıU basmayazı 
27 . 11 . 1972 tarihli 10 ncu Birleşim, 584'e 2 ek 
S. Sayılı basmayazı ile 695'e 2 nci ek S. Sayılı 
basmayazı 7.3. 1973 tarihli 73 ncü Birleşim ve 
695'e 3 ncü ek sıra sayılı basmayanı bu Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir. 

bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif 
«derim. 

9 . 6 . 1973 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sı
rası geldiğinde görüşülıec'eîktir. 

sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren 584, 584 ve 696'e 3 ncü ek sıra sayılı 
Kanunun her işe taJkdiımen öncelikle müzakere
sini arz ederim. 

Saygılarımla, 
İsa Bingöl 

Orman Bakanı 

Sayın Başkanlığa 
6831 sayılı Orman Kanunu tasarısı Senato

dan dönmüştür. Anayasa gereğince bir yıl 
içinde çıkması genelken kanunlardan olduğun
dan öncelikle görüşül'mesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Niğde 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Hükümetin ve Komisyonun 
öncelik isteyen önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Aley
himde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Görmedim, oylandı. Biraz 
yüksek sesle söyleseydiniz. Kusura bakmayın. 

Kabul edenler... Kabul ietmeyemiler... Kabul 
ediilım'iştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar. 

Raporu okutuyoruz. 
(Geçici Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 1 nci 

maddesini okutuyorum; çerçeve maddedir. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddeleri
nin değilştirilmiesine ve bu kanunla 3 ek madde 
ile bir geçici madde efelenmesine da'ir kanun 

tasarısı 
Madde 1. — 6831 .sayılı Orman Kanunu

nun 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 34.ncü maddeleriyle 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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muvakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de- J 
ğiştirilmiştir: 

Madde 2. — 15 . 10 . 1961 gününden önce 
bülinı ve fen barmmdan onman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerden; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, 
lorman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, 
meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fısıtıiklık (Antep
fıstığı) gibi çeşitli tarıım alanlarımda veya hay- I 
vancılıklta kullanılmasında yanar bulunan yer
ler ile otlak, kışlak ve yaylak haline . gelmiş 
yerler 

ıb) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olanak bulunduğu yerleşim sakaları, 

Orman sınırları dışına çıkarılır. 
Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yuka

rıdaki fıkra hükümlerine uymadğı Orman Ba- j 
kanılığımea veya vâki müracaatlar üzerine an
laşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
on yıl içinde onman kadastro komisyonlarınca 
yapılır. Bu düzeltme sonucu orman sınırları 
dışına çıkarılacak yer, ısımıiaması itirazsız ke
sinleşmiş tapulu arazi ise mülkiyeti tekrar ta
pu sahiplerine intikal eder. 

Yeniden yapılacak onman kadastrosunda da I 
ıbu madde hükümleıri uygulanır. 

Bu madde hükümleri yaman onman sahaların
da hiçbir suretle uygulanmaz, 

Bu maddenin uyguilıanımaısıma ilişkin şekil 
ve esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak 
tüzükle belli ediir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili? I 

İHSAN ATAÖV (AnltaJlya) — Sayın Baş
kan; benimsenmiş 'maddeleri müzakere edeme
yiz. Ancak, Komisyon benimsememişse, o 
maddeleri müzakere ederiz. Değiştirilmeyen 
ımıaddeler oya sunulur >efendim. 

BAŞKAN — Müzakere ederiz efendim. 
Usul böyledir. «Bu madde üzerinde söz isteyen 
var mı?» diye sormam usulidir. Bu ımadde 
Senaltoda değiştirilmiş ve bu değişiklik Koımis-
yonumuzca benimsenmiştir. Bu bakıımdan, mü-
!zakere edilecıektir. I 

Şimdi gruplar adıma söz isteyen sayın mil-
letvekillerin isimlerini arz ediyorum: I 

Cumlhurijyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Ömer Buyrukçu. | 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına 
İSaym Hasan Tosyalı. 

Demokratik Parti Gnuibu adına Sayın Balh-
ri Dağdaş. 

Şimdilik grupları adına başka söz isteyen 
yoktur. 

Şahısı adına Sayın Ali Rıza Uzuner söz iste
miştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayım 
Ömer Buyrukçu, buyurunuz efendim. 

€. H. P. GRUBU ADINA ÖMER BUYRUK
ÇU (Antalya) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım : 

'Tasarının bu maddesi çok önem taşımakta
dır. Anayasanın 131 nci maddesinin 
5 nci fıkrasında çıkarılması öngörülen 
bir fıkrayı, aynen buraya bu madde ile mon
te etmiş oluyoruz. Bu, Anayasanın 131 nci mad
desinin 5 nci fıkrası, «Anayasanın yürürlüğe 
girmiş olduğu tarihten önce, bilim ve fen bakı
mından orman niteliğini yitirmiş olan yerlerin, 
orman hudutları dışarısına çıkarılalbfileeeğini» 
âmir bulunmaktadır. Anayasanın emri gereğin
ce de, bu kanunun 2 nci maddesini tedvin et
miş bulunmaktayız. 

Bugün orman köylüsü ile Orman İdaresi ara
sında en büyük niza şudur: Çok seneler evvel 
ormandan açılmış olup da, veyahut da atasın
dan dedesinden kalmış olup da, orman reji
mi altında bulunan yerlerin çıkarılması, orman 
köylüsü ile Orman İdaresi arasında en büyük 
ridzayı teşkil etmekte idi. Bugüne kadarki mev
zuatımızda, ormanlardan açılan sahalar hak
kında müruru zaman işlemediği için, 100 sene 
evvel dahi ormandan açılmış olsa, buraları or
man rejimi altında tutuluyor idi. Bu maddeyi 
kabul etmliş olmakla biz, bu gibi yerleri, yani 
Anayasanın neşri tarihinden evvel; fenen, il
men orman niteliğini kaybetmiş olan yerleri, 
orman hudutları dışarisma çıkarmış oluyoruz 
ki, orman köylüsü ile orman idaresi arasında
ki en büyük nizayı da bu şekilde halletmiş bu
lunuyoruz. 

Yalnız, Millet Meclisinde kabul edilen me
tin ile Senatoda kabul edilen metin arasında 
bir fark var. Burada biz Senatoda kabul edil
miş olan metnin, şu anda Meclisimizce de ka
bulünden büyük faydalar mülâhaza etmekteyiz. 
Bu fark, yalnız bir fıkranın - biraz sonra oku-
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yaoağım - çıkarılmasından ibarettir, o da şu
dur.. 

«Geçici 1 nei maddeye göre bildirilecek ge
rekçeli mütalâalarda bu maddede yazılı hü
kümleri uygulamaya Orman Bakanlığı yetkili
dir» fıkrası, Senatoca çıkarılmış bulunmaktadır. 
Biz de bunun çıkarılmasını uygun görmekteyiz. 
Şayet bu fıkrayı aynen 'bırakırsak, daha önce 
'Meclisimizin kabul ettiğii şekilde aynen madde
de bırakır isek, büyük karışıklıklara meydan 
vereceğiz, demektir. Daha evvel kadastrosu ya
pılmış olan 'Saihaların komisyonlar tarafından 
yeniden tetkiki sırasıında, buralarda yapacak
ları işlemlerde, Orman Bakanlığından yeniden 
komisyonca sorulması gibi bâzı karışık işlemle
rin doğmasına sebebolacaktır. Bu bakımdan, bu 
fıkranwı çıkarılmasında büyük fayda' görmek
teyiz. Senatonun ka'bul ettiği maddemin aynen 
ka'bulünü, saygı ile arz ederim. 

ıSaym arkadaşlarım, ibaşka bir değişiklik 
yoktur. Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Gru'bu adına Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz. 

O. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım: 

'Cumhuriyetçi Güven Partisi adına 1 nci 
madde üzerindeki görüşlerimizi arz ediyoruz: 

Bu madde, Millet Meclislimize e kaJbul edil
miştir ; Senatomuza gitmiştir. Senatomuzda, 
Millet Meclisinde kabul edilen bir fıkra çıka
rılmıştır. Meclis Geçici Komisyonumuz bu çı
karmayı kabul etmiştir. Grubumuz da buna uy
maktadır. Maddenin Geçici Komisyondan Yüce 
Meclisimize sunulduğu gibi ka'bul buyurulma-
smda isabet görüyoruz. 

Çünkü; bu madde ile orman sınırları kesin 
olarak tespit edilmiş olacak; hem Orman Teş
kilâtımız ve hem de orman köylümüz nerenin 
orman, nerenin orman olmadığından emin ola
rak, birbirlerini daha çok anlayacaklar, daha 
çok sevecekler, ihtilâflar azalmış ve bugünkü 
orman köylü ilişkileri düzelmiş, ormanlarımız 
daha iyi korunmuş ve orman köylümüz daha 
çok refaha kavuşmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını, bu madde olduğu 
glbü çıktığı1 zaman, tapulu ve zilyetti olduğu 
halde, halen orman sınırları kesin olarak belli 
olmadığından bu eibi yerlerden tapu kadastro 
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geçecek, ormanla köylü arasındaki ihtilâflar 
yok. olacak, mahkemeler de işgalden kurtulmuş 
olacaktır. Böylece köylümüz de angaje olmak
tan kurtulacak, köylü ormıan ilişkileri düzele
cek ve iyi bir münasehet tesis edilmiş olacak
tır. Bundan her iki taraf da memnun kalacak
tır. 

Bu bakımdan maddenin komisyonumuzdan 
geldiği gibi geçmesinde fayda görüyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı

na Sayın Bahri Dağdaş, buyurumız. 
D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri : 

Kamın müzakere edildiği zaman bir tarif ge
tirmiş ve: «Geliniz, hep beraber bu ilmî tarifi 
tamamlayalım. Eğer noksanı varsa ilim adamla
rımızı çağıralım, düzeltelim. Yaşayan dinamik 
ormanla statik ormanı birbirine kavuşturalım 
ve köylümüzle orman idaresi arasındaki bu çe
lişkileri ortadan kaldıralım.» demiştik; ama 
Anayasamızda yaptığımız değişiklik muvacehe
sinde, «İlmen ve fennen bir yer orman niteliği
ni kaybetmişse orası orman sayılmaz» şeklinde
ki yarı ilmî bir tarife, büyük ölçüde değerli or
man mühendisi arkadaşlarımın ilmî kabiliyetle
rine güvenerek, «Haydi şimdilik bu da böyle ol
sun, bu bir geçiş dönemidir, inşallah bir gün ge
lecek benim getirmiş olduğum tariften daha iyi
sini bir yönetmelikle değerli orman mühendisi 
arkadaşlarım ve profesörlerimiz muhakkak ön
göreceklerdir.» dedik. Bu umutla o zaman getir
diğimiz tarifin üzerinde çok ısrar etmedim. Biz 
de bu kanunun lehinde oy verdik. 

Mecliste kabul edilen metin fevkalâde iyi bir 
metindir. Demin arz etmiş olduğum mucip se
bep muvacehesinde, bir yerin orman niteliğini 
kaybetmesi ilmî ve fennî donelere oturtturula
cak. Bir yerin kadastrosunun yapıldığını kabul 
edelim; ama Anayasaya koyduk ve şu kanunla 
da perçinledik ve dedik ki : «Bir yer ilmen ve 
fennen orman niteliğini kaybetmişse, bu yerin 
kadastrosu yapılmış olsa dahi çıkarılmak zorun
dadır.» Yeniden yapılacak demektir bu. 

Bu bakımdan, Senatonun, 300 000 - 400 OOO'e 
yakın orman çiftçisini ilgilendiren bu önemli 
kısmı orman sahalarının daraltılacağı zehabına 
kapılarak - madde metninden çıkarmasını ben 
ne ilmî, ne de fennî bulabiliyorum. 
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Anayasa ve kanun demiş, ister kadastrosu 
yapılmış, ister kadastrosu yapılmamış olsun 
eğer bir yer ilmen ve fennen orman vasfını kay
betmişse o yer orman sayılmaz. Şimdi ben kendi 
tarifimi bıraktım, o tarife uyuyorum. Ümidedi-
yorum ki, benim yaptığım tariften daha güzeli
ni yapacakları yönetmelikle getirirler. Çünkü 
vatanperverlik, köylüyü sevme benim inhisarım
da değildir. Orman mühendisleri, orman profe
sörleri de en az benim kadar vatanperverdir. 
Köylünün lehine olan her şeyi yapacaklarına 
inanıyorum. Silifke yöresine, Çanakkale'ye, 
Mersin'e, Gaziantep'e, Marmara havzasına ba
kın; bunu Karadeniz'in hakikaten büyük çay 
mmtakalarına kadar geliştiriniz, göreceksiniz 
ki, ormancılarımızla köylülerimiz arasında bü
yük ölçüde dâva mevzuu olan yerler vardır. 

Bu bakımdan Yüce Meclisin kabul ettiği es
ki metin üzerinde İsrar edilmesinde fayda var
dır. 

Bendeniz o zaman teklifimde israr etmedim. 
Orman Bakanı bulunan değerli hocamız bana 
burada teminat vermişlerdi. Değerli arkadaşım 
İsa Bingöl'ün de bu hususta en az benim kadar 
gayret göstereceğine inanıyorum. Geliniz, 
300 000 - 400 000 dava mevzuunu halledelim, 
böylece de 300 000 - 400 000 çiftçiyi sıkıntıdan 
kurtarırız. 

İki gün evvel Toprak ve Tarım Reformu Ka
nunu görüşülürken toprak rezervi, toprak re
zervi diyorduk. Eğer bir yer ilmen ve fennen 
orman sayılmıyor ise, bu yerin kadastrosu ya
pılmış olsa bile, orman sahasından çıkarılması 
lâzımdır. Bu kanunun ışığı altında o kadastro
lar yeniden düzenlenecektir. Böylece daha çok 
verim getiren, daha çok insan besleyen ve or
man köylüsünü, civarında yaşayanı daha çok 
müstahsil hale getiren bir tatbikatın içine el
bette ki değerli arkadaşlarım gireceklerdir. 

Ben grup adına, metnin, Meclisten geçtiği 
şekilde kabul edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Sabri Keskin, buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA SABRI KESKİN 
((Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; 

•Meseleyi fazla uzatmadan esasa taallûk eden 
bir iki hususa işaret etmekle iktifa edeceğini. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin malûmu ol
duğu üzere ilim, ve fen bakımından orman ni
teliğini tam olarak kaybetmiş yerlerin orman 
ihtilâflarına, vatandaşla orman idaresi arasın
daki talhaddüs etmiş ihtilâflarına biran evvel sıon 
verilebilmek üzere bu kanun tedvin edilmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakere ettiğimiz 
maddede açıkça ifade olunduğu üzere, kurulan 
orman kadastro komisyonları faaliyete geçecek, 
bu komisyonlar yurdumuzun çeşitli bölgelerinde 
vatandaşla orman idaresi arasında ihtilâf mev
zuu olan meseleleri tetkik edecekler, orman sı
nırlarının nereden geçtiğini tespit ve tayin ede
ceklerdir. Bu suretle ormanların kadastrosu ik
mal edilmiş olacak ve neticede vatandaşla or
man idaresi arasındaki ihtilâflar bundan böyle 
hemen hemen haddi asıgariye inecek ve bu su
retle binlerce dâva ortadan kaldırılacaktır. 

Şimdi maddenin ihtiva ettiği bu hususları kı
saca tebarüz ettirdikten sonra, asıl Millet Mecli
si metniyle Senato tarafından getirilen metin 
arasındaki farka yüce Meclisin bilhassa dikka
tini çekmek istiyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım, tedvin ettiğimiz bu 
kanunda, orman kadastrosunun asgarî 10 sene 
içinde yapılabileceğini Orman Bakanlığı derpiş 
etmiştir, Hükümet tasarısında böyle sevkedil-
miş'tir. Yüce Mecliste de bu aşağı yukarı böyle 
kabul edilmiştir. 

(Şimdi tasavvur buyurulsun ki.en az 10 sene 
sürecek olan bu komisyon faaliyetleri, komisyon 
adödi ne kadar çoğaltılırsa çoğaltılsın 10 sene 
devam edecek bu faaliyet sırasında demek ki or
man idaresi ile vatandaş arasındaki ihtilâflar 
eğer Senato metnini kabul ettiğimiz takdirde 
sürüp gidecek netice itibariyle bir an önce ihti
lâfların halline medar olacak tedbirleri zama
nında alma imkânını orman idaresi bulamaya
caktır. Halbuki Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin de biz Orman Bakanlığına insiyatif ver
miştik muhterem arkadaşlarım. Ne idi bu insi
yatif! Bu komisyon faaliyetleri devam eder'ken 
Orman Bakanlığı orman rejimi dışına çıkması 
lâzım geldiğine inandığı vatandaşın yüzde yüz 
haklı olduğu meselelerde kendi insiyatifi ile 
daiha komisyon mahalline gitmeden önce kendi
liğinden meseleye el koymak, orman rejimi dı
şına çıkmasına değin orada açılmış bulunan bir-
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takım dâvaları müracata bırakmaık veya dur
durmak imkânına sahip oluyordu Millet Mecli
si metnine göre. Halbuki Millet Meclisinde ka
bul edilen bu fıkra Senatodan çıkarılmış bu
lunduğuna göre eğer biz şimdi Senato metnini 
kabul edersek orman idaresinin bu inisiyatifini 
idarenin elinden almış olacağız. Netice itibariy
le 10 senede bitmesini ön/gördüğümüz kadastro 
faaliyeti bitinceye kadar ki onun 10 senede bi
teceği de fevkalâde şüphelidir çünkü bu madıdî 
imkân meselesidir, teknik imkân meselesidir, ih
tilâfların sürüp gitmesine kendimiz imkân ver
miş olacağız muhterem arkadaşlarım. O itibarla 
bendeniz Adalet Partisi Grubu adına diyorum ki 
yüce Meclise; Millet Meclisi metnine uyalım, 
şimdiki Geçici Komisyonumuz maalesef Senato
da değiştirilen metni kaibul etmiştir, komisyonu
muzun kalbul ettiği benimsemeye uymamamız 
lâzımdır. Bu mâruzâtım istikametinde arkadaşla-
rımm oy kullanmaısmı rica ediyorum, saygılar 
sunarım.. 

BAŞKAN — Şahsı adına buyurun Sayın Ali 
Rıza Uzuner. 

ıSiö'Z sırası şıöyle, sonra Sayın Kaz'ova, ondan 
sionra da şahısı adına Sayın Ocakçioğlu. 

ALİ RIZA UZUNER (Traibzon) — Çok Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Cumhuriyet (Senatosunda tetkik edilerek ve 
şahsî kanıma ©öre millî ormancılık politika
mızdaki temel ilkelere ve esaslara daJha çok 
yaklaşım sağlayarak yüksek [huzurunuza Geçi
ci Komisyon marifetiyle intikal eden 6831 sa
yılı Kanunun Anayasamız ışığında ıslâhı ile 
ilgili 2 nci madde, diğer bâzı maddelere yaptı
ğı atıflar nedeni ile, fevkalâde öneım taşımak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, bendeniz daha evvel 
bu kanunun öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
aleyhinde Yüksek Heyetinize mâruzâtta bu
lunmak gayretine girmiştim; ancak bağımsız 
olmanın kurbanı olarak uzakta kalmam nede
niyle Sayın Başkana zamanında bu arzumu in
tikâl 'ettiretmemilştiım. 

Muhterem arkadaşlarım, seçim sathı maili
ne girildiği bir dönemde memleketimizin fev
kalâde önemli bir davasını, ormancılık davası
nı ve 'bu davanın uygulama politikasını sapta
maya çalışıyoruz. Bu kıalbîl meseleleriln serin
kanlı, soğukkanlı bir şekilde ele alınmasında 

I ımutlâk zaruret vardır. Türk ormancılık politi
kası yıllar yılı değişen statüler içinde bocala
mış durmuş ve fakat üzülerek arz edeyim ki, 
bu kanunun tatbikatından daha acı bir şekilde 
göreceğiz ki, orman varlığını korumak ve onun 
yanında daha önemli olan orman köylüsünü 
kalkındırmak olanağı bu kanunla bulunamaya
caktır. 

I Muhterem arkadaşlar, Anayasamız özellik
le ; «Onmanın t ah rilb edil meşine yol açan hiç
bir siyasî propaganda yapılamaz,» hükmünü 

I getirmiş iken uygulamada açıkça ifade etmek 
isterim ki, Yüksek Heyetiniz buna tanık ol
muştur, bu konular yurt sathında ârizamik 
propaganda konusu yapılmakta ve hattâ Par
lâmentoda da propaganda konusu yapılmakta
dır. Hükümetimiz konuyu çolk ince bir şekilde 
tetkik ederek, yılların tecrübesinden yararla
narak bir tasarı getirmiştir; ama bugün Yük
sek Huzurunuzda müzakere edilen tasarı ile 

I metin arasında büyük farklılık vardır. Bunla-
i rm fevkalâde önem taşıdığını, memleketimiz 
. için önem taşıdığını bilhassa ifade etmek iste-

I rim. Ormanların korunması ve işletilmesi sure
tiyle topluma sürekli faydalar sağlaması, varlı-

I ğını devanı ettirmesi için; iktidar ve hükümet 
değişikliklerimden, siyasî parti rekabetinden 
zarar görmeyecek millî bir onmancılık politi-

I kasının saptanması zamanı çoktan gelmiş ve 
^geçmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, ormansızlaşmanın 
acı ıstırabını her gün çeke gelen ve dünya ka
muoyunca da bu politikayı hatalı uygulama
mızdan dolayı kınanan bir ülkeyiz. Ben şimdi 
size ikinci madde ile ilgili olarak Sayın Demir-
el Hükümeti zamanında '(FAO) Birleşmiş Mil
letler Gıda ve Yardım Teşkilâtı uzmanlarının 
yaptığı inceleme sonucunda takdim «ttikleri 
ıbir rapordan pasajlar arz etmek isterim. 

Buna geçmeden önce, benden önce konuşan 
ibâiZi arkadaşlaritmın özellikle (Senatoda bir ıslah 

I çalışmasının yapıldığını arz etmiştim; tümüne 
katılmamakla birlikte, Anayasa değişikliğine 

I de bu yönden karşı idim. Bıen ormanların ko-
I runmasmı; ama ondan önemli olan orman köy

lüsünü kalkındırmak için radikal tedbirlerin 
I alınmasını öngörüyordum. Devamlı bu mesele 

üzerinde durmuşumdur. 
Orman köylüsünün kalkındırılması toprak 

I reformu ile rabıtalı bir konudur. Orman köy-
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lüsünün kalkındırılması orman köylüsüne is
tihdamda verilecek önceliklerle de sağlanabi
lir. Orman köylüsünü kalkındırmak bu kanun
da da öngörüldüğü ıgibi, bir ölçüde ele alındığı 
gibi onlara cidden aktarılabilecek bir fonun 
teşkili suretiyle yürütülebilir. Bulunduğu yer
de kalkındıramayacağımız köylüye orman ara
zisini taksini «dersek, ormandan kendilerine 
taviz verir isek köylümüzün kalkınamayacağı 
aksine daha çok sefil olacağı açık ve çok acı 
bir .gerçektir. Bunu az sonra takdim edeceğim 
raporda bir iki satır halinde yüksek ıttılaınıza 
sunmaya çalışacağım. Eğer böyle olmuş olsa 
idi orman kanunlarından önce ciba'li mubaha 
devrinde, her şeyin rahatlıkla kesilip satıldığı 
devirlerde orman köylülerinin çok müreffeh ol
ması lâzımdır. 

Arkadaşlar, çok yanlış bir yöntemle mese
leye inmiş bulunuyoruz ve özür dileyerek ifa
de edeyim; bilhassa seçim zamanında böylesine 
hassas bir dâvanın Yüksek Meclislerde yorgun 
(bir dönemde ele alınmasında büyük sakıncalar 
gördüğümü izninize sığınarak arz etmek iste
rim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, farkı arz ede-
yim.İkinci maddede belirtilen.. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — .Sayın Baş
kan biır hususu arz edeyim. 

BAŞKAN — Hatip konuşuyor efendim. 

AHMET ÇAKMAK (©olu) — Bıir yanlış uy
gulama var Sayın Başkan, kanaatimce Senato
dan gelen metin ile eski metin arasındaki de
ğişikliği arz etmesi lâzımdır. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım değişiklikleri arz ediyorum. 

BAŞKAN — Hatip konuşmasını bitirdikten 
sonra.... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Ali Rıza Bey, değişikliği değil tümünü anla
tıyorsunuz, tümü hakkında müzakere açacak 
değiliz ki, 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Hayır 
efendim şimdi müsaade edin, tümünü kapsayan 
bir madde Beyefendi. 

BAŞKAN — ISaym Uzuner bir dakika 
«fendim, Sayın Tosyalı oturun lütfen efendim. 
Komisyonun benimseyip benimsememe hususu 
üzerinde haitEp konuş/rnajfctadır. Bu [minval üze
rine sözlerine devam edin efendim. 

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, geçen defa konuşmadım, ibü 
kanun üzerinde görüşemedim. Şimdi Sayın 
Demirel Hükümetinin Türkiye'ye davet ettiği 
ve muvakkat 1 nci madde ile tamamen ilgili, 
ki burada geçici 1 nci 'madde ilâve ediliyor; 
'Senato metninde geçici 1 nci madde yoktur, 
Millet Meclisi metninde geçici 1 nci madde var
dır. Bu neden konulmuştur? 

Bir defa 'geçici 1 nci maddenin... 
HASAN TOîSYALI (Kastamonu) — Çök 

karıştırıyorsun çerçeve madde ile geçici 1 nci 
maddeyi. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Aslın
da muvakkat 1 nci madde şeklinde belki tas
hihi gerekir. Bir tarafta geçici 1 nci madde 
tâbiri var, diğer tarafta muvakkat 1 nci madde 
deniyor; bu tashih edilebilir. Sayın komisyon
dan bunu tahsis etmesini rica edeyim. Geçici 

• 1 nci madde belli bir süre için, yani kadastro 
yapılıncaya değin... 

(BAŞKAN — iSaym Uzuner, şu anda müza
kere ettiğimiz Cumhuriyet Senatosunun 2 nci 
ımaddesi; yani Cumhuriyet ISenatosunun tedvin 
ettiği 2 nci' maddenin benimsenip benimsenme-
ımesi hususudur. Komisyonumuzca benimsen
miştir; onu görüşüyoruz efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — 'Sayın 
Başkanım, tamamen işaret buyurduğunuz üze
re, Cumhuriyet Senatosunun tedvin ettiği 2 nci 
madde ile daha evvel burada arkadaşların sa
vunduğu Millet Meclisi metnindeki 1 nci mad
de üzerindeki farkı belirterek, Cumhuriyet Se
natosunun tedvin ettiği metnin dasha isabetli 
olduğunu arz etmek için, kendi bilgimi, kendi 
görgümü, bunun ötesinde elimdeki dokümanı 
Yüksek Heyete arz etmekte vazifeli olmam 
lâzım gelir. 

Şimdi, geçici 1 nci madde: Arkadaşlar, «Ge
çici 1 nci madde» tâbiri var. 2 nci maddenin 
Millet Meclisi metni savunuldu burada. Buna 
karşıt olan gönişlerinizi Yüksek Heyete arz 
etmek olanağını lütfetmenizi istirham ediyo
rum. Elbetteki netice yüksek oylarınızla ta
karrür edecektir. 

Geçici 1 nci madde, geçici bir işlem. Ondan 
sonra aynı sahalarda kadastro heyetleri ince
leme yapacaktır. Geçici 1 nci madde ile ilgili 
işleimlerin 2 nci maddede yer almasında olanak 
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yoktur. Çünkü, bir yerin orman olup olmaması î 
ilhtilâf nedeniyle tespit edilecek, mahkemelere i 
intikal edecek; fakat her halükârda bu yerler 
dahil, kadastro heyetleri asıl o yerin kesin ola
rak orman olup olmadığını tayin edecektir. Bu 
esas, tedvin edilen kanunun diğer maddelerin
de açıkça gözükmektedir. 

Şimdi, Birleşmiş Milletler uzmanı Ozara'nın 
Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonucunda, Hükü-
ımete sunmuş olduğu rapor fevkalâde ilginçtir 
arjkadaşlar. Burada binnetice, ilmen, fiilen or
man olma vasfının tespitinde, ifade edildiği 
gibi, bir «mütalâa» tâbiri vardır; bilhassa dikkati
nizi çekerim. Senatonun kabul ettiği metin da
ha ileri bir görüşle bir belirtme üzerinde1 esas 
tutulmaktadır. Buradaki «Mütalâa verir» tâbi
ri mahkemeyi elbette bağlamaz; çünkü şimdiye 
kadar bağlamıyordu, ama her halükârda bilir
kişinin ilim ve fen bakımından yeterli olmasına 
önelm verildiği için, 6831 sayılı Kanundaki esas 
espriye uygun olarak Senato «mütalâa!» yerine 
«belirtme» yi esas almıştır. Uygulamada, mad
de ıgeldiği zaman buna daha ayrıntılı gireceğim, 
şimdi fazla vaktinizi almayayım, bunun büyük 
sakıncalar doğuracağını arza çalışacağım. 

Şimdi arkadaşlar, az evvel ifade ettiğim Bir
leşmiş Milletler uzmanı ki, Sayın Demirel Hü
kümeti tarafından davet edilmiş, yanında iki 
değerli yardımcı arkadaşıyle birlikte verdikle
ri rapordaki ifadeleri kısaca özet olarak yük
sek bilgilerinize sunmak istiyorum. Hepsini de
ğil, bir kaç paragrafını okuyacağıım. 

«Diğer taraftan, Türkiye'nin birçok vilâ
yetlerinde hâlâ geniş orman kaynakları baki
yesi mevcuttur ki, köylülere dağıtılmaları ha
linde sağlayacaklarından kat kat üstün, cazip 
günden güne gelişen ve genişleyen yaşaıma im
kânları sağlayabilecek durumdadırlar. Orman 
arazisinin dağıtılması belki geçici bir zaman 
için muayyen faideler sağlar; fakat dağıtılan 
ormanın çeşitli tazyik ve sebeplerle başka 
maksatlarla kullanılması, bu rezervlerin kay
bolmalarına müncer olur. Tamamıyle tahribe 
'dilimeseler bile, bugünkü benzerleri gibi bozul
muş, kıymetleri kaybolmuş, verimsiz arazi par
kaları haline gelirler. Üstelik, muhitlerinde 
yaşayan dağ köylülerinin kalkınımasına ve on
ların modern yaşama çağına intikalleri için hiç
bir imkân ve vasıta olamaz. Dolayısıyle Hükü
metin politikası, Anayasa ruhuna sadık kala

rak, ıgeri kalan ormanların mulbafasmı sağla
mak ve mevcudiyetini idame ettirmek olmalı
dır. Türk şartları muvacehesinde ise bu ancak 
ormanların Devlet mülkiyeti altında tutulma-
sryle mümkündür.» 

Deyip, komisyonun raporun üslûbu nede
niyle tavsiyesinde tek cümle olarak şöyle ifade 
«dilmektedir: 

«Onman arazisi ımülkiyeti, dağ köylerine in
tikal et tirilm emelidir.» 

Aynı rapor, bendenizin de arz ettiği gibi, or
man köylüsünün gerçekten kalkındırılması ba
kımından önemli görüşler de getirmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, geçici bir 
maddenin esas bir madde ile rabıtalandırılma-
sı kanun tekniğine de aykırıdır. Esas madde 
«Yeniden yapılacak orman kadastrosunda bu 
madde hükümleri uygulanır.» diyor. Senato 
bunu kabul ediyor, Millet Meclisi metni, ki 
bizim ' Geçici Komisyonumuz Senato metnine 
uymuştur, onu savunuyorum, burada «Geçici 
1 nci maddeye göre bildirilecek gerekçeli müta-
llâlıa:ııda bu ırmddlede yazılı hükümleri uygu/la-. 
maya Orman Bakanlığı yetkilidir.ı» Yani kesin 
kadastrosu yapılmadan bir yerin orman hu
dutları içinde veya dışında bırakılması yetki
sini, imkânını dolaylı bir şekilde, bekanın tek
niğine ters olarak geçici bir madde ile anamad-
deyi birleştirmek suretiyle tedvin ediyoruz ki, 
bu uygulamada zararlar verir; bu, tatbikatta 
da şöyle bir çıkmaz sağlayabilir : 

Geçici 1 nci maddeye göre orman rejimi dı
şına bırakılmış bir yer, kadastro heyeti tara
fından orman sınırları içinde tutulabilir. O za
man işlem ne olacaktır? ihtilâflar yeniden art
mış olacaktır. 

Bu nedeınle, lütfediniz, esas gayeden uzaık-
laşılmıyor; «Geçici 1 nci madde ile ilgili» de
yiminin Millet Meclislinden çıkarılmış şeklini 
yansıtan ve komisyonumuzca benimsemen Cum
huriyet 'Senatosunun kabul ettiği metin daha 
uygundur. Kötülerin en iylsidir diyeceğim, 
özür dilerim, zira ben bu şeyin tamamen kar
şısındayım. Bu nedenle değerli arkadaşlarımın 
daha çok ihtilâflar yaratacak bir tutum yerine, 
Geçici Komisyondan geçirilen şekli benimseme
lerini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — ıŞöz sırası şöyledir elendim: 
Komisyon söz istiyor, arkasından D. P. Grubu 
.adına söz isteği var, A. P. Grubu adına söz iste
ği var, Kazova ve Oçakcıoğlu şahıslan adına. 

Buyurun sayın Ikomliısyon başkanı. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET

TİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletveikilleri; 

2 nci madde üzerinde ikinci defa müzakere
ye başlamış bulunuyoruz. Yüce Mecliste bu mad-

s de iki defa müzakereye tabi oldu, Senatodan 
geldi tekrar yeni baştan bâzı arkadaşlarımız 
yeni bir madde tedvin ediyormuşuz gibi müza
kereye başlıyorlar. Bâzı arkadaşlarımız hangi 
kısımda müzakere yapılacağına işaret ettiler. 

Şimdi Yüce Meclis 2 nci maddenin 4 ncü 
fıkrasında 1 nci. muuvakkat maddeye atıfta bu
lunmuş; bu madde Senatoya gitmiş, yalnız bu 
fıkra hariç, diğer kısımları aynen kabul edil
miştir. Senato acaba neden çıkartmış bunu? Se
natonun gerekçesi şu : 

«Muvakkat madde 6831 sayılı Kanunun so
nuna ilâve edilmiştir. Muvakkat madde sona 
konduğuna göre, kendisinden önce gelen bir 
madde ile kendisine atıf yapılamaz» diyor. Ya
ni kanun tekniği bakımından doğru değildir, 
haşivdir diyor ve muvakkat 1 nci madde bu 
maddeyi de kapsar diyor. 

Bakın Senatonun değiştirge gerekçesini oku
yorum : 

«Maddenin 4 ncü fıkrasını teşkil edip, geçi
ci 1 nci maddeye atıfta bulunan hüküm, kanun 
tekniği yönünden tartışılmış ve daimî bir mad
dede kendisinden sonra gelen bir geçici madde
ye atıfta bulunmanın kanun tekniğine • uygun 
'düşmeyeceği, dühayıett bu fıkraya leıs/as düzenle
menin olağan olması nedenleriyle madde met
ninden çıkarılması uygun görülmüştür» diyor. 
Yani bunu bir nevi haşiv addediyor. Arkadaşla
rımızın sırf bu çıkan fıkra üzerinde durması 
doğru değildir ve aynı zamanda buradaki çık
ma ile kanunun, Anayasanın 131 nci madde
sinde yaptığımız tarife de katiyen bir hilafı 
yoktur, aynen alınmıştır. 

Saniyen; muvakkat 1 nci ^maddede müzake
resi gelecek orada da değişiklik yapılmıştır. 
Senatonun yapmış olduğu değişikliği benimse
me kanun tekniği bakımından da uygundur, 
aynen kabulünde fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 

| BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adma 
Sayın Dağdaş, buyurunuz. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Çok muhterem arkadaşlarım; 

I 'Öyle zannediyorum ki, ormanı sevmeyen, or
manın varlığına inanmayan, ilmin ve ekono
minin emrettiği orman sahalarının gelişmesini 
istemeyen, şu Yüce Parlâmentonun çatısı altın
da tek fert yoktur. Mümkün değildir. Mühim 
olan, o ormanı yaşatma. Mühim olan, o orman
dan 2 - 3 metreküb etaya gitme. Mühim olan 
ormanın taşını kayasını .millete seyrettirmeme. 
Mühim olan bu. 20 milyon hektar ormanın ola
cak, içinde 5 milyon hektarın meşcere taşıya-

J ea'k ve 5 milyon metreküb kesimle iktifa ede
ceksin. 

Ormana kimdir düşman? Geliniz, ilmin, eko
nominin emrettiği hududun içine girelim. Tarif 
getiriyoruz. Noksanı olabilir. Ne dedik, dünya
nın her tarafında olduğu gibi geliniz gros saha 
envanterine gidelim. Ozara'da bunu diyor, baş
ka bir şey demiyor. Revir amenejmanma gitme, 
gros saha envanterine gidelim. Geliniz kartog
rafik haritalarını yapalım. Ekonominin emret
tiği toprak sınıflarının üstünde boşu da varsa 
ormanın emrine verelim. Bunun aksini hiç kim
se iddia edemez. 

Ama biz ne diyoruz? Biz şunu diyoruz; bu 
gayet kısadır: Anayasaya bir tarif getirdiniz, 
bu tarifin bence noksan tarafları vardır, ama 
inandım, şuna inandım eski bir mesul arkadaş 
olarak: Orman mühendislerinin hakikaten bir 
statükocu 'olmadıklarını yakinen biliyoruz. 
Her türlü teknik çalışmaya, ekonomik çalışma
ya büyük ölçüde yöneldiklerine de inanıyor
dum. Bu tarifin içerisinde, bu yeni getirilen 
Anayasa değişikliği içinde değerli orman mü
hendisi arkadaşlarımın ve bu hususta büyük 
ihtisas sahibi olan profesörlerimizin, hocalarımı
zın bu kanunun ışığı altında, büyük saha en
vanterini de dikkate almak suretiyle fennen ve 
ilmen orman niteliğini yitirmiş sahaların, haki
katen ekonomik yönden, arazi, su muhafazası 
yönünden başka çeşit bitkilerin üretimine tah
sis edilmesi icabeden yerlerin de daha çok re
fah, daha çok istihsal, daha çok köylüye istih
dam gücü yaratan ve bu sayede de dinamik or
manın gelişmesinde, yeni orman sahalarının 
ağaçlandırılmasında, gelişmesinde imkânlar sağ-

I lanır. Bu bir vakıa.. 
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ilimdi bunu, hakikaten «lOrmanm içine el 
uzatılıyor» şeklinde konuşulanları kınamak ben
ce yersizlir. Senato gayet hissî olarak bu tasa
rıyı, - ben kanaatimi 'Söylüyorum, onların fikir
lerine hürmetim vardır - müzakere etmiştir. 
Hissidir bu. Eğer ilim varsa, eğer teknik varsa, 
<eğer ekonomik değerlendirme varsa Meclisin 
aldığı karar doğrudur. Meclisten çıkan karar 
doğru karardır, öok doğru, çok isabetli bir ka
rardır. Meclisin kararının üzerinde İsrar edi
niz, bu 300 000 - 400 000 vatan evladını, orman 
çiftçiismi, orman müstahsilini mühendisle barış
tıralım, profesörle barıştıralım. El ele verelim 
ve artık bu davalardan dolayı hakikaten düş
man kamplarından kurtaralım. 

Tekrar ediyorum, bu bir geçiş dönemidir; 
dalıa güzeli, daha iyisi, daha ilmîsi de elbet
te ki, değerli orman mühendisleri arkadaşları
mız ve hocalarımız vasitasıyle Yüce Meclise, za
man ölçüsü içinde yeni kanun teklifleriyle ge
lecektir. Hem milletin le'hinde olanı ile, hem de 
ormanın lehinde olanıyle. Geliniz eski metin 
üzerinde ittifak edelim ve Meclisten giden met
ni müdafaa edelim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
•BAŞKAN — Adalet Partisi Gruibu adına 

(Sayın İhsan Ataöv. 
iSABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, kifayet takriri var. 

BAŞKAN — Beşinciye söz veriyoruz efen
dim. 

$ABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, altıncı oldu.. (A. P. sıralarından, «al
tıncı oldu» sesleri). 

BAŞKAN — Bir dakika, müsaade edin sa
yalım efendim. Beşiinci bitirdi zannedersem al
tıncı İhsan AtaoVdür efendim. 

Hükümet söz istedi. («Mehmet Kazova'nm 
konuşması ne oldu» sesleri) Efendim, Mehmet 
Kazova'nınki şahsı adına olduğu için grupların 
arkasına düştü. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Grup adına 
beş defa çıktılar, aynı şeyi söylediler. Bizim 
de bir bildiğimiz var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet. 

ORMAN BAKANI İSA BİNGÖL (C. Sena
tosu Muş Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

I Yüce huzurunuzda ilk defa hi'tabetmek üze
re bulunduğum şu anda hepinizi en derin hür
metlerimle selâmlayarak sözlerime başlamak 
isterimi. 

Ben, zamanın değerini takdir ederek kısa
ca konuyu tatbikatçı görüşü ile arz edecek ve 
değerli, fikirler serdeden muhterem milletvekil
lerine, ifadelerinden anladığımızı cevaplamaya 
gayret edeceğim. 

Değiştirdlmie'k istenen 2, no'i /maddemin son
dan üçüncü fıkrası; tekrar okumama izninizi 
istirham ederek okuyacağım, geçici 1 nci mad
deye göre, «Bildirilecek gerekçeli mütalâalarda 

I bu maddede yazılı hükümleri uygulamaya Or-
J man Bakanlığı yetkilidir.» Orman Bakanlığı 

muvakkat 1 nci madde olarak tetkiki, etüdü ve 
mütalâa bildirilmesi istenen konular için ya 
hukukî yönden veya cezai yönde rüyet edilmek-

I te bulunan bir dava konusu vesilesiyle Orman 
Bakanlığından bu yerlin orman olup olmadığı 
sorulmaktadır. Bu hadiseye münhasır olarak 
gerekçeli mütalâa bildirilir.se bu hadiseye mün
hasır olarak kalır. Ancak; ilk Hükümet tasa-
rısılnlda, . orayı ila aynen okumak lîstiyorum 
«Geçici 1 nci madeye göre yapılacak belirtme
lerde bu maddede yazılı .hükümleri uygulama
ya Orman Bakanlığı yetkilidir.» Dikkat nazarı
nızı çekmek istediğim husus bu. Birisinde ge
rekçeli mütalâa, ikincisinde bir belirtme. 

Şimdi, belirtme olunca daha ileriki mad
delerde, Yüce Heyetinizin malûmu olduğu üze
re kadastro ekiplerinin saha olarak tespitleri
ni müteakip, kadastro komisyonunun tespiti 
bir itiraz konusu olacak, kazai mercie intikal 
edecek, fakat kadastro komisyonunun yaptığı 
[bir belirtme olacaktır. Sınırı tespit eden bir 

I 'belirtme olacaktır. 

Buna müteradif olarak muvakkat yani ge
çici 1 nci maddede de Orman Bakanlığı bir be
lirtme yaptığı takdirde bu belirtmeyi uygula
maya Orman Bakanlığı yetkilidir, bir mâna ve 
blilr gerçek ilfıade 'eder. Ancak, 'beilir'tıme olma
dığı takdirde bir gerekçeli mütalâa bildirmek
tedir ve bu gerekçeli mütalâayı mahkeme dik
kat nazarına alacak veya almayacaktır. Bu 
takdirde uygulama gibi bir tatbikatın tahak
kuku mümkün olabilir-. Şimdi buradaki ifade 
belirtme konusunun dışında mütalâa edilince 

j sadece bir bedaheti ifade şeklinde kalır, bir 
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icra, bir emir telâkkisi mümlkün olamaz. Bizim 
tatbikatçı olarak görüş ve kanaatimiz budur. 
Tasarıdaki teklifimizde belirtme mevzubahsol-
duğu için bu madde konmuştur. Ama, belirtme 
Millet Meclisinde metinden çıkarıldığı için bu 
maddenin artık oraya ilâvesi biraz Cumhuri
yet Senatosu Komisyonunda ve Heyeti Umumi
yetinde zait mütalâa kanaati ile metinden çıka
rılmıştır. 

CBu konu- hakkındaki kısaca arzımız ıbu. 
(Sayın Dağdaş bir tarif konusu üzerinde dur

dular ve zannediyorum çok değerli arkadaşla
rım hatırlarlar, 4 sene bir tarif konusunun de
ğerlendirmesine Yüce Meclisler ve komisyonlar 
uğraştı; ama bir neticeye varmak imkânı olma
dı, Anayasanın kesin 131 nci maddesi karşı
sında. Dolayısiyle bunu 1 nci maddenin deği
şikliği yerine, 2 nci maddede halk ile idarenin 
tasarruflarını, birbiriyle münasebetlerini berta
raf edebilecek hüküm taşıdığı için ve bir beda-
hati sadece tekrardan ibaret mütalâa edildiği 
İÇİTL geçici 1 nci maddeye atıf yapan bu fıkra
nın kaldırılması görüşündeyiz. 

Komisyonun mahalline gitmeden de, Orman 
idaresinin resen bu ihtilafları bu maddede hük
müne göre tahakkuk ettireceği ifadesi de hü
küm kazanamaz. Komisyon gitmedikçe, komis
yon bu hukukî tasarrufunu kullanmadıkça or
man idaresi taraf olarak tahakkuk ettirmek 
imkânına sahiıbolamayacaktır. 

Yine Sayın Dağdaş'm ifade ettiği ıbir nok
taya temas ederek sözlerimi bitirmek istiyo
rum. 20 milyon hektardan 5 milyon metreküp 
kesilecelk diye işaret buyurdular. Doğrudur; 
fakat hani nereye gidebiliyoruz ? Kaç senedir 
kaç kilometre yol yaptık da bütün (bunları 
alıp getirebildik ? Gönül istiyor ki, bütün me
kanik tedbirler ve imkânlarla yurdun orman 
servetinin en ücra, en uzak yerlerine ka
dar gidebilme ve entansif çalışabilme imkân
ları bulunsun. O takdirde de Yüce Meclisin fi
kirlerine aynen uymak mümkündür, ki 'köylü 
o zaman ormana tasallut etmeyecek ve kendi
sine iş bulabilme imkânı bulunduğu için taban
da kalkmabilme imkânı olacaktır. Ancak hangi 
uzun süre bu konunun değerlendirilmesi her
halde kendilerinin de yetkili bulunduğu zaman
da da tahakkuk etmemiştir. Gerçekler de bu
dur. Değerlendirme gayretine biz de kendileri 
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I Ikadar veyahut mümkün olabildiği kadar katıl
mak istiyoruz. Onun için bu konuda bir hissî 
sebebin esası olmamalıdır. Senatoda bu konu 
bir hissi sebebe müsteniden beyan edilmemiş
tir. Onun için kendilerinin bu kanatine iştirak 
etmediğimi ve Senatoda kabul edilmiş metnin 
fikrinize ve reyinize mazhar olmasını diliyor, 

I saygılar sunuyorum. 

'BAŞKAN — Son söz Sayın İhsan Ataöv'ün, 
buyurunuz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Şu ana kadar konu
şan arkadaşlarımızdan bir kısmı bu tasarının 
şu anda Meclis huzuruna gelmiş ve tümü üze
rinde müzakere yapılıyormuş gibi bir tavrın 
içerisine girdiler. Falan âlim, filân bilmem bil
ginden bahsederek bunun burada uzun boylu 
felsefesini yaptılar. Halbuki bu kanun Meclisi
mizde enine boyuna aylarca tartışıldı, önerge
ler verildi, uğraşıldı, bir şelkle sokularak Sena
to'ya gönderildi. Şimdi Senato 2 nci maddede 
bir fıkrayı çıkarmış. Burada müzakere edece
ğimiz şey çıkan fıkranın Meclis metninde kal
ması mı, ormanlarımız ve orman köylümüz için 
faydalıdır? Yoksa Senato'da yapılan değişik
likte olduğu gibi o fıkra olmadan maddenin 
tatbiki mi ormanlarımız ve ormanda yaşayan 
insanlar için faydalıdır? Bunun tartışmasını ya
pacağız. Bunun dışında ormanın tarifi, felse-

I fesi, orman sevgisi, falan filân; yani burada bir 
ağaç gibi değil, veyahutta ağacı insana tercih 
eden bir zihniyetle değil, burada memleketin 
(gerçeklerinin en iyi şekilde nasıl dile gelece-' 

I ğini, bu 2 maddeyi karşılaştırarak hükme bağ-
I lamaik lâzım. 

Şimdi biz Adalet Partisi Meclis Grubu ola
rak diyoruz ki, Meclisimizden geçen maddede 
iSenatonun çıkarmış olduğu fıkra yerinde kal
malıdır. Bunun yerinde kalmasının sağlayacağı 
fayda şudur. Orman ve ormancıyı bir suplesin 

. içerisinde tutuyor. Ormancı orman konusundaki 
hareketlerinde, yeni alacağı tedbirlerde yeni 
'getireceği usullerde seyyal oluyor, zaman bulu
yor, imkân buluyor. Halbuki bu madde çıkar
sa burada bir katılık, bir kalıplaşma vardır. 
Orman kadastroları 10 senede tamamlanacak. 
10 senede Türkiye'nin orman kadastrosunu ta
mamlayacak ben kimseyi göremiyorum. Müm-

j kün değil bu. Bir de 10 senede tamamlansın; 
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10 sene müddetle orman köylüsünü şu. kanun 
getirdiği nimetlere rağmen veya 10 sene, 2 se
ne 3 sene sonra kavuşacağı nimetlere rağmen 
şimdiden ezmenin imkânı ortadan kalkacak. 
Madde burada olduğu takdirde vatandaş mah
kemeye müraeat edecek, mahkeme bunu nazara 
alarak belki şöyle diyecek: Orman kadastrosu 
(bitinceye kadar !bu dâvalar müracaata bırakıl
mıştır. Vatandaş ıstırabın içerisinde olmaya
cak. Veyahut'ta idare diyecek ki, orman kadast
rosu bitmemiştir, vatandaşı böyle bir ezginin 
altında tutmayalım, biz şöyle imkânlar sağla
dık diyecek. Yani, orman Bakanlığına yetkiler 
veren, Orman Bakanlığına imkânlar sağlayan 
(bir ıfıkranın çıkarılması orman köylüsünün aley
hine olur, ormanın aleyhine olur ve bizim bu 
kanunu getirirken 2 nci maddede ortaya koydu
ğumuz anaprensiplerin aleyhine olur. 

ıŞimdi deniyor ki, sayın Geçici Komisyon 
Başkanı arkadaşım tarafından, kendisinden son
ra gelen bir maddeye atıf yapılmıştır. Komis
yon Başkanı arkadaşım Senatonun gerekçesini 
okuyor. Arkadaşlar bizimde gerekçemiz var. 
Meclis olarak biz de, bir meselenin üstünde irade 
tecelli ettirdik. Bizim gerekçemiz zayıf mı idi? 
Biz gerekçemizi ondan evvelki madde üzerine 
'koymadık. Biz gerekçemizde ormanı sevdir
mek, or'maın koylusunla, onmanda yaş'ayıanlıara or
manı sevdirmeyi esas aldık. Ormanı korumak 
için bütün bunların muhassalâsmı aldık. 

Şimdi ben, Sayın Bakanın, Senatodaki mad
de ve geçici 1 nci madde üzerindeki «belirtme» 
konusunu erken savunduğu kanaatindeyim. Ba
kalım, 1 nci geçici madde gelecek; Komisyonu
muz ona katılmamış zaten, uymamış. Orada be
lirtme mi olacak, mütalâa mı olacak? Ben zan
nediyorum ki, komisyonumuz, Yüce Meclisin 
daha önceki savunmasını yaptığı fikri tekrar 
benimsemiştir. Geçici 1 nci maddede «belirt
meyi» değil, mütalâayı zannediyorum Komis
yonumuz kabul edecek ve o zaman bu madde 
ile onun arasındaki tesanüt de, bağlantı da sağ
lanmış olacak. 

ûBu bakımdan, sevgili arkadaşlarım, geliniz 
Meclisin kabul ettiği metni aynen kabul edelim 
ve bu işi halkımız, ormancımız ve Orman Ba
kanlığımızın lehine bir neticeye başlamış ola
lım. 

Adalet Partisi, Millet Meclisinin görüşünü 
destekleyecek ve o yönde oylarını kullanacak
tır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo

rum! : 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Kifayetin 

aleyhinde söz istiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
'Müzakeresi yapılan kanun maddesi vuzuha 

kavuşmuştur, kifayetinin gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sakarya 
Güngör Hun 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Kazova, 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Kifayet önergesini kabul eden

ler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

Komisyonun benimseme hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Millet 
iMeclisinmki oylanmadı. 

BAŞKAN — Millet Meclisiniuki oylanmaz, 
Ibinnetice madde Karma Komisyona gönderile
cektir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNOİ Î1ASIL 

I 

Devlet Ormanları 
Orman Kadastrosu 

Madde 7. — Devlet ormanlarının kadastro
su ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulu
nan her çeşit taşınmaz malların ve diğer orman
ların Devlet ormanları ile müşterek sınırlarının 
tayin ve tespiti orman kadastro komisyonları 
tarafından yapılır. 

Orman kadastro komisyonları; Orman Ba
kanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde 
çalışmış ve bu bakanlıkta veya bağlı ilgili ku
ruluşlarında en az on yıl hizmet görmüş bir 
orman yüksek mühendisinin başkanlığında; hâ
kim veya avukatlık stajını yapmış veya hukuk 
fakültesi mezunu bir hukukçu üye, bir orman 
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yüksek mühendisi veya orman mühendis muavi
ni veya en az on yıl (hizmet görmüş orman tek
nikeri üye, bir ziraat yüksek mühendisi veya 
on yıl hizmet görmüş ziraat teknisyeni üye ile 
orman kadastrosu yapılacak ilin daimî encüme
nince il 'genel meclisi üyeleri arasından seçile
cek Ibir iiye, mahallî ziraat odası (başkanı veya 
kurulndan bir üye, beldelerde belediye encüme
nince, köylerde köy ihtiyar kurulunca araların
dan seçilecek bir üyeden kurulur. 

Komisyon başkanının yokluğu halinde or
mancı üye başkana vekâlet eder. 

Komisyon emrine lüzumu kadar teknik ele
man ve memur verilir. 

Ayrıca, komisyon bünyesinde en az üç or
man kadastro ekibi bulunur. 

Orman kadastro .ekipleri; Orman Bakanlı
ğınca atanacak bir orman yüksek mühendisinin 
veya orman mühendis muavininin veya en az 
beş yıl hizmet görmüş bir orman teknikerinin 
başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi 
veya orman mühendis muvaini veya orman tek
nikeri ve mahallî ziraat teşkilâtınca (görevlen
dirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya zi
raat teknisyeni ile beldelerde belediye encüme
nince, köylerde köy ihtiyar kurulunca araların
dan seçilecek (bir üyeden kurulur. 

Komisyonlar veya bunlara bağlı orman ka
dastro ekipleri arazideki çalışmaları sırasında 
'beldelerde belediye encümenleri, köylerde ih
tiyar kurulları tarafından .seçilecek ibilirkişile-
rin Ibilgisindcn de faydalanırlar. 

Bunların gününde ve yerinde hazır bulun
maları halinde komisyon ve ekipleri lüzum gör
dükleri takdirde başka (bilirkişi seçebilir. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu 
sırasında Millî (Savunma Bakanlığınca bir tem
silci bulundurulabilir. 

BAŞKAN — Komisyonca 7 nci madde ay
nen benimsenmiştir. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın milletve
kili? 

Buyurun Sayın Uzuner. 
Yalnız benimseme ile ilgili lütfedin. Bütün 

metni ıgörüşmüyoruz; usulen böyle bir müzake
re içinde değiliz. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — (Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Elibetteki burada müzakere yapar iken, ara
daki farkların değerlendirilmesi, mukayesesi 
ıgerekir. Ancak, bunları gerekçeli olarak sun
mak zarureti de aşikârdır. 

Bendeniz, bu benimsemenin de karşısında 
olduğum için, iki cümle ile nedenini arz etmek 
üzere Yüksek Huzurunuzu işgal ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, komisyon teşkili hu
susunda Hükümet tasarısından tamamen sapıl
mıştır. Şöyleki; ibnen, bilim ve fen bakımından 
tespit yetkisine saihibolanlar ekalliyette kal
mış ; Hükümet tasarısındaki 5 kişilik komisyon, 
yapılan değişikliklerle 7 kişiye çıkarılmıştır. 
Bir yüksek orman mühendisinin başkanlığında, 
ziraatçı iiye, hukukçu üye asıl üyeler olarak igıö-
zükmektedir; bir orman mühendisi olup olma
yabilir de, 5 kişilik bir (heyet öngörülmüş; yani, 
komisyon karar alır iken, teknik elemanlar, bi
lim ve fen adamları çoğunlukta düşünülmüş idi; 
fakat, bu haliyle 7 kişilik komisyon teşkili ve 
teknik gücün ekseriyetten çıkarılıp ekalliyette 
bırakılması, tatbikatta fevkalâde büyük (güç
lükler, hatalar doğuracaktır, çıkarlar, menfaat
ler sağlayacaktır. Bunu şimdiden ıgören, tatbi
katta çalışmış bir arkadaşınız olarak, (iltifat 
ediniz, etmeyiniz) Ibu yüksek kürsüden değerli 
arkadaşlarıma ve aziz milletimize tarihe ibret 
vesikası olsun diye arz etmek istiyorum. 

Bu nedenle de bu benimsemenin karşısında 
olduğumu belirtmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde başka 
söz isteyen milletvekili? Yok. 

7 nci madde ile ilıgili komisyon benimseme
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Benimseme hususu kalbul .edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — İlân işleri tamamlanan belde ve 

köylerde, orman kadastro işleri 7 nci madde
nin 1 nci fıkrası esasları dairesinde, orman ka
dastro komisyonlarının ıgözetimi ve denetimi 
altında komisyon ıbaşkanlarmm görevlendirece
ği orman kadastro ekipleri tarafından yapılır. 

Kadastrosu yapılacak ormanların sınırları 
arazi üzerinde belli edilir, lıava fotoğraflarına 
işaretlenir veya ölçülür ve tutanakla tevsik 
edilir. 
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Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların iş
letme 'Şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, 
mülkiyet ve diğer aynî hakları, sınırda bulu
nan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin ve 
işgal edenlerin ad ve soyadını, gösterilen; ve
ya verilen bellgelcrin tarih ve numarası ve kı
saca niteliklerini, ilgililer tarafından yapılan 
itirazları kapsayacak (şekilde düzenlenir. 

Tutanaklar her 'belde veya köy için tutula
cak bir tutanak defterine yazılır. Orman ka
dastro ekip Ibaşkanı ve üyeler ile (bilirkişiler ta
rafından imza edilir. 

(Orman kadastro ekipleri en az üç üye ile ça
lışabilir. Oyların .eşitliği halinde başkanının ka
tıldığı taraf çoğunluğu kazanmış sayılır. 

Kadastro veya diğer 'ormancılık hizmetleri 
için lüzumlu hava fotoğraflarının .alımı Orman 
Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır. 

IFotoğrametrik ve yersel 'ölçme metotlarına 
ait uygulanacak teknik ıhususlar yönetmelikte 
belli edilir. 

iBu 'ormanların sınır noktaları 'saibit ta§ veya 
Ibeton kazıklarla tespit edilir. 

BAŞKAN — '9 ncu madde üzerinde söz is
teyen? Yok.. 

'9 ncu madde ile ilgili komisyonumuzun be
nimsemesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

9 ncu madde kesinleşmiştir. 
11 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 1.1. —• Orman kadastro ekiplerince 
düzenlenen tutanakların ve orman kadastro ko
misyonunca verilen kararların askı suretiyle 
ilânı ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmün
dedir. Ancak; ekiplerin sınırlama 'çalışmaları 
sırasında, sahibi, kanunî mümessili veya vekili 
thazır Ibulunmayan taşınmaz mallar Sınırlama 
tutanağında orman sınırları içinde (gösterilmiş 
ve Komisyon Başkanlığına da 30 (günlük süre 
içinde itiraz edilmemiş ise, !bu ıgibi taşınmaz 
malların (bilirkişi beyanına (göre tutanağa -adı 
yazılan ilgililerine malhkemeye müracaatla iti
raz dâvası açabilecekleri, Komisyon Başkanlı
ğınca telbligat kanununda (belirtilen esaslar da
hilinde tdbliğ olunur. 

Tutanak veya 'kararlarda adı 'geçmeyen ilgi
liler ile, ekiplerce düzenlenen tutanaklara Ko
misyon Başkanlığı nezdinde itirazda /bulunma
yanlar İlk askı tarihinden, itirazda (bulunanlar 

ikinci askı tarihinden, Telbligat Kanununa göre 
kendilerine tebligat yapılanlar tebliğ tarihin
den itibaren bir yıl içinde .görevli ve yetkili 
adliye mahkemelerine müracaatla itiraz edebi
lirler. Bu itirazlar her türlü harç ve resimden 
muaftır. Bu müddet içinde itiraz vukubulmaz 
ise komisyon kararı katileşir. 

İlân tutanaklarında ve tebliğ varakasında 
Ibu tutanak veya kararlara karşı ne suretle dâva 
açılacağı açıkça ıgösterilir. 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait 
ormanlar tapu dairelerince hiçjbir harç, vergi ve 
resim alınmaksızın Hazine adına tescil olunur. 

Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve 
diğer .işaretler Orman Genel Müdürlüğünce ko
runur ve ıgereken sahalar dikenli tel içine alı
nır. 

BAŞKAN — 'Sayın Reşit Ülker ve Sayın 
(Süleyman Mutlu'nun yazılı Söz istemleri var* 

ISaym Reşit Ülker? Yok. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 

Başkan, ıgrup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına konuşmak için Ibel-

ıgeniz <var mı efendim ? 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Başkanlı
ğa ıglönderdim efendim. 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Ömer Buyrukçu, buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA ÖMER BUYRUK
ÇU (Antalya) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım ; 

Millet Meclisimizde kabul edilen 11 nci mad
de ile, kanaatimce büyük sakıncalı fıkralar geç
ti. Şayet Millet Meclisimizce kabul edilen metin 
aynen kanunlaşır ise, kanaatim odur ki, Türki
ye'de değil 10 senede, 50 senede dahi ormanların 
kadastrosunu yapma imkânını elde edemeyiz. 

Burada sakıncalı gördüğüm fıkra şu: 11 nci 
maddeyi okuyorum ; 

«Madde 11. — Orman Kadastro ekiplerin
ce 'düzenlenen tutanaklar ve orman kadastro 
komisyonunca verilen kararlar Tebligat Kanu
nunda belirtilen esaslar dâhilinde ilgililere teb
liğ olunur. İlgililer tebliğ tarihinden bir yıl 
içinde görevli ve yetkili adliye mahkemelerine 
müracaatla itiraz edebilirler.» 

Şimdi, ilgililere tebliğ olunur cümlesini bu
rada eleştirelim. İlgili kimdir? Komisyon ve
ya ekip, burada tahdit işlemini yaparken, ka* 
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dastro işlemini yaparken, o arazi ile ilgili ne 
kadar şahıs varsa, bunları tespit edecek; bu şa
hısları memleketinde, yurdunda bulacak, bun
lara tebligat işlemlerini tahakkuk ettirecek ve 
ondan sonra kadastro işlemini tamamlamış ola
cak veyahutta ilâna ondan sonra sunacak. 

Bunu. Türkiye'de tahakkuk ettirmemiz müm
kün değildir. Almanya'da olan veyahutta Tür
kiye'nin neresinde olduğu belli olmayan bir şah
sın aylarca, yıllarca aranıp bulunması bir me
sele. Bu şekilde tebligat yapılmasının sakınca
ları ortada. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Uyacağız. 
uyacağız yeter. 

İPISAN.ATAÖV (Antalya) — Uyacağız iş
te, tamam. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Bu ba
kımdan, sayın arkadaşlarım, kadastronun... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfedin 
hatip konuşsun efendim, müsaade edin. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Türki
ye'de, orman kadastrosunun biran evvel bitmesi 
bakımından, Senatonun metnine uyulmasında 
faydalar mülâhaza ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım; hatırlayacaksınız bu 11 nci mad
dede bir önerge takdim ederek, orman kadastro 
tespitleri yapılırken, pek çok vatandaşımızın 
canının yandığını bunun için de önergemize il
tifat edilmesini rica ettik, bizler, kendi seçim 
bölgelerimizde bu hazin durumu gördük. Yani 
vatandaşın orada yapılan askıdan haberi olma
ması veyahut askıdakinin ne mânaya geldiğini 
anlamaması neticesinde, vatandaş ile orman ida
resinin bitmek tükenmek bilmeyen bir ihtilâfın 
içine girdiğini gördük. 

Şimdi, o gün de bu kürsüden ifade etmiştim, 
önerge veren bir arkadaşınız olarak; modern bir 
devlette, vatandaşa önem veren bir devlette, va
tandaşa tebligat yapılmaktan kaçınılmaz. 

Nitekim, vergi kanunlarında 1950 yılında ıs
lahat yapılırken, Almanya'dan gelen ve Türk 
üniversitelerinde kendilerinden ders okuduğu
muz büyük profesörler bu kanunu hazırlamış
lardı ve yapılan tebligatların arasında nasıl iti
raz edileceğini, nereye itiraz edileceğini vesa-
ireyi, yani vatandaşa kolaylık hususlarını, getir-

I misler idi. Bunu da misal olarak burada arz et
miştim. Evet Prof. Neumark'm hazırladığı ge
lir ve vergi usul kanunlarında bu esaslar ka
bul edilmişti. 

Şimdi, biz o günden bugüne çok daha ileri 
noktalara geldik. Seçim Kanunu Yüce Meclis
ten geçti. Seçim Kanununda, seçmen kütükleri 
ile ilgili hükümlerde; seçmen kartlarının, nüfu
su 10 OOO'den yukarı olan yerlerde, her vatanda
şın adresine posta ile iletilmesini Yüce Meclis 
kabul buyurdu. Bugün yapılacak tatbikat böy
le .olacaktır. Yani 21 Haziranda kütükler indi
rildikten sonra, seçmen kartları vatandaşların 
adresine gönderilecektir. 

Şimdi, burada getirilen esas da aynı esastır. 
Ne demişiz Millet Meclisinin kabul ettiği met
ninde ; «Orman kadastro ekiplerince düzenle
nen tutanaklar ve orman kadastro komisyonun
ca verilen kararlar Tebligat Kanununda belirti
len esaslar dâhilinde ilgililere tebliğ olunur.» 

Değerli arkadaşlarım, Türk Devleti, Türk 
halkının ihtilafsız, huzur içinde yaşaması için 
lâzımgelen ödeneği verecek güçtedir, vermiştir; 
Meclisimiz kabul etmiştir, vermiştir ve Türk va
tandaşı da kendisine kendi Devletinin, kendi 
hükümetlerinin iyi muamele yapmasını istemak-
tedir. Onun için Millet Meclisi metni; yerinde, 
halktan yana, halkın isteklerine uygun, geçmiş 
tecrübelerden ders alan mâkul, örnek teşkil ede
cek bir hüküm ihtiva etmektedir. 

Zaten, Senato metninin benimsenmemesini 
muhterem Komisyonumuzda bize tavsiye etmek
tedir. Bu, halktan yana olan hükmün, yani 
Millet Meclisi metninin benimsenmesini istirham 
ediyorum Yüce Meclisten. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu, buyu
run efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Millet Meclisince kabul edilen bir metin ile, 
Cumhuriyet Senatosundan gelen ve Komisyon
ca buraya getirilen metin arasında bir tercih 
durumumuz var. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisince 
kabul edilen 11 nci maddenin aynen kabul edil
mesi lâzımdır. Çünkü, orman köylüsü olup da, 

j mahkemede olmayan bir kişi olduğuna ben inan-
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mıyorum. Yani mahkemede olmayan bir orman 
köylüsü olduğuna inanmıyorum. 

Mahkeme, günlerce, yıllarca tebligat yapı
yor; cezada veriyor. Böyle bir kadastro için, 
bir defaya, iki defaya mahsus Tebligat Kanunu
na uyularak tebligat yapılmasını ve itiraz edile
cek hususların ne şekilde olacağı ve nereye iti
raz edileceğinin o tebligatta gösterilmesinden 
neden kaçmıyoruz? Alelacele, duvarlara bun
ların isimlerini asarak, ilân edip, belli bir müd
det içinde müracaat etmeyenlere, tamamen teb
ligatı görmüş ve kabul etmiş nazarı ile bakıyo
ruz. Bu olmaz. 

Aslında biz orman köylüsünü okutamamışız; 
ımektebi bile oraya götürenıemişiz. Onun için ben 
kısa konuşuyorum. Eeşit Ülker arkadaşımızın 
dediği gibi, Millet Meclisi metnini olduğu gibi 
kabul etmeliyiz. Bu şekilde hem Anayasanın 
eşitlik prensibine, hem de halkın ve köylümüzün 
haklarının kaybolmaması prensibine uymuş olu
ruz. 

Saygı ile arz ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
bir şeyi açıklayacağım, müsaade eder misiniz? 

»BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

11 nci maddede, Meclisimiz yalnız Tebligat 
Kanununu esas almış ve bir senelik müddet 
koymuş idi. Senato Umumî Heyeti, hem Tebli
gat Kanununu almış, hem de tespitte hazır bu
lunmayanlara, gene Tebligat Kanunu vasıtasıyle, 
tebligat çıkarıyor ve bu suretle de o vatandaş
ların hakkı kaybolmuyor. Hazır bulunmuş, ve
kâlet göndermiş veya mümessili gelmiş olanlar 
için yalnız askı ile iktifa ediliyor. Bulunmayan
lara ise, Tebligat Kanunu vasıtasıyle tebligat 
yapılıyor. Hiçbir hak sahibinin hakkı kaybol
muyor. 

Bu bakımdan Senatonun kabul ettiği metin 
maddeye daha açıklık getirmiştir. Benimsenme
sinde fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 

11 nci madde ile ilgili başka söz isteyen sa
yın milletvekili?.. Yok. 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve 
Komisyonumuzca benimsenen metni oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 11 
nci madde kabul edilerek kesinleşmiştir. 

Madde 1.2. — Orman Kadastro Komisyonu 
ve kadastro ekiplerinde bilfiil çalışan Başkan, 
üye ve teknik elemanlarına verilecek yan öde
melerde bütçe kanunları ile tespit edilen mik
tarların azamileri üzerinde ödeme yapılır. 

Orman Kadastro komisyonları ile kadastro 
ekipleri için lüzumlu taşıt araçları ve görevlile
rin kanunî yollukları ile her türlü giderler Or
man Genel Müdürlüğünce temin edilir. 

Orman kadastro işlerinin uygulanmasına 
ilişkin iş ve işlemler Orman Bakanlığınca Ka
nunun yayımından itibaren 3 ay içinde hazır
lanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir yö
netmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz is
teyen var mı?.. Yok. 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve ko
misyonumuzca benimsenen hususu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci 
madde kabul edilerek kesinleşmiştir. 

19 ncu maddenin, C. Senatosunca metinden 
çıkarılması hususunu Komisyonumuz benimse-
memiştir. Millet Meclisi metninin 19 ncu mad
desini okutuyorum. 

Madde 19. — Ormanlara her cins hayvan so
kulması yasaktır. Ancak; ormancılık tekniğinin 
imkân verdiği ve hayvanların otlatma suretiyle 
ormanlara zarar vermeyeceği tespit olunan sa
halarda, Devlet ormanlarına hayvan sokulup 
otlatılmasına izin verilebilir. 

BAŞKAN — C. G. P. Grubu adına Sayın Tos
yalı, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım ; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak biz, hem 
ormanların savunulmasını, hem de orman için
de ve civarında bulunan köylülerin kalkındırıl
masını (Anayasa doğrultusunda) isteyen bir 
parti olduğumuz için, 19 ncu maddenin Senato
ca çıkarılmasına taraftar değiliz. 

Çünkü, bunu kabul ettiğimiz takdirde, or
manları, tamamıyle mahvına sebebolacak şekil
de serbest bırakmış oluyoruz, demektir. 
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Anayasamız da, bütün milletimiz de orman
larımızın korunmasını, aynı zamanda orman 
köylüsünün kalkınmasını istemektedir. 

Partimiz de bu inançta olduğundan madde
nin çıkarılmasını istemiyoruz. 

Saygılarımızla arz ederiz. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa

yın Keskin, buyurun. 
A. P. GRUBU ADINA SABRI KESKİN 

(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; 

Bugünkü mevzuatımıza göre, Devlet orman
larına her cins hayvanın sokulması, yasaktır. 
Tasarının Millet Meclisinde müzakeresi sırasın
da bir kısım arkadaşlarla beraber, orman ida
resine bir insiyatif vermiştik, hatırlayacağınız 
üzere. 

«Ormancılık tekniğinin imkân verdiği ve 
hayvanların otlatılması suretiyle ormanlara za
rar vermeyeceği tespit olunan sahalarda...» Kim 
tespit edecek muhterem arkadaşlarım? Orman 
İdaresi tespit edecek. «Devlet ormanlarına hay
van sokulup otlatılmasına izin verilebilir.» hük
münü uzun müzakerelerden sonra Yüce Meclis 
kabul buyurmuştu. 

Muhterem arkadaşlarım, burada izin verme 
meselesi de, tamamen orman idaresinin tek ta
raflı iradesiyle ortaya çıkacaktır. 

Biz bu maddeyi kabul etmek suretiyle bir 
imkân getirdiğimize inanıyoruz. Bugün Devlet 
ormanlarına bitişik sahalarda bulunan köylerde, 
umumiyetle orman idaresi fevkalâde önemli te
lâkki ettiğimiz ağaçlandırma sahaları ihdas edip, 
muayyen yerleri tel örgüyle çevirmek suretiyle 
orman ıslahı yapmaktadır. Bu fevkalâde önem
lidir ve takdir etmemek mümkün değildir. 

Ancak, bu tel örgüler içerisine alınmış mu
ayyen sahalarda orman yetiştirilmesi yapılır
ken, eskiden köylünün, orman idaresinin, (Hat
tâ orman idaresi demek de belki bir ölçüde yan
lış olur, orman muhafaza memurlarının) müsa-
mahasıyle hayvan otlattıkları sahada, artık köy
lü, (Bura ağaçlandırmaya tabi tutulduğu için) 
hayvanını otlatamaz hale gelmektedir. Bu yüz
den de bilhassa orman köylüsünün bugün için
de bulunduğu müşkülât bütün arkadaşlarımın 
malûmudur. Henüz ahır hayvancılığı orman 
köylerimizde teessüs etmemiştir, fevkalâde sı
kıntıya düşmektedirler. 

îşte bu kabul edilen 19 ncu madde ile orman 
idaresine bir insiyatif verilmekte ve orman 
idaresini, teknik bakımdan Devlet ormanına 
zarar verimeyecek bir kısım sahaları, sadece 
orallaki orman muhafaza memurlarının müsa-
maTıasma imkân bırakmadan, idare olarak, köy
lünün hayvanının oraya girmesine izin vere
bilme salahiyeti teçhiz elfcmiş olmaktayız. 

Çclk 'münakaşa edilen bir meseledir. Muh
terem arkadaşlarım, orman köylüsünün ıstı
raplarını hepimiz yakından bilirsiniz. Bugün 
çok çeşitli hâdiselerle karşı karşıya kalıyo
ruz. Bâzı köylerimizde, üzülerek ifade edeyim, 
şahsî ımie'seıMıe'rila, (hattâ bıir orman muhafaza 
mamuru ile köylünün gereğince alâkadar ol
maması giıb'İ basit sebeplerle dahi, ormana hay
van soktun, burası orman idi, gj'bi birtakım 
meselelerin) mahkemelere intikâline dahi mün
cer olmaktadır. 

Meseleyi, orman muhafaza memurlarının 
takdirinden alıyoruz. Eğer ormana zarar ver
meyecekse, teknik bakımdan bu işler müsait
se, orman köylüsüne bir imkân sağlaması için 
idareye bir insiyatif veriyoruz. 

Senato, maalesef bizce belli olmayan birta
kım gerçeklerle, iltifat edem<eye'ceğimiiiz birta
kım gerçeklerle, bu 19 ncu maddeyi kanun 
mefeıinden çıkarmış. Ancak, şükranla kayde
delim, Geçici Komisyonumuz bu 19 ncu madde
yi, Millet Mecliıs'indekl metni aynen muhafa
za etmiştir. 

Adalelt Partisi Grubu 19 ncu maddenin mu
hafazaca istikâmetinde oy verecektir. 

(Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKJAİN — G. H. P. Grubu adına Sayın 

Buyrukçu, buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA ÖMER BUYRUK
ÇU (Antalya) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım ; 

19 ncu maddemin Mliılleit Meclisimizde kabul 
edildiği şekilde, aynen kabul edilmesinde, yani 
Senatonun maddeyi metinden çıkarmış olma
sının aksine olarak, Meclisimizin kalbul etti
ği şekilde aynen kabulünde ben büyük fay
dalar mülâhaza etmekteyim. 

Şimdi görünüm şöyle arkadaşlarım; zan
nediliyor ki, bu madde ihdas edildiği takdir
de, bu madde kanunlaştığı takdirde, ormanla
rımız sanki tamaımiyle hayvan otlatılmasına 
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açılacak. Böyle bir durum yok arkadaşlarım. 
Bugün yürürlükte olan 19 neu maddede; '«Or
manlara her türlü 'hayvan sokulması yasak
tı;'.;» denilmektedir; ama bu madde tedvin edil
diği günden bu yana, ormanlarımızdan bir gün 
dahi hayvanlar çıkmamış, tamaımiyle orman
larımızın. ilerisinde kaim ıştır. Zaten orman. 
köylüsü de tamamiyle ormanların içerisinde 
bulunmaktadır. Orman köylüsünün hayvan 
ahırdan çıktığı zaman, hemen formana girmek
tedir. Tatbikat bu durııımdadır, mevzuat ise 
ormanlara hayvan sokulmayacağını âmirdir. 
Bıiz istedik ki, tafb-kat ile mevzuatı bağdaş
tı ralım. 

Ben bir tatbikatçı olarak şu iddiadayım ki, 
ormanlarımızın her yerinde hayvan otlatıl
ması zannedildiği kadar zararlı değildi'r; za
rarlı» olmadığı yerler vardır. Meselâ 100 yası
na gelmiş 20 metre, 30 metre boy almış bir ko
ru ormanı içerisinde otlayan keçi hu onma
na ne zarar yapabilir arkadaşlarım? Yine ör
neğin.; bugün geiLçlcştirilmesi'ni istemediği
miz orman sahalarını parselleyerek bir kışını 
w aha yi genci eştirmeye ayırmışız, bir kıısım sa
hayı da, ilerideki on yıllara bölmek suretiyle 
.geneleştiri;üz di'y'e ayırmışız oralarda, ileride
ki on yıllarda gençleştireceğimiz sahalarda 
'hayvanların otlatılmasında ne zarar olabilir? 
Biz, şayet bu şekilde bir madde tedvin etme
yecek olursak, ne olacak? Orman köylüsünün 
ormanda hayvan ot 1 atabilmesi1, orman muha
faza »memurunun veyahutta ilgili memurun in-
siyatifi'ne, keyfine kalacaktır. Ben orman mü
hendisi olarak, uzun seneler tatbikatçı olarak 
bunun üzüntüsünü çektim. Kanunda, «Her tür
lü hayvan otlatılması yasak/tur..» denildiği (hal
de, banlım, gözümün önünde bütün memleketin 
hayvanları o ti adı; ben de hiöbir şey yapama
dım. Bunun üzüntüsünü çektim. Yani mevzu
atı tatbik edemedim üzüntüsünü çektim. Bu 
bakımdan ormancıyı da üzüntüden vareste 
kılmamız icabeler. Kanunum maddesinde be-
lirtlildiği gibi, «Orman tekniğinin imkân ver
diği yerlerde» tâbirini koymak suretiyle bu
nu temin edebiliriz. Orman İdaresi de nereler
de hayvan, çıtlatılması zararlı ise, oraları tef
rik etmek suretiyle, diğer sahalarda hayvan 
otlatılmasına izin verebilin*. Hattâ şunu da dü
şünebiliriz: Farzeıdelim ki, bir orman bütün-

14 . 6 . 1973 O : 1 

I lüğünün her noktasında hayvanı otlatılması 
maJhzurhıdur; evet, Bütün buralarda hayvan 
otlatılın asını yasak edelbitir; bunu ilân ede
bilir, belli edebilir. Ama, onman tekniği yö
nünden muayyen yerlerde hayvanı otlatılma
sında büyük zarar mevzuubaihis değilse, buna da 
kanun çerçevem. dahilinde .müsamaha ve -müsa
ade etmelidir. 

Sayın arkadaşlarını, şunu söylemek isterim 
ki, ben şahsien bugünkü şekliyle iptidaî -hay
vancılığı: tasvi'bcdem bir insan değilim. Bu ip
tidaî hayvancılıkla orman köylüsünün kalkın
dırılması mümkün değildir; ama. orman köylü
sünün (Büyük zarureti karşısında), geçiminin, 
günlük nafakasının bir kısmım hayvan besle
melinden temin etmesi, karşısında, kanunu tat
bikata uydurmak suretiyle şimdilik, hile olmaz
sa modern hayvancılığa geçene kadar, orman 
köylüsü kendiliğinden iptidaî hayvancılığı bı
rakana kadar, bu maddeden istifade etmek su
retiyle ormanlarda hayvan otlatılmasına izin 
verilmelidir. 

Maddenin, Millet Meclisimizden geçtiği şe
kilde kabulünde yarar görüyorum. Oylarını
zın 1)U şekilde izharını saygı ile arz ederdim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bağdaş, Demiokratik 
Parti Grupu adına, buyurun efendim. 

iSöz sırasını tekrar arz ediyorum; Bağdaş' 
tan sonra Sayın Ahmet Bııldanlı, Sayın İhsan. 
Ataöv, Sayın Reşit Ülker, Sayın Süleyman Mut
lu, Sayın Uzuner, Sayın Memdulı Bkşi. 

Buyurun Sayın Bağdaş. 

1). P. (1RUPÜ ADINA BAHRİ DAfiDAŞ 
(Konya) —• Çok muhterem .milletvekilleri, Yü
ce Meclisiniz fevkalâde yerinde bir madde 
tedvin etmiş ve Senatoya göndermişti. Senato 
yine fartı hassasiyetten dolayı, «Ormanı kur
tarıyorum» gayreti içerisinde, bu maddeyii çı
karmış. Benhıı, demin Sayın Bakanın da bura
da buyurdukları gilbi, Senatoya karşı bir hu
sumetim yoktur. Fikirdir, Yüce Senatonun fi
kirlerine hürmetim vardır, kararlarına hürme
tim vardır; ama bizim de fikir 1erimiz vardır. 
Ben bunu demek istedim. Yani hissî tarafını 
belirtmek istedim, «.Biraz fazla orman sevgi
sinden geliyor.» bu; ama o fazla orman sevgili
dir ki, işte bizim ormanlarıimızı öldürdü ve 

I ormanlar gelişmiyor. Onu, hakikaten halkla 

34 — 
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bİL* arada mütalâa edeceğiz, hattâ halkı or- I 
imanım üstünde göreceğiz. Hıa'ttâsı yok, bu .böy
ledir. I 

Şiımdi şunu arz edeyim. Masal olarak şöy- I 
Je 'Söyleyeyim; Devlet ordusıız ola'maz, müm
kün değil. Ama ordu hazertle hiçbir şey yap- I 
mıyor harbetımiiyor'kİL Harbetmiyor, ama biz I 
orduyu besliyoruz. Şimdi biz orduyu besledi
ğimize göre, muayyen kapasitesinden de islti- I 
fade etmek isteyeceğiz. On sene 20 sene hiçbir 
şey yapmaz; ama Allah korusun, bir hücumda I 
(İster iç düşman, ister dış düşmanda) geliyor, 
kendisi 50 milyon defa ödüyor, 100 milyon de- I 
fa ödüyor. I 

Araştırma da böyledir. Parayı verirsıhıâz, I 
verirsiniz, «Hiçbir şey çıkmıyor» deminiz; ama I 
bir gün bakamsınız ki, bir şey icat edilıiyor, 100 I 
senedir ve ildiğimiz masrafı, bir senetle ödüyor. 
Bunlardan bir şey esirgenmeyecek. Onman da I 
öyledir. Bunu böylece tespit etltıiikten . sonra, I 
arazi değerlendirmesine geliyorum. I 

«Hayvancılığı geliştireceğiz» diyoruz. «Tür- I 
kiye'nin nüfusu 80 milyona gidiyor» diyoruz. I 
Şchirleşiyoruz. Şebirleriımiz 3, 4, 5 milyona doğ- I 
ııı gidiyor. Şehre sütü, eti götürmedin ini, ve- I 
reni başlar, vereni.. Şehirciliğin bir öneimli 
yanı da 'burada. Bunu götüreceksin. Süt ve et, 
istihsali çoik pahalı olan maddelerdir. Bunu 
belki yüz defa tekrar ettim. Yine de tekrar 
ediyorum, çoik pahalıdır. Orta Avrupa şart- I 
kırında, bin kilogramlık bir besin kalorisi- I 
ni nebatî menşeden aldığıimız zaman, altı idö-
nüme ihtiyaç vardır, diyorum. Aynı şeyi hay
vani menşeden aldığımız zaman 85 dönüme ih- I 
tiyac vardır. Görüyorsunuz ya, sütle etin ınua- I 
•dili olan bitkisiel besin 'maddesini elde etmek 
için, birinde 6 dönüme öbüründe 35 «dönüme ih- I 
tiyaç var. 

Şimdi 'bir yerdeki or/manınızı entegre bir 
düzen içinde geliştirmedıiniz mi, onun içinde
ki insanları refaha götürtneniize imkân yok
tur. Mümkün değildir. Ama, bunu da, bir litre 
süt veren keçi ile, senede alt'nııiş litre süt ve
ren 'koyunla, senede 300 litre süt veren inek
le kalkındıracağım dersen, bu da mümkün de- I 
ğildir Eğer orman köylüsünü müstahsil yap- I 
mak istiyorsak, bütün medenî âlemde olduğu I 
gibi bizde de böyle olacaktır. Bir İsviçre siyah I 
ırkı, Alp meraları kadar, İsviçre orman poli- I 
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tiikasmın bir neticesidir. Bu bir vaikıa.. 700 
^kiloluk 800 kiloluk bir Tokunburg keçisi, İs
viçre Ideiki Tokunburg yapraklı ağacın ne-tiee-
sidir. Bu da bir vakıa. Şimdi İsviçre'deki To
kunburg 'dâiri keçi Orta Avrupa'nın bütün do
ğumevlerinin sütünü telinin ediyor. Kurmuş 
pastörize cihazlarını... Bu bir vakıa.. Arkadaşım 
veterinerdir, her halde takibe tın iş tdr, bilir. Bu 
bir vakıa. 

Yine İsviçre peynirciliğinin büyük ağırlığını, 
Alp meraları kadar, orman içinden alınan, ara 
ziratiyle yapılan yem bitkileri üretimi teşkil 
eder. Evet, anlıyorum, öyle sahalar vardır ki, 
artık onun arasında yem bitkisi üretmek müm
kün değildir; ama öyle sabalar ila vardır .ki, 
(Şimdi 4 ııcü maddeye geldiğimiz zaman ko
nuşacağız) bumun değerienJdirilınesi hem orma
nın bütünlüğünü bozmuyor, hem de büyüyen 
şehirlerimize en temiz sütü getiriyor, en temiz 
siMi. Bu bir vakıa; en bol ve en ucuz sütü ge
tiriyor. 

iŞi'mdi, ormanı biz orada ordu gibi tutuyo
ruz, muhafazamızdır, bizim muhafazamızdır. 
Onu değerlendirmede en büyük faktörlerden 
birisi 'budur. Hayvancıılık politikasının başın
da da orman köyleri geliyor. Yüksek verimli 
hayvan ırklarını, 'biz onman iliç'i ve civarına doğ
ru itmediğimiz müddetçe de, yüksek verimli 
hayvanların Türkiye'de üretimini, Türkiye'de 
idamesini, gelişmesini ve çoğalmasını sağla
mamız mümkün değildir. Orman, hayvancıhik 
yönünden büyük potansiyeldir. Yüce Meclisi
miz, yine biraz burada fazla hassasiyet gös
termiştir; Jİleride öyle zannediyorum ki, değer
li orman müheııdisleriımıiz, ıbuna aıit yönetme-
M'kleri hazırladıkları zaman, orman içi yük
sek verimli hayvanların süt 'istihsali yönün
den, et îsltıühsalii yönünden (büyük ölçüde yurt 
ekonomisine katkısını sağlamak için tedbir
ler getirecekle rdir. Buna da linanmııyorum; 
ama burada konulan madde biraz hafife git
miştir. Biraz daha aırecburiy^t hissettirecek şe
kilde bir yükümlülük vermek 'ic ab ediyordu. 
Biraz hafiftir; ama şimdilik buna da razıyım 
ben, şimdili'k buna da razıyım. İleride, inşallah 
bu dalha güzel bir şekilde ıtedivin edilir. 

Yüce Meclisin, bu 19 ncu maddeyi, Meclisi-
mizım tedvin ettiği ş-ekilde kabullenmesini arz 
ve teklif ediyorum. 

Teşe|kkür ederim, 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkam, grup adına. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bende grup 
adına Sayın Balkan. 

BAŞKAN —• 'Sayın Tosyalı, grup belgeniz 
var im? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Var 
efendim, ben âzasıyım. 

BAŞKAN — Pelki efendim, grup adına bu
yurunuz'. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) —• Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşları/m; 

Kaimi ettiğimiz Toprak Reformu Kanunu 
geregVJnce de, köylünün, içinde bulunduğu kö
ye hapsedilmesini değil, ilmen ve fennem ha
kikaten orman olmayan ara ısalhada, köylünün 
hayvanlarıyle - geçimini sağlamaısıını Ik'atoul et
miş bulunuyoruz. 

Binaenaleyh, Anayasamızın 131 ncıi madde
si de, hem olmanı hem orman köylüsünü bir
ilikte düşünim'ey'i âmir bulunduğundan, 19 ncu 
maddenin 'Mlillet Meclisinde kaimi edildiği gibi 
Ikalması lâzım gelir. Böylece lilnıen, fennen or
man almayan sahada, köylümüze, henüz ağıl 
hayvancılığına dnt'i'bak elımemik olan köylü
müze ferah nefes aldırmış oluruz. Sayın arka
daşlarımızın, da söylediği gibi1, Milletimizin 
süt ve etle beıslenmesİR!: temin etme bakımın
dan, (bu maddeniin aynen kalmaısıinda grupumuz 
fayda görmektedir. 

Saygılarımla arz öderim. 
^ BAŞKAN — Sayın Orman Bakanı Isa Bin
göl, buyurun efendim; söz isteminiz var. 

ORMAN BAKANI İSA HÎlSAN BİNGÖL 
1(0. Senatosu Muş Üyesi) — Sayın Başkan, de
ğerli - milletvekilleri ? 

Grupların, ittifaka varan bir görüşü içinde, 
119 ncu maddeyi müdafaa ettiklerini ve kanun 
metnine İthal etmek arzusunda bulunduklarım 
müşahede etmiş bulunuyoruz. Buna rağmen 
fsıöz alarak huzurunuza gelişimi bağışlamanızı 
da istirham edeceğim. 

(Bendeniz, tekniğin, orman içinde hayvan ot
latmasına külliyen karşı olduğunu arz edece
ğim. Realite bu. Bu miadde metni, Türkiye'de 
icilbali mübahadan gelen tatbikatın karşısında, 
3116 sayılı Kanun ve 6831 sayılı Kanuna da ay
nen geçmiştir; «Ormanlara her cins hayvan so
kulması yasaktır» diye başlamıştır. Yasal hü

küm bu, teknik böyle diyor. Tatbikatı, tel örgü 
çekerek, ağaçlandırma sahalarında tel örgü çe
kerek hayvan otlatmasının men edildiği yerde 
gürdük; fevkalâde verimli otlak ve fevkalâde 
verimli tenehibüt müşahedemizi de hepinizin 
takdiri erinizle arz etmek istiyorum.. 

Şimdi, ilmin beyanı bu realite ise; Türkiye' 
de hakikaten 73 milyon hayvanın beslendiğini 
ve bunun hemen hemen önemli bir kısmımın or
man içinde 'beslendiğini ve her 100 nüfusa 58 
«tane keçinin düştüğünü, Batıda bir tek memle
kette kalmadığını ve yalnız Doğuda ve en bü
yük paritesi de Türkiye'de bulunduğunu ifade 
etmek için söz aldım. Şimdi realite bu; bunu ön
lemek çabalarına geçiyoruz. Yüce Mecliste, ko
misyonlarda gerçekleşme sırasını, yasa haline 
[gelme sırasını bekleyen, «Ormanlık bölgelerde 
(hayvan yetiştiriciliğinin ormanla iliışkil'erini 
önleme kanun tasarısı,» taslağı durur. İlmin id
diası budur, bunu getirmek gerekir. Realite de 
ibu; ama bunu, gerçeğe rağmen, hukukî hale 
(getirme çabaları karşısında, Yüce Meclise, ilmin 
g!örüşünü arz ettikten sonra, takdirlerine hür
met; etmekten başka elimîzdem ne gelir, bilemöm. 

Arz eder, saygılar sunarım. ! 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı, buyuru
muz ;' altıncı konuşmacısınız. 

Kifayet önergesi gelmiştir. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aleyhinde. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

'6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerini değiştirmek için birkaç muhterem arka
daşımız bir teklif hazırlamışlar, bu teklifi Yüce 
Meclis enine boyuna • komisyonlarda, Umumî 
Heyette müzakere etmiş ve mükemmele yakın 
(bir metin hazırlanmıştır. Bu metin, Anayasa 
icabı olarak, muhterem okumuşlarımızdan mey
dana gelmiş; Senatomuza gitmiş ve Senatomuz 
Yüce Meclisimizin kabul ettiği metni çıkarmış; 
yani kabule şayan ,bir eshabı mucibe ile değiş-. 
tirşe rıza göstereceğim; fakat hiçlbir makûl se
bep göstermeden cerh etmiştir, bozmuştur. 19 
ncu madde, bugünkü Orman İdaremizde bir ini
siyatif getirmektedir, Orman İdaremizi bir ka
rar organı haline getirmektedir. Eğer, bu 19 ncu 
madde kabul edilecek olursa, bütün orman böl
geleri hayvan otlak yeri olmayacak; idarenin 
^tayin ettiği, tahdit ettiği, sınırladığı bölgelerde 
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ancak hayvan otlatılmasına müsaade edilecek
tir. Aksi takdirde, ormanları koruyacağız diye, 
yaşadığı •onman bölgesindeki hayvancılıkla ge
çinen 15 milyon Türk köylüsünü açlığa, sefale
te mahkûm etmiş olacağız. Onlar da, bu yasak 
hükme rağmen, orman bakım memurunun gözü
me baka baka, hayvanlarını ormana sürecek ve 
atlatacaklardır. Aksi düşünülürse, bu zulüm 
olur, cinayetler meydana gelir. Nitekim,, vuku 
(bulan hâdiseler önün/de uzun uzun düşünmek ve 
doğru karar vermek ımeoburiyetindeyiz. Nite
kim, 30 - 40 sene evvel ki Ordunun himayesinde 
bulunuyordu ormanlarımızı bir türlü Ordu da
hi himaye edememişti, kurtiaramamıştı., Siz or
manın dalını, ormanın çöpünü insandan sakı
nır ve ona insandan üstün değer verirseniz; 
yarm Türk insanı karşınıza çıkar, bizi doyu
runuz der. 

Ege mıntıkası (Balıkesir'den Muğla'ya ka
dar büyük bir bölge) keçi etiyle geçinir. Keçi 
eti onun gıdasıdır. Sütü, peyniri bir kenara bı
rakınız, kasaplarında oğlak eti sallanır Elge böl
gesinin insanliarı oğlak eti ile gıdalanır. Siz bu 
insanları kooperatifleştirmezsiniz, sermaye ver
mezsiniz. Orman İdaresinden şikâyet ediyorum, 
şikâyetimi keraatle tekrar ediyorum. Muğla böl
gesinde, Antalya bölgesinde, Ege bölgesinde 
çambalı temini için yüzbinlerle kovan vardır. 
Bu kovanlar çamların usarelerinden faydalanır
lar. Bu usareler hayvanın gıdasıdır, ama orman 
idaresi amanejman plânının tatbiki için orman
ları dibinden keser ve bugün >o mıntıkanın bü
tün arıcıları şimdi Haymana civarında, Anka
ra'nın bozkırında çiçek arayıp da arıcılık yapa
cak... 

Bir yandan arıcılık teşvik edilecek diye ba
ğırırsınız, diğer yanda arının faydalandığı ağa
cı kesersiniz. Böyle bir zihniyetle orman idare 
edilemez muhterem arkadaşlar. Böyle bir orman 
idaresi keçiden daha tehlikelidir. Keçinin orma-
ma bu kadar tahribi yoktur. 

Doğru söyleyince Ahmet Bul'danlı kötü olu
yor. Yok arkadaşlarım, benim ormancılara kar
ışı hiçbir kinim, husumetin yok. Doğruyu söy
lüyorum. Hangi ile gitsem, taa Balıkesir'den, 
Muğla, Antalya, Anamur, Mersin'e kadar hepsi 
şikâyetçi. Bugün Karadeniz bölgesi 120 mektup 
[gönderiyor. Vallahi bugün bu. orman hikâye-
ısünden 50i mektup aldım. 
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Arıcılığa müsaade etmezsiniz, hayvana mü
saade etmezsiniz, köylünün ormandan faydalan
masına müsaade etmezsiniz; peki bu insanları 
nereye göndereceksiniz1? 

Artık fütuhat devri geçti; bu orman köylü
lerini bir cemmi gafîr halinde bir ordu yapıp, 
ne Suriye'ye, ne de Rumeli'ye artık geçirebilir
isiniz. Şimdi, ormanla insanı elel'e verdireceksi
niz; ormanın me'trukâtından, ormanın meyva^ 
ısından, fıstık ağacından faydalanacak. Hayvan
larına bir yer göstereceksiniz; «Burada otlatın» 
diyeceksiniz ve bu suretle köylü ancak hayvan-^ 
larmın yününden, kılından,'sütünden, etinden 
faydalanacak; hem memlekette gıda problemi 
•hallolacak ve hem de orman tarihten kurtula
cak. 

Hayatında kıl keçisi görmemiş, kıl keçisi sü
tü içmemiş bir muhterem zat «ormanları keçi 
mahvediyor»1 diye çıktı kürsüye, konuştu ve 
!bütün Senato bu beyanı hakikat kabul etti ve 
'bu maddeyi kanundan çıkarttı. Bu günahtır, bu 
Türk köylüsünü anlamamak demektir. Bu mad
deyi aynen ipka etmeliyiz. Yüce Meclis çıkar
dığı eserine sahib olmalıdır. 

ıSaygılar' sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tevfik Koraltan tarafın

dan verilen kifayet önergesini okutuyorum.. 

(Sayım Başkanlığa 
19 neu madde üzerinde kâfi derecede konuş

ma olmuştur. Konu aydınlandığından müzake
relerin kifayetini arz ederim. 

jSaygılarımla. 
,Sivas 

Tevfik 'Koraltan 

»SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar)' 
—' Aleyhinde. 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın Sü
leyman Mutlu, buyurun. 

ISÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu 19 ncu madde üzerindeki kifayeti red
detmeliyiz. Çünkü Sayın Bakan en yetkili bir, 
kişi olarak Millet Meclisi metninin benimsen-
ımemesini arzu etmiştir. Bu bir meseledir. De
mek ki, aramızda ihtilâf var. 

Cumhuriyetçi Güven Partisinin Grup sözcü
sü ilk çıkışında Senato metnini ikinci çıkışında 
da Millet Meclisinin metnini benimsemiştir. 
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HASAN TOiSYALI (Kastamonu) — Ne mü. 
nasebet canım. Yalan söyleme yahu. Her iki ko
nuşmamda da aynı şeyi söyledim. Yalan söy
leyerek bizi karıştırma. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın Saym 
Tosyalı.. 

(SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Arka-
daşlarrm, şimdi buradan 19 ncu maddenin ay
dı nlınmimiadiğı kanısı doğmaktadır. 

Aziz arkadaşlar, bu kifyeti reddedelim ki, 
lornıan bölgesinden gelen İhsan Ataöv, Reşit 
Ülker ve birçok arkadaşlarımızı dinleyebilelim. 
Niçin dinleyelim? '6831 sayılı Orman Kanunun
da, hayvanların otlak bölgeleri, geçeceği yol
lar, su içme yolları ve bunların nasıl otlatnla-
bileceği 'bir nizama, düzene bağlanması yer al-
Idığı halde, şimdiye kadar yapılamamış; orman 
fköylüleri hayvanlarını ancak kaçak otlatmak 
suretiyle bugüne kadar yaşatabilmişlerdir. Kim
dir bu orman köylüleri? 20 bin orman yerleşme 
noktasında, 18 bin muhtarlıkta, 33 milyon hay
van ve 13 .milyon insandır ve bu madde bu in
sanları ilgilendiriyor. 

Hayvansız orman köyü olduğumu bana bir 
[kişıi gösterebilir mi? Muhterem arkadaşlarım, 
ben bütçe müzakerelerinde de burada söyledim. 
Bundan önceki hükümetin Sayın Orman Baka
nı, arkadaşımız, buna itiraz ettiler. Ben halen 
bunu ispat edebilirim. Birç'ok orman muhafaza 
memuru, gizlice otlakiye almak suretiyle 'köy
lülere hayvanlarını otlatma müsaadesi vermek
ledirler. İste biz bu metinle bunları kaldırıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kifayet önerge
sini reddedelim ki, hem orman bölgesinden ge
len arkadaşları dinleyebilelim, hem de keçi, 
ıcidden çam fidanlarına zararlı mıdır, yoksa 
orman tJeşkilâtınm söktüğü meşe yaprakları ve 
ımakilerden mi geçinmektedir ve hangi hayvan
lar zararlıdır hangileri değildir, şimdiye kadar 
[tatbikat ne olmuştur; bunları orltaya getirebile
nim. 

Muhterem arkadaşlarım, en sıon sözüm şu 
olacaktır : Türkiye'de, 35 - 40 milyona yakla-
ışan nüfusumuzun içinde en az beslenen, en çok 
dengesiz beslenen ve en fakir köylü, orman köy
lüsüdür. Artık ele alma zamanı gelmiştir ve bu 
(19 ncu maddeyi Millet Meclisinin metni olarak 
kabul etmemizde fayda vardır. Bu konunun da-
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'ha da aydınlanması için kifayet Önergesinin 
reddini rica ediyorum aziz arkadaşlarım. Bir
kaç arkadaşımız daha konuşsunlar. İhsan Ata-
(öv'ü dinleyelim; ormıan köylülerinin şikâyetin-' 
den bahsediyor; Reşit Ülker'i de dinl'eyelim; 
ondan sonra kifayet verelim. Çok geç kalmaz; 
(fakat önemli bir maddedir. 

ıSlaygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — 'Sayın Orman Bakanı, kifayet 

önergesi reddedilirse size söz vereceğim efen
dim. 

ORMAN BAKANI İSA BİNGÖL (C. Sena
tosu Muş Üyesi) — Sayın Başkan, ben Sayın 
IMutlu'dan vesika istiyorum, ihbar değil. Vesika 
(getirmelerini rica ediyorum, yuvarlak lâflar de-
ğil. 

BAŞKAN — Başka türlü veremem. İmkânı 
yok efendim, imkânı yok. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — 
Ben de Sayın Bakanı, Meclisin huzurunda da
vet ediyorum : Birlikte gidelim göstereyim, ku
laklarıyla duysunlar. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 19 ncu maddenin Cumhuriyet 
Senatosunca metinden çıkarılması hususu Ko
misyonumuzca benimsenmemiştir. Benimseme
me hususunu oylarınıza sunuyorum. Benimsen
mem eyi kabul edenler işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Benimsenmeme hususu kabul 
edilmiştir efendim. Madde Karma Komisyona 
gidecektir. 

Muvakkat 1 nci maddeyi okutuyorum 

Muvakkat madde 1. *— Ormanların kadast
rosunun ikmal ve kesinleşmesine kadar bu ka
nunun birinci maddesi tatbikatından çıkacak 
ihtilâflarda bir yerin orman, sayılıp sayılmaya
cağının belirtilmesi hususunda Orman Bakan
lığının gerekçeli mütalâası alınır. 

Ancak, bu mütalâa mahkemeyi bağlamaz. 
BAŞKAN —• Madde Komisyonumuzca be

nimsenmemiştir. 
Madde üzerinde grup adına Saym Tosyalı; 

şahısları adına ise, Sayın Ömer Buyrukçu, Sa
yın Ali Rıza Uzuner, Saym Hilmi Biçer söz al
mışlardır. 

Buyurun Saym Tosyalı, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Grubu adına. 

38 -
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C. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA- | 
LI (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlarım, I 
müzakeresini yaptığımız muvakkat 1 nci mad
de 10 milyon orman köylüsüne en fazla ıstırap 
veren hususları ve orman - köy ilişkilerindeki 
bozukluğu ortadan kaldıracak bir maddedir. 

Biz Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, or
manı korumanın yolunun orman köylüsünün, or
man teşkilâtını sevmesinden geçtiğine inanıyo
ruz. Biz ormanı koruma yolunun, orman köylü
sünün, ormandan mutlaka nimet alabileceğine 
inanma idraki içinde olmasına inanıyoruz. Fa
kat muhterem arkadaşlarım, orman idaresi bu
güne kadarki tatbikatında, orman olsun olma
sın, kendisi de hududunu bilmediği halde, köy-
ıTümün tapulu ve zilyetti olan kapısının önünü1 

dahi, hattâ ve hattâ Karabük Demir - Çelik Fab
rikasının halen işgal ettiği yeri dahi, istasyonu 
dahi orman saymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu inatta, bu işlem
de devam edildiği takdirde orman köylüsünün 
hem ormana ve hem de Orman Teşkilâtına düş
man olacağına, bu düşmanlığın devam edeceği
ne kanî bulunuyoruz. Bu sebeple Millet Meclisi 
metininin aynen muhafaza edilmesi en yerinde 
bir hareket olacaktır; Orman İdaresini ferahla-
tacaktır, köylüyü ferahlataeaktır, adaleti tecel
li ettirecektir. 

Muhterem arkadaşlarım bir misal verece
ğim,-bu kürsüden daha önceler de çok misaller 
vermiştim : Benim seçim bölgem Kastamonu'da 
43 bin tane haksız dava var, Orman İdaresin
den Mülkiyet Dairesinden sorulduğu zaman, 
görmeden bilmeden, harita üzerinden «burası 
ormandır» diye cevap vermişlerdir. Bana bin 
tanede bir adet misal gösteremezler ki, «Burası 
orman değildir» denmiş olsun, ormandır den
miştir. Bu sabah Tosya'nın Akbûk köyünün 
muhtarı geldi evime, 2 800 tane parça evrakla.. 
Ekip biçtikleri tarlalarına, bağlarına, bahçele
rine «ormandır» denmiş. 

Arkadaşlarım, biz Yüce Millet Meclisi var
ken, Hükümetin hiçbir teşekkülü köylüye ıstı
rap veremez. Hem Hükümet, hem Meclisimiz 
elele, gönül gölüle halkımızın ıstırabını dindir
meyi, halkımıza orman teşkilâtımızı sevdirmeyi, 
ormanı sevdirmeyi sağlamalıdır. Anayasamız, 
hem ormanımızı hem köylümüzü birlikte müta
lâa etmeyi emretmektedir. 

Bu sebeple birinci muvakkat maddenin ay
nen kalmasında Grubumuz fayda görmektedir. 

Saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Ahmet Şener. 

Söz sırası, Ahmet Şener'den sonra Ömer 
Buyrukçu, Ali Rıza Uzuner, Hilmi Biçer, Coşkun 
Karagözoğlu şeklindedir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, en evvelâ biz söz istemiştik. Takrirlerimiz 
var orada. 

BAŞKAN — Ahmet Buldanlı ile İhsan Ata-
öv yanyana, evet. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) —• Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

' 6831 sayılı Kanunun muvakkat birinci 
maddesi üzerinde bundan evvel Millet Meclisi
mizde gerekli müzakere yapılmış ve bir netice
ye bağlanmıştır. Bu konuda Senatonun yapmış 
olduğu değişikliği Komisyonumuz benimseme-' 
mistir. Senatonun yapmış olduğu değişiklik, 
Millet Meclisinim kaibul ettiği metne «Belirtil
mesi» kelimesini ilâve etmekten ibaret olmuştur. 
Bu ilâveden mütevellit de bilhassa bu maddenin 
hukukî yiönden bir karar niteliğini taşıdığı söy
lenilir iiise de, aıslında Anayasa Mahkemesi bu ko
nuda «Hâkim, kararında ımütalâaya bıağlı değil
dir» .elliye kanar vermiştir. Ya,nli, haklimi venoedk 
olduğu kararında, Orman. Balkanlı ğ uran mütalâa
sı ne olursa olsun bu mütalâaya bağlı değildir. 
Bu mütalâaya bağlı olmadığına göre bu konuda, 
şimdi biz burada, biraz da Orman Bakanlığının 
almış olduğu vazifeleri ve ormancıların bu ko
nudaki bulunan mütaassif devranışlarım ileri 
sürmek suretiyle, Türkiye'de bu konuda bir ör
güte, bir bakanlığa, bir umum müdürlüğe, bir 
kitleye verilmiş olan vazifeleri, peşinen «iSen 
bunları yapamazsın, yapamadığın için de ben 
sana bir hudut vereceğini!» demek doğru değil
dir. Onlarda bu memleketin evlâtlarıdır, elbet
te onlar da bizim kadar bu ormanları düşün
meye mecburdurlar. Anayasaya bağlı bulunan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Orman Bakan
lığı ve (birçok örgütler, ellbetteki 'bu Anayasanın 
İI3Ü nci maddesine bulunan saraihata karşı ve 
bu kanunun da hükümlerini ihtiva eden husus
ları bizim kadar bilmıeye mecburdurlar. 
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Ancak, Anayasa Mahkemesi verdiği kara
rında «Hâkim, mütalâaya bağlı değildir» diyor. 
Hâkim buna bağlı olmadığına göre, bu konuda 
«RrıM'rıtiflmieısli:» tâbir'lni koymaköa bur fıar'Mıbik 
(getirilemeyeceğini de biz C. H. P. Grubu olarak 
'belirtmek isteriz. Hiç olmazsa bu konuda Orman 
Bakanlığına bir yetki verilmesi lâzımdır. Daha 
önce birinci muvakkat maddede şöyle demiş
tik : 

«Ormanların kadastrosunun ikmal ve kesin
leşmesine kadar bu kanunun birinci' maddesi 
tatbikatından çıkacak ihtilâflarda bir yerin or
man sayılıp sayılmayacağı hususunda Orman 
Bakanlığının gerekçeli mütalâam alınır.» Madde 
Senatotnun yaptığı değişiklikle, «Orman sayı
lıp sayılmayacağının belirtilmesi» şeklini almış
tır. Yani, «belirtilmesi» kelimesi konmuştur. Bu 
belirtilmemin hukukî mânası vardır Orman Ba
kanlığı böyle bir bilgiyi verdi diye de, «Orman 
Bakanlığı bu vazifeyi yapamaz, Orman Bakanlı
ğı halkın aleyhindedir» demek doğru değildir. 
Bir vazife yapılırken, elbette bazen vatandaş 
mutazarrır olacaktır. 19 ncu maddede yaptığı
mız sekle Sayın Hükümet tamamen karışıdır. Ha
yır.. O maddeyi bendeniz grup adına teklif et
miştim ve o madde burada sayın milletvekili ar
kadaşlarımızın oyları ile bu hale getirilmiştir. 
Ama şimdi çıksın deniliyor. 

Şimdi arkadaşlarım, ormancı bu memleketim 
evlâdı olarak, teknik adam olarak ormanları ko
ruyabilecek vasıftadır. Orman Bakanlığının 
verdiği rapor elbette dikkate alınmalıdır. Amıa 
Anayasanın 132 nci maddesine göre, hâkim mü-
taalâaya bağlı olmadığına göre mesele yoktur. 
İcabında bâzı yerlerde hâkim, Orman Bakanlığı
nın mütalâasını nazarı itibara alacaktır; ama 
ibazan da almayacaktır. Almayacağına ıgöre, 
o halde, bu, Senatonun yapmış olduğu değişik
liği benimsemede fayda vardır. Elbette ki, vazi
fe ıgörenlere de yetkilerini bir hudut içinde ver
meye mecburuz. Bu yetkilerini yanlış kullan
dığı haillerde elbetteki Türkiye Büyük Millet 
Meclisi murakabesini yapabilir, hükümetler ya
pabilir. 

'Sayın Başkan, C. H. P. Grubu olarak, mad
demin Senatodan 'geldiği şekilde benimsenmıesi-
nin doğru 'olacağına inanıyoruz. Çünkü, Orman 
Bakanlığının vermiş olduğu mütalâayı hâkim 

I isterse nazarı itilbare alır, isterse almaz. Bu ka-
j naatteyiz. 
i Arz ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi ıQrubu adına 
Sayın Sabri Keskin. 

I Söz sırasını okuyorum: Tekrar Adalet Par
tisi Grubu adına Hilmi Biçer, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Grubu adına Celâl Sungur bey. Sa
yın Sungur belgeniz var mıı ?., 

CELÂL SUNGUR '(Yozgat) — Genel İdare 
Kurulundayım. 

BAŞKAN — -Evet, 
Sonra Ömer Buyrukçu. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Grup adı

na. 
BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına. Coşkun 

Karaıgözoğlu şahsı adına, Ahmet Buldanlı şah
sı adına,, İhsan Ataöv şahsı adına. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
bo,n de söz istemiştim.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Grup adına.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, esas elim-

| deki listeden okuyorum, buraya geçirirken yaz-
| mamışım. 

Ömer Buyrukçu, Ali Rıza Uzuner, Hilmi Bi
çer, Coşkun Karagözoğlu, Ahmet Buldanlı, İh
san Ataöv şahısları adına istemişlerdi. Ara yere 
gruplar girdi. Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru-

I bu adına konuştular, sonra Cumhuriyet Halk 
Partisi adına konuşuldu. Şimdi Adalet Partisi 

I Grubu adına Sayın Sabri Keskin konuşacaklar. 
I Sayın Hilmi Biçer, Adalet Partisi Grubu adına 
I ikinci defa söz istediler. Cumhuriyetçi Güven 

Partisi Grubu adına Sayın Celâl Sungur Bey 
söz istediler. Tekrar Sayın İhsan Ataöv, Adalet 

I Partisi Grubu adına söz istediler. Cumhuriyet 
Halk Partisi de Cumhuriyetçi Güven Partisin
den sonra istedi. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
I ben de söz istemiştim. Bakıyorum, bizim esame-
I mizi hiç okumuyorsunuz. Sr.ym Coşkun Kara-
I gözoğlu'ndan sonra söz istemiştim. 
I BAŞKAN — Sizin de grup adına mı efen

dim? 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Hayır, şahsım 

I adına efendim. 
I BAŞKAN — Bir dakika efendim, önergeni

zin numarası vardır, tespit ediyorum. Beni uyar-
I dığmız için teşekkür ederim. Söz fazlalaşmca 
I sıra meselesinde bir karışma oldu. 

dO .-. 
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Adalet Partisi Grubu adına Sayın Şabri 
Keskin, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA SABRİ KESKİN 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Sevk edilen tasarının en önemli bir madde
sini halen müzakere etmekte bulunuyoruz. As
lında, bu müzakere ettiğimiz muvakkat 1 nçi 
madde ile değişiklik tasanda yok idi. Ama, 
Millet Meclisimiz, bâzı arkadaşlarla beraber yap
mış bulunduğum teklifi nazara almak suretiyle 
bu metni kanun tasarısına ilâve etti. 

Şimdi bu metin üzerinde bugün görmekte
yiz k i ; Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, 
bundan evvel Meclis müzakerelerinde bu mese
lede bizimle beraber olmalarına rağmen; hal
kın yararına olduğuna inandığımız bu meselede, 
her nedense bugün, bizim görüşlerimizden ay
rılmışlardır. Senato tarafından yapılan değişik
lik istikametinde, benden önce görüşen Sayın 
Şener arkadaşım -grupları adına burada müta
lâalarda bulundu. 

Muhterem arkadaşlarım; meselenin esası, as
lında Yüce Parlâmentonun malûmudur. Bu ge
tirdiğimiz teklifle ve Millet Meclisi tarafından 
benimsenen metinde biz ne getirmek istiyorduk? 
Bunu kısaca arz etmeye mecburum. 

Aziz -arkadaşlarım; bugüne kadar tatbikatta 
mesele şöyle cereyan ediyordu : Orman İdaresi 
ile vatandaş arasında bir ihtilâf zuhur ettiği za
man ; bir yerin orman sayılıp sayılmaması mev
zuunda mesele mahkemeye intikal ettiği zaman, 
mahkeme eli kolu bağlı vaziyette, delil tetkik 
etmek imkânından mahrum; Orman Bakanlı
ğından ve Orman Bakanlığı kurulmadan evvel 
Orman Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu 
Tarım Bakanlığından, ihtilâf mevzuu olan ma
hallin. orman sayılıp sayılmayacağını, resmen 
tezkere ile sormakta ve alacağı cevaba göre 
hiçbir tetkikat yapma imkânına sahibolamadan 
meseleyi karara bağlamaktaydı. 

Muhterem arkadaşlarım; kanaatimize göre, 
aslında Türkiye'de bir emsaline raslanamaya-
cak kadar Anayasa ile bağdaşmayacak bir hü
kümdür. Nitekim, Anayasa Mahkemesinin ku
ruluşundan sonra 1962 tarihinde Adalet Partisi 
grupları, 6831 sayılı Orman Kanununun mu
vakkat 1 nci maddesinin Anayasaya aykırı ol
duğundan bahisle, Anayasa Mahkemesine parti 

olarak müracaat etmiş idik. Ama, Anayasa Mah
kemesi bir rey farkiyle kanunu iptal etmemiş
tir. Yazdığı esbabı mucibe lâyihasında, yani 
iptal etmeme gerekçesinde, «Kanunda da her 
ne kadar bir yerin orman sayılıp sayılmayacağı 
Tarım Bakanlığından sorulur deniyorsa da; 
mahkeme Tarım Bakanlığının vereceği cevapla 
bağlı değildir. Hâkim her zaman tetkikat yap
ma imkânına sahiptir» diyerek, böyle bir gerek
çe ile meseleyi Anayasaya aykırı bulmamış ise 
de; o tarihten bu tarihe kadar maalesef mahke
melerimiz müstakar Temyiz Mahkemesinin içti
hatlarına uymak zorunluğu karşısında, hiçbir 
ehlivukuf tetkikatı yapma imkânını bulamadan; 
ihtlıâ'f mevzuu mıeseûedıe taraf olan clâvtacı veya 
dâvâlı olan Onman İdaneısıiniın, ıdolayi9".yle Ba-
[kanlığm mütalâasıylıe hüküm teslis etmıeik 
fmlolvkiilncta kalmışlardır. 

Ne ciluyor muhterem arkadaşlarım? Böyle 
bir yargı erki düşünımek mümkün değilld'Ilr. 
Onmadı İdaresi hıeım 'davacı olaoak; beimı de 
o dâvada hâkim r^vM^n'V hüküm tenime me
dar olaoak mütalâayı veıreoek. Bu durum, 
hvdkuk mantığı »ile 'bağıcîıaşıır bir Ikeyfiiyet dıe-
ğ'ildıir, muhterem arkadaşlarım. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) 

Şunu anlamıyorum : Neden Onmam Bakan
lığı ;bu mtesele üzıe'rliındıe ısrarla durmaktadır? 
Bunu lamölamnak mümkün değildir. 

Mu'bterieım arkadaşlarım; bu maddenin1 bu
radaki müzakeresi sırasıımda uzun tartışma
lar ve saatler sünen konuşmalar oldu. «Efetıı-
dim, ibiz şiimıdli bu imıütaMaıüain Bafcanlı'k olanak 
ç.-jk diklkaıtlli yapıyoruz; mıahallinıe heyetler 
gcihcleriyoruz. İşte bu heyetler, o omuan böl-
g'OSJİındıe çalışan ormacı miihe'nclfeheııindon ol
muyor da, başka bölgelilerde çalanın orman 
müh'öiıdi's'lterine meseleyi tetkik ettiriyoruz» 
giıbi teminatlar mıeısıellleye1 hal tarzı gıeıtlıpmıez sa
yın arkadaşliarıım. 

Muıhterem arkadaşlar, yargı deır.d"L]m!k> 
deın kaçmamiak lâzımdır. Bugün Türkiye'miz-
de ve mevcut Anayasa siısbamiimiizde, Yüce 
Panlâmiento çıkarttığı kanunlar 'itibariyle! 
icalbıırudla Anayasa Mahkemesinin iptal ka
rarı ile karşı kaırşıya gelöbıiliyor. Hükümet, 
yaptığı üteraî tasarruflarından dolayı Devlet 
Şûrasının 'denetimime talbklir. Ama Oılmam1 

İdaresi, mahkemenin denetiminden 'kicındisini 

— 41 — 
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sıyırmanın Ühiıkân. ve ça reisini b.ıılıı.ıak. ifçin bcvr 
türlü gayretin (içinde oluyor. Miimkün değil
dir bu arkadaşlarım. 

Şunu dermek istiyorum. : Şimdi Sıenatod-a 
yapılan değişiklik, Millet Meclisi 'metninde * 
bizim mallı kemıele re tanıdığımız imkânı tama
men. ortadaiıı kaldırıp, bug'üıı 6831 sayılı Or
man Kainıununda ımevcudoilan s'istemıe götür-
nıe|ktıedir. Senatoda 'eklenen «bieliırtmı») tâbiri 
lille «Bir yerin orman sayılıp «ayılmıayacağını, 
Orman Balkanlı ğı belirtir» dedikten sonra, çok 
korkuyorum ki, mahkemelerin eli kolu bağlı 
kalacak 'dâvada, tana! olan Orman İdaresinin 
bu belirt:m|ö mevzulunda ki vereceği rapor bü
yük katiyet Öf aile eder şekilde mahjkeımeler 
tarafın/dan görülecek ve mahkemeler bilirkişi 
tetkikatı yapmadan karana gidecekler, bu. su-
neltle ele vatandaşın öteden beri şikâyetçi bu
lunduğu meselle lile .karışı karşıya kalınacalktır. 

Eğer halkım yanımda isıek, baılıkım. ıstı naibim 
sıamimiyeltfe diııdirmiolk istiyomak, siyasî par-
tdlieir .olarak lâfla değifl, mutlaka bu ımıeisıelcyi 
halletmek m-echuriyıetindeyiz, muhtıereım arka
daşlarım. Kanunun en cıaın lalıeı noktası bura
sıdır. Çok şüjkür Komisyonumuz, Senatonun 
değiştirimie metnine iltifat etmemiş, beniiımse-
mıeimiştir. Biz de Adalet Partisi Grubu olarak 
Millet Meclisi metninde ısrar edilmesi görü-
ş ündeyiz. 

Yüce Meclise bu göriişünıüzü vsaygıla rım'laı 
ifade 'etmiş bulunuyorum. 

Teşekkür edenim. (A. P. sıralarımdan al
kışlar.) 

BAŞKAN — Mayım Hilmi Biçer, Grup adına 
görüşelivilme'k içiln 'belgeniz var değil, mi ©f'Oiı-
di|m. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Evet efend&m. 

BAŞKAN —• Adalet Partisi Grubu adıma 
iSaym Hilmi Biçer buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA HİLMİ BİÇER (Si
nop) — Sayın Başkan, çok değerli ankadaşla-
riim; 

6831 sayılı Orman Kanununun en önemli 
maddelerinden birisi bu muvakkat 1 nci madde
dir. Muvakkat 1 nci madde, gerçekten or
man içi köylerimizi teşkil eden 13 küsur mil
yon kişiyi ilgilendiriyor. 

- Sayın Keskin, Grubumuz adına yaptığı ko-
ıraşımadıa muvakkat 1 nci maddenin bugüne ka-

ıdarki tatbikat şeklini gayet güzel ifade etliler. 
Ben, burada çok önemli bir konuya temas et
mek istiyoruım. 

Bugüne kadar Orman Ka/nununun muvak
kat 1 nci maddesi gereğince, ecdadından to
runlarına intikal eden, bir kışımı halikımıza 
ait gayrimenkul ler ormian rejimine tabi tutul
muştur. Bu; orman idaresinin bu kanunun 
tatbikatı nedeniyle, vatandaşlarla orman ida
resi arasında zuhur eden ihtilâflarda idarenin 
hem davacı hem hâkim olmasından ileri gelmiş
tir. Mahkemeler, eski tatbikatta olduğu gi
bi, bir yenin orman olup ollmadığmı Sayın Kes-
ıkiin'in ifade ettiği şekilde Orman Bakanlığın
dan sormuş, davacı durumunda olan Orman Ba
kanlığı, gerektiğinde bir balkım memurunu 
göndermek suretiyle tutturduğu bir zabıtla; va
tandaşın ecdattan' kal an gayrimenkulunun ta
pusu, «ormandır» ibaresi ikullanılaralk tanzim 
edilen bir raporla iptal edilmiştir. 

Bir kısım teşekküllerin katı beyanları ve 
döklerasyonlarmdan ilham alaraik, meslek men
subu, bilhassa orman-mesleği mensubu değerli 
larikadaşlarım vatandaş menfaatlerini hiçe saya
rak - beni mazur görsünler - körü (körüne bir 
inanışla, bu maddeyi burada Senatodan geç
tiği sekilide savunmaktadırlar. 

Ben de Sayın Keskin'in iddiasına aynen iş-
tiralc ediyorum, ki 683J. sayılı Kanunda tanzim 
edilen muvakkat 1 nci madde gerçelkten. Ana
yasaya aykırıdır; ama Anayasa Mahkemesi 
ımaallesef ve maatteessüf bir oy ekseriyetle yine 
bir kısîım tesirler altında kalarak: bu antidemok
ratik: maddeyi iptal etim emiştir'. 

Şimdi burada önemli bir konuyu belirtmek 
zorundayım: Adalet Partisi 1962 yılında, Grup 
kararryle bu mıaddenin iptali hususunda dâva 
açmış, o günden bugüne kadar Adalet Partisi 
Grubunun tutumunda en ufaik bir değişiklik 
olmamıştır. Yani, bugün Adalet Partisi Gru
bu, dilekçe verdiği zamTandiaki fikrini savun-
malktadır. Ama ne hazindir ki, Adalet Par
tisinin üyesi bir Ba.kan da, burada bunu sa
vunacak duruma gediyor. 

Bize intikal ettiğine göre, Senatoda Sayın 
Hükümetin telkiniyle Meclisin kabul ettiği me
tin değiştirilmiştir. 

•«Belirtime» 'kelimesiyle «mütalâa.» arasında 
nle fark var? Bence çok büyük fark var. Fil
hakika altındaki bir fıkrada, «(mahkemeyi bağ-
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laımaz» ibaresini koymuşuz; atma «belirtme» ke
limesi âmir bir hükmü ifade ediyor. Aslımda 
son fıkrada, «Bağlamaz» ibaresini gören hâkim, 
belirtme kelimesine rağimen keşfe karar vermi
yorum diye rahatlıkla huzur içinde kararını 
verebilir; ama mütalâa ederse, mütalâa çok 
daiha sakin, çok daha yumuşak bir ifadeyi ta-
zalmımun ettiğine göre, altında da nasıl olsa 
mahkemeyi bağlamaz ibaresini görenek yeni
den keşfe karar verebilir. 

Aslında, bence, mütalâa almak dahi doğru 
değil; ama ormanlarım]zm korunması maksa-
diyle ve gerçelkten ormanları samimiyetle ve 
iyi niyetle korumak istediğimiz içindir ki, 
bu kesin hükmü getirmeyerek yine orman ida
resine büyük bir msiyatilf bırakmış bulunuyo
ruz. 

«Belirtme» kelimesi ile «mütalâa» (kelimesi 
arasında fark olmasa, Yüce Meclisin kabul et
tiği mütalâa kelimesini Senatoda telkin edip, 
«Belirtme» şekline çevirtme yolunu seçmezler. 
Niçin belirtme, ile mütalâa, aynı anlamda da, 
Meclisin kabul ettiği mütalâa kelimesinin çıka
rılması için uğraşıyorlar? Demek ki, bunda 
bir gizli maksatları va,r. Ben bilhassa bu .gizli 
maksada dikkat buyurmanızı istirham ediiyo-
rum. 

Sayın Büldanlı'ııın belki biraz ağır olan 
bir tâbirine bir ölçüde ben iştirak ediyorum, 
orman idaresinin keçiye yakın derecede orman
lara zarar verdiğine kailiyim. Orman idaresi, 
sadece ormancılık tekniğiyle bu Bakanlığı yö
netmeye çalışıyor ve tek (gayesi ormanları satıp 
gelir temin etmek. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sen hiç
bir şey bilmiyorsun. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Biliyor, çok 
şey bftl'iyor, muhakkak biliyor; ama kesip sat
mayı ön plânda tutuyor. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Orman
cıları bu kadar itham edemezsiniz. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — 4785. sayılı 
Kanunla, 6831 sayılı Kanunla orman içi köy
lerini kalkındırmak için 50 milyon lira Dev
let bütçesine konacağına dair bir kesin hüküm' 
ıge/tirm'iş o günün Hükümeti. Demek oluyor 
ki, .evvelâ onman içindeki köyleri kalkındıra
caksınız, ondan sonra da bunların haklarını 
tahdit edeceksiniz. O günden bugüne kadar 
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bütçeye tek kuruş koymazsınız; ama tek taraf
lı olarak devamlı surette bu orman içi köyle
rinde yaşayan zavallılarla, 3 aylık geçimini te
min edemeyen bu insanlarla mücadele edersi
niz. Gazeteler ilân eder, radyolardan dinle-

* rtz, efendim 800 hektar orman yandı, 300 
hektar büyük yangın çıktı, önlenemedi. Ne
deni?,. Yakıyorlar, çünkü, bir çizim yer için 
orman bakım meimiuru vatandaşın canını ya
kıyor. Esasen bunun menfaatini büyük ölçü
de değerlendiremeyen ve zor durumda bulu
nan vatandaşımız da, sanki intikam alırcasına 
ormanları yakıyor. 

Ben Meclisçe kabul edilen metnin benimsen
mesini, yani Senato değişikliğinin kabul edil
memesini bilhassa istirham ediyorum. Aslında 
bu konuda çok dertliyim, çok konuşacak lâf
larımız var; ama fazla vaktinizi almamak için 
sözlerimi burada kesiyorum. 

iSaygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Geilâl Sungur, buyurunuz, 

C. G. P. GRUBU ADINA CELÂL AHMET 
SUNGUR (Yozgat) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Biz, Meclisçe tanzim edilen .muvakkat 1 nci 
maddenin, onman köylerimizin daha çok lehin
de olduğu kanısındayız. Bundan dolayıdır 
İki, Senato metnindeki "«iBelirt'me» kelimesini 
emredici mahiyette olduğundan ağır bulmak
tayız. Halbuki, mütalâa daha yulmuşka ve da
ha seyyal bir tâbirdir. Halk, Türk Milleti 
bundan yararlanacaktır. Ormanı düşündüğü-
ımüz kadar da, milletimizi düşünmek zorunlu-
ğundayız. 

Bu sebepten muvakkat 1 nci maddeyi Mec
lisçe tanzim ve kabul edildiği tarzda kabul et
menizi Yüce Meclisten arz ve talep eder, say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
Bakandan sonra söz sıram Cıımhuriyet Halk 

Partisi Grubu adına Sayın Öımer Buyrukçu'da. 
Yeterlik önergesi de gelmiştir, Sayın Ba

kandan sonraki sözcü 6 nci sözcü oluyor. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Balkan. 
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ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (G. Se
natosu Muş Üyesi) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Mevzuubahis ve müzakere edilmekte olan ka
nunun müzakere seyrinden bir neticeye varmış 
bulunuyoruz. Cumhuriyet Senatosunun kararı
na ittiba etmeme, Meclis kanaatlerinde ısrar 
etme konusu üç madde de hemen hemen tecelli 
.etmiş görünmektedir. 

Çok değerli milletvekilleri, fevkalâde de
ğerli mütalâalar beyan ederler ve bu mütalâalar 
kemalî nezaketle dinlenir. Beyanlarda «Hono 
rable» bir hududu aşmamak en az bir nezahat 
kaidesidir. Bendeniz mesul bir insan olarak hu
zurunuzda iki arkadaşımın belki heyecan ile, 
belki sürçü lisan olarak kullandıkları kelime
leri yadırgadım. Muhatap tuttukları toplumu, 
bu memleketin evlâdı ve hizmet etmek isteyen 
bir toplum olarak değerlendirmelerini istirham 
ederim. Bu topluma hizmette, ama yasaların da 
emrinde bulunduklarını nazarı itibara alan gü-
leryüzlü, hizmete amade arkadaşlar olarak hiz
mete koşturmakta bulunduğumuzu, bu maksat
ta olduğumuzu kendilerine temin etmek isterim 
ve kendilerinden hassaten istirham ederim bu 
jtâb'irl'erti lütfen ımafhuz tutsunlar, 'kanıaatıleiTıdir 
belki, saklayabilirler ama lütfen Meclisin kür
süsünden telkin etmesinler. 

Bu mâruzâtımdan sonra kanaat olarak «be
lirtme» ile «mütalâa» konusuna kısaca değin
mek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, orman kadastro ko
misyonları bir hizmet görmektedir. Bugün geç
mişe nazaran çok daha farklı bir statüdeyiz. 
20 bin ölçekli, 25 bin ölçekli hava fotoğrafları
na müstenit haritalarımız elimizde mevcut. Or
man amenajman etüdlerimizi yaparken bu hari
taları elde etmiş olduk, arzu eden arkadaşları 
bu müesseselerimizi gezmeye davet ederim. Ata
türk Orman Çiftliğinde harita ve fotoğrametri 
tesiıs'ieriiimiizli görni'eye1 davet ederüm. Haritaları
mız var, haritaların üzerinde arazideki işlediği
miz işaretleri haritalara intikal ettirmek sure
tiyle çok kısa zamanda orman sınırını çizebil
mek imkânına da sahibiz. 10 senelik süre için
de bu miktarın bitebileceğim kuvvetle tahmin 
ediyoruz. Bu haritalar, bu imkânlar elimizde 
yok iken, bunun 20 senede değil 100 senede bit-
temeyeceği kanaatini bizler arz ediyorduk, ama 

bugün şart biraz değişiktir ve statü hayli mü
sait hale gelmiştir. Bu konuda yetişmiş teknik 
elemanlarımız hizmeti görebilir duruma gelmiş
lerdir. Lütfedip bu çok değerli kanunu en kısa 
zamanda meriyete koymak imkânını bulduğu
muz takdirde asgarî 25 - 30 - 40'a kadar götür
mek istediğimiz komisyonlar ile, ekipler ile en 
kısa zamanda bu hizmetleri tedvir etmek görüş 
ve temayülündeyiz, kararındayız, temennisinde
yiz. Amenajman gruplarımızın büyük bir kıs
mını da bu vesile ile tavzif etmek istiyoruz ama 
hakikaten ihtilâf az değildir. Bir zaman 300 bin 
adedi bulan dosya büyük gayretlerle düşürül
müştür, ama bugün dahi yılda 25 bin dosya gel
mekte, 25 bin dosya da çıkarılma çabasına giril
mektedir. Az değildir, bunların en kısa zaman
da bitirilmesini biz de temenni ediyoruz. 

7 nci madde ile bir yerin orman olup olma
dığını ekipler tespit ettikten ve orman kadas
tro komisyonları da belirttikten sonra, yine bir 
prosedür gereği kazaî mercilere gidilmekte, ta
raflarca kazaî mercilere itiraz edilmekte ve ka
zaî merciin kararı kesin netice olarak her iki 
tarafı da zapturapt altına almaktadır. 

Şimdi muvakkat madde de, orman kadastro 
komisyonlarının gidemediği yerlerde cezaî bir 
menşeden veya hukukî bir menşeden doğan ihti
lâfı halletmek için bir tespit yapılmaktadır. 
Bu tespit, çok zaman ifade edildiği gibi, «Kadı 
ola davacı muhzır dahi şahit» nevinden değil
dir. Mahallî idarenin, orman idaresinin, bu «Be
lirtmeyi yapabilecek, tetkiki yapabilecek, en 
az kadastro komisyonlarında üye olabilecek hü
viyette ve kifayette temsilci'leri ile bir orman 
mühendisi ve bir ziraat mühendisinden teşek
kül eden bugün maki heyetlerimiz vardır, bu 
hüviyettedir ve bu hüviyette çalışırlar; bir 
belirtme yapmaktadırlar. Bu hüviyette belirt
meleri nuahlk emiciler e arz eıtımlek Dsitiyoruz. 

Şimdi, maddenin sonunda «Ancaik bu müta
lâa mahkemeyi bıağllaırıaz» hükmü olduğuna 
göre, bir belirtme yapmak suretiyle, maıhkeıme-
nin de kabul etmesi halinde, Tahdit Komisyo
nunun yaptığı görev gibi burayı orman olarak 
belirtelim; ondan sonra da bir daha, bir daha, 
bir daha bu mevzuda, bu mahalde, buraya ya
kın yerlerde tahakkuk edecek ihtilâflar için 
yeniden mütalâa beyanıma, yeniden keşfe git
meye, yeniden etütler yapmaya mecbur kalıma-

44 — • 



M. Mertlisi B : 127 14 . 6 . 1973 O : 1 

yalım kanaatiyle bu belirtme mevzuunu beyan 
.etmiştik. Hiçbir gizli maksat yoktur. Bu teşki
lâtın da, bu kuruluşun da vatandaşın hizmetin
de alma kararında bulunduğunu teyi'detmek is
tiyorum. Hiçbir gizli maksadın bulunmadığını 
alenen ifade etmek istiyorum. Bağışlasınlar 
bizi, bu mevzuda hiç birimizin bir gizli maksa
dı yoktur, olmaz da zaten. Bir otoritenin, bir 
kuruluşun milletine karşı gizli maksadı olduğu 
şeklindeki ifadeleri yadırgadım, mazur ©ör
sünler. Böyle bir şey mümkün de değildir. Arz 
etmek istediğimiz husus; belirtme ile, mahke
menin de bunu tatbiki haliinde, çizilebilecek 
bir plân ile, bir hudut ile ikime!, üçüncü defa 
yeniden etüt, yeniden mütalâa beyanı, yeni
den mahkeme konusu .olmaması kastına mak-
rundur, başka hiçbir se'böhî yoktur. Biz bu mü-
talâaımızı beyan etmiş bulunuyoruz, takdir 
Yücıe Meclisindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bin
göl. 

HİLMİ BİÇER (ıSinop) — Bir hususu tav
zih edecektim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir daikika Sayın Bingöl. 
Sual mi sormak istiyorsunuz efendim? 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Bakana 

bir şey söyletmek istiyordum. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan, yeri

nizden veya kürsüden, bir sual var. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, 
sual değil mâruzâtım. Bendeniz, orman idare
sinin ormanların tahribimi değil, orman idaresi 
ile vatandaş arasındaki münasebetlerin tanzi
minde hata edildiğini belirtmek istedim. Söz
lerim belki kastımı aşmış olaibilir, gizli maksat 
elbette, olamaz. Sadece orman idaresinin bu 
köylülerle yakın münasebetlerini sıklaştırarak 
ormanı korumak durumunda olmalarını arzu 
•etmekteyim. Bunun .ötesinde elbette bir şey 
düşünemem, onlar da bu vatanım evlâdıdır. 

BAŞKAN — Bu kısacık bir açıklama idi, 
özür dilerim sayın Bakan. Bir sözünüz var mı 
efendim ? 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (De
vamla) — Sayın Biçer'i temin etmek isterim, 
yurt içimde üç yerde yaptığım gezide gerek 
meslek arkadaşlarıma ve gerek vatandaşıma 
bu mevzuu işledim, bu temayı arz ettim ve 

kendilerinden de bu iyi niyetin tahakkuk et
mesini dilerim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Ömer Buyrukçu, buyurun. 

İki tane kifayet önergesi golimliştür, Sayın 
Buyrukçu 6 mcı sözcüdür. 

C. H. P. GRUBU ADINA ÖMER BUYRUK
ÇU (Antalya) — Sayın Başkan, çok kıymetli 
arkadaşlarım; 

Şimdi, muvakkat 1 nci maddenin Senatoca 
değiştirilen metninde «belirtme» kelimesi ilâve 
edilmiş. Millet Meclisimizin kabul etmiş olduğu 
metinde bu «belirtme» kelimesi yoktu, doğrudan 
doğruya Orman İdâresinin mütalâa vermesi mev
zuu bahis idi. Şimdi arkadaşlarımız, bu «be
lirtme» kelimesi konulursa büyük mahzurların 
doğacağı ve mahkemelerin normal karar vereme
yeceği iddiasındalar. Ben bu iddiaların aksini 
söyleyecek değilim. Yalnız, «belirtme» keli
mesinin metne konulup konulmaması halinde 
tatbikatta ne gibi mahzurlar doğacak, onu izah 
cîdec^ğıim ve şayet «belirtime» keftimıesd konuk 
mazsa, şunu burada açıklıyorum, ileri de büyük 
çelişkiler, büyük huzursuzluklar doğacaktır. Bu
nu da ifade etmek istiyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, «Ormanların kadastro
sunun ikmaline kadar bu kanunun 1 nci madde
sinin tatbikatından çıkacak ihtilâflar.» Buraya 
nazarı dikkatinizi eelbederim. Bu ihtilâflar ne 
olabilir1? Ormanların kadastrosunun yapılması
na kadar Orman Kanununun 1 ci maddesinden 
doğacak ihtilâflar mahkemelerde olabilir, bu 
ihtilâflar belediye ile bir vatandaş arasında ola
bilir, bu ihtilâflar iki vatandaş arasında olabilir. 
Yani burada arkadaşlarımızın üzerinde durduğu 
gibi, ihtilâflar yalnız mahkemelerde şahıslarlc 
orman idaresi arasında olmaz. 

Şimdi, biz «belirtme» kelimesini çıkarmak su
retiyle, Bakanlığın herhangi bir yerin orman 
sayılıp sayılmayacağı hakkındaki salâhiyetini 
tamamıyle kaldırıyoruz. Yani Bakanlık her
hangi bir yerin orman olup olmadığını belirteme-
yecek, karar veremeyecek. Belki arkadaşlarım 
verememesinde fayda görebilir; ama siz tasav
vur edin ki, belediye ile vatandaş arasındaki bir 
niza veyahut da ammeye ait bir idarenin istim
lâk etmek istediği bir yer veyahut da bir şahıs
tan satmalmak istediği bir yerin" orman olup ol
madığı nereye sorulacak? Orman Bakanlığına 

— 45 — 



M. Medisi B : 127 

sorulacak. Orman Bakanlığı o zaman ne diye-
cak? «Ben kanunen herhangi bir yerin orman 
olup olmadığını belirtmeye yetkili değilim; ken
di başının çaresine bak» diyecektir. Ve Devlet 
dairesiyle olan bu niza veyahut Devlet dairesi
nin almak istediği herhangi bir yerin orman 
«olup olmadığı hususu muallakta kalacak arka
daşlarım. Orman idaresinin «Ben buna müta
lâa veriyorum, bu hususta mütalâamı şöyle bil
diriyorum» demesi, oranın orman olup olmadı
ğını belirtmez. Yani, tekrar ediyorum, istimlâk 
edeceğiniz bir yer var bir vatandaşın elinde; or
man olup olmadığı hakkında idare olarak soru
yoruz; «Burası orman mıdır, değil midir, ben 
burayı istimlâk edeceğim» diye. Orman idaresi 
de diyor ki... 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Orman 
idaresi kanaatini bildirir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Mütalâa alır, 
mütalâa. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Kanaat 
bir şey ifade etmez arkadaşlar. «Ben sana bura
sının orman olup olmadığını soruyorum» diyor. 
Orman idaresi de buradan kadastro geçmediği 
için orman olup olmadığım bildiremem» dediği 
zaman, o idare oranın orman olup olmadığını bi
lemez ve istimlâk de edemez arkadaşlarım. Niza-
yı, ihtilâfı yalnız mahkemeler halleder görüşün
de olmayalım ve Orman İdaresinin bu salâhiye
tini kaldırmayalım; büyük mahzurlar doğar. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Neye 
korkuyorsunuz birader; neye kaçıyorsunuz bu 
işten yahu... Bu işin hiç müdafaa edecek tarafı 
yok. 

M. ORHAN DAUT (Manisa) — Saygılar su
narım. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Hayır, 
bitmedi. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Çok kıy
metli arkadaşlarım, bir üzüntümü belirtmek is
terim. Orman idaresine Yüce Meclisimizin 
âdemi itimadının bir neticesi olarak, biz Orman 
İdaresinin bir yerin orman olup olmadığını be
lirtmesine salâhiyet vermiyoruz. Niçin acaba 
bir yerin orman olup.... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bizim 
hem Orman İdaresine itimadımız vardır, hem de 
bağımsız mahkemelere. Orman İdaresine itimat 
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edildiği kadar hâkime de itimat etmek lâzımdır. 
Lâfını bil de söyle. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Yok öy
le şey. O sizin görüşünüz. 

IÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Bir yerin 
orman olup 'olmadığına Bakanlık karar verme
yecek veyahut belirtemeyecek de kim belirte
cek? 

SABRI KESKİN (Kastamonuf — Mahkeme, 
mahkeme. İhtilâfla son merci kaziî; yargıdır. 
Hem Orman İdaresi ne zamandan beri hâkimin 
yerini aldı. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Her ih
tilaflı mevzu mahkemede hallolmaz diyorum ar
kadaşlarım ; buna ne itiraz vardır? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kaziî 
merci her ihtilâfın son halledilme yeridir. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlarım, bu '«belirtme» kelimesinin konul
mak istenmesinin sebebi hikmeti budur. Bunu 
biz istedik. Sayın Hilmi Biçer arkadaşıma ha
tırlatırı m; hiç kimsenin bunda gizli bir maksadı 
yoktur. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) —Dikkatl i 
konuşalım. Bizim Orman İdaresine de, mahke
meye de saygımız vardır. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Bunun 
değişmesinde de önergem vardır. Arkadaşımın 
gizli maksat olarak ortaya koymuş olmasına te
essüf ederim evvelâ. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Ondan ne 
kasdettiğini tavzih etti beyefendi. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Çok da mü
him değil. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Onu 
tavzih •C'tıtii1 ib'eyefendi. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Tavzih 
etmiş olması dahi bir şey ifade etmez arkadaş
larım. Gizli maksattan açık olarak bahsedil
mekte. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — İstismar et
me Sayın Buyrukçu. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Sonra 
arkadaşlarım, 1 ııei maddenin bu şekilde değiş
tirilmesine veya kaldırılmasına veyahut da Or
man İdaresinin herhangi bir yerin orman olup 
olmadığı salâhiyetinin kaldırılmasına gerekçe 
olarak, ormancıların ormanı keçilerden daha faz
la tahrip ettiği gerekçesi asla gösterilemez. Bu 
kadar cefakâr, vefakâr ve memleketin en ücra 
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köşesinde vazife veren bu insanlara, sonradan 
tazyik dahi edilse, bu şekilde sataşmak, bu şe
kilde hakaret etmek, bu şekilde söz söylemek... 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
Sayın Hatip. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Hele 
grup adına konuşan bir arkadaşın söylemesini 
teessüfle karşıladım arkadaşlarım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tavzih 
etti ne demek istediğini. İstismar ediyorsunuz. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Bunun 
tavzihi olmaz. Affedersiniz, zırva tevil götür
mez arkadaşlarım. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

^Saygılar sunarım. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Biraz 

da ormanın içinde geziniz de görünüz. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — 20 sene 

gezdim 20 sene. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Gözü 
kapalı gezmişsin. Bu zihniyetle ormanı yıkıyor
sunuz. 

BAŞKAN — İki tane kifayet önergesi var
dır, okuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
ıGeçici 1 nci madde üzerindeki görüşmeler 

yeterdir. Kifayeti teklif ederim. 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Başkanlığa. 
Koımı aydın'hmımiıştır, yetenlliğiiiı oya koınma-

isıını /arz ederam. 
Saygılarımla. 

Tokat 
Mehmet Kazova 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, yeterliğin aley
hinde grup adına Sayın Sungur söz istemişler ve 
bir tezkere ile Başkanlığa bildirmişlerdir, özür 
dilerim Sayın Uzuner. Grup tckaddüm ettiği 
için kendilerine söz vermek mecburiyetindeyim; 
özür dilerim. 

Buyurunuz Sayın Celfıl Sungur. 
C. G. P. GRUBU ADINA CELÂL AHMET 

SUNGUR (Yozgat) — Muhterem arkadaşla
rım, 
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I Burada konuşmalar esnasında Sayın Orman 
Bakanlığının çok şerefli yüksek orman mühen
diste ri ve diğer personeli hıakkıJnda sürçülisan 
olarak sarf edilmiş olan bâzı sözlerin bilâhara 
tavzih edilmesinden dolayı duyduğumuz mem
nuniyet sonsuzdur ve Sayın Bakanla konuşmacı 
arkadaşlarım anlaşmış durumdalar. Binaena
leyh, Büyük Meclis bu büyük vatanperver teski-

I lafımıza itimat ve güvenini belirtmiştir. 
Bendenizin de kanaati şudur ki, Orman Ba

kanlığının çok şerefli yüksek orman mühendis-
iieriınie ve düğer personelline flit !sür'çü>li«ıan olıana'k 
sarf edilen söze iştirak etmemekteyiz ve başta 
Sayın Bakan olmak üzere tüm Orman Bakanlığı 
Teşkilâtına vatanperverane hizmetlerinden ötü
rü teşekkürü bir borç biliriz. 

Ye bu arada, bilmiyorum, eğer şayet bu 
konunun anlaşılmayan tarafları varsa yeterliğin 
kabul edilmemesini, mesele aydınlandıysa yeter
liğin kabulünü rica eder, saygılar sunarım. (Gü
lüşmeler) 

ALİ RİZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, yeterlik aleyhinde değil bu konuşma, 
onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir kişi konuşturdum; 
kusura bakmayın, kifayetiu aleyhinde bir kişi 
konuşur. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Bu ko
nuşmanın mahiyeti yeterlik aleyhinde değildir. 
Kabul edilmesini veya edilmemesini takdire bı
raktığı için aleyhte konuşmuş olmadılar. 

BAŞKAN — Kifayetin kabul edilmemesiyle 
I ilgili konuştu. Özür dilerim söz veremeyece

ğim. 
I Efendim kifayeti oylarınıza sunuyorum. Ka-
I bul edenler... Kabul etmeyenler... Kifayet öner

geleri kabul edilmiştir. 
I Cumhuriyet Senatosunca tedvin edilen mıı-
I vakkat I nci maddeyi Komisyon benimsememiş-
I tir. Benimsememeyi oylarınıza sunuyorum. Be-
I nimsememe hususunu kabul edenler... Kabul et

meyenler. Benimsememe kabul edilmiştir. Konu 
I Karma Komisyona gidecektir. 
I Madde 2 ve ek madde .Tü okutuyorum : 
I Madde 2. — 6S.°>1 sayılı Orman Kanununa 
I aşağıdaki üç ek madde eklenmiştir. 
I Ek-madde '>. — Devlet ormanları içinde veya . 
I bitişiğinde oturan balkın kalkındırılmasına 
I katkıda bulunmak amacıyle Orman Bakanlığı 
I emrinde bir fon teşkil edilmiştir. 

47 — 
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A) Bu fonun gelirleri :" 
a) 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32, 

33 ve 35 nci maddeleri gereğince verilenlerle dış 
memleketlere ihraç edilenler ve Devlet Orman 
İşletmelerince Devlet kereste fabrikalarına satı
lan tomruklar hariç olmak üzere Devlet orman 
işletmeleri ve kereste fabikalarmdan tomruk, 
yarı mamul kereste ve ikincil ürün alanlardan 
satış bedeli üzerinden % 3 oranında tahsil olu
nacak hisseden; 

b) Orman Genel Müdürlüğü döner serma
yesinden kurulmuş olan fondaki paradan; 

c) 6831 sayılı Kanunun 17 ve 115 nci mad
deleri uyarınca verilecek izin ve irtifak hakla
rına dayanılarak yapılacak her türlü tesislerden, 
proje bedeli tutarının % 5 oranında alınacak 
hisseden; 

d) Her yıl genel bütçenin binde birinden 
az olmamak üzere genel bütçeden yapılacak yar
dımdan ; 

e) Orman işletmeleri ve Devlet kereste fab
rikaları senelik safi kârlarından alınacak % 10 
hisseden; 

f) Faiz, ikramiye ve her çeşit bağışlardan; 
Teşekkül eder. Bu gelirlerin tahsili için dü

zenlenen kâğıtlar Damga Vergisinden ve tahsil 
işlemleri harçtan muaftır. 

B) (A) fıkrası (a) bendi gereğince alına
cak hisse, satış bedelinin müşteriden fiilen tah
sil edildiği ayı takibeden ay içinde satışı yapan 
Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabrikaları 
tarafından fon hesabına yatırılır. 

C) (A) fıkrasının (b) bendinde yazılı fon, 
bütün hak ve vecibeleriyle Orman Bakanlığına 
devredilmiştir. Bu fonda mevcut para, bu ka
nunla kurulan fon hesabına kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde 
ödenir ve verilmiş olan kredilerin taksitleri de 
sözleşmelerindeki koşullar dâhilinde Orman Ba
kanlığınca tahsil olunur. Buna ilişkin dava ve 
icra takipleri Orman Genel Müdürlüğünce 3904 
sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Ç) Genel Bütçeden yapılacak yardımlar, en 
geç maili yıl sonuna kadar fon hesabına aktarı
lır. 

D) (A) fıkrasının (c) bendi gereğince alı
nacak hisse, izin veya irtifak hakkı tesisini mü
teakip ilgililer tarafından en geç bir ay içinde 
fon hesabına yatırılır. Yatırılmadığı takdirde 
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verilmiş olan izin veya irtifak hakkı tesisi işle
mi hükümsüzdür. 

E) (A) fıkrasının (e) bendindeki hisse, Or
man İşletmeleri ve kereste fabrikalarının yıllık 
genel bilançosunun çıkarılmasını takibeden iki 
ay içerisinde ve iki eşit taksitle fon hesabına ya
tırılır. 

• F) İade : 
Dış memleketlere ihracedilen ürünler için ev

velce ödenmiş bulunan fon hisseleri, Orman ve 
Gümrük idarelerinden alınacak vesikalar ibraz 
edilmek şartıyle ürünün ihracedildiği tarihten 
itibaren altı ay içinde satıcının Orman Bakanlı
ğına müracatı halinde, müracaat tarihi takibe
den ay içinde fon hesabından iade olunur. 

G) Fon paralarının yatırıldığı banka : 
Bu kanunla teşkil olunan fon paraları Tür

kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında Orman Ba
kanlığı emrinde açılacak özel bir hesaba yatırı
lır. Bu hesabın kullanılma şart ve esasları Maliye 
ve Orman Bakanlıkları ile T. C. Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte 
tespit edilir. 

H) Fonun kullanılması ve harcamalar : 
Fonun kullanılması bakımından' yapılacak 

her çeşit harcamalar, genel muhasebe, Artırma, 
Eksiltme ve İhale kanunları hükümlerine bağlı 
olmayıp, bu fonun kullanılmasına ve borçlandı
rılmalarda hangi hallerde faiz alınacağına ve bu 
faizin hadlerine ilişkin şekil ve esaslar en geç 
üç ay içinde Maliye, Orman, Köy İşleri ve İçiş
leri bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulunca onaylanacak yönetmelikte belli edi
lir. 

I) Hesap dönemi ve denetim : 

Fonun hesap dönemi malî yıldır. Orman Ba
kanı fon ita âmiri olup Maliye Bakanlığınca bu 
bakanlık emrine bir fon saymanı tâyin edilir. 
Bilanço ve kesinhesap, ertesi yılın Temmuz ayı 
içinde Sayıştaya verilir. Sayıştayca denetim, yö
netmelikteki özellik ve esaslara göre yapılır. 

İ) Bu kanunun yayımı tarihinden önce sa
tışa çıkarılmış olan ürünlerden (A) fıkrasının 
(a) bendinde yazılı hisse alınmaz. 

BAŞKAN — Madde 2 ile eklenen Ek Mad
de 3 hakkında Sayın Tosyalı Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Grubu adına, buyurunuz efendim. 

ALİ ÎHZA UZUNER (Trabzon) — 2 nci 
madde üzerinde söz istiyorum. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA- I 
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, I 
müsaade ederseniz bir noktayı yerimden açık
lamak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, hatibi ça
ğırdım, bilâhara açıklarsınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Çok kısa efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, açıklayın. 
Bir dakika Sayın Tosyalı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
yalnızca ek madde 3'ün (f) fıkrasındaki «...fon 
hesabına» ibaresi Cumhuriyet Senatosunda 
«...fon hesabından» olarak değiştirilmiştir... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, Kâ
tip arkadaşımız okurken doğru okudu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir).— Sayın Başkan 
bir tek kelime, «hesabına», «hesabından» ola
rak değişmiştir, diğerleri aynıdır; bu bakımdan 
arkadaşlarımızın dikkatini çekerim. 

BAŞKAN — Senatonun değiştirisitıdeki 
fark.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Evet bir keli
me, hesabına, hesabından.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
O. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA

LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, Türkiye 
Cumhuriyetinin yüce Parlâmentosu olan Millet 
Meclisi ile, Cumhuriyet Senatosu bugüne ka
dar milletimizin en mühim kitlesini teşkil eden 
orman köylüsünü, içinde bulunduğu fakirlikten, 
işsizlikten, imkânsızlıktan kurtarmak için bu Ka
nun tasarısı ile teşkil edilecek olan fon üzerin- 1 
deki değişikliklerde fikir birliğine varmıştır. 
Elbette ki, Türkiye Cumhuriyeti Parlâmento
sundan milletin en fakir kitlesi olan orman köy
lüsünün yanında olmak ümidi beklenirdi, öyle 
olmuştur. 

Sayın Komisyonumuz da bu iki kanada ay
nen iştirak etmiştir. Bugün şu anda Millet Mec
lisimizin de bu fikre aynen iştirak edeceğine 
inanıyorum. Bunu hazırlayan Hükümetimize, 
başta Sayın Bakan olmak üzere ve bütün ilgili 
arkadaşlara Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak 
teşekkürlerimizi ve memnuniyetimizi bildiriyo-

I Bu fonun, Türk köylüsünün, bilhassa or
man ve dağ köylüsünün kalkınmasında hayırlı 
ve uğurlu olmasını canı gönülden temenni edi
yoruz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu

runuz efendim. Sonra sırada Sayın Sadi Bi-
nay var. 

SADİ BİNAY (Bilecik) — Efendim, daha 
önce olması lâzımdı.. 

BAŞKAN — Değil efendim, yazılı. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Grup adına 

söz istiyorum efendim. 
ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ormanlarımızın polisiye tedbirlerle koruna-

mayacağım öngören, varsayan Anayasamız ve 
onunla rabıtalı olarak hazırlanmış bulunan kal-
kmm plânlarımız ve yıllık icra programlarımıza 
rağmen orman içinde yaşayan ve lıO milyon ka
dar tahmin edilen çilekeş orman köylüsünün, 
Plânda öngörülen, tedbirler olarak tadat edi
len, hedefler olarak hepimizin ufkunda beliren 
kalkınma hamlesinin bugüne değin gerçekleşe
mediği acı bir vakıadır. 

Bu bakımdan, Hükümet tasarısında olma
makla beraber, değerli bâzı arkadaşlarımızın 
katkısı ile birlikte ve şahsen bendenizin de im
zası bulunan birçok milletvekili arkadaşları
mızla birlikte hazırlamış bulunduğumuz teklifin 
de etkisi olduğunu tahmin ve temenni ettiğim 
(zannederim bu istikamette başka teklifler de 
vardır) bir çözüm şekline yaklaşım doğmuştur. 
Ancak, fırsat gelmişken; şunu üzülerek, yahut 
bir noksanlık olarak arz edeyim ki, kaynaklar 
açık ve seçik bir şekilde belirtilmiş olmasına 

1 rağmen, bu kaynakların sarfı yönetmeliklere 
bağlanmıştır. Bu kaynakların âdil, eşitlik ilke
sine ıvygun dağılımını sağlamak bakımından, 
kaynakların bu kadar tadadı şekilde tespitine 
gidildiği bir metinde, elbette ki, bunların sarf 
esasları da kanunun temel ilkeleriyle ve Yük
sek Meclislerin oluşturduğu kararlarla saptan
mak gerekir. Bu noktadan, bu fon meselesinde 
sarf şekilleri yönetmeliğe bırakılmakla isabet 
kaydedilmemiştir. Bunu büyük bir noksanlık 
olarak gördüğümü; Saym Bakan arkadaşımız
dan, Sayın Hükümetten bu noksanlığı kısa bir 
zamanda gidermesini bilhassa istirham ediyo-

j ram. 
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Muhterem arkadaşlarım, hu konuya geldi
ğimiz anda şu hususu da izninize sığınarak be
lirtmek isterim ki; orman köylüsünün kalkın
ması bakımından takip edilecek yöntem, tes
pit edilecek esaslar bu fonla beslenecek kalkın
ma hamleleri saptanırken, bu işin realize edil
mesinde (Anayasamızın daima teşvik ettiği) ko
operatifçiliğin de ele alınmasında yarar olduğu 
kanısındayım. Orman ve dağ köylerini bir bü
tün olarak mütalâa etmek ve bunlara etkin bir 
biçimde hizmet götürebilmek için, daima teşvik 
edilmesi gayretinde bulunduğumuz ve Anaya
sada özellikle, teşviki öngörülen ve çok şükür, 
yurdumuzda adedi bir hayli artmış bulunan ve 
fakat birçok imkânsızlıklar nedeniyle etkin bu
lunmayan dağ ve orman köylerini kalkındırmak 
için kooperatifleri bir araç olarak kabul etmek
te de yarar gördüğümü bu vesileyle Yüksek' 
Heyetinize arz ediyor ve Sayın Hükümetin bu 
konuya dikkatini çekmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle muvakkat 
1 nci maddede görüşen arkadaşlarımın ısrarla, 
«kanunun en önemli maddesi budur» demiş ol
ması muvacehesinde, bunun üzerinde herkesin 
rahatlıkla görüşlerini arz etmesine imkân veril
mesini arzu ederdim. Bunu söyleyen arkadaşla
rımızın grubuna mensup bâzı arkadaşlar kifa
yet önergeleriyle; bu tasarının bel kemiğini teş
kil eden muvakkat 1 nci madde üzerinde fi
kirlerimizi açık seçik söyleme olanağını bize 
vermediler. Ancak, grup adına iki kere söz al
mak, hattâ kifayet aleyhinde konuşmayı, kifa
yet aleyhinde konuşmamak şekliyle burada de
ğerlendirmek suretiyle; Meclis nizamında, Mec
lis geleneklerinde görülmemiş bir müzakere 
tarzı yaratıldı. Bundan dolayı üzüntü duyma
mak mümkün değildir. Bu memleketin birbiri
ni seven insanları olarak, demokratik nizama 
inanmış insanlar olarak, belli kuralları yarala
mamak için hassas olmak gerektiğine bilhassa 
işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, rabıtayı şöyle kura
cağım : Bir taraftan, orman içinde yaşayan köy
lülerin kalkındırılması konusunu elbette önce
likle ele almamız gerekir; ama diğer taraftan, 
bu köylülerin kalkınması konusunda, orma
nın korunması meselesinde çok büyük hatalar 
yaparak bu noktaya geldiğimizi bilhassa... 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bununla, 
değişikliğin ne alâkası var efendim?.. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Mevzu
un dışına çıkmıyorum. Rabıta kuruyorum. Fon, 
orman satışlarından sağlanacak. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bir keli
me değişmiş canım, bir kelime. 

BAŞKAN — Sayın Uzuncr, lütfen değişik
likle ilgili efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın 
Başkan, benden önce konuşan arkadaşım hiç bir 
şekilde, bir kelime üzerinde konuşmadı. Ben, 
bu madde nedeniyle, fon meselesindeki görüşle
rimi, temennilerimi Hükümete arz etmek, Yük
sek Meclise sunmak hakkına sahibim. İçtüzük
te, bu konuşmamı engelleyen hiç bir hüküm yok
tur. 

Bir taraftan özellikle muvakkat 1 nci mad
dede, aslında, kanunlarımıza göre tarafsız olmak 
durumunda bulunan Orman Bakanlığı elinden 
ehlivukuf yetkisini alıp, bunu ehlivukuf yetkisi 
olmayan şahıslara aktarmak suretiyle fon kay
nağını kurutacak tedbirleri alıp orman kayna
ğını, istihsal kayanğmı tüketeceksiniz; ondan 
sonra, bu fonu yaşatmaya, artırmaya çalışacak
sınız. Bunu da zıt bir gelişme olarak gördüğü
mü, bu vesileyle belirtmek istiyorum. 

Elbette ki, muvakkat 1 nci madde üzerinde 
söyleyeceğimiz çok şeyler vardır. Hür ve de
mokratik bir ülkede, bu kürsüde konuşma ola
nağımız kısıtlanmış olmasına rağmen' yazıları
mızla,, sözlerimizle, uyarılarımızla görüşlerimizi 
kamuoyuna arz etmeye devam edeceğiz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, Grup adı
na buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

önce, bilhassa Ek Madde 4'ün lüzumlu ol
duğuna Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak 
inanıyoruz. Millet Meclisinden Senatoya gitmiş 
olan tasarıya Senatoda bu hükmün eklenmesi
nin, bu maddenin tamamlanmasında önemli rol 
oynadığını ifade etmek isterim. Çünkü, 68311 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde «...bulunduk
ları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet 
noktasından; memleketin ve halkın menfaat, 
sıhhat ve selâmeti yararına veya tarihi, bediî 
veya turistik kıymeti bakımından muhafazası 
gereken; gerek devletin ve gerekse eşhasın hu-
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susî Mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan arazilerin hükümet tarafından 
kamulaştırıldığı...» denir; fakat buna bir fon 
tahsis edebilmek, buna bir bedel koyabilmek 
için hükümetlerin elinde yetki yoktur: Kanun
da buna dair bir hüküm olmadığına göre büt
çeye, buna ait olan tahsisatı koymak mümkün 
değildir. 

24 ncü maddede ise muhafaza ormanları ba
kımından lüzumlu olan bir yerin istimlâkine, 
eğer o mülkiyete sahip olan kişiler tarafından 
rıza gösterilmiyorsa; burası, hükümet tarafın
dan, alınacak bir kararla kamulaştırılacaktır. 
Kamulaştırıldığı takdirde para vermek lâzım.. 
Bu imkân da yoktur. Bu imkânın da bu ek 4 ncü 
madde ile getirilmesinde ve 6831 sayılı... 

BAŞKAN — Ek 3 ncü »maiddeyıi görüşüyo
ruz Sayın Semer. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş
kan, Ek 3 ncü madde 2 nci maddenin içinde 
olup, biz aslında 2 nci maddeyi görüşüyoruz. 
Madde - 2; ihtiva ettiği Ek Madde 3 ve Ek Mad
de 4... 

BAŞKAN — E k Madde 4'ün müzakeresine 
daha gelmedik Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Ama, Sayın 
Başkan; 2 nci maddenin içindedir. Yani çerçe
ve madde... 

BAŞKAN — Okunmadı. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Bu, çerçeve 

maddede olup, ben fikrimi ikisi üzerinde söylü
yorum: Ek madde, çerçeve maddesidir. Takdir ' 
buyurursunuz, bu konuda hukukî bilginiz bile 
buna kâfidir. Onun için lütfedin, çerçeve mad
de olduğu için, bunun içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 nci 
maddeler varsa, bir milletvekili hepsi hakkında 
fikrini söyler; ikinci defa da sizi rahatsız et
mez, kürsüyü işgal etmez. 

Bu konuda, 6831 sayılı Kanunun hükümleri 
dairesinde Ek Madde 3'te teşkil edilen fonun; 
orman içinde ve orman yakınında bulunan 10 
milyona yakın vatandaşın geçimlerinin temini, 
hattâ hayvancılığının daha yüksek bir seviyeye 
getirilmesi ve bu konuda bilhassa kooperatif
lerin kurulması, ormanların muhafazası bakı
mından gereğine inanıyoruz. 6831 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesi ile, «Bu fon'a her sene 50 
milyon konulması lâzımgeldiği» söylenmesine 
rağmen; (kanun hükmüne göre) hiç bir zaman, 

bütçeden buna para koymak mümkün olmadı. 
Hiç bir hükümeti yermiyorum; bir defasında 
7,5 milyon lira konmuştur, sarfedirip edilmedi
ğini de bilmiyorum. 

O hakde, ormanların korunması ve orman 
içindeki köylülerin kalkınması bakımından bu 
fonun çok lüzumlu olduğuna, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak inanıyoruz. Bu madde, Cum
huriyet Halk Partisi olarak bizim bu konudaki 
kanun teklifimizin, Komisyonda, tasarı ile tev
hit edilmesi suretiyle tedvin edilmiş ve bu şek
le konmuştur. 

Sayın Başkan, bu konudaki fikrimiz şudur; 
Biz yalnız, kanunu yapıyoruz. Bu tasarı ergeç 
kanunlaşacaktır. İcra, mutlaka bu fonu tesis et
melidir ve bu fon; partizanlık yapmadan, fa
kirlik esas alınmak suretiyle harcanmalıdır. 
Yoksa elimiz; «bu köy bana rey verdi; bu köy 
bana rey vermedi» şeklined harcamaya gidecek 
hükümetin (hangisi olursa olsun) yakasında 
olacaktır; bunun çaresi yoktur: İster Cumhuri
yet Halk Paıtisi iktidara gelsin, ister A. P. hü
kümeti kurulsun; ister, diğer partiler hükümet 
kursun veya koalisyon olsun; yapacak olduğu
nuz tüzükleri öyle yapınız ki, bir umum müdür, 
bir müsteşar işi eline aldığı zaman (siz hükü
met olarak orada bulunmadığınız halde) bunu 
tatbik imkânını bulabilsin. Eğer bunun tatbika
tı yanlış yapılırsa, iş partizanlığa dökülürse sa
yın hükümet; bilesiniz ki, rahatsız olursunuz. 
Çünkü, fakir insanların rahatsızlığı başkadır, 
aç. insanlar başka türlü söyler, aç insanlar baş
ka türlü bağırır elbetteki. Bu kanun öyle bir 
rejyonun insanlarına hitap edecek ki ; insanı aç, 
hayvanı aç, toprakları açtır... O halde, tüzük
lerinizi yaparken mutlaka bu esas üzerine yapı
nız; ormanların korunması ancak bu şekilde 
mümkün olur. 

Anayasaya saygılı bir partinin bir milletve
kili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu
lunan her üye arkadaşım gibi ben de Anayasa
ya saygılıyım. Ama, söylüyorum; sen bu mem
leketin yolunu yapmayacaksın, okulunu yapma
yacaksın, suyunu veremeyeceksin, ona iş bula
mayacaksın; ama, «Ağaç kesersen senin yakan
dan tutup mahkemeye vereceğim» diyeeeksin; 
Anayasaya hangi maddeyi koyarsanız koyun, 
bu mümkün değildir. Kurucu Meclisteyken de 
buna karşı çıktım; o zaman ormancı arkadaşla-
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nm bu konuda fcan# belki iyi »iyftle bataamış 
olabilirler. Ama, hükümetler lıâögi şekilde1 ku
rulursa kurulsun, (koalisyon veya tek parti ola* 
rak) her ne olursa olsun; sosyal adalet ve1 vid-
dan huzuru yönünden bunu mutlaka tesis et
mek zorundadırlar. 

Bu fon tesir edildiği zarftan, sarf yetkisi 
alındığı zaman; bunun yerine ve tekniğe uygun 
olarak tatbiki için mutlaka, yalnız ormancının 
değil; bir koalisyon halinde, veterinerin de, zl-
raatçînîn de, hukuklunun da görüşünü alaeaksı-
nız; bunu böyle tatbik edeceksiniz. Btt, ısmar
lama ile tatbik edilirse, olmaz. Bunun tatbiki; 
orman mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner 
şehirde; hayvan^ tarla köyde, orman dağda şek
linde olmaz, Sayın Bakan, hükümet; herkesi 
yerine göndermelidir, 

Bu konuda; Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak,. hükümetler olarak, partiler olarak (hangi 
partili olursa olsun) müttefik olduğumuzu zan
nediyorum: Hükümet, herkesi vazifesine gön
dermeli ve orada tatbik etmeli. Eğer, projeyi 
burada yapar; orman muhafaza memuruna bu
nu tatbik ettirirsen, bunun neticesi alınmaz;, 
bütün bu gayretler heba olur. Yerinde sarfedil-
me&i için, teknik elemanların elinde projesiyle 
mutlaka oraya gönderilmesi ve bunun bu şe
kilde tatbik edilmesi lâzımdır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü budur, 
Bu maddeye müspet Oy vereceğimizi arz eder, 
saygılar sunarım. 

BÜEHANEÎTİN ASÜTAY (İzmir) —' Sa
yın Başkan, bir hususu İşaret edeceğim müsa
ade eder misinim 1 

Bü maddede; Senatoda, (ı) harfi (a) olmuş; 
(ı) mı olmalı, (a) mı olmalı f 

BAŞKAN — Sayın Asiıtay, lütfen oturun. 
Doğrudur, 2 nci madde matlap maddedir; 

fakat, bunun içindeki ek maddeleri teker teker 
görüşüp oyluyoruz, 3 ncü madde üzerinde görü
şeceğiz efendim. 

Sayın Sadi Binay, buyurun efendim. 

0AÎ>1 BİNAY OBileeik) —• Efendim, değişik
lik sadece; iade, yâni (î1) fıkrâsiyîe ilgilidir. 
Onun için $ftk kısa bir mâruzâtta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşiârim, tabiaıtıyle, orman 
içinde ve civarında yapyan köylerin kalifon-
dirıimâları için gerek plânın, gerekse kalkın
ma projelerinin gösterdiği hedeflere ulaşaMÎ-

1 rmıtrM tçta bir fom tesis edilmiş ve bu &wı ha
kikaten sağlam kaynaklara ktmadettirilmiş 'f 
ama ihracatı teşvik: yönünden, ihraeedileeek 
emvalin ihr a ©edildiği Gümrük Bakanlığı ve Or-

I man İdareci tarafından tevsik edildikten son
ra bu para satıcıya; kurulmuş olan tesis edil
miş olan f onidan iade edilecektir. 

I Millet Meclisimizden geçen metinle «fona 
iade edilir» denmif, Senato bunu bir kelime de-

I ğişikliği ile haklı olarak düzeltmiş, «Fondan 
iade edilir* demiş, Komisyon da bunu benimse
miş; hfpsi bundan ibaret. 

(Muhterem arkadaşlar, son söz olarak şunu 
ifade edeyilm; görüşmekte olduğumuz ve biraz 
sonra kaibul edileceğine inandığım bu tasarı 
hakikaten, orman düzeninde çok müspet, çok 
faydalı; gerek milyonlarca köylü için, yüzüstü 
<kalan yüzbinlereee davanın halli için; gerek or
manın korunması için, ormanda sefalet çeken 
vatandaşlarımızın kalkınmacı için fevkalâde 
müspet bir taşandır. 

'Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

ORMAN BAKANI İSA II. BİNGÖL (C. Sena
tosu Muş Üyesi) — Saym Başkan, 3 ncü ve 4 

i ncü maddeler beraber mi müzakere ediliyor? 

i BAŞKAN — Hayır efendim, tetker teker mü-
I zakere ediliyor. 2 nci madde bir aatlap raadde-
l dir, bunun içinde iki ek madde vardır. Şimdi 
E 3 ncü ek: maddeyi müzakere ediyoruz, bilâhara 
I 4 ncü ek maddeyi okutup müzakere edeceğiz. 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (C. Sena-
I tosu Muş Üyesi) — Sayın Başkan, izin verirse-
* niz konuşmaları cevaplamak istiyorum. 
I ÎÖAŞKAiN -— Buyurun Saym Bakan. 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (C. Sena-
I tosu Muş Üyesi) — Saym Başkan, değerli mil-
I letvekill^ri; 
I Huzurunuzda hep, fikirler beyan etmek su-
I retiyle tasvip görmeyen beyanlarımız oldu. Bu 
I maddede de, idareci kadronun Yüce Meclise 
I şükranını, minnetini arz etmek için huzurunu

za geldim. 
I Halkikaten imkânsız olan ve 1939 yılında 

Bakanlık kurulurken, «Olur» unda beyan edil
miş olan maksadı bu madde temin edecektir ve 
bu madde çalıştığı takdirde; orman Bakanlığı, 
mahrumiyet mıntakaısmda yaşayan köylünün 

I daha çok imkâna kavuşabilmesi, daha çok gay-
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rimeatealimü değeriefldjr&bjjmesi imkana» ba-
laeiktır, Ba vsMe ile şüteıymus arz e d i b i m 

iSayın Uzuner yönetmelik kamışına temas 
buyurdular, Dikkatlerine arz etmek isterim ki, 
4 Bakanlığın (İçişleri, Köy %leri Malıya ve Or
man Baikanljlklannm) müştereken tanzim g e 
çekleri bir yönetmelik olacak ve her yönü ile 
bu fonun mutlak verimli ve netice getirebilir 
surette tanzimini mümkün kriacaktıı. 

Sayın Şener'in bilhassa ısrar ile üzerinde 
durdukları konuyu değerlendirmeyi de hakiiİka-
ten, bir vazife ve görev telâkki ediyorum. $ayın 
Şener emin olmalıdırlar ki, hiçbir zaman poli
tik maksatlara göre değil; mahrumiyet mıata-
kasında bulunan bu toplîEmıifi ppodiîMiv hale, 
üretici hale gelebilmesi için hakka, üretme ka
biliyetine ve daima teşvik yö/iüne hasredilecek-
tir. 

'Arz eder, saygılar sunanın. 
(BAŞKAN — Başka söz isteyen milletvekili? 

Yok, 
Cumhuriyet Senatosunun ek 3 ncü maddesi

nin Kbmisyonea benimsenmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.., Kabul etme
yenler... Kaibul edilmiş ve madde kesinleşmiş
tir. 

iEk Madde 4. — 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 3 neü ve 24 ncü maddelerine g'âr^ orman 
rejimine alınan sahalar ile orman yetiştirilmek 
üzere sınırlanan bölgeler içinde şahısların özel 
mülkiyetinde olup da orman bütünlüğünün ko
runması için Devlet ormanlarına katılmasında 
zaruret bulunan tarım arazisinin satınalınması 
maksadı ile Orman Bakanlığı bütçesine 'her yıl 
ıon milyon liradan az olmamak üzere gerekli 
ödenek konur. 

BAŞKAN — D.P. Grubu adıma sayın Bağ
daş, buyurun. 

Sayın Dağdaş, ek 4 ncü madde iÜie ilgili gö-
rüşeıcefksmiz. 

D.P. GRUBU ADINA BAHRİ DA&DAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, muhteirem. milletve
killeri ; 

4 MCÜ mıadde üzerinde söz aülmaımıin sebebi, 
«Tarım arazülsii» deyimidir. Orman bütünlüğü-
nü sağlamak maksadıyla 'arazi satın alacağız. 
Ama burada, «Tanim arazütsi de ollsa alacağız, 
tarım arazisi olmasa da alacağız» diye bir de-
-yim yok. Zati^em, form. lamzisi aolmıasa, satın al-
tasaya lüzum yok. 

14. s. im o; ı 
« 

Şkıdi, b* MâmMık momlm çok mvkm. 
îMsÜmim &mm$k 1/if ®rmm k^wh (2 h$k-
fcadık, 1 itetoribfe) dsğsoajfc p&idg, bütüöM-
ğü bozacı taihalar vtaasşa ('kü, sa^dd^de sarakât 
y&k) hakffca£ejı, 'Ofiö̂ asga feütröûüğiirö mulya-
Jjasa yvnüod^n do|mıd«i*. Asaa öyle saikalar 
yar ki, büyük ölçüde z&r&ata gerişl idir ; y» 
#ranjanjü3i içrindifidir v^yıa ormana imüeavirdiır. 
Bir fasmı, o$aas38n feija» mw& to*»yucu mkm~ 
m. vşf&hıtâ, $&ımye mfamı %üle .gfcreeektk; zi-
«aat jasaisüir; Bod&kıaJL dikü^biâteicek, pl ta l i 
dMeMie^eil^ buğd&y bikemki yana, bual&rMi 
hepdi «sfcosıonjalk f^ter-

Şimdi, bu hüküm hakikaten (3 dönümlük, 
4 dlöaıümKük) yaşayan, dînamıitk ormanların içki
de bütünlüğü sağlamak 5)çin konıi'üsa; büyük 
ölçüde, «tefcnifemıan, doğrudur» diyeceğiz. Blir 
ölçüde müdaihıaMıeıri ötnılüyor» idiiyeeeğiz; ama 
••eğer feumda iner sesme ibiiltıkâ yei%tft4ly©r, ÜFetfiim 
yapyıorss».; iMde» "buntı mfcm $hp> $lâ ki w* 
mm dilkeceğaz? Biraz evvel bir madde kabul 
jet'tj& : 'Oranının içinde ıbefk bets&ayıeıeeğiiz, Or-
snaisn. iğinde keçi beşleyeeteğk, orman koylu
suna raüstaibsBİ halle ge^neeeğiz. Yani bunlaır 
h^likate^ 3 îıektıarlık, 2 hejktarlık da olsa, 
&rmmm kendi *bünyı@Sjj içerfisüiıâıe saldığı tekfiük 
t.edbMer .̂e her&ıai&e, emmim zararsız bir şekâl-
de, hattâ (©rmamaaı leöinde bir şekilde ge'Hşip 
devam €ifems!«̂ nde Myük fayda ^ r d ı r ; çok bü
yük fajrda vardır, 

Şimdi, la^taıda imıesıele şundan doğuyor; "bir 
kere, ormanın tabâî lıuıdutTıanııı, Slimî ve eltono-
md'k lostaslarıjnı tayin ede!memiş:izdlir. Öyle sa
halar vardır M.. Beınüm eÜDmâe bir Meriç hav
zası ame»oja»am var : Ben şöyle bir tetkik et-
#m, (<e*SiBd)e bir harita göstererek) şurada top
rak Maa&fi!kaeye«]3arına, toprak ^ değerlendiril-
«»asfee dıafir %ir ®9»enajmaa var : Baktım, o,r-
^anlık «aiha, fundalŞc saha, ormana cCvefl̂ li 
« f̂ea... -O kadar ormaaua fil-vörişllil safea gördüm 
İki, fıakâfeateîi boş dur«yor, ormanliaştıranııyo-
ruz. öbür tanaftan; -matesul taşıyan, oranım 
köylü«toiie %îr ölçüde «nedar olan; aımıa hîç bir 
««rtetbbe omm»ı tafeâp gay«isi ĝütmeyıeîa saha-
iaâ B! alıtsıp, ^iihak f̂caıeisi.. V-mr^ «ğul teafca-
ya feta&ıeaz. Eğ«r ormanı ^©ğaltmak, erm^ıı 
€̂ğ̂ tdi!Ba*ek istiy««sak; bir %e*ıef, b%lie toım 

m'^Ü&rfa&ı «jsatftjn içinde ımetveutdilyetitıdeın, 
(iöTİe zamıeâa^rvm) tjâmük *rfeada^ariim da 
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fevkalâde 'memnun olacaklardır, fayda vardır; 
çünlkü, çiftçiyi mıüıstaftosıil faale gelfirımıeldeı .bir 
tnıevî temeldir (bu, /iyi Ibür ilstinatıgâhtır. Siz, bun
dan çıkarttığınız talkdirde, hayvanlarını otlat
masına müsaade .'dtm'e'diilğifniz takdirde süt inek
çiliğimi, amcılığmı nasıl teşvik edip, ıgıeMştirıe- '• 
çeksiniz? Yaıni, adama 'bir (nefes vermediğimiz 
ımüddetçje, Ibıı iş nasıl olacaktır? Burada,. bü-< 
tünlük meselesinde büyük ölçüde sarahatısızlılk 
var. Yani, orman (idaresinin;. «Bozuk veya ya
rı (bozuk (korunun hepsini kâmil (bir şekiildege
liştirmiş ide, yeni yedi salhailiana da ihtiyaç vıar; 
bütünlüğünü ibozmadan, bunları. da 'buraya it
hâl edelim» sekilimde ve «E'konomlik yönden 
veyahut ormanın geleceği yönünden şunları 
şunları sağlıyor» dli'ye 'blir dddıiaisı var 'ise; ibu, 
Türkiye'nin gerçek duruımu İlle (bağdaşmıyor; 
ımümjkün değil. 

Bir eivvelki ikonuşımaanda da söyliedilm; 20ı 
milyon 'hektar (ilçenMnde, (dünya standartla
rına göre) hektarda 2 veya 3 veya 1,5 metne 
küp ıdtıa taşıyan ormanlarımız çolk aız. Tüm 20 
milyon 'içerisinde . (igıirdliğimiz ıtıakditrdelde gö
rüyoruz ki,) b(ir metre küpün de çok altında : 
Aklıımda kaiUdığına .gıöreı,. O., 775. Bu, İra. Bu
nun iki nıânası var; ya, ımeşeene fevkalâde es-
|kimiştin, ihti'yarılamıştır, hliç ibin. şeyi yoktur; 
veyahutta (büyük ölçüde ımıeşcıere! taşıyan saha 
azalmıştın. Aksi hailde TnıMye'ınlkı orman sa-
hıasınıın yaygm olduğu ekolojinin ilcinde; bu 
ika/dar teknik güçle, 'bu kadar gayretle; Meclis
lilerimizle, milletimizle, hıeir şeyimizle yanında 
'olduğumuz ormanın o, 7751lük bir ê!ta ile çalış-
maisı Ibaşka türlü ifade edlilDenıliyor. İlki şık1; ya, 
meiscere fevkalade iihtiyaırlaımıştır, hiç blir teees-
ısümü yo|ktur; Onun liçin ıdtıa düşüktür; veya
hutta, hakikaten boımlboş salhalar Elçinde tek 
tük ağaç/veya çeşitli çalı veya fundalıklardan 
ibarettir, ki büyük ölçüde (böyledir. Eldeki ha
kikî 'envanter tesplitleriindeal doğan metıicelier 
ele 'budur. Bizim buıgün, ibu, 20 milyon hektar
lık sahadan, senelik dstfhsailimlilzilrıı 5 milyom 
'metre külbe' yajkın olmasının 'başlka türlü iza
hını (bulmak hakikaten mümküln değildir: .De
yimini başka türlü bulmak mümkün değlildiir; 
anma orman teşkilâtımızın )bıe!lki Ibir ölçüde sta
tükocu davranışları olmuştur. EiSikli bir Tarım 
Bakanı olarak; değerli arjkadiaışlarımı .çok ya-
kinen tamı dini; bu teşkilâtın, hakikaten büyük 

1 4 . 6 . 1973 0 : 1 
ölçüde iftiralara da.mâruz kaldığını iyice biülâ-
yorum, mesuliyet taşıdığım zamandan haıtırlı-
yarum. Bfıfr memur, .biir ıınühendis ya hırsızdır, 
ya değildir. Hırsız ise neden istihdamı ediyor
sun ; dıeğiilsie,, bu iftira dolu dosyaları meyi mu
hafaza ediyorsunuz ? Arkadaşım Ibunu iyi hatır-
ıljan. 

Bana göre; ormancı arkadaşlar, mesleki 
grupları içersinde en çok ıstırap çeken; en 
müşkül şartlar idinde yaşayan; değerli, vatan
perver arkadaşlarımızdır. Bir ölçüde kendile
riyle, o zaman dja hem fikir olamadığım büyük 
çalışmalar var : Şu orman içi Iköylüsünü bir 
an önce müstahsil duruma getirmek için; mec-
lislleîrin değil, 'kendilerinin gayret göstermesi 
lâzımdır. 

Şimdi, nedir 'bu 4 ıncü madde? İşte1, boş meş-
cene, yani meşcere taşımayan saJhaılan mıevcut, 
bozuk korular melvcut diyorum, anaları boştur; 
evvelâ bunları dolduralım. Ondan sonra orman 
bütünlüğünü hakikaten (bozan ısalhalar, varsa; 
bunların miktarlları da (hakikaten geniş çap-
'ta İse ve değerlendirilmekle hemien işemesi İçer
sinde güç katacajksa, kendileriyle hemfikirim. 
Ama, daha lon, on 'ikfi milyon hektarlık; dikile
cek veya onarılaoaJk veya boş duran 'bir saha 
mevcut iken; mielvcut mıelş cer enin, ımeivcut bü
tünlüğün bo'zulmalsı idin ıbaşka (imkânlar da var
ken, (tarım anazilsti üzeninde duruyorum) ta
rım arazisinin satım alınmasından ne; fayda 
umuluyor? Ben bumu anlayamıyorum. 

Onun için, onman bütünlüğünü bozacak bâ
zı araıziden doğan şu veya 'bu ufak tefek şey
ler varsa bilrşey demem; ama ı(\«Tıaınm arazisi» 
deylimii İle [konuşursa ki, dün dalhi burada 
toprak rezervli 'üzerinde feryatlar kopardık; 
Rezerv lazailtrl'ilyor^ şu 'bilmeım! ne oluyor dedik )ı 
öbür taraftan, onman bütünlüğü adı altındaı 
bütçeye para koyup, «Müstahslill1 halde olan 
tarım arazisini ormana ilhak edeili'mı» diye bir 
çielişkinin Iilçine düşmeiyeılJim diyorum. 

Ben ibu .maddede, «Tarım arazilisi» ifadesini 
görmemiş olsaydım söz almiayacaiktım. Tarım 
arazisi; dinamik ormaimln içlinde, onun yaşama
sında büyük ıbir deste'ktfiir ve o,rfman içi (köylü
sünün d© müstahsil hale gelmielsinde ilik kade
medir. 

Geliniz, o tanım anaziiılerüniin prodıü|ktivitelle-
rini arttırmak için tedbirler >getireılli:m. Gönül 



M. Medlİsi B : 127 

ı'îsterdi k i , 4 ,ncü ımadde bumu getirsin. Ama, 
burnu burada göremiyoruz. 

Bu, gfeçıicıi ib'ir muaddeldir, çıkarılmasında za
ruret vardır. Mâruzâtım bundaın ibarettüir. Te-
şeıkikür «idlerim. 

BAŞKAN *— Cumhuriyet Halik Partisi Gru
bu adıına Ömer Buyrukçu, buyuruın. 

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

Meclisimizin karşısına çok önemli bir madde 
gelmiş durumda. Bu madde, daha önce Meclisi
mizde görüşülerek çıkmamış; ancak, Senatoda 
bu madde 2 nci maddeye ek madde olarak ek
lenmiştir. 

Ben, bu maddenin konmasında büyük fay
dalar mülahaza eden bir arkadaşınızım. Bugün 
öyle aileler biliyorum ki, her tarafı en güzel or
manlarla çevrilmiş, orada sıkışmış kalmıştır; 
ıiıüfusu günden güne çoğalmaktadır. Kendiliğin
den gelip, orman idaresine; «Benim bu arazimi 
satın alın. Ben buradan alacağım para ile, aile
me başka yerde, daha başka sahalarda geçim 
sağlayayım.» diye müracaat eden vatandaşlar 
olmuştur. Bu yola gidilmedikçe de, ormanları
mızı bütünleştirmemizin imkânı yoktur. Orman
lar içerisinde sıkışık durumda olan, hattâ tek 
evler, aileler halinde bulunan bu vatandaşları
mızın da, kendiliklerinden, buradan ayrılmala
rına imkân yoktur. 

Bu bakımdan, bu maddeden büyük yararlar 
ummaktayım. 

Arkadaşlarım; yalnız, madde yeni geldiği 
için bâzı tereddütlerim oldu, bunları da söyle
meden geçemeyeceğim : 

Evvelâ; madde, orman yetiştirilen sahalarda 
kullanılmak üzere bütçeye her sene on milyon 
liralık bir fon konulacağını âmirdir. Bu saha
larda tarım arazilerinin satın alınacağını âmir 
bir hükmü ise maddede bulmak mümkün değil. 
Madde doğrudan 'doğruya, satın alınması için 
fon 'konulması hakkında. Biz arzu ederdik ki, 
madde iki cepheli olsun; bir taraftan bir mec
buriyet olarak orman idaresini ,bu yola şevket
sin; «gençleştirme sahalarında ve orman yetiş
tirilen sahalarda orman bütünlüğünü <tesis et
mek üzere, vatandaşların ellerinde fbulunan ta
rım 'arazileri, istimlâk edilmek suretiyle veya
hut ta rızalarıyle satın alınır» d'esin. i 
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Bu hükmü getirdikten sonra da, «Her sene 
bütçeye on milyon lira konulsun» denilmeli id/i. 
Gönül böyle arzu ederdi; fakat maddede bunu 
•görmek mümkün değil. 

ISonra arkadaşlarım, madde de, !bu satın al
manın şartları yok; ayrıca bir tüzükle Ibunun 
tespit edileceğine dair 'bir açıklık 'da yok. Bu1 

ka'dar faydalı bir madde olarak karşımızda ol
masına rağmen bu bakımidan noksanlıkları da 
vardır. 

Hangi mıntıkalarda, hangi çeşit ormanlık 
bölgede, verimi ne derecede olan ormanlık böl
gelerde buna girişil'melidir ? Bugün Türkiye'nin 
»en verimsiz ormanlık sahalarında böyle bir iş
leme «giriştiğiniz zaman ödediğiniz paranın kar
şılığını bu ım'ilîete, bu Devlete yıllarca geri ve
remezsiniz; ama yetişme muhiti bakımımdan üs
tün sahalarda satın alman arazilere herhangi 
bir dikim, ekim yapıldığı takdirde bunun kar
şılığını kısa müddette almak mıümjkün olur. 

Bu hususta da bir açıklık .göremedim. 

Arkadaşlarım, son olarak arz edeyim ki, bu
rada, bütçeye her sene on milyon lira para ko
nulacağı yazılmaktadır. Orman Kanununun 13 
ncü maddesinde, «Orman köylüsünün» kalkındı-
irılması için her yıl 50 milyon lira konulur» de
nilmiş olmasına rağmen; kanunun çıktığı, bu 
maddenin kabul edildiği 1968 yılından bu ya
na, bu âmir hükme rağmen toplam 50 milyon 
ılira koyamamışız. Bunun da aynı akıbete uğra
mamasını temenni ederim. 10 imiılyon lira h',er se
ne bütçeye konmalı ve bu on milyon lira, en ve
rimli ormanlarda gençleştirme sahalarının sa
tın alınması suretiyle sarfedilmelidir. 

Arkadaşlar, tutanaklara geçmesini arzu et
tiğim için, burada bir noktaya daha değinmek 
isterim. 

(«Orman yetiştirmek üzere sınırlanan bölge
ler içinde..»' diye bir tabir var burada. «Orman-
yetişjtirilmek üzere» denildiği zaman, yalnız di
kim ve orman yetiştirilen yerler akla geliyor. 
Halbuki burada, «gençleştirme sahaları» olarak 
belirtilmiş olsaydı, sunî veya tabiî olarak or
man yetiştirilen sahalar ".olduğu anlaşılırdı; 
ama ben yine, maddeden; sunî veya tabiî ola
rak orman yetiştirilmek üzere sınırlanan saha
larda ziraat arazileri alınabilir, anlamını çıka
rıyorum, bu şekilde kabul ediyorum. 
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Bu noksanlıklara rağmen», maddenin aynen 
tealimde büyük faydalar mülâhaza -etmekteyim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
,BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Grubu adına Sayın Tosyalı, buyurun efendim, 
C. Ğ., P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA-

tLI (Kastamonu) — (Sayın Başkan, değerli ar-
'kâdaşlârım; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi adına, gayet kı
sa bir beyanda bulunacağım. 

Ek 'dördüncü madde hakikaten, memleketi
mizde ormanların bütünlüğünü sağlamak ve or
man kanalarımızı genişletmek için tedvin edil
miş olan bir maddedir. Bunu ve bilhassa bu 
maksatla bütçeye 10 milyon lira tahsisat konul-
imâsını Memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz, 
bu paranın yerini bulmasıdır; bu bir... 

İkinci temennimiz : Evvelce orman sınırları 
İçerisine alınıp ıda, o sınır içerisinde bulunan 
ziraat arazisi sahiplerine hiç para verilmemiş 
lolan (kazalarımız, köylerimiz pek çoktur. iSayınj 
Bakanlığın bunları tetkik 'ederek; elindeki tar
lası, «ormandır» diye alındığı halde parası 
lödenmeyen ve bu suretle 1'5 seneden beri ıstı
rap çeken köylülerin -d'e (bu maddeden faydala
nılarak) paralarının verilmesini tem enini ederiz. 

Maddenin memlekete hayırlı olmasını diliyo
rum. 

.Saygılarımla. 

BAŞKAN — A. P. Grubu adına Bayın Hil-
rnıi Biç/er, buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA HİLMİ BİÇER ('Si
nop) '— ıSayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım ; 

Millet Meclisi metninde olmayan; fakat Cum
huriyet -Senatosunca ilâve edilen bu geçici 4 
Ihcü madde, gerçekken fevkalade isabetli bir 
maddedir. Bilhassa bu kanun meriyete girdik-. 
ten sonra, Anayasanın âmir hükmü gereğince 
sorman rejimine tabi olan yerlerin tespitinde, ya-
fti orman tahditlerinin bitiminde bilhassa bu 
tür ihtilaflar ortaya çtkaCaktır. 

Orman yetiştirilmek üzere sınırlanan bölge
ler içerisinde gerçekten, özel şahıslara ait pek 
ıçok tapulu yerler var. Bu »arada bize bir olay 
intikal etti; Durağan kazasında bir köyün 
«sağı yukarı tüm arazisi orman yetiştirilmek 
üzere sınırlandırılan hudutların içerisinde kal
mış; bunu orman idar'es'i para yokluğu nedeni 
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ile istimlâk edememiş ve köylüyü de buradan 
menetmek zorunda kalmıştır. İşte bu geçici 
madde ile bu tür ihtilâflar kolaylıkla -önlene
cek ve gerçelkten ormanın içerisinde kalan; 
fakat vatandaşın mutlaka ekip biçmek zorun
da kaldığı yerler bu şahsın elinden bedeli kar
şılığında alınma imkânına kavuşacaktır. As
lında evvelce, orman içi köylerini 'kalkmdrr-. 
mak maksadıyle para konmasını emreden mad-
»de, paranın bu maksatla konulması için ted
vin 'edilmişti. Sayın Buyrulkçıı'nun talebi isti
kametinde, ben de bu maddenin metnine ve ru
huna uygun olarak, bu paranın gerçekten ko
nulacağına inanıyorum ve ileride de inşallah;' 
ibu fon yükseltilerek, gerçek'ten ormana zarar 
veren.köyler (bedeli karşılığında) bu sahanın 
dışarısına çıkarılma imkânına kavuşacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) -= Değerli arka-

. daşlarım, Senato gerçekteni iyi bîr iş yapmış ve 
ek 4 ncü maddeyi getirmiştir. Ek 4 neü madde 
aslında, mevzuatımızda yeni bir hüküm sayı
lamaz. Ne diyor? «6831 sayılı Orman Kanu
nunun 3 ncü ve 24 ncü maddelerine göre orman 
rejimine alınan sahalar ile...» diye başlıyor. 
6831 sayılı Orman Kanununun 3 ncü maddesi; 
.«Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları 
hususiyet noktasından meımleketiıı ve halkın 
menfaat, sıhhat, selâmetine yarayacak veya 
tarihî, bediî veya turistik kıymeti bakımından 
muhafazası gereken gereik Devletin ve gerek 
leşhasm hususî .mülkiyetinde veya hüküm ve ta
sarrufu .altında bulunan yerlerin orman rejimi
ne 'alınmasına Ziraat veya M.aanif Vekâletleri 
veya Turizm Umum Müdürlüğünün teklifi üze
rine İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.,» 
diyor. Bu bir defa, iyi bir hüküm. 

24 ncü mıaddede de : «Muhafaza ormıaaıı ola
rak ayrılması icabeden ve mülkiyeti Devletten 
başkasına ait bulunan ormanlarla âlelrumum 
muhafaza ormanlarının tamamlanması için bun
lara eklenmesi lâzım gelen sahipli yeırler İcra 
Vekilleri Heyeti kararı ile muhafaza ormanı 
olarak ayrılır. -Sahipleri muvakkat etmedikleri 
takdirde bu yerler umumî hükümlere göre is
timlâk edilir. î»diyor. 

Şimdi görülüyor ki, değerli arkadaşlarım, 
her bakımdan halkın sıMıatiyle de ilgilidir, eğ-
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lence Ve istirahata ile de ilgilidir. Aynı zaman
da, ormanların korunmasıyle de ilgilidir. 

Şimdi, burada getirilen hükümde «... 10 mil
yondan az olmamak üzere...» demiyor. Yani 
6831 sayılı Kanunun 3 ve 24 neü maddesine 
can veriliyor: Yani, bu para olmadıkça böyle 
ıbir işin yapılmasına imkân yok. 

Yalnız, ben şunu ifade etmek istiyorum; 
Anayasamızın 38 nci maddesinde1: «Kanunun 
takiistle ödemeyi öngördüğü hallerde çiftçinin 
topraklandırılması, ormanların devletleştiril
mesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskân proje
lerinin gerçekleştirilmesi' içim konulacak süre 
20 yılı; kıyıların korunması ve turizm aımacıy-
le yapılacak kamulaştırmalarda ise bu süre 10 
yılı aşamaz.;» denilmektedir. 

Şimdi, eğer biz bu maddenin, içine Anaya
sanın kamulaştırma ile ilgili hükümlerini ak-
tarabilirsek, yani tercihimizi kullanırsak (çün
kü, Anayasada mevcut hüküm «Her kanunda 
kullanılır» anlamını taşımaz ; ancak bir ka
nunda, yani bu kanunda, bu Anayasanın 38 nci 
maddesindeki taksitli istimlâki koyduğumuz 
takdirde, meselâ bu sene 10 milyonluk bir öde
nek ayrılmış olsa ve 10 yıllık taksitlendirme 
esasını da biz kanuna koymuş olsak) 100 mil
yonluk bir iş yapmak imkânına sahih oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunun çok önemi var. 
Yani, hem Devlete, hem de vatandaşa da bir 
imkân sağlanıyor. Meselâ benim bildiğim, ken
di seçim bölgem İstanbul'da, Pendik'ten ötede 
Tuzla civarında, şu anda halkın Cumartesi, 
Pazar günleri dinlenmesi için, âdeta İstanbul 
şehrinin nefes delikleri olan böyle yerler var, 
üzerinde ağaçlar olan böyle yerler var ve bir 
süre sonra buraları satılacak, deniz kıyısı oldu
ğu için apartmanlar yapılacak ve gidecek; ve 
İstanbul halkı gidecek yer bulamayacak. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — 
Anadoludakiler ?... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Anadoludaki-
leri de arkadaşlarımız düşünsün; orası da 
Anadolu zaten. 

BAŞKAN — Ek 4 neü madde ile ilgili, Sa
yın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efen
dim. Sayın Başkan, ben de onun üzerinde ko
nuşuyorum. 

Şimdi, böyle olduğu için; bugün burada 
bir imkân var elimizde. Anlıyorum; sayın Ba

kan «Buna fazla dokunmayın» derler; ama 
zaten bâzı maddelor benimsenmemek suretiyle 
karma bir komisyona gidecek. Lütuf buyurur 
da, bu maddeye daha iyi şekil vermek, (esas 
itibariyle benimsediğimiz halde ormana, halk 
sağlığı bakımından, turistik bakımdan daha 
çok yardım Anayasanın emrettiği şelkilde az 
para ile çok yardım, çok iş yapmak imkânı 
vermek) isterseniz bu maddeyi benimsemeyiz; 
karma komisyona gider : Orada, biır Millet 
Meclisi metni var, bir Senato metni var, bir de 
Karma Komisyon metni hazırlanır ve o kaırma 
komisyon metninde 38 nci madde ile ilgili1 ter
cihleri münakaşa eder koyarsanız, bir imkânı 
yerinde kullanmış oluruz. Yoksa, «İleride tek
rar bir kanun yapar, bu imkânı getirdiniz» der
seniz; nasıl gelmediğini biliyoruz. Bir kanunun 
10 senede, 15 senede bir, ancak bir veya bk-
kaç maddesini değiştirehiliyoruz. 

Komisyonun da, sayın Bakanın da bu konu
da bize ve kendisine veya memlekete yardıım-
cı olmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan, siz mi 

görüşeceksiniz efendim f 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (C. Sena
tosu Muş Üyesi) — Evet ISayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (C. Sena
tosu Muş Üyesi) — Muhterem Başkan, değer
li milletvekilleri; 

Bu maddeyi de tedvin etmek suretiyle icra
cıya bir imkân hazırladığınız için, yine de 
şükranlarımı ifade ederek sözlerime başlıyo
rum.... 

BAŞKAN — Bîr dakikanızı rica edeyim 
sayın Bakanım, Sayın Bingöl. 

Çalışma süremiz bitmiş olup, uzatılma ile 
ilgili bir önerge var; onu oylayalım, zatıâlini-
ze sonra söz vereceğim efendim. 

ıSayın Başkanlığa 
Orman kanun tasarısı müzakereleri çok za

man almıştır. Gündemde müstacel mıevaddan 
tasarı ve teklifler mevcuttur. 

Bu nedenle, çalışmaların bür saat uzatılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Diyarbakır Yozgat 
Sabahattin 'Savcı Celâl Sungur 
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BAŞKAN —.• Önergeyi oylarınıza.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) —' Sayın Baş
kan, ısüre uzatımı ile ilgili fikirlerimizi söyle-
memıi'ze fırsat vermenizi istirham edeceğim efen
dim. 

1BAŞKAN — Aleyhte, lehte görüşme arzu 
eıden varsa sö>z verebilirim, efendim. 

AHMET ŞENER (Traibzon) — Kürsü bo
şaldıktan sonra aleyhinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN •—• Önerge okunmuştur, Bakanın 
konuşmasından sonra söz vereceğim Sayın Şe
ner; teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI İSA H BİNGÖL (Devam
la) — Efendim, bu ek madde, hakikaten orman 
içinde kalmış; münferit; fakat değeri düşük 
toprağa bağlı olan orman içi köylüsünün yerin
den ayrılmasına imkân vermeyen bir statikle 
o köylüye yardım edebilme maksadına matuf
tur. Haddi zatında yüksek malûmunuzdur ki, 
ormanların mülkiyeti Hazinenindir. Sayın Ül
ker'in ifade ettikleri gibi, bu konuda para bula
mama nedeniyle bu hizmetler görülemez değil
dir. Ancak Orman İdaresi, döner sermayesiyle 
bunu karşılamak imkânına sahip değildir; çün
kü mülk Hazinenin olacaktır Burada bu fon 
kurulduğu takdirde, asgarî 10 milyon liralık 
bir fon kurulduğu takdirde; genel bütçeden ge-
lecck ve Hazineye ait müDüi alacak, Hazineye 
maledecek ve böylece kamulaştırma konularını 
kısa zamanda değerlendirmek imkânı olacaktır. 

iSaym Ülker'in ifade buyurdukları konuyu, 
10 senelik taksit meselesini takdirlerinize arz 
ederim. Dağın başında, baremi 50 lira, 30 lira 
olan bir gayrimenkulu 20 senelik, 10 senelik 
taksite bağladığınız takdirde köylüyü ikna ede
bilmeniz mümkün değildir. Onu oradan koparıp 
götürmemiz mümkün değildir; ama toptan öde-
yebildiğiniz takdirde vatandaş, orada karşılığı
nı alacak ve orman içinde yaşama imkânsızlığı
nı terk edecek, yeni bir iş bulma imkânına ve 
kudretine saihibolaıbilecelktir. Bu inanış içinde 
biz taıksitlcndirme konusunu değil, mümkün ola
bilen bedel ile, mümkün olabilen miktarda; şa
hısların gayrimenkullerinin tamamını alıp, ken
dilerinin. orman içinden ilişkilerini kesmek; 
onu, orman dışında, daha faydalı, kendisi için 
daha çok gelir sağlayabilecek sahalara intikal 
ettirmeyi düşünürüz. 

Sayın meslektaşım Buyrukçu, «orman yetiş
tirilmesi» tâbiri, konusuna değindiler; «tohum
la veya fidanla, sunî veya tabiî haliyle yetiştir
me» tâbiri şümullüdür, şamil manasınadır, her 
türlüsü de bu mevzuda mütalâa edilebilir, edil
mesi zaruridir. 

Yalnız, bir sayın sözcünün hayret ile karşı
ladığım, bu maddeyi reddedişini tahlil etmek is
tiyorum. Burada benim konuşmalarımı da, ken
disini dinlediğim gibi dinlemelerini çok ister
dim. Bu maddenin lüzumsuzluğuna işaret bu
yurdular. 'Çok. üzülerek ifade ediyorum; demek 
'ki, mesuliyet devirlerinde orman içine gitmemiş, 
orman köylüsünü tanımamış, orman içindeki 
gayrimenkulu görmemiş. Evet, biz â:o, bunları 
'mütekâsif olan yerlerde yapalım istiyor; ama 
münferit yerde kalmış şahsı, «illâ hayvancılık 
yapacaktır» diye orada bağlamayalım; tsaısen, 
keçi ile o ormanı tahribettiğini tescil ettirmeye
lim. Kendisinin bir kariyeri bulunduğunu da 
mütalâa ediyorum, bir mesuliyet geçirmiş bu
lunduğunu da mütalâa ediyorum. Bu maddenin 
lüzumsuzluğu beyanını yadırgadığımı ve affı 
mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. 

İşaret buyurdular, dediler ki; «Ormanların 
ilmî tarifini yapamamışız,» Yapılmıştır muhte
rem milletvekilleri ve bu 33 senedir, 36 senedir 
de merMdir. Anayasa Mahkemesi de bu konuyu 
görmüştür. Şimdiye kadar ki, 36 senelik tatbi
katta bütün kazaî organlar da bu tariflere gö
re âmel etmişlerdir. Burada kalkıp, «ormanın 
ilmî tarifini yapamamış» demek mümkün değil
dir. Ancak, şu taaısrı ile lütfettiğiniz 2 nci mad
de değişikliği ile orman rejiminin dışarısına çı
karılması konusunu bir tarif maddesinin içine 
getirmek imkânını, kendileri bulamamışlardır 
ve olamamıştır hakikaten. Yoksa, ormanın ilmî 
tarifi vardır ve gerçek halde de tatbik edilmek
tedir. 

Türkiye'deki ormanların veriminin 0,7 met-
rekülb/hektar olduğunu ifade ettiler; doğrudur. 
Bozuk ormanlarda ve baltalık işletmelerinde 
eta budur; ama kendilerine (şayet imkân bula
bilirlerse) bu ormanları tnıtmak arzusunu his
sederim. Yıllık etanm 4 metrekübün üstünde 
olduğu ormanlarımız da mevcuttur ve bunlar 
da az değildir. Bugün ortalama 20 milyon hek
tar olarak kabul ettiğimiz bozuk baltalıklar, 
bozuk korular da dahil, ortalama etanm 2 met-
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re--.mikâbın üstümde olduğunu amenejman plân- | 
larımız ifade etmıelktedirler. Bir "hakikati) tet
kik edebilme imkânı da mevcııdolan birisinin I 
böylece değiştirmesini; ya tetkik etmek zahme
tine katlanmamâısında mütalâa ediyorum veya I 
sadece fikriyatını tescil edelbilmek için, madde
nin lüzumsuzluğunu beyan edebilmek için hadi
seyi bir mesnet olarak aldığını mütalaa ediyo
rum, maalesef; ama vakıanın kendisi değildir. 

Sayın Şener'e de bir tek kısa cümle ile arzı 
cevahe'tlmek istiyorum. I 

Şu anda Türkiye'de akademik kariyeri olan 
ve orman içinde mahrumiyet mıntıkasında bu
lunanlar yalnız orman mühendisleridir. Kari- I 
yeri olan ve bu mahrumiyet mıntıkasında hiz
met eden, orada bu çileye tahammül edeibilen 
başka meslek mensubunu da şu anda bilmiyo
ruz. Yalnız ormancı vardır ve bunlarla da ka
der birliği yapmıştır; onların dertleriyle hem- I 
hal olmuştur. Bâzı tarizleri olsa bile, o vatanda
şın hizmetinde olmaktan şeref ve gurur duya
caktır. 

Saygılar sunarım. (A. P. ve C. G. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Çalışma sür'emizin uzamasiyle 
ilgılli olan... 

ÖEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER ('Nevşehir) — Madde devam 
e'bti-ğine göre, bittikten sonra oylayım 'efen
dim. 

BAŞKAN — 'Bir dakika, siz mî .söz iistiyor- I 
dunuz efendim?'' I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Balkan; 
devam eden maddedir, onun İçin söylüyorum. I 

BAŞKAN — Zaman geçiyor, onun için oy- I 
lanması lâzıımdır; demin de ondan dolayı 'is
tical :0tü'm. Oylansın, bilâhara zatıiâlıinize söz 
vereceğim. Farkı yok efendim, kesiliyor mad
delerin arasında. 

Önergeyi tekrar okutuyorum. I 
(Diyarbakır Milletvekili Salbahatıtıin Savcı I 

ile Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet 'Sungur'un 
önergeleri tekrar okundu.) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Aleyhinde 
efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuışaealkısmiz, bu
yurun ıSayın Ahmet Şener. 

AHMET ŞEINER (Trabzon) — 'Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarını; I 

ÎBu Meclis sabahlara kadar da çalışmıştır 
veyin'e de çalışma imkânına sahiptir. 

Böyle önergeler verilmesinin ve çalışma sü
resinin uzatılmasının aleyhinde değilim, de
ğiliz. Ancak, 12 senelik Parlâmento hayatım
da ve grubumun ilcinde 10 . 11 senelik idare
cilik hayatumda müşahede etmişimdir; Ibundan 
evvelki senelerde bar centilmenlik anlaşması 
olurdu ve bu centilmenlik anlaşmasını muha
lefet ve likti'dar, beraberce (Divanda topla
nır) karara bağlardı. İktidardan veya muhale
fetten gelen bir teklifin orada halledilmemiş 
olduğunu hiç hatırlamıyorum: Bir mutabakata 
varılır ve 'bir haftada 'görüşülecek olan mitin 
kanunlar (Burada anlaşmak suretiyle) grup
lara bildirilirdi ve gruplar 'da sözcülerini tes
pit ederlerdi. Sözcüler tespit edildiğinden; her 
grup, sözcülerini burada hazır bulundururdu 
ve bunlar müzakerelere iştirak eder veya et
mezlerdi»; değişiklikler olurdu veya olmazdı; 
bunlar mümkündür. 

Şimdi önerge «Orman Kanunu çok zaman 'al
dı, gündemde çok önemli kanunlar var» demi
yor. Doğru... Gündem önümüzde; ama görüşü
lecek olan gündemi kimse (bilmiyor. «Görüşü
lecek olan gündem» diye grup başfcanvekili-
mıln bana tevdi ettiği gündemde; Orman Kanu
nu, Üniversite Personel Kanunu ve aklımda 
kaldığına göre daha birkaç tanesi tadadedili-
yor. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz Orman Ka
nunu oylanıp, hemen çıkacak. Ondan sonra 
hangisinin görüşüleceğini söylerlerse, bir saat 
değil 10 saat uzatalım ve bera'ber çalışalım; 
ama bilmiyorum. 

•Şimdi soruyorum.: Eğer Sayın Başkan veya 
hu önergeyi veren arkadaşlar bu izahatı ve
rirlerse ben şahsen memnun olacağını ve ça
lışma süresinin uzatılması lehinde rey vere-
ceğiim. 

«Çok önemli kanunlar» deniyor. Önemsiz 
olan kanunumuz yoktur. Hepsi önemlidir, ve 
bu önemli kanunlarımızı görüşmek için bir 
saat mi yeter, iki saat mi yeter, on saat mi ye
ter elbette ki, burada bulunan milletvekilleri 
olarak gerekli uzatmayı yapar ve devam ede-" 
ılz. Lazımsa karar alınır; dört günlük çalışma
ya ilâveten Cuma gürm de çalışılır, Cumarte
si günü de çalışılır. Bu böyledir; ama yeter 
M gruplar bunu bilsinler. . 
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«Onman Kanununun müzakeresi çok uzadı» 
deniyor. Niye çok uzamış. Müzakerelerden 
sonra arkadaşlarım fikirleri 'tebellür etmiş, bir 
noktada toplanmış ve bu şekilde Orman Kanu
nu bitiyor. 

(Sayın Başkan, -muhterem arkadaşlarım; 
«burası siyasî fikirlerin mütalâa ve müzakere 
edildiği yerdir. Burada birbirimize karşı çok . 
sitemkâr ve tatlı ve acı konuşmalar olmakta
dır ; fakat 12 senelik Parlâmento hayatında bu 
konuşmalardan duyduğum, kalp kırgınlığımın 
bir tekini dahi koridora çıkarmamişımdır.- Çün
kü bu, medenî münaisebetler içinde böyle 'ola
caktır. Elbette ki siyasî tartışmaların netice
si bu olacaktır; :ama burada gruplar olarak bir 
noktada, asgarî müşterekte toplanımak, daha 
iyi bir müzakere sonucu çıkarılan kanunların 
memleikete ve millete <çok daha faydalı olaca
ğı kamısındayım. 

Görüşülmesi lâzıımgelen kanun tasan ve 
tekliflerini bilirsek ona göre de reylerimizi ve-
riık. 

«Saygılar arz ederûm. 
BAŞKAN — Sayın Şener, gruplara bildiri

len ve grupların bildikleri kanun tasarıları 
görüşülmektedir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Aynı sırada 
değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sırayı Genel Kurul veyahut 
da Başkanlık Divanı değiştirebiMr. Grupların 
bilmediği bir kanun tasarısı gündeme alına
maz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Grup sözcü
lerinin. burada bulunması bakımından önemli. 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim. 
Önergenin lehinde Sayın Menteşe, buyu

run. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — «Sayım Baş

kan, sayın milletvekilleri; 

Milyonlarca Türk vatandaşını, köylü va
tandaşını ilgilendiren bir Orman Kanunu gö
rüşülüyor. Henüz müzakeresi bitmemiş; iki ar
kadaş da bu müzakerelerin saat 12,00'ye kadar 
devamını istiyor.. 

Muhterem arkadaşlar, Halk Partisi çelişki
ler içinde. Ne söylediğini şimdiye kadar tespit 
etmek mümkün değil. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Benlim söy
lediğimi anlamak, kabiJjy.e-.line bağlı. 

N A H U T « N T İ E § £ (Dramla:) — kimler
den 'beri burada reform kanunları göraşülü-
yor. Her gün engelleme yapmak sureltilyle Mec
lis çalışmaları) sabote ediliyor. 

AJMEIT ŞENER (Trabzon) — Tüzükte 
var, «Sabote» değil, Tüzükte var. Yaptıklarını
zı yapıyoruz. 

BAŞKAN — (Sayın Şener, 'Sayın Şener, lüt
fen karşılıklı konuşmayalım. 

AH]M!ET ŞENER (Trabzon) — Ben&n ko
nuşmama «Çelişkiler iliç'inde;» diye cevap verir
se bu şekilde cevap alacaktır. O kadar... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efen
dim. 

NAHÎT MENTEŞE (Devamla) — Efendim, 
bu manzara, yani Şener'in şu sinirliliği bir suç
luluk telâşııclır.. Bunu ifade ;efcmek mecburiyetin
deyim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Cezamı sen 
verirsin... 

ıSÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Ceza
yı millet verir. 

;NAH]İT MENTEŞE (Devamla) — «İçtüzü
ğün hükmünü kullanıyorum» demektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hakkın suiisti
malimin himayesi mümkün değildir. Günler
den beri efkârı umumiye tespit etmiştir, mü
şahede etmiştir; hakkın suiistimalidir, - «Bırr 
hak» demek dahi mümkün değildir - burada de
falarca yapılmıştır; ıbu Meclisin saatleri, giin-
leııi işgal «dilmi-ştir, heder edil'miiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel saat 
15,00'te Meclis açıldığı zaman sadece radyo
dan verilmesi için Cumhuriyet Halk P a r t i ! bâ
zı arkadaşlarımız, «Efendim., şu şu şu teklif
ler gündeme alınmalıdır. Çünkü komisyonlar 
bu teklifleri süresi içlimde görüşmemiştir.» di
ye birtakım iddialarda bulunmuşlardır. 

Meclilsin çalışma zamanı ımahdult, yapılan 
engellemeler malûmdur. Halk Partisinin buna 
hakkı var mı acaba? Bunu düşünmek ıgerekir. 

Sayın Şener diyorlar M, «Biz bundan son
ra neyi görüşeceğimizi bilemeınekteyiz» 

Muhterem arkadaşlarım, gündem milletve
killerinin ıttılaına sunulmuştur. Bütün imillet-
v^€fkilteri gündemi -evvelemirde tetkik ederler. 
hangi konular görüşüteeekitir bu»u biMrfer. 
Kaldı 'ki, Genel Kumi gündemine hakimdir. 
Hangisinin görüşüleceği hususunda yine Ge-
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.mel Eaırul Ikarar verecektir, yine sayın rniilet-
veJküleri karar vereceklerdir. 

Muflıterem, arkadaşlarım, Orman Kanununun 
ımüzakeresii henüz faitmemiştİT. Ayraca saibahtan 
beıü T»urada (bekleyen Devlet görevlileri var. 
Nühayet bunlar küçük küçük, birkaç maddelik 
kanunlardır. Bunlar görüşülmek mecburiyetin
dedir. Ne olur arıkadaş'lanımız bir saat - sabah
tan beri burada lüzumsuz konuşmalarla âde
t a Orman Kanununu da engellemişlerdir - da-
îha sabretseler de hem şu Orman Kanununu ıbi-
tirseler, hem de -bir âki 'kanun daha görüşe'bil-
sek... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hiç komışma-
sak ne güzel olur değil mi ? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Konuşmasak 
da istediğinizi' yapsanız... 

NAHÎT MENTEŞE (Devamla) — Efendim, 
Orman Kanunu günlerden beri görüşülmüş, 
Senatoda müzakere ed/ilmtiş. Bir maddenin bir 
kelimesi değiştirilmiş; bir kelimesi için bura
da saatlerce görüşülmüştür; bunu nıilletvekil-
leıii de sabırla dinlemişlerdir. 

REŞİT ÜLKER (fet-anibul) — Başkan vazi
fesini yapmamış öyleyse. Başkana söyleyin. 

NAKİT MENTEŞE (Devamla) — Muhte
rem arşadaşlanm, o balkımdan müsaade ederse
niz hem bu Orman kanunu tasarısını bitirelim, 
hem de •küçük küçük olan birkaç kanun tasa
rısını görüşelim. 'Nihayet bir saat daha çalışa
cağız. Eğer Sayın Şener kürsüyü işgal etme
seydi 15 - 20 dakika da heder 'olmayacaktı. 

İREŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Biz de işgal 
ediyorsunuz. 

NABîtT MENTEŞE (Devamla) — Mecbu
rum cevap vermeye. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Siz niye iş
gal ettiniz? 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Efendim, 
bu 'teklife /iltifat edilmeeıini arz ve teldiif ediyo
rum. Teşekkür ederim. 

ISaygıIai' sunuyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Kendisinin-
'ki işgal değil de başkasınmki neden 'işgaıl olu
yor?. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı 'konuşmaya
lım sayın mületvekilleri. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, 'benim hakkımı korumaya mecbursunuz. 
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I BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen oturu
nuz. 

iSayın fmilletvekilieri, gündemdeki kanun
lar bellidir ve bu, gruplara verilmiştir. 

Bir uzatma ^önergesi gelmiştir; aleyhtinde, 
lehinde görüşüldü. Önergeyi oylarınıza soura-
yoruan. Çalışmaların saat 21,00'e kadar uzatıl
masını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, Başkanlık bir saatlûfk süre içinde 
görüşülebilecek 9>2!6 sayılı Kanunu ve İçtüzüğü 
ve onun arkasından vakit kalırsa Üniversite 
Persıonel Kanununu, kısalık derecesine göre al
mıştır. 

Şimdi 6 kişi konuştu... 
AHMET BAKIP HÎÇERİMEZ (Ankara) — 

Elnnizdeki! resmî gündeme göre söylediğiniz 
gibi değildir. 

BAŞKAN — Bıir dakika efendim, sözümü 
kesmeyiniz 'Sayın Sakıp Hiçerinıez. 

iSayın Komisyon söz istemiştir, görüşmek is
tiyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Vazgeçtim, 'is
temiyorum. 

BAŞKAN ^ - Başka söz isteyen?.. Yok. Ki
fayet önergesii gelmiştir; okutuyorum. («Söz is
teyen olmadığına göre lüzum yok» sesleri) 

Senatonun çerçeve likinci madde içinde ih-
daJs etmiiş olduğu ve Komisyonumuzun benim
sediği ek 4 ncü maddenin benimsenip beniimsen-
meımesi hususunu oylarımıza sunacağım. 

Bonimseyenler işaret buyursunlar... Benim
semeyenler... Benimsenmiştir efendi'nı. 

Şimdi çerçeve (jkinci maddeyi okuyup oyla- ' 
yacağmı. Çünlkü o, oylanmadan kaldı. 

Madde 2. — 6831 sayılı Orman Kanununa 
aşağıdaki üç ek madde eklenmiştir. 

,» Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Eiımeyen'ler... Kabul edilmiştir. 

Kanun ballığı vardır. Senatonun tenssibet-
tiği kanun başlığı Komisyonumuzca da ten
sibe diilmiştıir, onu da okuyup oylarınıza suna- • 
cağım. 

n «6831 sayıılı Orman Kanununun bâzı m ad- • 
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 ek 
madde ûle bir geçici madde eklenmeoııe dair 
kanun tasarısı.» 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ' 
! edilırJ'ştir. 

61 — 
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ORMAN BAKAM İSA H. BİNGÖL (C. Se- > 
natosu Muş Üyesi') — Sayın Başkan, «»3 ek mad
de:» hususu var, 'bunu arz etmek istiyorum. ('«Oy
landı» sesleri.) Senatoda değişikliğe uğradı. 
Senatoda bii' elk madde eklendiği jiçdn «o ek mad
de» oldu... 

BAŞKAN — Öylece oylandı efendim. «3 
ek madde» zaten oylandı. Eık 4 neti madde oy-, 
landı biraz önce. Sadece çerçeve madde oylan-
mamıştı, çerçeve madde de biraz önce oylandı. 
Tamamdı r efendim. 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (C. Se
natosu Muş Üyesi) — Yani 3 madde eklenmesi 
şeklinde... 

(BAŞKAN — Evet efendim. 

ORMAN BAKANI İSA H. BİNGÖL (C. Se
natosu Muş Üyesi) — Teşekkür ederiz efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, başlıkta kabul 
edildiğine göre, Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilerek kabul olunan ve Meclisimizce be
nimsenmeyen 2, 19 ve bu maddeleri kapsayan 
birinci çerçeve madde ile, muvakkat birinci 
maddeyi görüşecek Karma Komisyonun, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisinden 7'ş(er 
üye alınmak suretiyle kurulacak bir Karma Ko-
fmisyonda görüşülmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Ka'bül edenler... Kabul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir efendlim. 

2. <— 926 sayılı T. ıS. K. Personel Kanununun 
49 \ncu Imaddesinin \(f) bendinin değiştirilmesi 
ve 'bu maddeye iyeni bir ^bent eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Millî Savunma, İçişleri ve 
Plân ^komisyonlarından ı5'er üyeden kurulu 107 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/788) (S. da
yısı : 887) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığından 
ve Geçici Komisyondan gelen birer önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında yer alan «926 sayılı T. S. K, Per
sonel Kanununun 49 ncu madde'siriin (f) ben
dinim değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent 

eklenmesine dair kanun tasarısı» nın önem ve 
ivediliğine binaen gündemdeki diğer bütün iş
lere takclimen, öncelik ve ivedilikle görüşülme-
sind arz ve teklif ederim. 

Il'hami 'Sancar 
Millî Savunma Bakanı 

Millet Mıeclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünde yer alan (ıS. Sayısı 887) 926 sa
yılı T. S. K. Personel Kanununun 49 ncu mad
desinin (f) bendinin değiştirilmesi ve bu mad
deye yeni bir bent eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının gündemdeki diğer işlere takdi
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesüni arz ve 
teklif ederim. 

107 No. lu Geçici Komisyon 
Başkanı adına 

ıSelçuk Gümüşpala 

(1) 887 8. sayılı hasmayazı tutanağın so
nuna eklidir, 

AHMET SAKIP HİÇERİMISZ (Ankara) — 
Önergenin lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET SAKIP HİZERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

ıBu önerge vesilesiyle söz almayacaktım; fa
kat bir değerli arkadaşımın ve M'eclüsimizin bu
günkü toplantısını yöneten Sayın Başkanın bir 
ifadesini yanlış olarak: ka'bul ediyorum ve bu
nun zabıtlara doğru şeklini intikal ettirmeye 
çalışacağım. 

Elimdeki Millet Meclisimin (basılı, 'matbu 
gündeminin öncelikle görüşülmesi kararlaştırı
lan işler bölümünde birinci numarayı; «Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve arkadaş
larının, Siyasî Partiler Kanununun 74 neü mad
desinin değiştirilmesine âmir kanun teklifi.» 
Var. Hemen onun arkasından, «648 sayılı Siya
sî Partiler Kanununun 5, 8, 14 ve 76 ncı madde
lerinin değiştirilmesi ile ilgili kanun teklifi.» 
geliyor. Onun arkasından da, 3 numarada; 
«Memur Yardımlaşma Kurumu kanun tasarısı 
ve teklifi» söz konusu ve bu da 33 neü madde
sine kadar konuşulmuş olan ve ancak şu veya 
bu sebeple görüşülmesi yarıda kalmış olan bir 
tasarı ve tekliftir. 

Resmî, yazılı ve basılı olan bu gündemde
ki sıra centilmenlik anlaşmasına aykırı olarak 
değiştiriliyor.» grup başjkanvekilleri seviyesinde 

- 62 —. 
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partilerce anlaşılıyor, deniyor ki; evvelâ Or- I 
man Kanunu görüşülsün, sonra Üniversiteler 
Kanunu görüşülsün, ondan sonra Askerî Perso
nel Kanunu ile ilgili husus görüşülsün, daha 
sonra da Toplantı ve Gösteri Yüryüşleri Ka
nunu görüşülsün. 

Şimdi okunan önerge ne centilmenlik anlaş
ması ile bağdaştırılaJbilir bir önerge oluyor, ne 
de şu resmî, basılı ve her milletvekilinin ona 
göre hazırlanıp geldiği gündemle ilgili oluyor. 

Arkadaşlarımızın buraya çıkıp beyanda bu
lunurken, bu belgelerin de burada okunaca
ğını, bu hataların da bir milletvekili arkadaş 
tarafından gelinip tashih edileceğini dikkate 
almalarını istirham ederim ve aynı zamanda bu 
önergenin do aleyhinde olmadığımı, lehinde oy 
kullanacağımı ayrıca ifade ederim. Bu hatayı 
düzeltmek için söyledim. 

Teşekkür ederim. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. I 
Şimdi efendim, normal çalışma müddetimiz I 

içinde, önümüzdeki gündemin sırasına riayet I 
edilmiştir. Bilâhara bir saatlik uzatma istenmiş- I 
tir. Bu bir saatlik uzatmaya göre Başkanlığın I 
takdiri vardır; kısalık sırasına göre ufak bir I 
tehir yapmıştır. I 

AHMET SAKIP HİÖERİMEZ (Ankara) — 
Bunun tescilini istiyordum Sayın Başkan, çok 
•teşekkür ederim. I 

ıBAŞKAN —• Bundan başka yapılan bir şey 
yok. Üstelik Memur Yardımlaşma kanunu tasa
rlısının da, Komisyon Başkanı hasta olduğu için I 
görüşülme imkânı yoktur; onun için sırada de
ğildir. 

Buyurun Sayın Na'hit Menteşe. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, huzurunuzu fazla 
işgal etmeyeceğim/. Yalnız sayın arkadaşıma bir 
Ihususn arz edeceğim. I 

Şimdiye kadar ilk defa tatbikat görmüyor 
bu usul. Kaldı ki, (Sayın Başkanın ifade e'ttik-
leri gilbi, •Genel Kurulumuz, şu çok kısa zaman
da görüşülme imkânı olan kanunu ele almıştır. 
O bakımdan bu görüşülec ektir. 

'Memur Yardımlaşma Kurumu ı(MEYAK) 
kanun tatsarısı hakkında hassasiyetimiz 'büyük- I 
tür. Esasında Genel Kurul bunun için ,göıniş.m.e- J 

— 63 

14 . 6 . 1973 O : 1 

lere başlamıştır, önümüzdeki günlerde bunu da 
çıkarma imkânına sahilbolacağız. Onun üzerinde de 
Adalet Partisi 'olarak hassasiyetle durmaktayız. 
Bundan sayın arkadaşlarımızın emin bulunması
nı istirham ediyoruz. Zamanı muz çok kısa oklu-
duğu için ancak çok kısa maddeli kanunlar bu 
suretle teklif edilmiş olup, Genel Kurul da bu
nu benimsemiş bulunmaktadır. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Eitmıeyenler.. Söz konusu kanu
nun öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kalbul edil
miştir. 

HÜSAMETTİN BAŞER '(••Nevşehir) — Her 
şeyo takdîmen. 

BAŞKAN —• Öncelikle, ivedilikle diğer işle
re takdimen 'görüşülmesi hususu kalbul edilmiş
tir. 

Raporun okunması hususunda herhangi bir 
istek yoktur. 

Raporun olkunmamasını oylarınıza 'sunuyo
rum Kabul edenler.. Etmıeycnler.. Raporun okun
maması kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini laldılar. 
Tümü üzerinde siöz isteyen var mı? Yok. 
Maddelere 'geçilmesini kabul edenler.. Ka-

ıbul etmeyenler.. Maddelere geçilmesi kalbul ıedil-
miştii'. 

1 nej maddeyi okutuyorum. 

'9216 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 4# nen 
maddesinin (f) bendinin değiştirilmesi ve b<u 
maddeye yeni (bir bent eklenmesi hakkında 

kanun tasarısı 
Madde 1. — 9216 sayılı T. S. K. Personel Ka

nununun 11 . 6 1070 tarih ve 1301 sayılı Kanun
la değişik 49 ncu maddesinin (f) (bendinin (I) 
nci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

f) /(I) Bekleme veya görev süresi sonunda 
'emekliye sevk edilen veya Ibu süreler içerisinde 
kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral 
ve (oramirallere, 

BAŞKAN — Madde ile ilgili söz isteyen sa
yın milletvekili Var mı ? Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum, Ka-
ıbul 'edenler işaret buyursunlar.. Kalbul etmeyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

2 nej maddeyi -okutuyorum : 
Madde 2. — 92fö sayılı Türk (Silâhlı Kuvvet

leri Personel Kanununun 111 . 6 . 1970 tarih ve 
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CU3Û1 sayılı Kanunla değişik 49 nen maddesine 
'(i) bendi eklenmiştir : 

i)' Hutbe bekleme süresinin son iki yılı içe
risinde Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral 
ve oramirallerin, rütbe bekleme süresi son'a er
se dahi, bu görevde kalış süresi iki yıldır. Bu sû
ra yaş 'haddini /geçmemek üzere, Genelkurmay 
Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanının 
imhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhur
başkanının 'onaylayacağı kararname ile bir yıl 
daha uzatılaJbiliir. Anc'ak, bu süreler içerisinde 
gerektiğinde atanma usulüne uygun (bir işlemle 
Kuvvet Komutanlığı göreviniden almalbilir. 

Bu şekilde bekleme süresi uzatılan orgene
ral ve oramiraller rütbe kadro oranı dışına çıka
rılırlar. Aynı şahsın Genelkurmay Başkanı ol
ması halinde her iki makamdaki gürev süreleri 
uzaltımı toplam olarak üç yılı 'gecemez. 

'BAŞKAN —Madde üzerinde görüşmek iste
yen Sayın Komisyon, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım : 

49 ncu maddeye eklenen '(i) bendine bir vu
zuh getirmek için, bir önerge ile yalnız bir cüm
le eklemiş bulunmaktayız, 'o da şudur : 

«Rütbe bekleme süresinin son iki yılı iıçeri
şinde, Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral 
ve oramirallerin, rütbe bekleme süresi sona erse 
dahi, ibıı ıgörevde kalış süresi iki yıl olup» ekle
diğimiz kısım burasıdır,»., bu sürenin başlangı
cı, göreve katıldığı1 tarihi takibeden ay başı iti
bar 'olunur. Bu süre, Genelkurmay Başkanının 
teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası, Başba
kanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onay-
ûayacağı kararname ile bir yıl daha uzatılabi
lir.» diye devam ediyor. 

Eklediğimiz kısım şu sebeple olmuştur : 
(Malıımuâliniz; Askerî Şûra Ağustos ayı ilcin

de terfi ve tefeyyüzleri .tespit ediyor, tarihi ora
dan başlıyor; fakat tekaütler 3!0 Ağustos'ta olu
yor. Bu itibarla, aynı Kuvvet Komutanlığında 
2 - 3 gün veya bir hafta ara ile iki tane kuman
dal ın bulunması gibi, hukukî sıkıntıları olan 
bir durum tahassül ettiği için; «ay başından, ya
ni 1 Eylül'den başlamak üzere» diye eklediğimiz 
fıkra ile bu hukukî sıkıntılar ve sürtüşmeler or
tadan kaldıracağı cihetle, maddenin değiştir

diğimiz şekilde kabulünde fayda 'olacağı kanaa
tiyle 'önergemizin kabulünü saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — 2 nci madde ile ilgili söz iste
yen sayın milletvekili var mı -efendim? Yok. 

Komisyonun, 2 nci madde ile ilişkin vermiş 
olduğu önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci 

maddesiyle 926 sayılı kanunun 49 ncu maddesi
ne eklenen (i) bendinin şifahen ara 'edeceğim 
sebeplere binaen aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Mehmet İsmet Angı 

i) Rütibe bekleme süresinin son iki yılı içe
risinde Kuvvet Komutanlığına atanan orgene
ral ve Oramirallerin, rütbe bekleme süresi sona 
erse dahi bu (görevde kalış iki yıl olup Ibu süre
nin başlangıcı ıgöreve katıldığı tarihi takibeden 
aybaşı itibar olunur. Bu süre Genelkurmay Baş
kanının teklifi Millî Savunma Bakanının inhası, 
Başbakanın imzalayacağı ve Cıımlhurbaşkanamn 
onaylayacağı kararname ile bir yıl daha -uzatıla
bi l i r 

Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus, yaş 
haddini ıgeçemeyeeekleri 'gibi, gerektiğinde atan
ma usulüne uyigıın bir işlemle Kuvvet Komutan
lığı görevinden! alınabilirler. 

Bu. şekilde 'bekleme süresi uzatılan Orgeneral 
ve oramiraller rütibe kadro oranı dışına çıkarı
lırlar. Aynı şahsın Genelkurmay Başkanı olma-" 
sı halinde her iki makamdaki >görev sürelerinin 
uzamımı toplam olarak (üç yılı geçemez, 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergenin 
dikkate 'alınmasını kabul edenler işaret buyur
sunlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul 'edilmiştir 
efendim. 

'2 nci maddenin, Komisyonun kabul edilen 
önergesiyle birlikte tanzimlini kabul edenler işa
ret buyursunlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir efendim. 

'3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BARKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler işaret (buyursunlar... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmâştir efendim. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Bu kanunu Millî Savunma, İçiş

leri ve Maliye Bakanları 'yürütür. 
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BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarmız'a su
nuyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar.. Ka-
oıı'I. 'etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim, 

Kanunun tümü üzerinde lehte aleyhte söz is
teyen sayın milletvekili var mı efendim? Yok
tur. 

Kanunun tümümü oylarınıza sunuyorum. Ka-
Ibul edenler işaret 'buyursunlar.. Kaibul etmeyen
ler... Kanunun tümü kaibul edilmiştir. Hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirleri, Bilecik 
Milletvekili Mehmet Ergül ile Muğla Milletvekili 
İzzet Oktay'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair teklifleri 
ve Anayasa Komisyonu raporu 2/868) (S. Sayı
sı : 901) (İ) 

İBAŞKAN — Bir lönenge daha vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin «Bir defa görüşülecek işler bö
lümünde yer alan (901 S. ıSayılı) Millet (Mecli
si İdare Âmirleri, Bilecik Milletvekili Mehmet 
Engül ile Muğla Milletvekili İzzet Oktay'ın, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair teklifleri, önemine (binaen 
gündemdeki diğer işlere takdimen (öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkamı Y. 
Fuat Avcı 

BAŞKAN — Önergenin üzerinde ıgörüşmek 
isteyen sayın milletvekili? Yok. 'Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. Kaibul et
meyenler.. Önerge kabul edilmiştir. 

'Komisyon lütfen yerini alsın. 
Raporun okunması ile ilgili istek var mı? 

(A. P. sıralarından «'Rapor okunmasın» sesle
ri) Rapor izaten >çok kısadır, tensip Ibuyurulur-
sa okutalım. Buyurunuz raporu okuyunuz. (A. 
P. sıralarından «Lüzum yok» sesleri) 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, raporun okunması için talebimiz yok, 
©fendim. 

BAŞKAN — Efendim, okunma talebi yok. 
Zaten değişiklik raporun içindedir ve o kadar 

(1) 901 S. Sayılı basmayazı tutanağın tso-
nundadır. 

kısadır ki, iki satırlıktır. Müsaade ederseniz 
okutalım. Çok çabuk okuyunuz efendim. 

l(Anayasa Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde 'görüşmek iste

yen sayın milletvekili? Yok. 
Maddelere .geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kaibul edenler işaret buyursunlar.. Kaibul 
etmeyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

1 nei maddeyi okutuyorum : 
(Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun teklifi 
'Madde 1. — 5 . 3 . 1973 tarih ve 584 numa

ralı 'kararla kaibul edilmiş bulunan Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 143 ncü maddesinin (baş kısmın
daki (ISeçimle Milletvekilliği sona eren) deyimi 
madde metninden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — 1 nei madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili?.. 

iSaym Ahmet Semer, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — :Söz istemi

yorum iSaym Başkan. Buradan arz edeyim, sa
yın Komisyondan bir hususu öğrenmek istiyo
rum. 

Yürürlüğe girmeden önce bir tüzüğün veya 
(bir kanunun değiştirilmesi ne dereceye kadar 
hukuka ve Anayasaya uygundur? Bu konuda 
bilgi rica .edeceğim. 

BAŞKAN — İSaym Komisyon, ibuyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU !SÖZOÜ)SÜ FUAT 

AVCI (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım; 
Meclisimizce kaibul edilmiş bulunan İçtüzü

ğün 143 ncü maddesinin matlabı tetkik edile
cek olursa, «Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
eslki üyeleri» ibaresini taşımaktadır. Bu mad
denin müzakeresi esnasında Millet Meclisi İda
re Âmirlerinin müşterek imzasıyle verilen bir 
önerlge iburada okunmuş, Komisyon iştirak et
miş ve Heyeti Umumiyenin kaibulüyle ibu hali 
almıştı. 

Şimdi dikkat ederseniz burada matlap, «Tür
kiye (Büyük Millet Meclisi eski üyeleri» şeklin
de olduğu halde, madde 'bu önengenin kabulün
den sonra, «ISeçimle Milletvekilliği sona eren» 
şekline gelmiştir, yani seçimle milletvekilliği 
sona eren kimselerden gayri (bir şekilde millet
vekilliği sona eren kimseler hakkında İbu mad
deyi tatbik etmeye imkân yoktur. 

Bu bakımdan gerek maddeyi matlabma uy
gun hale getirebilmek ve ıgerekse yeni İçtüzü-
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ğümüz Eylül ayında yürürlüğe 'gireceği cihetle, 
secim/den başka <bir şekilde 'milletvekilliğini zayi 
etmiş olan kimselerin de istifadesini temin için 
•hukukî bir zaruret doğmuştur. 

Saniyen, Komisyon olarak iburada !bir husu
su 'açıklamakta fayda görmekteyiz. Bâzı (çevre
ler ıbuııun ıbu şekilde tanzim, edilmesinde (bâzı 
art düşünceler arama .istidadında ^olmuşlardır. 
Hiçibir parlti farkı gözetmeksizin ve (bütün (mil
letvekilleri hakkında da sözüm cari olmak üze
re şunu 'Komisyon 'olarak katiyetle ifade ede
yim ki, gerek Komisyondaki (bütün partilere ait 
milletvekilleri ve gerekse Heyeti Umum/iyenizin 
mulhterem üyeleri, Ibuııun (bu şekilde tanziminde' 
hiçibir surette kasıt araımamışttır, Eğer bir kasıt 
(varsa, tamamen 'bütün partililerin, Komisyonun 
ve Umumî Heyetindir. Kaldı ki, ibunda ibir kasıt 
yoktur. Bu şekilde seçimden başka ıbir şekilde 
millettvekilliği sona eren arkadaşlarımızın da 
bu maddeden istifade etmeleri temin edilmiş ol
maktadır. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanibul) — Sa
yın Başkam, Komisyondan ('bir hususu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN —. Buyurun Sayın Tokgöz. 
NAitME İKBAL TOKGÖZ (İstanibul) — l4i3 

ncü miadde; iber ne kadar ©ski milletvekillerinin' 
kurullara, komisyonlara girmesi, ödenek, aylık 
ve yol ödenekleri (haricinde her türlü hakları al
masını âmir ise de, ıbu mevzuat pek çok yerlerde 
çelişkiler (göstermektedir. Eski milletvekilleri de 
yeni milletvekilleri gibi (bâzı 'Vasıtalarda yarı üc
retle, (bâzı vasıtalarda ücretsiz seyahat edebile
ceklerdir, Ibu tadille. 

Bir Pasaport Kanunu vardır ki, eskiliğini 
mulhaifaza etmekte, >bu Kanun, milletvekilleriınin 
(hanımlarna da diplomatik pasaport verilmesi 
(hükmünü taşımaktadır. Sayın Melbrure Aksoley 
Ibu hükmün, («eşlerine» şeklinde tadili için, ya
ni kadın milletvekillerinin •eşlerinin, erkek (mil
letvekillerinin hanımlarının da diplomatik pa
saporttan fayd'alanmıalarmı temin etmek ama-
«ıyle bir müracaatta (bulunmuşsa da, -bu hâlâ 
•Dışişleri Komisyonunda uyutulmaktadır. Çün
kü Sayıştay üyeleri, Danıştay (üyeleri, yüksek 
dereeeli memurlar, emekli (generaller, (emekli 
yüksek dereceli memurlar, eski valiler velhasıl 
Türkiye'de popüler ne kadar zevat varsa diplo
matik pasaport alarak yolculuk maksadıyle va
gonlara (binmişler, bıı kadar ağır yükü taşıya-
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mayan vagon patla mıştır, yükü çekememiştir. 
5 gün sonra da Meclislerimiz tatile gireceklerdir. 
Bunlar nasıl telif edilecek? Bunların kapsamını 
öğrenmek isterim. 

ANAYASA KOMİSYONU .SÖZCÜSÜ FU
AT AVCI '((Denizli) —Mulhterem ark'adaşlarım, 
Ibu maddenin Meclisimizde 'müzakeresi esnasın
da cereyan eden konuşmalarda da Komisyon 
olarak ifade ettiğimiz giibi, eski milletvekilleri 
yasama, ödenek ve yolluk alma, ıG-enel Kurul ve 
p'arti grup toplantılarına girme hakkından (baş
ka 'diğer özlük haklardan, tashihen söyleyeyim, 
pasaport, sağlık ve vasıtalardan istifade giibi 
hususlardan istifade edeceklerdir. Ancak, eşleri 
mevzuu ayrı ibir mevzuat meselesi olduğundan 
o ayrı tanzim edilecektir. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Komisyon
dan «'bir sual soracağım. 

BAŞKAN —• Bir dakika efendim, sizden ön
ce Sayın Asutay'ın talebi var. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ha
yır Sayın Başkan, 'benimki sioru değil, kısa bir 
açıklama. Müsaade ederseniz buradan yapa
yım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sorular [bit
sin, ondan sonra. 

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

1969 seçimlerinde Edirne'den milletvekili seçilen 
(bir değerli arkadaşımız milletvekilliği yapma
dan, seçildikten 3 gün sonra istifa etmiştir. Bu 
haklardan istifade edecek midir, etmeyecek mi
dir î 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FU
AT AVCI ('Devamla) —Bu tadil şekliyle istifade 
edecektiı'. 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendimi.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
Sayın Asutay, yerinizden kısaca izah edin. 
BURHANETTİN ASTAY (İzmir) — Efen

dim, ;ben soru değil ufak (bir açıklama yapaca
ğım. 

Yapılmış olan bu tadil, Senatoda bundan 20 
gün evvel İçtüzükteki yapılmış olan bir tadilin 
buna muvazi ihale getrilmek maksadına dayalı
dır. Senato, İçtüzüğünde ıbu şekilde bir tadilât 
yapmıştır, (bir muadelet esasını 'sağlamak mak-
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sadma dayalıdır bu tadilât. Eski görüşmedeki 
esas ne ise, bugünkü 'görüşmede de taban odur. 
Binaenaleyh, bir fark yoktur, bir muadeleti ge
tirmektedir. 

Bu hususu arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 'efendim, 
I nci madde üzerinde başka söz isteyen sayın 

üye i . Yok. 
II nei maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — İşbu İçtüzük değişikliği 1 Ey

lül 1<9(73 tarihinde yürürlüğe 'girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyeni sa

yın üye?.. Yok. 
!2 nci maddeyi oylarınza .sunuyorum. Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu değişiklik Millet Meclisi ta

rafından yürütülür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
S ncü maddeyi oylarınza sunuyorum. Kabul 

edenler.. Etmeyenler Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum.. 

Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştitr. 
Hayırlı, uğurlu olsun, efendim. 

4. — Üniversite Personel kanunu tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu (1/827) (S. Sayısı : 903) 
(1) 

BAŞKAN —• Üniversite Personel kanunu ta-
sarısıyle ilgili bir önerge var, okutuyorum'. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci 'görüşmesi yapılack işler 

bölümünde yer alan 903 S. Sayılı % Üniversite 
Personel kanunu tasarısının gündemdeki diğer 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle ;görüşülme-
sini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Kanunun öncelik ve ivedilikle 
.görüşülmesi hakkında lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

öncelik ve ivedilik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

(1) 903 S. Sayılı (basma yazı tutanağın so-
nundadır. 
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'Raporun okunması hususunda istek yoktur. 
Raporun okunmamasını kalbul edenler.. Etme
yenler... Raporun okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. C. H. 
P. Grubu adına buyurun Sayın Şener. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Bayın Bıaşkan, muhterem arkadaş
larım ; 

Üniversite Personel kanunu tasarısı üzerin
deki görüşlerimizi iarz etmek üzere huzurları
nıza çıkmış bulunmaktayım. 

Bu tasarı, Türlk Devletinin .ekonomik ve 
bütçe imkânları dairesinde, üniversite öğre
tim üyesi ve yardımcılarına gerekli imkânların 
verilmesi, maaşlarının ve özlük haklarının dü
zenlenmesi bakımından getirilmiş bir tasarıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu 
tasarıya müspet oy vereceğiz. Yalnız, memle
ketimizde ilmî ve teknolojik araştırmaları yap
mada, gençliğin ve Türk Milletinin yetiştiril
mesinde, millî eğitimin akademik ve üniversi
te kariyerinde bulunan öğretim üyelerine bu
gün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti gerektiği 
kadar imkân verem emektedir. Bu imkânların 
veniimeısini .muhakkak ki Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
arzu etmektedir; ama bugün bütçe imkânları 
ve ekonomik durum karşısında elbetteki bâzı 
kısıtlamalar .olmaktadır. 

Temlenni edeniz ki, daha sonraki senetlerde bu 
eksiklikler tamamlanmış olsun ve üniversite öğre
tim üyeHerinlin, görevlilerinin, yardımcıikırmifn ve 
asistanlarının daha fazla saadet ve refah için
de, huzur içinde çalışma imkânları kendileri
ne sağlanabilsin. 

Benim kanaatim odur İki, Türkiye'de bir 
profesöre 10 bin liradan aşağı bir maaş vermek 
doğru değildir. Ben, bugün ilim ve irfan or
dumuzun üst kademesine, yani üniversite ca
miasınla, bu memleketin Türkiye Büyük Mil
let MeclisMin böyle bir parayı ödemeyi arzu 
ettiğine kaniim. Yalnız, bugünkü bütçe im
kânları buna imkân vermemektedir. 

Cumhuriyet HaJlık Partisi olarak biz profe
sörüne, doçentine, asistanlarına ve bilhassa 
(üniversite reformunda getirilmiş olan bâzı hü
kümlerle asistanlık müessesesine geniş imkânlar 
tanınmasına taraftarız. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına şunu 
söylemek isterim iki: Üniversite reformuyla 
asistanlara ve asistanlık müessesesine (büyük' 
t>ir darbe vurulmuştur. Biz, asistanları, yani 
üniversiteye öğretim üyesi 'olarak yetiştirilecek 
'kişileri, o genç dimağları 360 -liralık veyahut 
da 500 liralık bir 'bursla ilime hazırlayacak, . 5 
sone doktora yaptıracak, ondan sonra imtihan^ 
la üniversiteye asistan olarak alacağız. Biz 
(buna sureta C. H. P. ıGrulbu olarak razı değiliz. 

Bir memleketin ilim, irfan yuvasına ihiz-
"met edecek olan, nugünkü gençliği yetiştire
cek ve yarının Türkiyesinde hükümetler kura
cak olan, hioca olacak olan, umum müdür ola
cak olan, fmeımtefcetin en yüksek kademelerini! 
Üşıgal edecek, milletvekili ve senatör olacak 
Ikişilere bugün verdiğimiz imkânlar azdır. 

Üniversite hocalarının ve üniversite cami
asının özlük işlerini düzenleme bakımından, 
maddeler üzerindeki (gömüşlerimiz mahfuz kal
mak üzere, C. H. P. Grulbu olarak bu kanu
nun mutlaka çıkmasını arzu ettiğimizi ve ibu 
kanuna müspet oy vereceğimizi arz eder, 'bu 
kanunun üniversitelere hayırlı olmasını temen
ni 'ederiz. 

'Saygılariimla. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 

Başkan, biz A. P. Grubu adına istemiştik. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, fbir dakika efen

dim. Sayın Yardımcı grup adına söz istemiş
tir. 

A. P. Grubu adına Sayın Mehmet Yardımcı, 
buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET YARDIM
CI (İstanbul) — Sayın (Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 

Sizi işgal edecek değilim. Yalnız şunu bile
lim; Adalet Partisi olarak bu (memleketin ilim 
ve irfanına her istikamette daima hizmet et
meyi hedef tutimuşuzdur. Ve bu hedef istika-
ımetinde üniversite Kanununda olsun, diğer 

• kanunlarda olsun, 'bugün üniversitede mevcut 
(bulunan 'değerli öğretim üyelerinin ve istik
balde öğretim üyesi vasfını taşıyacak olan ev
lâtlarımızın daha müreffeih (bir şekilde, daha 
rahat bir şekilde çalışmalarını sağlamak, ilmî 
'köikleştirmek, araştııımayı yerine getirebilmek 
malksad'îylfc her türlü maddî imkânları kendile-
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rine temin etmeyi hedef tutan Adalet Partisi
nin bu kanuna olumlu oy 'kullanacağını yüksek 
huzurunuzda arz eder, hepinizi saygı ile se
lâmlar im. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yar
dımcı. 

MEHMET ÖZBEY (Bundur) — Söz işitiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sıra Re
şit Ülker'dedir. 

Buyurun Sayın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanlbul) — Değerli arka
daşlarım ; 

Çok gecikmiş bir kanun huzurunuzda 'bulıu-
nuyor. Bu konuda çok daha evvel hareket 
edilmesi gerekirdi; fakat uzun yıllar iş sü
rüncemede bırakılmış, ibir Avans Kanunu ile 
durum bir süre iş idare edilmeye çalışılmış, 
âdeta ibu kanun getirillımeımefc suretiyle üniver
siteler üzerinde bir na.skı kurulmak istenmiş
tir. 

Burada üzülerek ibir gerçeği ifade etmek 
istiyorum. Bir taraftan üniversite reformu di
ye bir kanun geliyor ve gerçekte üniversite 
özerkliğine, üniversitenin Iblillimsel özerkliğine 
daribe vuruyor, orada en önemli hüküm olan 
tam çalışma esasları mümkün olduğu nispette 
gevşetiliyor ve lonun arkasından da böyle bir 
personel kanunu geliyor. 

Bu ilki hâdisenin birbirine çok yalkm olma
sı arasında ilişlki kurmaımak ve üzüntü duyma-
ımaık, üzüntü hissetmemek mümkün değil. 

Değerli arkadaşım burada Adalet Partisinin 
ilim ve irfana hizmet ettiğini ifade ettiler. Ben 
işunu ifade etmek istiyorum iki, ilim ve irfa
na yapılacak hizmet, zamanında ve ibasıkı nite
liğini taşımadan onu gerçekten lâyık olduğu 
mevkie getirmek için yapılan hizmetlerdir. 
Yoksa elinizin altındaki bir aracı, nir baskı 
aracı alarak kullanarak (bu şartlar altında ge
tirilen ibir hizmeti 'gerçek ve yerinde blir hizmet 
saymak mümkün değildir. Üzerinde... 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sına
isi gelince cevalbmı alacaksınız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Verirsiniz 
cevabı, biz de cevalbı veririz. 

Değerli arkadaşlarım, ıbütün bunlara rağ
men böyle bir kanunun gelmesi yerindedir. 
Eksikliklerinin tamamlanması zorunluğu da 
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vardır. Zaten üniversitenin özerlkliğiyle onun 
ödeneklerini ve diğer öziLüik işlerini birbirinden 
ayırmaya imkân yoldur, bunlar bir bütündür, 
bir bütün olarak mülâhaza edilmek lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Özbey, buyu

run. 
"CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 

Efendim, grup adına söz istedim ben, yaz
dım demiştiniz. 

BAŞKAN — Ben sizi yazmadım efendim. 
Burada yazılı olan; Reşıi't Ülker, grup adına 
Yardımcı, Mehmet Özbey. Özür dilerim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ondan evvel 
söz istemişti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hatip geldi efendim, özür di
lerim. Yorgunlukla oluyor Reşiıt Bey; görme
dim, yazılı değil önümde. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Çok kısa 
olaralk muhterem arkadaşlar... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, zaten za
manımız bitmek üzere, lütfedin. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Yavru va
tan KıJbrıs'ıtan Türkiye'ye, anavatana gelen 
(asistanlara, meselâ doktora burada asistan ola
rak maaş verilmiyor. Türkiye para vermiyor, 
Kıbrıs da göndermiyor, iki sene bu arkadaş ne 
yiyecek, ailesini nasıl geçindirecek, nasıl bes
lenecek? Bu itibarla bir takrir veriyorum. Kıb
rıs'tan buraya sbaja gelen on t a d a r doktor var; 
meselâ, iki sene, üç sene kalıyorlar. Bunla
ra da, burada verilen maaşlardan maaş veril
mesini rica ediyorum. Bu takririn kabulünü1 

istirham ederim. 

BAŞKAN — C. G. P. Grubu adına 
'Sungur, buyurun. 

Sayın 

C. G. P. GRUBU ADINA CELÂL AHMET 
SUNGUR (Yozgat) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Bu kanun tasarısını sevk etmiş olduğundan 
dolayı Hükümete teşekkürlerimizi sunarız; üni
versitelere lâyıfe oldukları itibarı vermek: çaba
sındadırlar. Ancak şundan müteessiriz ki, ta
sarının maddeleri geldiği zaman ayrıca görü
şeceğiz, daha önce Sayın Süleyman Demirel 
Hükümetinin vermiş olduğu imkânları dahi bu 
kanun getirememektedir; noksandır, gerekli 
maddelerinde fikirlerimizi arz edeceğiz. Vakti
nizi almamak için sözlerimi burada keser, 
grup olarak bu tasarıyı işi tasvip ettiğimizi 
arz ederiz. 

Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is
teyen? Yok. Maddelere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Zamanımız dolmuştur... 
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa

yın Başjkan, bir dakikamız var, bir madde çı-
(karabm. 

BAŞKAN — Bu hususta önerge yok efen
dim. Önerge oılsa işleme koyacağım. 

Birleşimi, 18 . 6 . 1973 Pazartesi saat... 

ıBURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Baş-
ıkan yoruldu efendim. 

BAŞKAN — Ben yorgun değilim, önerge 
yolk efendim. Önerge olsaydı işleme koyardım. 
Şahsan ben yorgun değilim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, ben sizi düşündüğüm için söylü
yorum; yoksa her hangi bir maksat için söy
lemiş değilim. 

BAŞKAN — Birleşimi, 18 . 6 . 1973 Pazar
tesi günü saat 15.00'te toplanılmak üzere kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 21,01 
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(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
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X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye

ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
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revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (ıS. 
sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
ian'ın, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtıma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1. 2 .1972) 

4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, elerinde sağlık muayene fişi bulun-

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli îdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi re İçişleri 
Komisyonu rapora (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
?e 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
i akk ında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
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raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4.1970, 21 .6 . 1971 , 4 . 2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekilli Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi tşgüzar'ın ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 

1 ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — istanbul Milletvekili Beşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu istanbul Üyesi Eifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan kar ı -ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 



teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) ($. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin , yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü-
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kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 6S3'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Cröl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 



32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş- I 
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in ('Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci eik) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Kifat Öztürkçine'nıin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 

I Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kamm teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü. hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osman
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci ok 
ve 78'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
15'96'ya ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

40. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği-

| siklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. Mec
lisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. ISayısı : 694, 694'e 1 nci 
ek ve 694'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
189) (Dağıtma tarihleri : 17.6.1972, 9.12.1972 
ve 7 . 5 . 1973) 

41. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmeyen maddelerine dair Kar
ma Komisyon Raporu ile M. Meclisi, C. Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mecli
si : 1/612; C. Senatosu: 1/100) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 583 ve 583'e 1 nci ek ve 583'e 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 4 .1972, 14 . 2 .1973 ve 
15 . 5 . 1973) 

42. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 
Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenmeyen maddeleri hak-

| kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec-



lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri ( M M Meclisi : 1/365; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/88) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihleri : 
23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971, 11 . 1 . 1973) 
16 . 5 . 1973) 

43. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tural'm Hâkimlerin 
de memurlar gibi milletvekilliğine adaylıklarını 
koyabilmek için 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 17 nei maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 No. lu 
Geçici Komisyon raporu. (2/441) (S. Sayısı : 
891) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973) 

X 44. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metnine dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/745, C. Se
natosu 2/62) (M. Meclisi S. ıSayısı : 883 ve 
883 e 1 nei ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 270) 
(Dağıtma tarihleri : 15.3.1973, 31.5.1973) 

45. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı orman köylerini 
kalkındırma fonu teşkili ile orman köyleri kal
kındırma kooperatifleri kurulması hakkında ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Anayasa, 
Adalet, Köy İşleri, Orman ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 73 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (M. MeclM 1/583, 2/572, 2/515); 
(M. Meclisi S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1, 2 ve 
3 ncü ek); (C. Senatosu 1/188) (C. Senatosu S. 

Sayısı : 258) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4 . 1972, 
1.11.1972, 4 .6 .1973 ) 

46. — Millet Meclisi İdare Âmirleri, Bilecik 
Milletvekili Mehmet Ergül ile Muğla Milletvekili 
İzzet Oktay'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
143 ncü maddesinin değiştirilmesine dair teklif
leri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/868) (S. 
Sayısı : 901) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

47. — Nevşehir Milletvekilli Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının; Jandarma Assubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun Özel affı hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklik hakkında Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/545; Cum
huriyet Senatosu : 2/47) (Millet Meclisi S. -Sa
yısı : 718, 718'e 1 nci ek ve 718'e 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 266) (Dağıt
ma tarihleri : 11 . 7 . 1972, 27 . 12 . 1972 ve 
8 . 6 . 1973) 

48. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat
ın az'm Affı hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Oumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 1/704; Cumhuriyet Se
natosu ; 1/197) (Millet Meclisi S. Sayısı : 839 
ve 839'a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 265) (Dağıtma tarihleri : 14 . 2 . 1973 ve 
8 . 6 . 1973) -

49. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eifat Öztürkçine ve Cumhuriyet Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, hâzı maddeler ilâve edilmesi 
ve ıbâzı geçici maddeler eklenmesi ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ve 
106 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
41 sayılı Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi : 2/551, 2/680; iCumhuriyet Senatosu : 2/50) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 855 ve 855'e 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 259) (Dağıtma 
tarihleri : 18 . 3 . 1973 ve 8 . 6 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



B - BiEtNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nei ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

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

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmaeıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
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) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ea-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 

Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, iskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
(iyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ko'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı :707) (Da-
ğıtma tarihi : 30 . 6 .1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkjnda Kanunun 22,46 ve 48 ne» maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası-ka-
aun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta* 



rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanıma bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nıma bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayıilı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110. 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nei maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S.-Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve içişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670Ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve» 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay 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 de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (ıS. Sa-



yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'cr üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve izmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri •: 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — KnMarelıi Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazimiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
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ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 

^ioğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' de 
nüfusa kayıtlı Hüseyiınoğlu 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, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko« 
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri \ 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
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sayfa l l l 'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 , 1943 doğumlu Selâmı Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 .6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27.12.1972) 

35. — Bartın ilçesinin Esenyurt Köyü ha
ne 47, Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
•dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 5>ll'e 1 nci 
-ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 neü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S.. Sayısı :689 ve 
389'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
2 7 . 1 2 . 1 9 7 2 ) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 noü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
jha'kkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis

yonu raporu (1/720) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 .1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
içişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
içişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

44. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1973) 

X 46. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve îmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 



— 10 

Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 49. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya . kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
a /731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 50. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

51. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'un, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

52. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

53. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

54. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 

Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık (bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyetti Hükümetti ile 
Hölaında Krallık Hükümeti arasımda Hava Ulaş
tırması Anlaşjmıasımn onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları-
(1/678) («S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yalbancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3,. 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yilmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — İstanbul Esentepe Emekli Subayevleri 
35 -blok B - 16'da oturan Eahmi Kızı Pembe Fai 
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına datir kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nım, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra-
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pomları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 63. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. — Türk Uçak Sanaj^ii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 65. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz 
ve 71 arkadaşının, Diyanet işleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfık Koraltan'ın, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşının ve C. Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
mlu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1973) 

66. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Plân komis
yonlarından 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/7W) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 882) (Dağıtana tarihi : 16 . 5 . 1973) 

67. — Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 695 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/787) (Millet Meclisi S. Sayısı : 884) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

I 68. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/817) (Millet Meclisi S. Sayısı : 886) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

69. — 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 
49 ncu maddesinin (f) bendinin değiştirilmesi 
ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Millî Savunma, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 107 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/788) (S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1973) 

70. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin, değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, MİM Savununa 
ve Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/798) (S1. Sayısı : 
888) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1973) 

71. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/253, 2/102) 
(S. Sayısı : 890) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973 

72. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'mn, 1580 
sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi ve 
İçişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/60) (S. Sayısı : 885) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1973) 

X 73. — İzmir Milletvekili Kemal önder ile 
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 1598 sayılı 
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
6'şar üyeden kurulu 59 No. lu Geçici Koimsyon 
raporu (2/873) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma ta-. 
rihi : 9 . 5 . 1973) 

74. — Sivas Milletvekili Kadri Eroğan ve Ur-
f a Milletvekili Bahri Karakeçili ve 4 arkadaşının, 
Urfa ili adının Kahraman Urfa olarak değişti
rilmesi-hakkında kanun teklifleri ve İçişleri Ko
misyon raporu (2/861, 2/863) (S. Sayısı : 892) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) 
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75. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/682) (S. 
ıSayısı : 739 ve 739'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 19 . 9 . 1972, 30 . 5 . 1973) 

X 76. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ile 
İstanbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, 6 Ocak 
1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
47 nci maddesinin 2 nci bendi ile 48 nei madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Ma
liye ve Plân komisyonlarından 8'er üyeden ku
rulu 109 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/805) 
(S. Sayısı : 894) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) 

77. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker 
ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği arazi
sinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının An
kara Belediyesine satılması hakkında kanun tek
lifi ve Tarım, içişleri ve Plân komisyonları ra
porları (2/737) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma ta
rihi.: 31 . 5 . 1973) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağus
tos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür 
Anlaşmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/688) (S. Sayısı : 898) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

79. — 22 .11.1972 tarihli ve 1630 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Sivas Üyesi Adil Altay'm 22.11.1972 
(tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
'teklifi ve Gençlik ve Spor ve Plân komisyonla
r ı raporları (1/784, 2/851) (ıS. Sayısı : 900) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

X 80. — Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehir
leyici silâhların geliştirilmesi, yapumı ve stoklan-
masmın yasaklanması ve bunların imhasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasmm uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, 

Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/695) 
(S. Sayısı : 899) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

X 81. — Üniversite Personel kanunu tasarısı 
ve Plân Komisyonu raporu (1/827) (S. Sayısı ; 
903) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1973) 

82. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay ve 
7 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kitaplığı kanunu teklifi ve Anayasa ve Plân 
komisyonları raporları (2/812) (S. Sayısı : 
902) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

83. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununun 36 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Mali
ye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3'er üyeden kurulu 112 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/825) (S. Sayısı : 
904) (Dağıtma tarihi : 9 . 6 . 1973) 

X 84. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, Adana Üniversitesinin ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Cevdet Akçalı ve 13 arkadaşının, Çu
kurova Üniversitesi kuruluş kanunu teklifleri 
ve Millî Eğitim ve Plâri komisyonları rapor
ları (2/553, 2/891) (.S. ıSayısı : 905) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 6 . 1973) 

X85. — izmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'm, 15 .5 .1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 26 nci maddesine 1 fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (2/855) (ıS. Sayısı : 906) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1973) 

X 86. — Eskişehir milletvekilleri Orhan Oğuz, 
Seyfi Öztürk ve iki arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi kanunu teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/894) (S. Sayısı : 907) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1973) 

87. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulunun fakülte haline ge
tirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro ve
rilmesine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/846) (S. Sayısı : 908) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1973) 

• • mmm • • 

(Millet Meclisi 127 nci Birleşim) 



S i : l MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 584, 584 ve 695 e 3; Ek 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ile Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 
74 arkadaşının, 6831 saydı Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelirlerin 
kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili ile 
Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hakkında 
kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Anayasa, Adalet, Köy İşleri, Orman ve Plân komisyon
larından 3'er üyeden kurulu 73 No. lu Geçici Komisyon raporu 

(M. Meclisi : 1/583, 2/572, 2 /515; C. Senatosu : 1/188) 

(Not : 0. Senatosu S. Sa|yi!sı : 258) 

Cumhuriyet Senatosu 24 . 5 . 1973 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1296 -1/188 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 26 . 3 . 1973 gün ve 4958 sayılı yazmız : 
6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek madde ile 

bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 23 . 5 . 1973 tarihli 68 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık 
oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Aoık oy neticesi : (122) 

Kabul : 112 
Rot î 10 

Not : Bu tasarı Genel Kurulun 22 .5; 23 . 5 . 
1973 tarihli 67 ve 68 nci birleşimlerinde görüşül-
•müştüı'. 

Değiştirilen maddeler : (Başlık) 
MADDE l.~ (Madde 2, 7, 9, 11, 12) 
MUVAKKAT MADDE 1.— 
MADDE 2. — (Ek madde 3, 4) 



Millet Meclisi 
73 Numaralı Geçici 

Komisyonu 
Esas No. : 1/583 

Karar No. : 4 
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73 Numaralı Geçici Komisyonu Raporu 

2 . 6 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir ek maddo 
eklenmesine dair kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek gönderilmiştir. 

Komisyonumuza havale edilen kanun tasarısının; başlığı, birinci çerçeve maddeye bağlı 2. 7, 9, 
11 ve 12 nci maddeleriyle Muvakkat 1 nci, 2 nci çerçeve maddeye bağlı ek 2 ve 3 ncü maddeler 
ile Cumhuriyet Senatosunca metne yeniden ilâve edilen 4 ncü ek madde, 3 ncü çerçeve maddeye 
bağlı Geçici 6 ııcı madde ile yürürlük ve yürütme maddeleri olan ,4 ncü ve 5 nci çerçeve madde
ler komisyonumuzda incelenmiştir. 

"Bunlardan; 1 nci çerçeve maddeye bağlı 2, 7, 9, 11 ve 12 nci maddeler, 2 nci çerçeve maddeye 
bağlı ek 3 ve Cumhuriyet Senatosunca metne yeniden ilâve edilen 4 ncü ek madde ile kanun baş
lığı aynen benimsenmiştir. 

1 nci çerçeve maddeye bağlı 8, 10, 34 ncü, 2 nci çerçeve maddeye bağlı ek 2 nci madde ve 3 ncü 
çerçeve maddeye bağlı Geçici 6 ııcı madde ile yürürlük ve yürütme maddeleri olan 4 ncü ve 5 nci 
çerçeve maddeler ise kesinleşmiştir. 

Komisyonumuzca yeniden müzakere edilen Muvakkat 1 nci madde benimsenmemiştir. 
Cumhuriyet Senatosunca metinden çıkarılması öngörülen 19 ucu maddenin" metinde kalması uy

gun görülmüştür. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Nevşehir 
H. Baser 

•Sozcu 
Gaziantep 
E. Ocak 

'Kâtip 
İçell 

M. Arıkan 

(< iresıuı 
M. E. Turyuialp 

İsparta 
lr. Uysal, 

Sinop 
/ / . Birer 

ıM. Mcelis'i (ıS. Sayisı : 581, 584 ve 695'e 3 ncü ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6831 sayüı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 eh madde ile bir 
geçici madde ehlenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. —- 6831 sayılı Orman Kanununun 2,7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 ve 34 ncü maddeleriyle 
muvakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değı§1Mllmiişjtir : 

Madde 2. — 15 . 10 . 1901 günlünden önce bilim ve fen bakımımdan orman ılilteiliğ-iııi tam ola
rak kaiybetmliş yerlerden; 

a) ®u ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, meyve
lik, zeytîinılük, fmidıklık fıstıklık (Antepfıstığı) gıilbi çeşitli tanm alanlarında veya hayvancılıkta 
kullanılmasında yarar bulunan yerler ile otlak, kışlak ve yaylak halime gelmiş yerler, 

b) Şehir, kasaba ve (köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sabaları, 
Orman ısınırları dışına çıikanlkr. 

Evvelce sınırlaması yalpıllmış ve fakat yukardaki fıJkra bükümlerine uymaJdığı Orman Balkanlıı-
ğmca veya vâJkı mlüracaaitlar üzerine anlaşılan sınnrlamalaırın düzeltilimıesi, bu (kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde orman (kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu ıdüzelt-
me sonucu orman sınırları ıdışıınıa çıkarılacak yer, sınırlaması İtirazsız kesinleşmiş tapulu arazi ise 
mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da bu madde hükümleri uygulanır, 
Gemici 1 nci maddeye göre baNdirilecek gerekçeli ımüıtalâalarda, bu maddede yazılı hükümleri 

uygulamaya Orman Bakanlığı yetkilidir. 
Bu madde hüfcülmlieri yanan orman sahalarında hiçbir surette uygulanmaz. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar (kanunun yürürlüğe girmesinden itübaren 

en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak tüzükle belli! edilir, 

ÎKİNOt FASIL 

t 

Devlet Ormanları 

Orman1 Kadastrosu 

Madde 7. — Devlet ormanlarının kadasferbsul ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan 
her çeşit taşınmaz malların ve diğer ormanların Devlet ormanları tüle ımüşterek sımrlarının tayin 
ve tespitS orman kadastro komisyonları tarafından1 yapılır, 

Orman kadastro komisyonları.; Orman Bakanlkğınlca atanacak orman kadastro işlerinde çalışmış 
ve bu bakanlıkta veya bağlı lüjgiflii! kuruluklarında en az on yıl hizmet görmüş bir orman yüiksiek 
mühendisinin başkanlığımda; hâkim veya avukatlık stajını yapmış veya hukuk fakültesi mezunu 
bir hukukçu üye, bir orman yüksek mühendisi veya orman mlülhendils mtuavM veya en az on yıl 
hizmet görmüş loriman tekniker üye, bir ziraat yüksek mühenJdisi veya on yıl 'hiamet görmüş zi-
raalt teknisyen üye İle orman kadastrosu yapılacak illin daimî encümenince il genel meclisi üyeleri 
arasından seçilecek bir üye mahallî ziraat odası başjkam veya kurulundan bir üye, beldelerde be
lediye encümenince köylerde üsöy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden kurulur. 

Komisyon başkanının yokluğu halinde ormancı üye başkana vekâlet eder. 
Komisyon emrine lüzumu kadar teknik eleman ve memur verilir. 
Aynca, komisyon bünyesinde en az üç orman kadastro ekibi bulunur. 
Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlığıntea atanacak bir ornuan yüksek mühendisilnin veya 

orman mühendis muavininin veya en az beş yıl hizmet görmüş bir orman teknikerinin başkanlığın-

M. Meclîsi (S. Sayısn : 584, 584 ve 6'95'e 3 ncü ek) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 ek madde 
ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2, 7, 8, 9,, 10, 11, 12 ve 34 neü maddeleriyle mu
vakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — 15 .10 .1961 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş yerlerden; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, meyve
lik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık( Antepfıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta 
kullanılmasında yarar bulunan yerler ile otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler, 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 
Orman sınırları dışına çıkarılır. 

Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukarıdaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman Bakanlı
ğınca veya vâki müracaatlar üzerine anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu dü
zeltme sonucu orman sınırları dışına çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi 
ise mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da bu madde hükümleri uygulanır. 
Bu madde hükümleri yanan orman sahalarında hiç bir suretle uygulanmaz. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 

en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak tüzükle belli edilir. 

İKİNCİ FASIL 

I 

Devlet Ormanları 

Orman Kadastrosu 

Madde 7. — Devlet ormanlarının kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan 
her çeşit taşınmaz malların ve diğer ormanların Devlet ormanları ile müşterek sınırlarının tayin 
ve tespiti orman kadastro komisyonları tarafından yapılır. 

Orman kadastro komisyonları; Orman Bakanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde çalış
mış ve bu bakanlıkta veya bağlı ilgili kuruluşlarında en az on yıl hizmet görtmiüş bir orman yüksek 
mühendisinin başkanlığında; hâikitaı veya avukatlık stajını yapmış veya hukuk fakültesi mezunu 
bir hukukçu üye, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis muavini veya en az on yıl 
hizmet görmüş orman teknikeri üye, bir ziraat yüksek mühendisi veya on yıl hizmet görmüş zi
raat teknisyeni üye ile orman kadastrosu yapılacak ilin daimî encümenince il genel meclisi üyeleri 
arasından seçilecek bir üye, mahallî ziraat odası başjkanı veya kurulundan bir üye, beldelerde be
lediye encümenince, köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden kurulur. 

Komisyon başkanının yokluğu halinde ormancı üye başkana vekalet eder. 
Komisyon emrine lüzumu kadar teknik eleman ve memur verilir. 
Ayrıca, komisyon bünyesinde en az üç orman kadastro ekibi bulunur. 
Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühendisinin veya 

orman mühendis muavininin veya en az beş yıl hizmet görmüş bir orman teknikerinin başkanlı-

M. Meclîsi (S. Sayısü : 5S4, 584 ve 69'5'e 3 ncü ek) 
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(Milli'it Meclisimin kaıbııl ettiği nVetin) 

d;a, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis muavini veya orman teknikeri ve mahallî 
ziraat teşkilâtınca görevlendirilseek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat teknisyeni ile belde
lerde belediye encümjeninee, köylerde köy ihtiyar kurulunca aralanndan seçilecek bir üyeden ku-
ruluır. 

Komisyonlar veya bunlara bağlı orman kadastro ekipleri arazideki çalışmaları ısurasıaııda bel
delerde belediye encümenileri, köylerde ihtiyar kurulları tarafından seçilecek bilirkişilıeırin bilgi
sinden de faydalanırlar. 

Bunların gününde ve yerinde hazır bulunımamııûarı hailimde komisyon ve ekipler lüzum gör
dükleri takdirde başka bilirkişi seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki oırmaniların kadastrosu sırasında Millî Savunma BaSkaniîığımca bir temsilci 
bulundurulaJbilir, 

Ma'dcle 9. — İlân işleri talmaimlanan !belde ve köylerde, orman kadastro işleri 7 nci maddenin 
1 nci fıkrası esasları dairesinde, orman kadastro komisyonlarının gözeitimi ve denetimli altında ko
misyon başkanlarının görevlendireceği orman kadastro ekipleri tarafından yapılur. 

Kadastrosu yapılacaJk ormanların sınırları arazi üzerinde belli edilir, hava fotoğrafliarana işaret
lenin* veya ölçülür ve tutanakla tevisik edilir. 

Bu tutanak; .sınır'lanidiirılan ormanların işletme şeklini, ihtiva et'tiMeri ağaç türlerimi, mülki
yet ve diğer aynî hakları, sınırda bulunan taşınmaz maların cinsini, maliklerinin ve işgal eden
lerin ad ve soy aidim, göster enli er veya veıriien belgelerin tarih ve numarası ve kısaca nitelikler ini, 
ilgililer tarafından yapılan itirazları kapsayacak şekilde: düzenlenir. 

Tutanaklar her belde veya köy için tutulacak bir tutanak defterine yazılır. Orman kadastro 
ekip başkanı ve üyeler ile bilirkişiler tarafındaki iimizj?j edilir, 

Ortman kadastro ©kipleri en az üç üye ile çalışabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldı
ğı taraf çoğ-unluğu kazanmış sayılır. 

Kadaistro veya diğer ormancılık hizmetleri üç im lüzumlu hava fotoğraflarrnın alımı Orman 
Bakanlığınca] yapılır/ veya1 yaptırılır:. 

Fdtoğrametrik ve yersel ölçme metotlarına ait uygulanacak teknik husuislar yönetmelikte bel
li edilir. 

Bu ormanların sınır noktaları sabit tas veya beton kazıklarla tespit edilir. 

Madde 11. — Ormanı kadastro (ekiplerince düzenlemen Ituitanalklar 've lorman (kadaısifero komjisyo-
ııunca verilen kararlar Tebligat Kanununda 'belİTfeilen je'sasslar dahilinde (ilgililere /tebliğ olunur, il
gililer tebliğ tarihimden ibir yıl lioinde ıgörevl ve yeltkili adiliye (mahkemelerine imjüracaatla itiraz 
edebilMer. 

Tebliğ varafcaisınicla 'bu kararlara karşı ne suretle itirazda (bulunulacağı 'veya dava (açılacağı 
açıkça gösterilir. 

Bu (itirazlar Iher (türlü hare ve resimden (muaftır. 
Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait -ormanlar, İtapu dairelerince (hiçbir hare, (vergi rve 

resim alınmaksızın 'Hazine adına tescil olunur. 
Sınır noktalarındaki 'taş, foeton kazık ve diğer işaretler Orman G-enel (Müdürlüğünce Ikorunar 

ve gereken sahalar 'dikenli tel iiçinıe 'alınır. 

M.'. MoHisl (K. &ıy;,":ı : ̂ '!, 184- YO CM'O. ?, t KM" i ok) 
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(C. Senatosunun kaimi ettiği metin) 

ğında, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis muavini veya orman teknikeri ve ma
hallî ziraat teşkilâtınca görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat teknisyeni ile 
beldelerde belediye encümenince, köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek bir üye
den kurulur. 

Komisyonlar veya bunlara bağlı orman kadastro ekipleri arazideki çalışmaları .sırasında bel
delerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar kurulları tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgisin
den de faydalanırlar. 

Bunların gününde ve yerinde hazır bulunmamaları halinde komisyon ve ekipler lüzum gör
dükleri takdirde başka bilirkişi seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Millî Savunma Bakanlığınca bir. temsilci 
bulundurulabilir, 

Madde 9. — ilân işleri tamamlanan belde ve köylerde, orman kadastro işleri 7 nci maddenin 
1 nci fıkrası esasları dairesinde, orman kadastro komisyonlarının gözetimi ve denetimi altmda 
komisyon başkanlarının görevlendireceği orman k ıdastro ekipleri tarafından yapılır. 

Kadastrosu yapılacak ormanların sınırları araıi üzerinde belli edilir, hava fotoğraflarına işaret
lenir veya Ölçülür ve tutanakla tevsik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletmo şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet 
ve diğer aynî hakları, sınırda bulunan takınmaz -nalların cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin 
ad ve soyadını, gösterilen; veya verilen belgelerin tarih ve numarası ve kısaca niteliklerini, ilgililer 
tarafından yapılan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir. 

Tutanaklar her belde veya köy için tutulacak bir tutanak defterine yazılır. Orman kadastro 
ekip başkanı ve üyeler ile bilirkişiler tarafından imza edilir. 

Orman kadastro ekipleri en az üç üye ile çalışabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldı
ğı taraf çoğunluğu kazanmış sayılır. 

Kadastro veya diğer ormancılık hizmetleri için lüzumlu hava fotoğraflarının alımı Orman Ba
kanlığınca yapılır veya yaptırılır. 

Fotıoğrametrilk ve yersel ölçme metotlarına ail uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belli 
edilir. 

Bu ormanların sınır noktaları sabit taş veya beton kazıklarla tespit edilir. 

Madde 11. — Orman kadastro ekiplerince dü -enlenen tutanakların ve orman kadastro komis
yonunca verilen kararların askı suretiyle ilânı ügililere şahsen yaiDilan tebliğ hükmündedir, An
cak; ekiplerin sınırlama çalışmaları sırasında, sa"ıibi, kanunî mümessili veya vekili hazır bulunma
yan taşınmaz mallar sınırlama tutanağında orman sınırları içinde gösterilmiş ve Komisyon Başkan
lığına da 30 günlük süre içinde itiraz edilmemiş ise*, bu gibi taşınmaz malların bilirkişi beyanına 
göre tutanağa adı yasılan ilgililerine mahkemeye müracaatla itiraz davası açabilecekleri, Komisyon 
Başkanlığınca tebliğaı kanununda belirtilen esaslar dahilinde tebliğ olunur. 

Tutanak veya kararlarda adı geçmeyen ilgililer ile, ekiplerce düzenlenen tutanaklara Komis
yon Başkanlığı nezdinde itirazda bulunmayanlar ilk askı tarihinden, itirazda bulunanlar iîdnci 
askı tarihinden, Tebligat Kanununa göre kendile ine tebligat yapılanlar tebliğ tarihinden itibaren 
bir yıl içinde görevli ve yetkili adliye mahkemele ine müracaatla itiraz edebilirler. Bu itirazlar her 
türlü harç ve resimden muaftır. Bu müddet için le itiraz vuku bulmaz ise komisyon kararı kati-
leşir. 

İlân tutanaklarında ve tebliğ varakasında bu ' utanak veya kararlara karşı ne suretle dava açı
lacağı açıkça gösterilir. 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait organlar tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve re
sim alınmaksızın Hazine adına tescil olunur. 

M. Meclisi (S. SîiyiK'•• : 5Ş-İ: :>H-1 • vt« fiî)5'e 3 ncü ek) 
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(Millet Meclisimin kabul ettiği •metin) 

Madde 12. — (Orman Kadastro Komisyonu ve kadastro (ekiplerimde bilfiil çıahşan Başkan, üye 
ve telkniik elemıa/nlarına 'verilecek yan ödemelerde bütçe Ikanunları ile ıtespit ledilen nektarların âza
mileri üzerinden iademe yapılır. 

Orman Kadastro Komjisyoniları için lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerin kanunî yollukları İle 
her ıtürlü (giderler (Orman Gemel Müdürlüğünce temin edilir. 

Orman Kadalstro işlerinin uygulanmasına ilişkin iiş ye eşlemler Orman Bakanlığınca Kanunun 
yayımından İtibaren 3 fay 'içinde hazırlanıp ©akanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikte be
lirtilir. 

Madde 19. >— Ormanlara her cins hayvan sokulması yasaktır. Ancak; 'ormancılık tekniğinin 
imlkân verdiği ve ıhayvanların otlatma suretiyle ormanlara zarar (vermeyeceği ıtespit olunan (.sa
halarda, Devlet /organlarına hayvan ısokulup otlatılmasınla izin verilebilir. 

MUVAKKAT »MADDE ,1. — Ormanların îkadastro&unun (ikmal ve kesinleşmesine kadar İm 
kanunun birinci nıiaddesi tatbikatından çıkacak ihtilâflarda bir yerin OTman sayılıp sayılmaya
cağı hususunda Oranlan '(B'aJkanlığınıın gerekçeli mütalâası alınır. 

Ancak mahkeme 'hu ımıütalâa ile bağlı değildir. 

MADDE 2. ı— 6831 sayılı Orman Kanununa aşağıfdaki ilki ek ımaıdde eklenmiştir. 

EK 3YLADDE ı3. — 'Devlet ormanları içinde veya bü%iğinide plturan halkın kalkındırılmasına 
katkıda 'bulunmak amacıyle Ornııan Bakanlığı emrinde (bir (fon 'teşkil edilmiştir. 

A) Bu !f onun (gelirleri : 

a) 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32, 33 ve 135 inci Imaıddeleri gereğince verilenlerle dış 
memleketlere lihracedillenler ve Devlet Orman işletımıeHetrlinöe Devkıt kereste fabrikalarına satılan 
toımruklar ihariç tokmak üzere Devlet orman aşletmjelerli ive kereste fabrikalarından toımruk, yarı 
mamul kereste ve (ikincil ürün alanlardan satış bedeli üzerinden % 3 oranında tahsili olunacak 
hisseden; 

b) Orman Oenel Müdürlüğü (döner sermayesliniden kurulmuş olan fonıdajki paradan; 
c) 6831 (sayılı Kanunun ;17 ve 115 nci maddeleri uyarınca verilecek Bizim, ve irtifak haklanma 

dayanılarak yapılacak Iher türlü tesislerden, proje "bedeli (tutıaırıuıın % 5 loramnıda alınacak hisse
den; 

d) Her (yıll Igtenlel bütçenin binde birinden taız olmamak üzere jgeneıl (bütçeden yapılacak yar
dımdan; 

e) Orman İşletmeleri ye Devlet kereste fabrikaları (steneilik isâfi kârlarından -alınacak % 10 his
selden;. 

f) Faiz, ilkramıiiye ve her çeşit bağışlardan; 
Teşekkül leider. Bu (gelirlerin tahsili içün düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisinden ve tahsiil iş-

lemüerli (harçtan 'muaftır. 
B) (A) fıkrasının (a) bendi gereğince (alınacak Misse, (satış bedelinin müşteriden fiilen tahsil 

edildiği layı takilbeden ıay içinde satışı yapan Devlet Orman işletmeleri ve kereste fabrikaları tara
fından fon (hesabına yatırılır. 

C) (A) fıkrasının (b) bendinde yazılı fon, bütün hlaik ve vecibeleriyle Orman Bakanlığına 
devTed'imlilşltilr. Bu fonda mevcut para, bu kanunla kurulan fon 'hesabına kanunun yürürlüğe (gir
diği Itaırihten İtdlbarien en geç üç (ay üçinde 'ödenir ve verilmiş olan kredilerin taksıitleri de sözleş
melerindeki koşular dahilinde Orman 'Bakanlığınca taihsffll olunur. Bunla Şişkin dava ve ücra takip
leri Orman' (Genel Müdürlüğünce 3904 sayılı İKanun bükümlerine göre yapılır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e o ncü ek) 
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(C. Senatosunun kabul ettiği metin) 

Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur ve 
;gereken sahalar dikenli tel içine alınır. 

Madde 12. — Orman Kadastro Komisyonu ve kadastro ekiplerinde bilfiil çalışan Başkan, üye 
ve ıteknifc lelemanlanna verilecek yan ödemelerde bütçe ıkanunları ile tespit edilen miktarların 
âzamileri üzerinden lödeme yapıllr. 

Orman Kadastro ikoanisyonJarı ile kadastro ekipleri içdn lüzumlu taşııt araçları fve görevlilerin 
kanunî yollukları ile her türlü .giderler Orman Genel Müdürlüğünce (temin edilir. 

Orman IKaıdastro Ödlerini uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler (Orman Bakanlığınca Kanunun 
yayımju&an itibaren 3 ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetmedikte 
belirtilir. 

Madde 19. — 0. Senatosunca metinden çıkarılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Ormanların kadastrosunun ikmal ve kesinleşmesine (kadar ibu 
kanunun Ibirinci maddesi tatbikatından çıkacak ihtilâflarda bir yerin orman sayılıp sayılmayaca
ğının fbelintüımıesıi hususunda Orman Bakanlığının gerekçeli mütalâası alınır. 

Ancak, bu mütalâa mahkemeyi (bağlamaz. 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununa aşağıdaki üç ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 3. •— Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan halkın kalkındırılmasına 
katkıda bulunmak amacıyle lOrman Bakanlığı emriinide bitf fonj teşkil edilmiştir. 

A) Bu fonun gelirleri : 

a) 6831 Isayılı Orman Kanununun 31, 32, 33 ve 85 nci maJddeleri gereğince verilenlerle diş 
memleketlere ihraç edilenler ve Devlet Orman işletmelerince Devlet kereste fabrikalarına satılan 
tomruklar hariç olimıak üzere Devlet orman işletmeleri ve kereste fabrikalarından (tomruk, yarı 
mamul (kereste ve ikincil ürün alanlardan satış bedeli üzerinden % 3 oranında tahsil olunacak 
hisseden; 

b) Orman Genel Müdürlüğü 'döner sermayesinden kurulmuş lolan fondaki paradan; 
c) 6831 sayılı Kanunun 17 ve 115 nci maddeleri uyarınca verilecek izin ve irtifak haklarına 

dayanılarak yapılacak her türlü tesislerden, proje bedeli tutarının % 15 oranında alınacak hisse
den; 

d) Her yıl genel bütçenin binde birinden az olmamak üzere genel bütçeden yapılacak yar
dımdan; 

e) Orman dşletmeleri ve Devlet kereste fabrikalar! senelik safi kârlarından alınacak % 10 
hisseden; 

f) Faiz, ikramiye ve her çeşit bağışlardan; 
Teşekkül ©der. Bu gelirlerin tahsili için düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisinden ve tahsil 

işlemleri harçtan muaftır. 
B) <A) fıkrasını (a) bendi gereğince alınacak hisse, satış bedellinin müşteriden flMen (tah

sil ledildiği ayı takibeden ay içinde satışı yapan Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabrikaları 
tarafından fon hesabına yatırılır. 

0) (A) fıkrasuün (b) bendinde yazılı fon, bütün hak ve vecibeleriyle !Orman Bakanlığına 
devredilmiştir. Bu fonda mevcut para, bu kanunla kurulan fon hesabına kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en jgeç üç ay içinde ödenil ve verilmiş olan kredilerin taksitleri de sözleş
melerindeki koşullar ıdahilinde Orman Bakanlığınca tahsil olunur. Buna (Miskin dava ve (icra takip
leri iOrman Genel Müdürlüğünce 3904 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 3 ncü ek) 
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(MİLİot Meöliıs&nlln kaıbul elttiği mietin) 

Ç) Genıel foütejeidien yapılacak yardımlar, ıen igeç malî yıll sonuna kadar fon helsabına aktarılır.-
D) (A) fıkrasının (c) ifoenda gereğince alınacak ihilsöe, iziin »veya (irtifak Ihakkı tesisini ımütea-

kııp (ilgililer Itarafanıdan ıen ,geıç bliır 'ay içinde fon hesabıma jyaJtunlüîr. Yatırıflimıadığı takdirde veril-
mliış olan izin 'veya iırtifak ıhakkı tesisi ftşlenıji hükümsüzdür. 

E) (A) fıkrasının (e) bendindeki hisse, ;Oırm)an işlleltlmjelesri (ve Ikereslte fabrikalarının yıllık 
genel bilançosunun (çıkarılmasını takibeden iki ay içerisinde ye tiki leşlilt taksitle fon hesabıma yatı
rılır. 

F) iajde : 
Dış ımiamjlleköttlere liihracıeıdilen ürünler 'içim evvelce lüdennijiiş ıbuiunan fon hisseleri, Onman ve 

Gdimrüilk (iidarleilerüıuden lalınacak vesikalar ibraz edilmjek şıaritıyle Hirünün Ifhra'cedildiği tarihten &tâ-
baren talltı lay djçümdje satıcının Orman Bakanlığına ımiiraoaaltı Ihalmde, imüracaalt tardlhM takibeden 
ay içinlde fon ibesafbına liıalde olunur. 

G) Fon paralarının yatırıldığa banka : 
Bu kanunla Iteskİl olunan fon paraları Türkiye Cumhuriyeti İZiraalt Bankasında Orman Bakan

lığı 'etmırinlde açılacak öze! bir hesaba yatırılır. Bu (hesabın toullanıillma ıgart ve esasları Maliye ve 
Orman Bakanlıkları ile T. C. Ziraat Bankası Genel (Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte tes
pit edliHr. 

H) Fonun kullanılması ve hare amalar : 
Fonun kullanılması (balamandan yapılacak her çeşit harcamalar, genel (muhasebe, »artırma, ek

siltme ve İhale kanunları hükümlerine bağlı olmayıp, »bu fonun kullanılmasına ve borçlandırılima-
lartda hangi hallerdje faiz alınacağına ve bu faizin hadlerine dllişıMn şekil vie (esaslar (en geç üç ay 
içinlde (Maliye, Onman, Köy işleri: ve (içişleri bakanlıklarınca Ihaızırlanaciak ve (Bakanlar Kurulunca 
oniaylanlacak yönlelbmeikte belli «diılr. 

I) Hesap 'dönenıii ve demetimi : 
Fonun hesap idöneani 'malî yıldır. Ormjan Bakanı fon âta âmiri olup Maliye Bakanlığınca bu ba-

kanlhfk temrinle Mır fon sayananı tayin edilir. Bilanço ve kesimhesap, lertesi yılın Tenumuz ayı içinde 
Sayıştlaya verilir. (Sayiıştayca idenetitoı, yönsitmeliktekli özellik ve esaslara g<öre yapılır. 

î) Bu kanunun yayumı tarihinden önce satışa ıçıkarılmış olan ürünleırden (A) fıkrasının (a)t 
benjdinlde yazalı hiısısıe alınmaz. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 3 ncü ek) 
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(iC. 'Senatosunun kabul 'ettiği metin) 

Ç) Genel 'Bütçeden yapılacak yardımlar, en geç ımalî yıl sonuna kadar fon (hesabına aktarılır. 
D) (A) fıkrasmln (c) toendi gereğince aîhnacak hlisse, izm veya irtifak (hakkı tesisini müte

akip afllgilMer tarafından ıen ıgeç ibir ay içinde fon hesabına yatırılır. Yatırılmadığı takdirde veril
miş olan izin veya İrtifak hakla tesisi işlemi hükümsüzdür. 

E) (A) {fıkrasının (e) bendindeki hisse, Orman İsletmeleri ve kereste fabrikalarının yılihk 
genel (bilançosunun çıkarılmasını taMbeden İM ay içerisinde ve dki leşit taksitle fon hesabına ya
tırılır. 

F) iade : 
Dış memleketlere ühracedilıen ürünler için ieweQ.ce ödenmiş bulunan fon hisseleri^ Orman ve 

Gümrük Marelerinden alınacak vesikalar tilbraz edilmek işaretiyle ürünün ühraoedildiği tarihten 
itibaren altı ay 'içinde ısatıcının Orman Bakanlığına müracaatı halinde, müracaat (tarihini taMbe
den ay içimde fon hesabından iade olunur. 

G) Fon paralarının yatırıldığı banka : 
Bu kanunla teşkil olunan fon paralan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında Orman Ba

kanlığı (emrinde açılacak özel bir hesaba yatırHır. Bu (hesabın kullanılma ışart ve lesasları Malijye 
ve Orman Bakanlıkları üe T. C. Ziraat Bankası Genel (Müdürlüğünce hazırlanacak yönettmeMkte 
tespit edifl&r. 

H) Fonun kullanılması ve harcamalar : 
Fonun kullanılması bakımımdan yapılacak her çeşit harcamalar, genel muhasebe, Artırma, 

Eksiltme ve ihale jkanunları hükümlerime bağh olmayıp, bu fonum kralamalmasıma ve borçliandırıl-
malarda hangi haillerde faiz atanacağıma ve bul faMm (hadlerine ilişkin şekil ve esaslar tem geç 
ülç ay içimde Maliye, Orman, Köy işleri ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakanlar Ku
rulunca onaylanacak yömetmelilkte beli edilir. 

I) Hesap dönemi ve denetim : 
Fonun hesap dönemi malî yıldır. Orman Bakanı fon ita âmiri olup Maliye Bakanlığınca bu 

bakanlık emrime bir fon saymanı tayin edilir. Bilanço ve kesimhiesap, ertesi yılın Temmuz ayı için
de iSayıştaya verilir. ISayışjtayoa denetim, yönetmelikteki özellik ve esaslara göre yapılır. 

i) Bu kanunun yayımı tarihinden önce satışa çıkarılmış olan ürünlerden (A) fıkrasının (a) 
bendinde yazllı hisse alınmaz. 

EK MADDE 4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 3 ncü ve 24 ncü maddelerine göre orman re
jimine alınan sahalar ile orman yetiştirilmek üzere sınırlanan bölgeler içinde şahısların özel mül
kiyetinde olup da orman bütünlüğünün korunması için Devlet ormanlarına kp.tıimasında zaruret 
bulunan tarım arazisinin satmahnması maksadı ile Orman Bakanlığı bütçesiı?a her yıl on milyon 
liradan az olmamak üzere gerekli ödenek konur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 584, 584 ve 605'e 3 ncü ek) 
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73 NUMARALI OEÇİOİ KOMİSYONUıV ÖENEL KURULA TAVSİYELERİ 

6831 sayılı- Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 ek madde ile 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı (Benimsendi) 

MADDE 1. — 6831 ısayılı Orman Kanununun 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 34 ncü maddeleriyle 
muvakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir (Benimsenmedi) : 

Madde 2. — Cumhuriyet Senatosunun 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Madde 7. — Cumhuriyet Senatosunun 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Madde 8. — Kesinleşmiştir. 

Madde 9. — Cumhuriyet Senatosunun 9 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Madde 10. — Kesinleşmiştir. 

Madde 11. — Cumhuriyet (Senatosunun 11 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Madde 12. — 'Cumhuriyet Senatosunun 12 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Madde 34. — Kesinleşmiştir. 

Madde 19. — 19 ncu maddenin Cumhuriyet Senatosunca metinden çıkarılması benimsenme
miştir. 

MUVAKKAT İMADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunun Muvakkat 1 nci maddesi benimsen
memiştir. 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununa aşağıdaki 3 ek madde eklenmiştir : 

EK MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosunun ek 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

EK MADDE 4. — Cumhuriyet Senatosunun ek 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi (S. Siayısı : 584, 584 ve 695'e 3 ncü *!k) 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 49 ncu maddesinin (f) 
bendinin değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Millî Savunma, İçişleri ve plân komis
yonlarından 5 er üyeden kurulu 107 No. lu Geçici Komisyon raporu 

(1 /788) 

T. C. 
Başbakanlık , 24 . 2 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 -1600/1736 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince arzı Bakanlar Ku
rulunca 22 . 2 . 1973 tarihinde kararlaştınlan «926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 49 ncu 
maddesinin (f) bendinin değiştirilmesin ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

GEREKÇE 

Tasarının birinci maddesiyle 926 sayılı T. S.K. Personel Kanununun 49 ncu maddesi (f) bendi
nin (I) nci alt bendinde değişiklik yapılmaktadır. Yapılan bu değişiklikle bekleme süresi veya uzatı
lan görevlerde görev süresi sonunda emekliye sevk edilen orgeneral - oramiraller ile bu süreler içeri
sinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral ve oramirallere kadrosuzluk tazminatı verilmesi 
öngörülmektedir. 

Yürürlüteki hükme göre, hizmet süreleri uzatılan orgeneraller-oranıiraller bu süre sonunda veya içe
risinde emekli edilmeleri halinde kadrosuzluk tazminatı alamayacaklardır. Bu durumda şahsın kaza
nılmış hakkı ihlâl edilmiş olacaktır. Yapılan değişiklik ile mevcut bir haksızlığın giderilmesi istenil
miştir. 

Tasarının ikinci maddesiyle 49 ncu maddeye (i) bendi eklenmektedir. Bu bent ile kuvvet ko
mutanlığı görevinde bekleme süresini tamamlayan orgeneral - oramirallerin görev süreleri yaş had
dini geçmemek üzere Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın 
imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı bir kararname ile birer yıldan en çok iki yıl uzatı
labilecektir. 

Tatjbikatta, özellikle Kara Kuvvetlerinde ordu komutanlığı yapan orgeneraller kuvvet komutan
lığına atanmakta olduklarından bu görevde çoğunlukla bir yıl süre ile kalabümekte, prensiplerini 
uygulamaya ve köklü bir icraata başlaj^amadan rütbe bekleme süresinin sona ermesi sebebiylt 
emekliye sevk edilmektedirler. Bu durum ise hizmetin aleyhine olmaktadır. Uygulamada ortaya,çı
kan mezkûr sakıncayı gidermek amacıyle kuvvet komutanlığına atanan orgeneral - oramirallerin hiz
met süreleri bu görevde bırakılmak şartıyl'e birer yıldan iki yıl uzatılmaktadır. 

887 
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Bu şekilde hizmet süresi uzatılan orgeneral-orami railerin Genelkurmay Başkanı olması halinde 66 ncı 

madde gereğince görev süresi uzatımına tabi tutulduğu takdirde her iki uzatma toplam olarak 
üç yıldan fazla olamayacaktır. 

Tasarının 3 ve 4 noü maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
Silâhlı Kuvvetlerin yararı ve hizmet ihtiyacı gözönüne alınarak hazırlanan tasarı Yüce M^eli* 

sin tasvibine kanunlaşması dileğiyle sunulmaktadır. 

107 No. lu Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
107 No. lu Geçici Komisyonu U • 5 . 1973 

Esas No. : 1/788 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesinin (f) bendinin değişti
rilmesi ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkında kanun tasarısını görüşmek üzere Genel 
Kurulun 28 . 2 . 1973 tarihli 71 nci Birleşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan Geçici Komis
yonumuz, mezkûr tasarıyı ilgili Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcilerinin 
de iştirakiyle tetkik ve müzakere etmiş ve neticede : 

Tasarının 1 nci maddesiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesi (f) 
bendinin (I) nci alt bendinde değişiklik yapılmaktadır. Bu değişiklikle bekleme süresi veya gö
rev süresi sonunda emekliye sevk edilen orgeneral - oramiraller ile bu süreler içerisinde kendi iste
ği üzerine emekliye ayrılan orgeneral - oramirallere kadrosuzluk tazminatı verilmesi öngörülmek
tedir. 

Yürürlükteki hükme göre hizmet süreleri uzayan orgeneral ile oramirallerin bu süre sonunda 
veya içerisinde emekli edilmeleri halinde kadrosuzluk tazminatı almaları mümkün değildir. Bu 
durumda şahsın kazanılmış hakkı ihlâl edilmiş olacaktır. Yapılan değişiklik söz konusu sakıncayı 
bertaraf etmektedir. 

Madde Geçici Komisyonumuzca uygun mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi ile 49 ucu maddeye (i) bendi eklenmektedir. 

Orgeneral - oramiral bekleme süresinin ilk iki yılı içinde Kuvvet Komutanlığına atanan orge
neral - oramiraller için her hangi bir sorun söz konusu değildir. Zira orgeneral ile oramirallik bek
leme süresince Kuvvet Komutanlığında hizmet edebilme olanağı mevcut bulunmaktadır. Ancak, 
orgenerallik - oramirallik bekleme süresinin son iki yılı içerisinde Kuvvet Komutanlığına atanan
ların durumları özellik ve ayrıcalık arz etmektedir. 

Şöyle ki; bekleme süresinin dördüncü yılında Kuvvet Komutanlığına atanan bir orgeneral - or-
amiralin bir yıl veya daha az süre ile hizmet edebilme olanağı bulunmaktadır. Bu süre ise kuvvet 
içinde köklü bir icraata girişebilmek için yeterli olamayacağından ancak rutin hizmetlerin yapıl
ması ile iktifa olunmakta, bu şekildeki icraat ise hizmetin aleyhine tecelli etmektedir. Arz edilen 
sakıncayı giderebilmek amacıyle 49 ncu maddeye (i) bendi eklenmektedir. Eklenen bu bent orgene
ral - oramiral bekleme süresinin son iki yılı içinde Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral - or
amirallerin Kuvvet Komutanlığında iki yıl hizmet edebilmelerine olanak yaratmaktadır. İki yıllık 
mezkûr hizmetin dışında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine alınacak kararname ile kuvvet
teki hizmet süresinin bir yıl daha uzatılabilmeği öngörülmektedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 887) 
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Ancak, gerek kanunen öngörülen iki yıllık hizmet süresi içinde ve gerekse kararname ile uzatı

lan bir yıllık hizmet süresi içinde Kuvvet Komutanının atanması prosedürüne uygun olarak hizmet
ten alınabilmesi hakkı idareye verilmiş bulunmaktadır. Kuvvet Komutanlığında hizmeti uzatılan 
orgeneral - oramiralin bilâhara Genelkurmay Başkanı olması halinde her iki makamdaki hizmet sü
releri uzatımı toplamı üç yılı geçemeyecektir. 

Gerek kanunen iki yıl görevde bırakılmak ve gerekse kararname ile hizmeti uzatılmak suretiyle 4 
yıllık rütbe bekleme süresinden fazla hizmet edecek Kuvvet Komutanı orgeneral - oramiraller normal 
bekleme süresinin hitamından itibaren rütbe kadro oranı dışına çıkarılacak, böylece orgeneral - or-
amirallik rütbesindeki bir kadronun kapalı kalması önlenmiş olacaktır. 

Yukarda arz ve izah olunan nedenlerle tasarının 2 nci maddesi : 

«i) Rütbe bekleme süresinin son iki yılı içerisinde Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral ve 
oraıniralleriıı, rütbe bekleme süresi sona erse dahi, bu görevde kalış" süresi iki yıldır. Bu süre yaş 
haddini geçmemek üzere, Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası, Başbaka
nın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile bir yıl daha uzatılabilir. Ancak, 
bu süreler içerisinde gerektiğinde atanma usulüne uygun bir işlemle Kuvvet Komutanlığı görevin
den alınabilir. 

Bu şekilde bekleme süresi uzatılan orgeneral ve oramiraller rütbe kadro oranı dışına çıkarılırlar. 
Aynı şahsın Genelkurmay Başkanı olması halinde her iki makamdaki görev süreleri uzatımı toplam 
olarak üç yılı geçemez.» 

Şeklinde değiştirilerek Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 3 ncü ve 4 ııcü maddeleri Geçici Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kuralım tasviplerine arz edilmek, konunun önem ve müstaceliyetine binaen gündemdeki 
sair işlere takdimen ivedilik ve öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Eskişehir Manisa Afyon K. Adıyaman 
/. Angı S. Gümüşpala II. Hamamcıoğlu A. Turanlı 

Erzurum Giresun Kahraman Maraş Samsun 
R. Cinisli / / . İpek Z. Kürmd H. Özalp 

imzada bulunamadı. 

Millet; Meclisi (S. Sayısı : 887) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 49 ncu 
maddesinin (f) bendinin değiştirilmesi ve bu 
maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkında 

- kanun tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı T. S. K. Personel 
Kanununun" 11 . 6 . 1970 tarih ve 1301 sayılı 
Kanunla değişik 49 ncu maddesinin (f) bendi
nin (I) nci alt bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

f) (I) Bekleme veya görev süresi sonunda 
emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde 
kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral 
ve oramirallere, 

MADDE 2. — 926 sayılı T. S. K. Personel 
Kanununun 11 . 6 . 1970 tarih ve 1301 sayılı 
Kanunla değişik 49 ncu maddesine aşağıdaki 
(i) bendi eklenmiştir : 

i) Orgeneral ve oramiral rütbe bekleme sü
resini tamamlayan Kuvvet Komutanlarının gö
rev süreleri yaş haddini geçmemek üzere Genel
kurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Ba
kanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve 
Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile 
birer yıllık süreyle iki yıl uzatılabilir. Aynı şah
sın Genelkurmay Başkanı olması halinde her 
iki makamdaki görev süreleri uzatımı toplam 
olarak 3 yılı geçemez. Bu orgeneraller kadro 
oranı dışına çıkarılırlar. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Millet Meclisi 

107 NO. LU GEÇİCİ KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 ncu maddesinin (f) bendinin 

değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 11 . 6 . 1970 tarih 
ve 1301 sayılı Kanunla değişik 49 ncu madde
sine (i) bendi eklenmiştir : 

i) Rütbe bekleme süresinin son iki yılı içe
risinde Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral 
ve oramirallerin, rütbe bekleme süresi sona er
se dahi, bu -görevde kalış süresi iki yıldır. 

Bu süre yaş haddini geçmemek üzere, Genel
kurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Ba
kanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve 
Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile 
bir yıl daha uzatılabilir. "Ancak, bu süreler içe
risinde gerektiğinde atanma usulüne uygun bir 
işlemle Kuvvet Komutanlığı görevinden alınabi
lir. 

Bu şekilde bekleme süresi uzatılan orgeneral 
ve oramiraller rütbe kadro oranı dışına çıkarı
lırlar. Aynı şahsın Genelkurmay Başkanı olma
sı halinde her iki makamdaki görev süreleri uza
tımı toplam olarak üç yılı geçemez. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 887) 
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(Hükümıetin teklüfâ) 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma, 
İçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

22 . 2 . 1973 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
1. Arar 

Devlet Bakanı 
/. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
31. İzmen 

Dışişleri Bakanı 
Ü. II. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Özbek 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

Turizm ve Tan. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy işleri Bakanı 
N. Sönmez 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

içişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
/. Karaöz 

Çalışma Bakanı 
A. R. JJzuner 

En. ve Ta. K. Bakanı 
N. Kodamanoğlu 

imar ve iskân Bakanı 
T. Toker 

Orman Bakanı 
S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

107 No.lu Geçici Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

« * * » i 
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Dönem : 3 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millet Meclisi İdare Âmirleri, Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül 
ile Muğla Milletvekili İzzet Oktay'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
143 ncü maddesinin değiştirilmesine dair teklifleri ve Anayasa 

Komisyonu raporu (2 /868) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 ncü maddesinin değiştirilmesine dair teklifimiz, gerekçesiyle 
birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini, saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

ıM. Meclisi M. Meclisi 
İdare Âmiri İdare Âmiri 

Bilecik Milletvekili Muğla Milletvekili 
M. Ergül î. Oktay 

GEREKÇE 

1 Eylül 1973 tarihinde yürürlüğe girecek bulunan Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 ncü madde
sindeki, (Seçimle milletvekilliği sona eren) deyimi gerekçesi itibariyle kendi arzusuyla milletve
killiğinden çekilmiş veya seçime girmemiş eski milletvekilleri dışındaki diğer eski milletvekilleri
nin bâzı haklardan faydalanmasını sağlamaktı. Ancak maddenin tanzim tarzı bu maksadı aşmış ve 
1057 ile 1967 arasında milletvekilliği yapmış olanları kapsamının dışında bırakır bir mâna taşır 
hale gelmiştir. Bu ise eşitlik prensiplerine aykırıdır. Herhangi bir yanlış anlamaya meydan verme
mek için yukardaki değişiklik teklifi verilmiştir. 

Anayasa Komdlsyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa, Komisyonu 29 . 5 . 1973 

Esas No. : 2/868 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi İdare Âmirleri, Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül ile Muğla Milletvekili İzzet 
Oktay'ın Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi Ko
misyonumuza ıhavale olunmakla tetkik ve müzakere olundu. 
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Teklifin gerekçesinde belirtildiği şekilde İçtüzüğün 143 ncü maddesinin tanzim şekli sevk ge
rekçesinde belirtilen mânayı aştığı kanaatine varılmış ve teklifin tümü kabul edilmiştir. 

Teklifin 1, 2, 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.-

Bu teklifin İçtüzüğün yürürlüğe girme tarihi olan 1 Eylül 1973 tarihinden önce kabul edilme
sinin, İçtüzükteki yanlış anlamaları önlemesi bakımından gerekli görülmüş ve bu gerekçeyle adı ge
çen teklifin öncelikle görüşülmesinin Genel Kurula teklifine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapıor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 
Adana 

C. Akçalı 

Çanakkale 
R. Sezgin 

Ordu 
C Ekinci 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Denizli 
F. Avcı 

Çanakkale 
K. Bağcıoğlu 

Erzurum. 
•S. Araş 

Tokat 
0. Hacibaloğlu 

Afyon 
H, Dinçer 

Erzurum 
İV. Gacıroğlu 

Ordu 
K. Şensoy 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 901) 
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MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRLERİ Bİ
LECİK MİLLETVEKİLİ MEHMET ERGÜL 
VE MUĞLA MİLLETVEKİLİ İZZET OK

TAY'IN TEKİL1F1 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 . 3 . 1973 tarih ve 584 nu
maralı kararla (kabul edilmiş bulunan Millet 
Meclisi içtüzüğünün 143 ncü maddesinin baş 
kısmındaki (Seçimle Milletvelkilliği sona eren) 
deyimi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — İşbu İçtüzük değişikliği 1 Ey
lül 1973 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu değişiklik Millet Meclîsi 
tarafından yürütülür. 

ANAYASA KOMİSYONU METNİ 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 toci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 901) 





Donem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 

Üniversite Personel kanunu tasarısı ve Plân Komisyonu raporu 
(1/827) 

T. C. 
Başbakanlık 7 . 4 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1531/3418 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 6 . 4 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «Üniversite Personel kanunu tasarısı» île gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

Üniversite Personel kanunu (tasarısı) nun gerekçesi 

I. - GENEL GEREKÇE 

Üniversite Personel Kanunu, Üniversiteler Kanununa tabi öğretim üyelerinin ve öğretim yar
dımcılarının aylıklarını, 'ödeneklerimi ve diğer özlük işlerini düzenlemek amacını gütmektedir. Ka
nunun kapsamına diğer bir kısım yüksek öğretim kurumları da alınmıştır. 

Üniversite Personel Kanunu hazırlanırken iki temel amacın gerçekleştirilmesine imkân nispe
tinde gayret sarf edilmiştir -. 1. Üniversite öğretim üye ve "yardımcılarının, maddî sıkıntılarının 
baskısı altında olmaksızın, ek görevler aramaya mecbur kalmaksızın, meslekî çalışmalarını yürü-
tebilmelerinin sağlanması; 2. Üstün nitelikteki gençlerin, üniversite öğretim üye ve yardımcıla
rının içinde bulundukları güç maddî şartlardan çekinerek, başka meslekleri veya serbest çalış
mayı tercih etmelerinin önlenmesi; diğer bir deyişle üniversite öğretim üyeliğinin cazip hale ge
tirilmesi. 

Üniversite öğretim üyeliği ve akademik unvanlar, ülkemizde, hiçbir memlekette mevcudolma-
yan ölçüde ciddî şartlara, her aşamada ayrı bir tez yazılması ve sınav verilmesi mecburiyetine 
bağlanmıştır. Üniversitelerimizin değer ve seviyesini muhafaza edebilmek için, akademik unvan
ların verilmesinde gösterilen titizliğe bağlı kalmak, ülkemizin insangücü ihtiyacına cevap verecek 
yeni öğretim üyelerinin yetiştirilmesinde de aynı titizliği göstermek zorunluluğu vardır, öğretim 
üyelerinden istenen üstün çalışma gücüne ve niteliklere karşılık, belli maddî koşullar sağlanma
dığı takdirde öğretim üyesi olabilecek kabiliyetteki gençlerin, genellikle maddî açıdan daha çe
kici olan çalışma alanlarını tercih ettikleri görülmekte ve bu durum kamu yararı açısından ted
bir alınmasını gerektirecek bir ölçüye varmış bulunmaktadır. 

Üniversite Personel Kanunu ile, Türk toplumunun ekonomik koşullarının elverdiği ölçüde, üni
versite öğretim üye ve yardımcılarının maddî imkânlarının belli bir sınıra ulaştırılmasına çalışıl
mıştır. 
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II. - MADDELERİN GEREKÇEBİ 

" Madde 1. — Kapsam. 
Bu maddede kanunun kapsamı gösterilmiştir. Kanun, Üniversiteler Kanununa tabi olan üni

versite öğretim ve yardımcılarının aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenlemekte
ndir. 

Madde 2. — Öğretim üyeleri ve asistanlar sınıfı. 
Maddede, öğretim üyelerinin ve asistanların işe başlama ve azamî yükselme derece ve kade

meleri gösterilmiştir. 
Akademik unvanlar, üniversitede belli nitelikteki tezlerin yazılmasında ve sınavların başarıyie 

verilmesine bağlanmıştır. Diğer bir deyişle her akademik unvan, belli bir aşamada belli bir nite
liğin ifadesidir. Böylece, Personel Kanununun hareket noktasını teşkil eden, «Yapılan işin önem 
ve ağırlığına ve gerektirdiği ehliyete göre ücret verilmesi» prensibi dikkate alınarak, akademik 
unvan ve görevlere göre işe başlama ve yükselme derece ve kademeleri tespit edilmiştir. 

Madde 3. ve 4. — Öğretim görevlileri ve diğer yardımcılar sınıfı. 
Maddede, öğretim görevlilerinin ve okutmanlar, uzmanlar gibi, diğer yardımcıların işe başla

ma derecesi tespit edilmiş v e en iyilerinin üniversiteye alınabilmesini sağlamak üzere, bir veya iki 
derece yukardan göreve başlamaları öngörülmüştür. 

Madde 5. —• Kadrolar. 
Maddede, üniversitedeki kadroların nasıl tespit edileceği düzenlenmiştik. 
Madde 6. —• Boş kadroların kullanılması. 
Bu madde ile kadrolara en ehil kimseleri atama amacının gerçekleştirme yönünden üniversite

lerdeki boş kadroların bütün üniversite mensuplarına acık oluğu ve il'ân edileceği hususu hükme 
bağlamıştır. 

Mad'de 7. —• Göstergie tablosu. 
Maddede, üniversite mensuplarının aylıklarının hesaplanmasında Devlet Memurları Kanununa 

ekli gösterge. tablosunun esas alınacağı belirtilmek suretiyle, Üniversite Personel Kanunuyla, 
Devlet Memurları Kanunu arasındaki paralellik ımulhafaza edilmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrasındaki ek göstergelerde de, aynı şekilde, başta yargıçlar olmak üzere, 
bir kısmı Devlet memurlarına tanınan ek göstergeler esas alınmıştır. 

Madde 8. — Doktora ve uzmanlık öğrenimi. 
Maddede, Devlet Memurları Kanununa paralel olarak, doktora veya uzmanlık öğrenimi ya

panlara tanınan derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi düzenlenmiştir. 
Madde 9. — Derece yükselmesi. 
Maddede, derece yükselmelerinin şartları tespit edilmiştir. 
Madde 10. —• Kademe ilerlemesi. 
Maddede, kademe ilerlemesinin şartları düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde usul ve onay mercii. 
Maddede, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde uygulanacak usul tespit edilmiş ve her 

iki halde de onay mercii olarak «Üniversite Rektörü» gösterilmiştir. 
Madde 12. — Haklardan yararlanma. 
Maddede, üniversite mensuplarının da, Devlet Memurları Kanununda öngörülen hak ve yar

dımlarından faydalanacakları öngörülmüştür. 
Madde 13. — Görevlendirme 
Maddede, başka bir öğretim kurumunda görevlendirilenlere, görev süresince ödenek yol gider

leri ve gündeliklerinin nasıl hesaplanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 14. — Öğretim yükü ve ek ders ücreti. 
Bıı maddede birtakım kıstaslar gözönünde bulundurularak öğretim üyelerinin öğretim yükünün 

iüzükle tespiti öngörülmüştür. 

M e t Meclisi (S. Sayası : 9Ö3) 



_ 3 — 
Ayrıca öğretim yükünün tamamlanma mecburiyeti ve buna ait uygulama esasları getiril

miştir. 
Yine bu maidde ile ek ders ücretlerinin nasıl tespit edileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 15. — Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği. 
Maddede, kuruluş ve gelişmesinde güçlük olan üniversitelerde çalışan öğretim üye ve yardım

cılarına verilecek öıdenek düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu madde, gelişmemiş bölgelerde yeni ku
rulacak 'üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacının temininde önemli bir rol oynayacaktır. 

Madde 16. — İş güçlüğü iş riski ve teminindeki güçlük zammı. 
Maddede, üniversite öğretim mesleğinin cazip hale getirilmesi ve yetenekli gençleri Üniver

siteye çekmek düşüncesi ve üniversite öğretim mesleği mensuplarının çeşitli kademelerde ver
mek zorunda oldukları imtihan, tez çalışmaları ve ders verme ve araştırma hizmetlerinin ağır
lığı ve bu görevlerin riski gözönünde tutularak ibütün bunların karşılığı olarak her ay öğretim 
üye ve yardımcılarına kaldro aylıklarının % 40'ı 'oranında ilâve bir ödenek verilmesi öngörül
müştür. 
, Madde 17. — Yurt dışında görevlendirme. 

Madde, yurt dışında görevlendirilen öğretim üye ve yardımcılarına yapılacak ödemeleri dü
zenlemekte ve Devlet Memurlarıyle paralellik sağlamaktadır. 

Madde 18. — Emekliliğe sayma. 
Madde, üniversite öğretim üye ve yardınrMnlannm, Emekli Sandığına taJbi olmaksızın, dojkto-

ra öğrenimi veya tıpta uzmanlık için geçirdikleri isürenin. emekliliğe sayılmasının şartlarını dü
zenlemekte, bu alanda mevcut boşluğu doldurmaktadır. 

Madde 19. — Uygulama başlanıgıcı. 
Madde, üniversite Personel Kanununun malî hükümlerinin uygulanma tarihini, Devlet Me

murları Kanununa paralel olarak tespit etmektedir. 

Madde 20 - 21. — Diğer Kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler. 
20 ve 21 nci maddelerde kanundan yararlanacak diğer yüksek öğretim müesseseleri gösteril

miştir. 
Geçici Madde 1. —,6'da intibak işlemleri düzenlenmiştir. 

Madde 22, 23, — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Bütçe Plân Kamüisyoım raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 31 . 5 . 1973 
Esas No. : 1/827 
Karar No. : 259 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Üniversite Personel kanunu tasarısı» Millî Eğitim ve 
Maliye 'bakanları ile Üniversite temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görü
şüldü. 

Tasarı, Üniversite Kanununa talbi öğretim üye ve yardımcılarının gerek ödenek ve gerekse öz
lük işlerini düzenlemek amacıyle hazırlanmıştır. 

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Personel Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanunun tedvinin
de, özelliği gözönüne alınarak, üniversite öğretim üye ve yardımcılarının kanun kapsamı dışında 
tutulması ve ayrı bir kanunla adı geçen personelin durumlarının saptanması düşünülmüştü. 

MM'et MecM (S. Sayısı : 903) 
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Bu düşüncenin anaıgayesi, öğretim üyelerinden istenilen üstün çalışma gücüne ve niteliklerine 
karşılık, belli m'addî koşulların sağlanabilmesi hususuydu, Ancak, tasarının hazırlanışındaki ge
cikme, öğretim üye ve yardımcılarını uzun bir müddet düşünülenin tamamen tersine, hattâ nor
mal bir Devlet memurunun aldığı maaşın çok altında bir maşla çalışma mecburiyetiyle ikarşı kar
şıya bırakmıştır. 

Bu mağduriyete bir çare olarak; «£19 sayılı Devlet Memurlarına Avans Suretiyle Ödeme 
yapılmasına dair olan Kanuncun 1 ve 5 nci maddeleri değiştirilmek suretiyle 30 . 12 . 1971 gün 
ve 1508 sayılı Kanun kabul edilmiş ve 400 - 950 lira aylık alan Üniversite öğretim üye ve yar
dımcılarının maaşlarına % 125, 1 100 - 2 000 lira aylık alanların maaşlarına ise % 100 avans ve
rilmek suretiyle mağduriyetin giderilmesine çalışılmıştır. 

Hazırlanarak Komisyonumuza intikal etmiş bulunan «Üniversite Personel kanunu tasarısı» 
Üniversite personelini kemdi bünyesinde mütalâa ederken iki önemli hususa işaret edilmiştir. Bun
lardan birincisi; üniversite öğretim üye ve yardımcılarının ek görev aramaksızın, akademik ça
lışmalarına imikân hazırlamak, ikincisi; Üniversite öğretim üyeliğini cazip hale getirmek, gayesiy
le, kabiliyetli genç elemanlara ilmî araştırma ve çalışma yollarını açmaktır. 

Yukarida belirtilen hususların biran önce sağlanabilmesini temin gayesiyle hazırlanan tasarı-
komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek ve maddelerin müzakerecime geçilerek sırasıyle 
aşağıdaki değişiklikler yapılmış bulumaktadır. 

«Kapsam» matlaplı 1 nci maddeye Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi 
öğretim üye ve yardımcılarının aylık, ödenek ve diğer özlük haklarının da bu kanunda belirtil
mesi gerektiğinden yeni bir fıkra eklenmek suretiyle, değiştirilerek; 

«Öğretim üyeleri ve asistanlar sınıfı» matlaplı 2 nci maddenin (a) fıkrası, (Profesörler, 
profesörlüğe yükseldikleri ve atandıkları) tarihi takibeden ay hasından itibaren birinci derecenin 
ilk kademe aylığını (kazanılmış hak olmamak şartı ile almaya başlar) şeklimde; 

b) fıkrası, (a) fıkrasına paralelliği sağlamak üzere (yükseldikleri) kelimesinden sonra 
(ve atandıkları) ibaresi eklenerek, dördüncü derecenin ilk kademe aylığını ibaresinden sonra 
(kazanılmış hak olmamak şartıyle) ibaresi eklenmek suretiyle; bu fıkranın ikinci bendi yukarı 
daki (a) ve (ıb) fıkralarına göre üst dereceye 'atananlar bu dereceleri kazanılmış hak olarak 
aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemelerinden faydalanırlar şeklinde; 

c) Fıkrasındaki (ve kademesine) ibaresi, öğrenimin nitelik ve süresi belirtildikten sonra mü
kerrere bir anlam ifade edeceği görüşü ile metinden çıkarılarak, madde redaksiyona tabi tutul-
maksuretiyle değiştirilerek, 

— «Öğretim görevlileri ve diğer yardımcılar sınıfı» matlaplı 3 ncü madde aynen; 
— «4 ncü maddede yer alan (ve kademeler) ibaresi,, 2 nci ve 3 ncü maddeler uyarınca öğ

retim üyeleri ile asistanlara, yalnız üst derece verilebileceği, kademe ilerlemesinin bahis konu
su olamayacağı görüşüyle, ibare metinden çıkarılarak redakte edilmek suretiyle değiştirilerek, 

— «Kadrolar» matlaplı 5 nci maddede yer alan (Üniversite öğretim üyeleri ile asistanların ve 
öğretim görevlileri ile diğer yardımcıların kadroları) cümlesindeki (öğretim görevlileri ile) iba
resi, bütçe kanunlarına ekli olarak alınan kadrolarla öğretim görevlilerinin istihdamının müm
kün olamayacağı, ancak, öğretim üyesi bulunamayan boş kadrolara öğretim görevlilerinin atan
maları mümkün olabileceği cihetle, metinden çıkarılmak suretiyle değiştirilerek; 

— «Boş kadroların kullanılması» matlaplı 6 nci maddede yer alan (öğretim görevlileriyle) 
ibaresi 5 nci maddedeki gerekçe ile metinden çıkarılmak suretiyle değiştirilerek; 

— «Gösterge tablosu» matlaplı 7 nci maddenin son fıkrasında tespit edilen gösterge üstü 
ödemelere (profesörlere 100, doçentlere 50) ilâve edilmek suretiyle değiştirilerek; 

— «Doktora ve uzmanlık öğrenimi» matlaplı 8 nci madde yüksek öğrenimini tamamladıktan 
sonra yurt içinde veya yurt dışında, öğretim, araştırma ve inceleme kurumlarında lisans üstü öğ
renim ve akademik çalışma yapanların hizmet dışı sayılan süreleri, üniversitelere katıldıkla
rında, bu sürelerin 2/3 sinin değerlendirilmesinin faydalı olacağı, ancak, değerlendirilen sürenin 

Millet Meclisi ,(S. Sayısı : 903) 
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üniversiteden ayrılmaları halinde müktesep hak sayılamayacağını ve sürelerinin emekliliklerinde 
nazarı dikkate alınmayacağını teminen madde değiştirilerek; 

— «Derece yükselmesi.» matlaplı 9 ncu ve «kademe ilerlemesi» matlaph 10 ncu maddeler 
aynen; 

— «Kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerinde usul ve onay mercii» matlaplı tasarının 11 nci 
maddesinin son cümlesinde yer alan (hakkındaki) kelimesi anlam bakımından uygun olmadığı dü-
şüneıesiyle yerine, (dışındaki) kelimesi ve cümle sonundaki (katılır) şelimesi de çoğul yapılarak 
(katılırlar) şeklinde değiştirilerek; 

— «Haklardan yararlanma» matlaplı 12 nci ve «Görevlendirme» matlaplı 13 ncü maddeler 
aynen; 

— «Öğretim yükü ve ek ders ücreti» maıt&aplı 14 cü maddede yer alan (aynı mahaldeki diğer 
yüksek) ibaresi, öğretim üyelerinin öğretim yükünü öncelikle bağlı bulundukları üniversitenin 
öğretim kurumlarında doldurmalarını sağlamak amacıyle ibare çıkartılarak yerine (üniversite
deki) kelimesi eklenmek suretiyle; 

— Üçüncü fıkrası ise (Üniversiteler Kanununa göre bağlı oldukları üniversitenin dışındaki 
resmî öğretim kuruluşlarında öğretim görevi almalarına müsaade edilenlere görev karşılığında 
ek ders ücretleri verilir. Bu ücret o kuruluşun haitçesinden ödenir.) şeklinde değiştirilerek; 

—• «Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği» matlaplı 15 nci madde aynen, 
— «İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı» matlaplı 16 nci madde, 7 nci madde ile 

mütalâa edilerek öğretim üye ve yardımcılarını onore etmek (Full - Time) fultaym sistemi için
de düzenli ye yararlı çalışma olanağı sağlamak amacıyle Üniversite rektörleri, rektör yardımcı
ları, fakülte dekanları, yüksek okul müdürleri, profesör ve doçentlere kadro aylıklarının tuta
rının % 35'i oranında, 

Birinci fıkra dışındaki öğretim üye ve yardımcılarına kadro aylıklarının tutarının % 40'ı ora
nında iş ıgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ödenmesi şeklinde; 

Ayrıca (ıbu ödeneği üniversite dışında görev alan veya serbest meslek icra edenler alamazlar) 
şeklinde yeni bir fıkra eklenmek suretiyle değiştirerek, 

— «Yurt dışında görevlendirme» matlaplı 17 nci madde aynen; 
— «Emekliliğe sayma» matlaplı 18 nci maddenin 1 nci fıkrasında yer alan (ve yardımcılarının) 

ibaresi, öğretim yardımcılarının asli öğretim üye.^i sayılmadığı cihetle metinden çıkarılmak su
retiyle ; 

Maddenin son fıkrası ise konuya açıklık vermek amacıyle (ıbu madde hükmünden yararlanabil
mek için, öğretim üyeliğine bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde veya ilgi
linin üniversite öğretim üyeliğine atandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde T. C. Emekli Sandığına 
yazılı olarak başvurması şarttır) şeklinde' değiştirilerek; 

— «Uygulama başlangıcı» matlaplı 19 ncu maddenin birinci fıkrası kanunun yayımını takibe-
den aybaşından itibaren geçerli olmasını, ikinci fıkrasında ise üniversite öğretim üye ve yardım
cılarının 1 . 3 . 1970 ile 1 . 6 . 1973 tarihleri arasında uygulanan kanunlar gereğince verilen aylık 
ve avansların ne şekilde işlem göreceğini ve bu süreler içinde bu kanun hükümlerine göre yapıla
cak intibak işlemlerini belirtmek için yeniden düzenlenmek suretiyle değiştirilerek; 

— «Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler» matlaplı 20 nci madde ve 21 nci madde,. 
«İntibak işlemlerini yapacak merci» matlaplı geçicd 1 nci madde, «İntibak işlemleri için süre» mat
laplı geçici 2 nci madde, «İntibak işlemlerinde diğer hususlar» matlaplı geçici 3 ncü madde ay
nen-; 

— Geçici 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası, anlam bakımından yanlış olduğu cihetle (Profesörlerin 
kadrosuna bakılmaksızın ve doçentlerin) ibaresi (Profesörlerin ve doçentlerin kadrosuna bakıl
maksızın) şeklinde, üçüncü fıkradaki 7 nci maddeye atıf yapan (7) rakamı (8) olarak değiştirile
rek ; 

— Geçici 5 nci madde aynen; 
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— Tasarının geçici 6 ncı maddesinde öngörülen husus tasarının 18 nci maddesinde belirtilmiş 
olduğundan çıkarılarak, Üniversite Personel Kanunundan önce emekli olmuş profesörlerin intibak
larının bu kanuna göre düzenlenmesinin sağlanması için yeni bir geçici 6 ncı madde ilâve edilerek, 

— Üniversiteler Personel Kanunu yürürlüğe girdikten sonra kaldırılması gereken hükümleri 
ihtiva edecek yeni geçici 7 nci madde tasarıya eklenerek; 

— Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 22 ve 23 ncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 
Halen Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte olan «Üniversiteler kanun tasarısı» ile 

bir bütün teşkil eden «Üniversiteler Personel kanunu tasarısı* nm aynı zamanda kanunlaşmasında 
büyük yarar olacağı düşüncesiyle tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ka
rar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başkanvekili 
Niğde 

N. Çerezci 

Afyon K. 
H. Hamacıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Edirne 
1. Erten 

Eskişehir 
S. Öztürk 

İçel 
C. Ohyayuz 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
M. Ok 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
0. Vural 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
T. Toker 

Erzurum 
R. Danışman 

Hatay 
H. Özkan 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

İmzada bulunamadı 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
N. Çuhadar 

Samsun 
H. Özalp 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Çorum 
A. Güler . 

Eskişehir 
/ . Angı 

İsparta 
A. t. Balım 

İzmir 
K. Önder 

Kütahya 
M. Erez 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
/ / . A. Kavurmacioğlu 

Samsun 
Söz hakkım mahfuzdur 

D. Kitaplı 

Trabzon Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

A. Şener C. Sungur 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Üniversite Personel Kanunu tasarısı 
Kapsmn : 

MADDE 1. — Bu kamiun Üniversiteler Kanununa tabi üniverslite löğretilm üyelerinin ve öğre
tim yardımcılarımın aylıklarını, ödeneklerini ve idiiğelr özlük işlerini düzenler. 

Öğretim üyeleri ve asistanlar sınıfı : 
MADDE 2. — öğretimi üyeleri ve asistanlar sınıfı; profesörler, 'doçentler ve asistanlardan olu

şur. 
Bu sınıfta : 
a) Profesörler, profesörlüğe yükseldikleri tariki takip «den aybaşından itibaren, ikinci dere

cenin iilk bademe aylığını almaya başlarlar. 
b) Doçentler, doçentliğe yükseldikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, dördüncü de

recenin ilk kademe aylığını almaya başlar ve ikinci derecenin son kademesine kadar ilerleyebilir
ler. 

Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarına göre üst derece aylık alanların emeMüdk yönünden kazanıl
mış haklarının yükseltilmesinde bu kanunun genel hükümleri uygulanır. 

o) Asistanlar (657 sayılı Dıevlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin «ortak hü
kümler» i ille getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hariç) Devlet Memurları Kanunu 
hükümleri uyarınca Öğretlilm njiitelüği ile süresine ve kademesine göre, ı^irelbileceikleri sınıfın derer 
ce ve kademesinin bir üst derecesinden işe başlarlar. 

Öğretimi görevlileri ve diğer yardımcılar sınıfı : 

MADDE 3. — öğretlilm görevlileri ve diğer yardımcılar sıinafı; öğretim görevlileri, okutiman-
JHar, uzmanlar ve çevMcilerden oluşur. 

Bunlardan, öğretim görevlileri, açık öğretini üyesi veya yardımcısı kadrolarından biri karşılık 
gösterilmek suretiyle, Devlet Meanurları Kanununa göre gireibüecteMetri (sınıfın derece ve kade-
meşinin iki derece üstünden, diğerleri ise bir derece üstünden işe başlarlar. 

MADDE 4 .— 2 ve 3 ncü maddeler uyarınca elide edilen derece ve kademeler üniversiteden 
ve bu kanuna tabi diğer müesseselerden ayrılma halinde kazanılmış hak teşkil etmez. 

Kadrolar : 
MADDE 5. — Üniversite öğretim üyeleriyle asistanların ve öğretim görevlileri ile diğer yar

dımcıların kadroları, Üniversitelere bağlı fakülte ve diğer öğretim ve araştırma kurumlarının 
görüşü alınarak, üniversilte senatoları tarafımdan tespit ve ilgili makama teklif edliür ve her yıl 
bütçe kanunlarında gösterilir. 

Kadroların hazırlanması ile ilgili ortak esaslar, Üniversitelerarası Kurulca ve bir yönetme
likle saptanır. 

Boş kadroların kullanılması: 

MADDE 6. — öğretim üyesi, asistan ve öğretim görevlileriyle diğer yardımcılaııia aüt boş kad
rolara atanma yapıümasına, yetkili organlar karar verdiği takdirde, bu kadrolar, gerekli nitelik
leri taşıyan bütün üniversiteler menısuplanna ve ügiUieır© açıktır. 

Bu husus yayın (organları ile ilân edilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 903) 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTtRİŞİ 

üniversite Personel Kanunu tasarısı 

Kapsam : 

MADDE 1. — iBu ıkaaıun tfaıiversdıteler Kanıunnına (tabi üniversite öğretim üyellerinin ve öğre
ttim /yardımcılarının «ayhlklarıııı, ödeneMerinii ve diğıeır^özlülkîaleriiıi'iıdiizeaıler. 

Ataibiirlk iüniiversiilfcesi üe Karadeniz Tefencik lüiniveaisifeeisiiiiiin, (öğnaitdlm üyeleri, ög-natim. yaırdılmıcıla-
naun ayhlkiları, ödenekleri ve ıdiğer (özlük hakları (bu Ikaııun hükümlerine ıjjötfe tespit 'olunıur ve 
ödenir. 

Öğretim üyeleri ve asistanlar sınıfı : 

MADDE 12. — öğretim, üyeleri ve asistanlar sınıfı; profesörler, doçenttiler ve asistanlardan 
oludur. 

Bu sınıfta : 
a) Profesörler, profesörlüğe yükseıMiifkleri ve lattamdılkiarı ftarühti ıtalkübadeaı lay basından iti

baren, (birincii ıderecenin lOk ikademe aylığım, ^kaşanılmış. ıhalk almamak saatiyle) almaya başlarlar. 
b) Doçentler, doçentliğe ;yüikseldMeri ve atamdılkları Itarülhi itaikibeden ;ayba§ınıdan liıtöbarm, 

4 nıoü derecenin ilk ıkadame ;ayhğını (kazanılmış halk olmamak ışariUyle) almaya başlarlar. 
Yuikardalki i (a) ve ;(b) fılkralarına gftre üst derec'eya atananlar, Ibu dereceleri ıkazanılmış (halk 

olarak aldıikfcan ısonra jgeoiırecelkleri her yıl içlin bir Ikaldame dlerîamıeısHiden faydalanırlar. 
c) Asistanlar, (657 ısayılı Devlet Meımurlan Kamınjuniun değişik 06 aucı (maddesinin «Orlrlk 

hükümler» ii ile igeltirilen kademe üerleımeisi ve derece yükselnıesi hariç) Devlet Memurları IKa-
nunu, hükümleri uyarınca öğrenim mlil&eiiği ile fsürasinıe göre, gireMeöelkleri sınıfın derece Ve tealde-
masimlim ıbir 'üst derecesinden üşe başlarlar. 

Öğretim görevlileri ve diğer yardımcılar sınıfı: 

MADDE 3. (— Tasarının 3 mcü maddesi ayner. ıkalbul (edilmiştir. 

MADDE 4. — 2 aöi ve 3 ncü (maddeler oıyamca elde edilen dereoelsr, üniversiteden, ve bu (ka
nuna Itaibi (diğer anıüessaselerden ayrılma halnide kaızamltmıış halk jtieışjkM tetimez. 

Kadrolar : 

MADDE 6. — üniversite öğretim üyeleri lülie aeijstianlann ve 'diğer yardımcıların kadroları, ünd-
versMere Ibağh fakülte ye rdiğer öğreıtinı ve »arasıma tanımlarının görüşü ahnarak, ümivens!:ıte 

senatoları itarafınıdan *espilt ve ilgili malkanıa IbeCkHif edür ve Ihar yıl bütçe ıkanunlannıda gösterilir. 
Kadroların hazırlanması üe ilgili »orifcak 'esaslar, ünıiversiitelerarıaısı ıkurulca ve bir yöneiînnelilk-

le saptanır. 

Boş kadroların kullanılması : 

MADDE 6. — öğretim lüyeısi, asistan ve Idiğer yardımcılara iadit baş (kadrolara atamana yapılma-
saıa, yeitikili ıcrganlar Ikarar verdiği (takdirde, bu teadrolar, (gerekli miitelilkleri İtaişıyan 'bütün *üni-
vesitieler ımensuplarına ve ilg'iffiileıne açılktır. 

Bu husus yayın organları ile ilân edilir. 
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Gösterge tablosu .: 
MADDE 7. '— ÜnSlvemsilte öğretim üyeleriyle asistanların ve öğretim görevMer&y(l!e idiğer yar

dımcıların layillılldlatrııııijrı hesaplanmasında Devleit Memurları Kanunuma ekli gösterge tablosu esas 
alınır. 

Aylıklar Devlet memurları için Bütçe kanunlarında (gösterilen ıkafeayı lüle çarpılmak suretiyle 
hesaplanır. 

Ancak, üniversite rektörlerinle 200, rektör yardumcılarınla, falkülte dejkanllarına, yüksek okul 
müdürlerine 150 gösterge üısifcü uygulanır. 

Doktora ve uzmanlık öğrenimi : 

MADDE 8. — Yüksek öğrenimlerini tamialmiLadılkban sonra, hiztrnietie gıünmeldien önce veya hi&met 
sırasında yüksek llisanis veya yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğnenıümi görenler© Ibir kadıefmie iler
lemesi, tıpta uzmanlık beügesi falanlarla diğer öğrenim daHarındıa doktora yapanlara bir dere
ce yükselmesi uygulanır. 

Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan ısotnıra, yurt içjnide veya yurt dışında öğretim, araştır
ma ve incedleıme kurumlarından birinci fıkrada yazılı dereceler dışında ayrıca lisans üistü öğrenim 
Veya akademik çalışana ile geçJiriMış hizmet ıdnşı süreler, her yıh blilr kadelme ve hfeır üç yılı bir 
dereceye karşılık geümek üzene, Üniversitelerarası Kurulca, ayrıca değerlendMliebilir, 

Bu fılkra uyarınca değeıllendirlileiciek öüne beş yıla geçemez. 

Derece yükselmesi : 

MADDE 9. — Gilriş ıdeirecielsiniden gayrı bir derecedeki kadroda açılma olduğu takdirde bir 
alt derecedeki öğneltlüm üyeleıriilnldieiıii: 

a) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş vebu derecenin üçündü kadelmje aylığını fiilen bir 
yıl lafljmış, 

b) Yükümlü bulunduğu görevleri yerine getirdiği ilgili kurumun yetkili kurulunca kararlaş
tırılmış olanlsar, bir üst dereceye yükseltilebilirler. 

Giriş derecesinden glayrı bir kadroda açılma olduğu takdirde bir alt derecedeki öğretim yar
dımcılarımdan; 

a) Derecesi içinde en az üç yal bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını fiilen bir 
yıl almış, 

b) Yönetmeliği gereğince bir üst dereceye yükseltilebileoek nitelikte olduğu tespit edilmiş 
olanlar, bir üst dereceye yükseltilebilirler. 

Kademe ilerlemesi : 
MADDE 10. — Öğretim üyeleri ve asistanlar ile öğretim görevlileri ve diğer yardımcıların ka

deme ilerlemesi, bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmasına ve aynı derecede ilerlenebi-
lecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır. 

- Asistanlar ve öğretim görevlileri İle diğer öğretim yardımcılarının kademe ilerlemesi için yuka
rıdaki şartlara ilâve olarak olumlu sicil alma şartı aranır. Asistanlar ve öğretim görevlileri ile di
ğer yardımcılarının değerlendirilme usul ve Esasları Üniversitelerarası kurulca çıkarılacak bir Yö 
njetmelikle tespit edilir. 
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Gösterge tablosu : 
MADDE 7. — tftıiversfflte eğreltim üyeleriiyle asıisibanlann 've öğreltiian görevlileriyle diğer yar-

dımıcıların (aylıklarımın taaplaınmıaısında Devlelt Memurları 'Kanununa ©Mi !göstergıe tablosu (esas 
alıınaır. 

Aylıklar jDevlelt Memurları için bütçe kanunlarında (gıöslberilen 'kaitsayı ile ıçarpılmak suretiyle 
hesaplanır. 

Ancak, 'üniversite rektörlerime 200, rektör yardımcılarına fakülte dekanlarına, yüksek lokul mıü-
dürlerine (150, (profesörlere 100, doçentlere 50, (gösterge üsitü uygulanır. 

Doktora <ve uzmanlık öğrenimi : 

MADDE i8. — Yüksek öğrenimini (tiamamladık'tiam ısonra, h&zmeıte girmeden fönce veya ibizmeit 
sırasında yüksek lisans (Veya yüksek öğrenim, üstü uzmanlık 'öğrenimi görenlere (bir kademe ilerle-
anlesi, 'tıpta luıamanhlk beügesi alanlarla diğer 'öğrenilin, ıdallarınlda doktora yapanlara bir derece yük-
selımies'i uygulanır. 

Yüksek löğrenimlleriini ibannaımiladıktan sonra, yuılfc liçiinde veya yuılt ıdlşında öğrettim, /arastama 
vıe inceıljeımıe (kurfumlarınıda birinci fıkrada yazılı dereceler dışında layrnca lisans üstü öğrenim 'veya 
akadömük çalışana ile jgeçirilaniş Ibizoneft dışı sürelerinin üçite (ükiiSsi; ihıer yılı için 'bir kademe dferîfc-
ımiösi verilmeBi ve her iiç ydı için bilr dıerece yüksetoıesi yapılmak surettiyflle, üniversitelerarası 
kurulca, ayrıca değierieındirSItefbiiMr. 

Bu fıkra luyannca değerlemdiMecek süreler kazanılmış Ihıak aybklannın yükseltilimesinde na
zara lallnımıajz. 

Derece yükselmesi : 

MADDE 9. — Tasarının 9 oncu maddesi laynen kalbul edillmilştir. 

Kademe ilerlemesi : 
MADDE 10. — 'Tasaniun 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiişıtir. 
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Kaideme ilerlemeleri, Devlet memurları için öngörülen tarihlerde toplu onayla yapılır. 

Kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerinde usul ve onay mercii : 

MADDE 11. — Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için onay mlerciî 'Üniversite Rektörü
dür. 

Derece yükseltilmesi, fakülte, yüksek okul ve diğer kuruluşların ilgili fakülte kurulu, bulun
madığı hallerde benzeri kurulun kararı üzerine Rektörün onayı ile yapılır. Bu gibi kararların 
alınması sırasında kurula, hakkında karar alman şahıs hakkındaki profesör ve doçent unvanını 
taşıyan üyeler katılır. 

Haklardan yararlanma^: 

MADDE 12. — üniversite öğretim üye ve yardımcıları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı kanunla 'değişik 187 - 213 ncü maddeleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan 
faydalanırlar. 

Görevlendirme : 

MADDE 13. — Başka bir üniversitede, fakülte veya bunlara bağlı kuruluşlar ile diğer öğretim 
ve araştırma kurumlarında görevlendirilenlere, görev süresince, yol giderleri ve gündelikleri ge
nel hükümlere göre ödenir. 

Ödemıe, Üniversite hesıabına görevlendirilenlere üniversitelerce, başka kurum hesabına görev
lendirilenlere ilgili kurumda yapılır. 

Öğretim yükü ve ek ders ücreti : 

MADDE 14. — Bağlı olduğu üniversite içinde, bir öğretim üyesinin «öğretim yükü», görevli 
olduğu ders, seminer ve uygulama süresi, öğrenci miktarı d)a dikkate alınarak Üniversitelerarası 
kurulca hazırlanacak tüzükle tâyin olunur. 

öğretim yükünü kendi kurumunda doldjuramıyan öğretim üyeleri aynı mahaldeki diğer yüksek 
öğreitim kurumlarmda öğretim yükünü doldurur. 

Üniversiteler Kanununa göre bağlı bulunduk lan üniversitede kendi öğretim yükünün üstükıde 
ve branşında ders ve görev bulunmadığı tsakdirde diğer resmî öğretim kuruluşlarmdia öğretim gö
revi almalarına müsaade edilenlere kendi ders yükünün üstünde verilen ders için ek deriş ücreti 
verilir. 

Bu ödenek o kuruluşun bütçtets&nden ödenir. 

Aslî görevi üniversite dışında bulunan öğretim görevlilerine ve diğer yardımcılara ders saati 
itibariyle ücret ödenir. 

Ders saati başına 'ödenecek ücretin miktan her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği : 

MADDE 15. — Kuruluş ve gelişmesinde güçlük olan üniversite veya kuruluşlarda geçici veya 
sürekli görev yapan öğretim üye ve yardımcılarına «kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği» verilir. 
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Kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerinde usul ve onay mercii : 

MADDE 11. — IKaldeme ülerlemesi ve (derece yülkseimtei içdaı oniay anıeröM üniversite ırcktorü-
am. 

Kaidene iil&rlenıjesi, îfaikiilltoe, yüksek okul ve diğer Ikumluşlaırida fbaı kuruluşların yöneıtdan Gaırul-
lıarının (kararı ve rektörün onayı dille yapılır. 

Derece. yülks©lbilimıeısi, fakülte, yüksek iokul ve diğer (kuruluşlıarıın ilgili tfıaikallbe (kurulu, îbulun-
ımjaidığı (hallerde öbenzeri kurulun kararı ürerine rektörün o&ayı ile (yapılır. ıBu ıg'M kararların lalın-
mıaisı ismaisırldia (kurula, hakkımıda karar ıalınan şahıs ıdışrnldaki profesör ve ıdoçstnlt unvanını »taşıyan 
üyeler katalırilar. 

Haklardan yararlanma : 

MADDE 12. — Tasarımın 12 nci ,majddeısi aynan kalbul leidilimıişitir. 

Görevlendirme : 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü amafddesi tayken kalbul iödiimıişit&r. 

Öğretim yükü ve ek \ders ücreti : 

MADDE 14. — ıBağlı olduğu üniversiite ilcinde, bir öğreifekn üyesinin «öğretim yükü», görevli 
olduğu iders, isfianlmer ve uygulanma sünesi, öğrenci miktarı Ida ıdâkkate ^alınarak Üniversitelerarası 
Kurulca hazırlanacak ItüzüHe tayin olunur. 

öğrelfâaı, ^ülkünü kendi kurumunda 'doMuraımayan öğrteitdim üyeleri aynı 'üniversitedeki öğrelfâm 
(kurumlarınıda lögreıtiilm yükünü ıdaMurur. 

ÜnilversıiltfSiller 'Kanununa (göre (bağla, oldukları ırjiiüiversdjfcenm ıdışımdaM fresımî öğreıtâm, kuruluşla
rımda löğreıtüm ıgıörteıvi laJmalıarınia müsıaa/die tekülenlîre ıg-örev karşalığmlda lefc ıders ücretleri verilür. 
Bu ücrelt IO kuruluşiîn bütçesiinıdein ödenir. 

Aslî görevi üniversite ıdaişıında bulunan 'öğretim, görevlilerine ve ıdiğter yardımcılara ders öaıaiti 
itdlbariylle ücrelt ödenir. 

Ders ısaıati Ibaısma ödenecek ücreltdn miktarı foer yıl (bütçe kanunlarımda gösterilir. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği : , 

MADDE 15. — 'Tasarınan 16 nci maddesi aynen kalbul ©dilımşlâr. 
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Bu kuruluşlarda ödenecek «kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği» hıer jyıl Yüksek Öğretim Ku
rulunun kuruluş ve gelişme güçlüğünün derecesine göre tespit edeceği miktarlar gözönünlde bu
lundurularak bütçe kanunlarında gösterilir. 

İş güçlüğü iş riski ve teminindeki güdük zammı : 

MADDE 16. — Üniversite öğretitm üye ve yardımcılarına, Üş güçlüğü, iş riski ve teminindeki 
güçlük zammı olarak her ay kadro aylıkları tultarmm % 40'ı oranında ilâve bir ödemede bulunu
lur. 

Yurt dışımda görevlendirme : 

MADDE 17. — üniversiteler Kanununa göre yunt dışında görevlendirilen öğretim üye ve yar
dımcılarına Devlet memurlarının tabi olduğu esaslara göre ödemede bulunulur. 

Emekliliğe sayma : 

MADDE 18. — üniversite öğretim üye ve yardımcılarının, emekli sandığına tabi olmaksızın, 
doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışımda geçirdikleri sürenin en 
çok beş yılı Emekli Sandığı Kanununa göre borçlanmaları şartı ile emekliliğe esas hizmet sürele
rine eklenir. Bu kimseler adına borç kaydedilecek miktar, borçlandırılan sürenin geçtiği tarih
lerdeki kesenek ve karşılıklar oranına göre ve o tarihlerde meslekte bulu/nmuş olsalar Mi alma
ları gereken aylık tutarı üzerinden, üç yılda bir terfi etmişçesine hesaplanarak flespüt olunur. 

Bu madde hükmünden yararlanabilmek için, ilgilinin üniversite öğretim üyeliğine ve yardım
cılığına atandığı tarihten itibaren iki yıl içinde T. C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurması 
şarttır. r 

Uygulama başlangıcı : 

MADDE 19. — Bu kanunun aylıklarla ilgili mlalî hükümleri 1 . 3 . 1970 tarihinden; aylıklar 
dışındaki ödemelerle ilgili hükümleri bu kanunun yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üze
re uygulanır. 1 . 3 . 1970 tarihinden 1 . 11 . 1970 tarihine kadar olan dönem içim yapılacak öde
meler, Devlet memurlarıma uygulanan usule tabidir. 

Emeklilik haklan ile ilgili hükümler, 1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren geçerli olmak; üzere uy
gulanır. 

Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler : 
MADDE 20. — Bu Kanun hükümleri, 7334 sayılı kanun ve ekleri ile kurulan iktisadı,ve Ticarî 

ilimler Akademilerinin, 1172 sayılı kanunla kurulan Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin ve 
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İş güçlüğü iş riski ve teminindeki güçlük zammı: 

MADDE 16. — Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, yüksek okul mü
dürleri, profesör ve doçentlere iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı olarak, ek göster
ge hesaba katılmaksızın, her ay kadro aylıkları tutarının % 35'i oranında ilâve bir ödemede bulu
nulur. 

Yukarıdaki fıkra dışındaki öğretim üye ve yardımcılarına bahis konusu zam olarak her ay 
kadro aylıkları tutarının •% 40'ı oranında ek bir ödeme yapılır. 

Bu ödeneği Üniversite dışında görev alanlar veya serbest meslek icra edenler alamazlar. 

Yurt dışında görevlendirme : 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Emekliliğe sayma : 

MADDE 18. — Üniversite öğretim üyelerinin Emekli Sandığına tabi olmaksızın, doktora öğre
nimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri sürenin en çok 5 yılı Emek
li Sandığı Kanununa göre borçlanmaları şartı ile emekliliğe esas hizmet sürelerine eklenir. Bu 
kimseler adına borç kaydedilecek miktar, borçlandırılan sürenin geçtiği tarihlerdeki kesenek ve 
karşılıklar oranına göre ve o tarihlerde meslekte bulunmuş olsalar idi almaları gereken aylık tu
tarı üzerinden, üç yılda bir terfi etmişçesine hesaplanarak tespit olunur. 

Bu madde hükmünden yararlanabilmek için; öğretim üyelerinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde, öğretim üyeliğine yeniden atanacak olanların, atandıkları tarihten 
itibaren 2 yıl içinde T. C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurmaları şarttır. 

Uygulama başlangıcı : 

MADDE 19. — Bu Kanunun aylıklarla ilgili malî Ihülktümleri 1 . S3 ,. 1970 tarihinden, aylıklar 
dışındaki ödemelerle ilgili hükümler bu Kanunun yayıimmı toafkjifbeden saıybaşınldan âtölbarem geçer
li olraıak üzere uygulanır. 

Şu kadar ki, Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu itibariyle ve bu Kanun hükümle
rime göre yapılan intibak sonucunda tespit edilen yeni derece ve kademe aylığı ile, 1.3.1970 ta
rihinden bu Kanunun yürürlük tarihine kadar, bu Kanun gereğince yapılacak intibaka esas olan 
aslî görevinden dolayı kaldırılan hükümlere istinaden ödenen aylık, ücret, 819 sayılı Devlet Me
murlarına Avans Suretiyle Ödeme Yapılmasına Dair Kanun uyarınca ödenen avanslar ile aynı Ka
nunun 1 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 30.12 .1971 tarih ve 1508 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre avans suretiyle yapılan ödemelerle bu gibi ödemeler toplamı mahsup edildik
ten sonra, noksan ödeme yapılmış ise, fark ilgiliye ödenir. Fazla ödeıme /yapılmış ise ilgüdleaı tah
sil olunur. (Ek görev ücreti, vekâlet ücreti, fazla mesai ücreti ve 6245 sayılı Kanuna göre yapılan 
ödemeler bu mahsupta dikkate alınmaz.) 

1.3.1970 -1 .6 .1973 dönemi içinde yapılan noksan ödemelerin tediye şekli ve tarihleri Ba
kanlar Kurulunca tespit olunur. 

Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler : 
MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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1184 ve 1418 sayılı kanunlarla kurulan Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerimin öğre
tim üye ve yardımcıları hakkında da uygulanır. 

Ancak, t. T. t. Akademilerinde Akademi Başkanı Akademi Profesörler Kurulu ve Akademiler
arası Kurul, bu Kanundaki üniversite rektörü, Üniversite Senatosu ve Üniversitelerarası Kurulun 
görevlerini; Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde Akademi Başkanı, Akademi Genel Kurulu ve 
Akademilerarası Kurul, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde ise Akademi Başkanı, 
Akademi Yönetim Kurulu ve Akademilerarası Kurul, Üniversite Rektörü, Üniversite Senatosu ve 
üniversitelerarası Kurulun görevlerini yaparlar. 

MADDE 21. — Bu kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları (Do
çentler gibi) ve asistanları hakkında da uygulanır. 

Bu kanun hükümleri gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar bu kurum 
mensuplarına da aynen uygulanır. 

Bu kanunla Senato ve diğer kurullara verilen görevler Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi 
Enstitüsü İdare Heyeti tarafından ifa edilir. 

tntibak işlemlerini yapacak merci : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna tabi öğretim üye ve yardımcılarının intibak işlemleri 9 üye
den oluşan Merkez intibak Komisyonunun Yönetmelikle tespit edeceği genel esaslar içinde ilgili 
üniversite ve bu kanuna tabi müesseselerce teşkil edilecek intibak komisyonları eli ile bu kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

Merkez intibak Komisyonuna, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Personel Dairesin
den birer temsilci, bu kanuna tabi üniversitelerden üç temsilci ve bu kanuna tabi diğer müesse
selerden üç temsilci katılır. Üniversite temsilcilerini ilgili üniversite rektörleri, bu kanuna tabi di
ğer müesseselerin temsilcilerini bu müesseselerin başkanları bir arada yapacakları toplantıda se
çerler. 

Merkez tntibak Komisyonunca 1 nci fıkraya göre hazırlanması öngörülen Yönetmelik bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yürürlüğe konulur. 

İntibak komisyonlarının kararlarına karşı Merkez intibak Komisyonuna, kararların tebliği ta
rihinden itibaren ilgililerce 30 gün içinde itiraz edilebilir, 

Merksz intibak Komisyonu itirazları en geç 60 gün içinde karara bağlamakla yükümlüdür. 

tntibak işlemleri için süre : 

GEÇİCİ IMADDE 2. .— intibaklar ıgıeçiici II tmci 'maddede söaü ıgeçen yönetmeliğin yürürlüğe gir
diği feuriıhi iteleyen aybaşından Sitilbaren len ıgeıç üç ay içinde bitirilir. |Bu ısüre içimde eski hükümlere 
göre (yapılmakta olan lödemuelere devam, ioluauur. 

İntibak 'işlemlerinde diğer hususlar : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun kapsamına giren personelin ibu Ikanun gereğince yapılacak 
inflıibalklar sonumda ıgire!Mlecekteri derece ve (kademelerinde alacaklara aylık tutarları ile [bu ka
nunla öngörülen diğer ödemelerin toplamı 7244 sayılı iKanıunıla iteıspât leldillen aylık tatarlarına gıe-
şıiıtl (kanunlarla yapılan her türlü izamı, avans /ödenek ve taızuniin'atm leMenımlesinden sonra ieldıe teldi-
lecefk |mı:(kfcardan lateağı lolduğu takdirde, aradaki fark, Ikadeıme iilarleimelsıi ive derece yükselmiesi su
retiyle giderilinceye (kadar ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun 2 n'ci maddesindeki (başlangıç idereceletri esas ahaıımak fcure-
tı'yîe, (priofiesörlleran (kadrosuna balkıimaiksıızın) V3 doçentlerin ihu kanuna göre değerlenld'inüKmesi 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İntibak işlemlerini yapacak merci : • 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İntibak işlemleri için süre : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İntibak işlemlerinde diğer hususlar : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun 2 nci maddesindeki başlangıç dereceleri esas alınmak sure-
tiyle, profesörlerin ve doçentimin (kadrosuna bakılmaksızın) bu kanuna göre değerlendirilmesi 
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(Hükümetin teklifi) 

öngörülen IMziYietlende imecen isurelerMm !her yılı bir kaideme ilerlemesi, her üç yılı ibir denece jyük-
selmasânıe lösais iolaoaik şekilde değerlendirilir. 

Bu kamunun 2 ve 3 ncü fmaddeleriimdeki başlangıç ideriec'eleri eâas atamak ısureiMyle asistan, öğ
renilin igıörevlsS. ve Idagıer yardimcılarım bu (kamın kaıpsaıırana (giren (kurumlarda başarılı geçeni 3ıi!z-
ımiötiterii ile '657 isıayılı Devlet Memurları KJanumu ve <e(k Ivte (tadillerime göre ıdeğeriemıdirillmieısi öngö
rülen Ihizmeltlerl IbfrleştlMlerak iner yılı bir tkaldemıe 'illeırleımiesi, ttısr iliç yılı ibir derece yüksellmeısine 
• esas loliaoak ışekilde değerleooıdirilr. 

Yapılacak Idegiarlsîildirilimieıdle bu kamunun 7 ııci (miaiddeisi hükümleri ide fözösmıude bulundu
rulur. 

Ancak, öğretin üye ve yardıtracıları bafaınumdam bu üinıtdlhaflc kıanidilerinim Devlet Memurları 
KamumundarM bükümlere ^ore ümîJlibak leltitirdlıefbleüelkîlerıi (dereıoe Me kademelerden dalha ^ağlısına 
yapılatmaa. ıBu gibilerin kazanılmış baklan ısakh tutulur. 

GEÇİCİ IMADDE '5. — intibakların tamamlanmasını müteakip, intibak sonuçlarına ve yeni ih
tiyaçlara göre, tespit edilen kadro cetvelleri bütge kanunlarına ekleninceye. kadar kadro aranmak
sızın usulüne uygun olarak düzenlenmiş intibak formlarına dayanılarak aylık ödenir. 

GEÇİCİ 'MADDE '6. — T. C. Emekli (Sandığına başvurmak için bu kanunun 17 nci maddesinde 
öngörülen İM yıllık Isıüre, halen öğretimi üye veya yardımcısı bulunanlar jilçim, bu kanunun yürür
lüğe ıglndiği Itadlbtem başlar. 

Yürürlük : 

MADDE 22. — Bu kamum yayıimı tarihimde yürürlüğe girer. 

Yürütme : . 

MADDE 23. — Bu kamunu Bakamlar Kurulu yüırütür. 
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öngörülen hizmetlerde geçen sürelerinin her yılı bir kademle ilerlemesi, her 3 yıl bir derece yük
selmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu (kanunun 2 nc'i ve 3 ncü maddelerindeki başlangıç dereceleri esas alınmak suretiyle asis
tan, öğretim görevlisi ve diğer yardımcıların bu kanun kapsamına giren kurumlarda başarılı ge
çen hizmetleriyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ek ve tadillerine göre değerlendirilmesi 
öngörülen hfizmetleri birleştirilerek her yılı bir kademe ilerlemesi, her üç yılı bir derece yükselme
sine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Yapılacak değerlendirilmede bu kanunun 8 ncj (maddesi hükümleri de gözönünde bulunduru
lur. 

Ancak, öğretim üye ve yardımcıları bakımından bu intibak "kendilerinin Devlet Memurları 
Kanunundaki hükümlere göre intibak ettirilebilecekleri derece ve kademelerden daha aşağısına 
yapılamaz. «Bu gibilerin kazanılmış hakları saklı tutulur». 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Personel Kanunundan evvel emekli olmuş profesörlerin intibakları 
2 nci maddedeki hükme göre yapılır. 

Yürürlükte?ı kaldırılan hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 7. — a) 31 . 3 . 1926 tarih ve 788 sayılı, 20 . 6 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 
30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı, 28.2.1959 tarih ve 7244 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadillerindeki 
hükümlerin bu kanuna tabu kurumlar için uygulanması, bu kanunun yayımı tarihinde sona erer. 

b) Bu kanunun 20 nci ve 21 nci maddelerinde sözü edilen kanunların bu kanuna aykırı hü
kümleri ; 

c) 13.6.1946 tarih ve 4936 sayılı kanun ile ek ve tadillerinin bu kanuna aykırı hükümleri, 
27 . 10 . 1969 tarih ve 1187 sayılı Kanun hükümleri; 

d) Bu kanuna tabi kurumların çeşfltli teşkilât kanunlarındaki bu kanuna aykırı hükümleriy
le yukarıdaki fıkralara göre yürürlükten kaldırılan kanunlara atıf yapan hükümleri; 

e) 819 sayılı Kanunu değiştiren 31 . 12 . 1971 tarih ve 1508 sayılı Kanun hükümleri; 

f) 22 . 5 . 1967 tarih ve 871 sayılı Kanunun 5 nci, 3 . 2 . 1969 tarih ve 1099 sayılı Kanunun 
3 ncü, 14 . 4 . 1970 tarih ve 1253 sayılı Kanunun 2 nöi maddeleri hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Ancak, bu kanunun 15 nci maddesinde öngörülen «Kuruluş ve gelişme (güçlüğü ödeneği» Bütçe 
kanunlarında yer alıncaya kadar yukarıda bahsi geçen hükümleri gereğince yapılan ödemelere 
aynı miktarlar üzerinden devam olunur. 

Yürürlük : 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Barbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

Millî Savununa Bakana 
M. İzmen 

Malliiyıe Bakana 
Z. Müezzinoğlu 

Ticanejt Bakanı • 
İV. Talû 

Tarımı 'Bakanı 
/ . Karaöz 

Sanayi veTelk. Bakam 
M. Erez 

İmaır vö Mcân Bakanı 
T. Toker 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakam 
t. öztrak 

içlikleri Bakam 
F. Kubat 

Millî Eğitim Bakam 
S. Özbek 

Sağ. vd Sos.. Y. Bakam 
K. Demir 

Ulaşitıırımia Balkanı 
R. Danışman 

En. vo Tafb. Kay., Bakanı 
N. Kodamanoğlu 

Köy İdleri Bakam 
N. Sönmez 

Genç.- vö Spor Bakam 
A. Karaküçük 

6 . 4 . 1973 

Devlet Bakam 
/. Arar 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

Dışişleri Balkanı 
Ü. H. Batyalken 

Bayıradıırlık Bakanı 
M. Öztekin 

G-üıım ve 'Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Çalışma Bakaım 
A. E. TJzuner 

Turizm ve Tam. Bakam 
E. Y. Akçal 

'Orman Bakam 
S. İnal 

*>9<i 
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