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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın, süt ve 
süt ürünlerinin fiyatları konusundaki gündem dışı ko
nuşmasına Gıda - Tarım ve Hayvancılık Balkanı Kor
kut Özal cevap verdi. 

BsIfâşeMr MliUetvekİili İbrahim Etem Güngör'ün 
Vefat ettiğine dair Başkanlık tezkeresi okunarak, yüce 
Ihaıtırası önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulu
nuldu. 

Görev i'İe yurt dışına giden Adalet Balkanı ismail 
Müftüıoğlu'na içişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Çorum Milletvekili Calhİt Angın ve 11 arkadaşı
nın, çeltikçiliği geliştirmek, verirdi artırmak ve mali
yeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkim 
önergesi (10/25) okundu, gündemdeki yerini alacağı, 
sırası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, 6/112 ve 6/113 
esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına dair öner
gesi de Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet M'ecM Grupu 
'Başkanvekili Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi 

ve istanbul MiUetvekii Necdet Uğur ile 59 arkadaşı
nın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kı
lıç hakkında, uyguladığı petrol politikası ile Devleti 
zarara uğrattığı iddiasıyle Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (11/2) okundu, gündeme alınıp alınmayacağı
na dair öngörüşmelerin 3 Haziran 1975 günü Birl'e-
şliınde yapılacağı açıklandı. 

10/13 ve 10/15 numaralı Meclis Araştırması ko
misyonlarında boşalan üyeliklere C. H. P. Grupuınca 
aday gösterilen Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz 
ve Adana Milletvekili Ilter Çubukçu seçildiler. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik 
için yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun kalmadığı anlaşıldığından; 

29 , 5 . 1975 Perşembe günü saat 15.00*te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15.58rde son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Baskanvekİli Kastamonu 

/. E. Kılıçoğlu M. Keskin 

Divan Üyesi 
Kayseri 

T. D. Avşargil 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili 1. Etem Kılıçoğlu 

DtVAN : ÜYELERİ : Mehdi Keskin, (Kastamonu), llhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Mîllet Meclisinin 82 nci Birleşimini açıyorum.' 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin, ışıklar yandıktan sonra beyaz 
düğmeye basmak suretfiyle yoklamaya iştiraklerini ri
ca ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Çoğunlu

ğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

- 353 -
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IH. — BAŞKANLIĞIN GENFJ 

A) GÜNDEM DIŞ! 

1. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulundaki 
siyasî konuşmalar hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri Vardır. 
'Bunlardan 3 tanesine söz vermek üzere taleplerini ye
rine getireceğiz. Yalnız, dün Sayın Sedat Akay arka
daşımızın burada bulunmayışına serzenişte bulunmuş
tum.. Halbuki kendileri Bütçe Plan Komiîsyonunda 
vazife görmekte idi. Bu balomdan Sayın Akay'a; 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Ku
rulundaki siyasî konuşmalar hakkında gündem dışı 
söz veriyorum Beş dakikayı geçmemenizi rica ederim. 
Buyurunuz Sayın Akay. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; 

Tüık Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel 
Kurulunda 23 Mayıs günü yapılmış olan siyasî ko
nuşmalar münasebetiyle maruzatta bulunmak istiyo
rum. 

Memleketimizde son yıllarda geniş kitlelerin şikâ
yetçi olduğu bir husus; günlük politikanın tamamen 
dışında kalması gereken bazı dernek ve teşekküllerin. 
'hatta kamu kuruluşu niteliğindeki bir kısım teşekkül
ler sorumlularının esas görevlerini kenara itip, günlük 
politika çekişmelerine girmeleri ve bunu âdeta bütün 
mensuplarının tasvibi ile yapıyor görünmeleri keyfi
yetidir. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Sezai Dıblan gibi. 

SEDAT AKAY (Devamla) — Bu sözlerimle, «po
litika sadece profesyonel bir grupun inhisarında kal-
malıdır»i demek istemiyorum. Şüphesiz bütün vatan
daşlar memleket meseleleri hakkında fi'klir sahibi ola
caklar, fikir beyanında bulunacaklar, hatta fikirleri 
istikametindeki siyasî partilere girecekler, onlara fi
kirleri ile ve oyları ile katkıda bulunacaklardır. Fert 
olarak bunlar herkesin hakkı ve görevidir. Üzerinde 
durmak istediğim husus; bu hak ve görevin şahsîlik
ten çıkartılması, muayyen maksatlar için suiisitlimali ve 
bir kısım görüşlerin âdeta kitlelerin görüşleri imişeesi-
ne takdimi içlin her vesilenin bir fırsat sayılması, poli
tik karakteri olmaması gereken kuruluşların bu mak
sada yöneltilmesi ve hatta ideolojik eylemciliğin baş
lıca görev haline getirilmesi ve bunun teşviki hususu
dur. 

HASAN CERİT (Adana) — Odalar Birliğinden 
bahset. 

. KURULA SUNUŞLARI 

KONUŞMALAR 

SEDAT AKAY (Devamla) — Meselâ; Cumhuri
yet Halk Partisi Sayın Genel Başkanının, kanunen 
tamamıyîe bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis 
ve M'imar Odaları Biriliğinin, görevleri gene kanunla 
sınırlandırılmış ve meslek meselelerine inhisar etti
rilmiş olan Genel Kurulunda yaptığı uzun konuşma 
çok enteresandır. 

Bu konuşmasında Sayın Genel Başkan, sanki Hü
kümet icraatının bir genel görüşmesi yapılıyormuşca-
sına ve yeri orası imiş gibi günlük politikanın tam 
liçüne girmiş ve özet olarak arz edeceğim şunları söyle
miştir... 

HASAN CERİT (Adana) — Odalar Birliğinden 
'bahset, Odalar Biriliğinden!.. 

SEDAT AKAY (Devamla) — Söylediklerinin mü
nakaşasına girmiyorum, aynen naklediyorum. 

«Türkiye'de bazı düşüncelerin zamanı gelmiştir. 
Hiç bir tertip, hiç bir güç, Hiç bir zorbalık zamanı gel
miş olan bu düşüncelerin topluma yayılmasını önle
yemeyecektir.»' (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

«Oephediierin amaçları zamanı geriye görünmek
tir.» (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
«Buna kimsenin gücü yermeyecek'tiir.» (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Odalar Birliğin
den ne haber? 

SEDAT AKAY (Devamla) — Söyleyeceğim, me
rak etme. 

BAŞKAN — Sayın Akay... 
SEDAT AKAY (Devamla) — Gençflik olayların

dan bahisle... 
BAŞKAN — • Sayın Akay, Sayın Akay... 
SEDAT AKAY (Devamla) — Buyurun Sayın Baş

kan, 
BAŞKAN — Sayın Akay, arkadaşlarımıza cevap 

vermeyiniz ve şahsınız adına görüşmeyi yapınız efen
dim. 

(SEDAT AKAY (Devamla) — Hay hay Sayın 
Başkan. 

Gençlik olaylarından bahisle; «Ortada olan olgu, 
bir kardeş kavgası değildir, bir sınıf mücadelesidir. 
Bu olgu olumludur ve toplumları daha ileri götürür. 
Toplumun, bireyleri ile siyaset yapması ve siyasetle 
uğraşması lâzımdır. Bu hükümetin ilk işi memur ve 
teknik eleman kıyımı ile 'birlikte, yabancı petrol şir
ketlerinin haksız İsteklerine 'boyun eğmek olmuştur.» 
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ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Yalan mı, 
yalan mı? 

SEDAT AKAY (Devamla) — «Yurtsever kişileri 
'Elit nokttalarından uzaklaştıra'bil'irler; falkat gerçek 
bir kaynağı olan milliyetçiliği ve yurtseverliği söndü-
nemezler»' 

BAŞKAN — Sayın Akay, bir dakikanız var, ona 
göre cümlenizi bağlayınız efendim. 

SEDAT AKAY (Devamla) — Sayın Başkan, ko
nuşmam son derece ölçülüdür ve 'beş dakikadır. 

«Çıkmaz olan yol, bir azınlık 'iktidarı kurup, ço
ğunluğu sindirmeye çalışmaktır. Çağımızda bir hükü
met sadece Meclis içinde yeteri sayıyı bularak etkin 
iktidar olamaz.» 

Bu şekildeki sözler, bir meslek kuruluşunun 'kong
resi ile telif edilmesi mümkün olan sözler değildir 
Bilhassa bu kongre üyelerinin çoğunluğunu devle* 
memurlarının teşkil ettiği dikkate alındığında, isabe
tini münakaşaya imkân yoktur. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Neden korkuyorsunuz? 

SEDAT AKAY (Devamla) — Diğer taraftan. 
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanının da dört yıldan 
beıti ilk defa kamuoyu önünde konuşacağını belirterek 
başlayan siyasî konuşması liîe bu imkâna ilk defa bu 
genel kurulda kavuşturulmuş olması ve aynı sözleri 
ayrı tonda tekrarlaması, son derece dikkate şayandır. 

Kuruluşlar, teşekküller, dernekler kendilerine ka
nunlarla, tüzükleri ile verilmiş görevleri, siyasetçilerin 
işgali ile kenara koymaktan vazgeçmelidirler. Mensup
ları arasında her siyasî görüşte pek çok kimsenin bu
lunması tabiî olan, hatta bazıları için kanunî zaru
ret halinde bulunan bu nevi teşekküller; muayyen bi 
siyasî görüşün, hatta bir ideolojinin tutucusu, yayıcı 
sı olmaktan çekinmelidirler. 

BAŞKAN — Sayın Akay, müddetiniz bitmek üze 
redir. Son cümlenizi lütfen ifade ediniz. 

SEDAT AKAY (Devamla) — Son cümlemi ifad 
eidiiyorum Sayın Başkan. 

Keza, siyasetçiler de bu hususlarda dikkatli olrn? 
lıdırlar. Aksi halde, bu nevi toplantılar karşılıklı v 
günlük siiyasî. mücadelelerin sahnesi haline gelir v 
bundan meslekler değil, öncelikle memleket zarar gc 
rür. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — 'Süleyman Beye söyl 
o da gitsin Mühendisler Birliğine, Bakalım gidebiliyc 
mu? 

SEDAT AKAY (Devamla) — Yüce Meclise sa
ğılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akay. 
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2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşini Benli' 
nin, haşhaş ekimi konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekii Sayın Haşim 
Benli, haşhaş ekimi ile ilgili gündem dışı söz talebin
de bulunmuştur. 

Buyurunuz Sayın Benli, (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

" AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Haşhaş ekiminin, 1964 yılından 'bu yana gittikçe 
daralan ve 1971 yılında tamamen yasaklanan politi
kası, Türkiye 'hükümetleri için bir talihsizlik olmuş
tur. 

Bu politikanın dış baskılar nedeni ile oluşturuldu
ğu ve buna insancıl bir görünüm verildiği de hepimi-
Tfin malumudur. Ancak, afyon alkaloitlerinin tıbbî 
sahadaki ve ekonomimizdeki yeri iyice tetkik edilse 
ve uyarılara kulak verilse idi, hükümranlığımıza göl-
<*e düşüren bu karar alınmazdı. 

Ecevit Hükümetleri 1974 yılında bu kararı Türk 
çiftçisinin doğruluğuna ve insancıllığına güvenerek 
kaldırmıştır. Bunda ne kadar isabetli bir karar aldı
ğını, bölgelerde yaptığımız araştırma göstermektedir. 

iMüşahedemliz odur ki, Hükümet bâlâ eski alınmış 
yasaklama kararını uygulama niyetli içinde görünmek
te ve müstahsile bu izlenirdi vermektedir. 

1470 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan 7/8522 
saylıı Kararname ile, ekiciye 5 dekardan fazla ekim 
:zni verilmemi şse de, toplam alanda bir kısıtlama ya
nılmamıştır. Buna rağmen, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
akimle birlikte alan ölçme olanağı bulamamış ve ge
niş ölçüde aksamalara ve «ikicilerin güç duruma düş
melerine ve değer kayıplarına sebep olmuştur. 

1470 sayılı Yasa, lisans sistemini getirmiş; ekim, 
kontrol ve satınalma işlerini Toprak Mahsulleri Ofi
sine vermiştir. 13992 sayılı Yönetmeliğe göre de uygu
lama yapılmıştır. Adı geçen yönetmelik haşhaşın çi
zilmesi ve afyonun alınmasını içermektedir. 

Çelişkilere sebep olan bu durumun ortadan kaldı
rılması için derhal yeni bir yönetmelik hazırlanmalı-
-iır. Mevcut yönetmelik; tarlaların yerinde görülüp, 
beyanların doğruluğu sonunda ekim izni verilmesini 
ineriyor. Bu uygulama yapılmamış, hasat mevsimine 
^elen mahsullerin söktürülmesS uygulayıcılara daha 
%olay .gelmiştir. Çiftçimiz, görevini yapmayanların bu 
'Vgulamasından şikâyetçidir. Kaldı ki, hiç bir yerde 
" dekarı geçmeyen ekimlerde ölçü anlayışı da yer yer 
*ax değişmektedir. Köylümüz, örf ve âdet içinde bil-
liği dönüm anlayışıyle ekim yapmaktadır; tohumu 
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atmakta, çapalamakta, ürün alma dönemlinde gelen 
kontrol heyeti çok küçük miktardaki farklılıkları 
jandarma elliyle söktürmelktedir. 

1974 yılı, Toprak Mahsulleri Ofisince 7 İlde ekim 
izni Verilen 200 bin dekar haşhaşın, daha evvel ısrar
la üzerinde durduğumuz ve belirttiğÜmiz gübi, ekim 
yasaklanmasından sonra çimlenme yeteneğini kaybet
miş olması ve bazı ikilim nedenleriyle 120 bin dekar 
olarak gerçekleşeceği kanaatindeyiz. 

Kütahya'da elde ettiğimiz rakamlar bu hususu 
doğrulamaktadır. Kütahya ili içinde kontrolü yapılan 
295 köyle 4 204 dekar alanda 4 946 çiftçi haşhaş ek
miş, bunlardan tohum çimlenmediğinden ve ikilim 
şartlarından 2 360'ı ekim sahasını sürerek başka 
ürünler demiş, beyanname verenlerden 78 kişi hiç ek
memiş, küçük ölçü farklarından 452 çiftçi çok küçük, 
az farklarla ekim yapmış görünmekte, 'bilgisizlikten 
ve 'diğer sebeplerden 21 çiftçi de kaçak ekfim yapmış 
görünmektedir. Diğer bölgelerde de durum (aynıdır. 
Üretecinin en büyük yakınma konusu, dekar - dönüm 
anlaşmazlığıdır. Bu yakınma, kadastro görmüş bölge
ler hariç, bütün ekim sahalarında ve illerde görülmek
tedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, ekim izniyle birlikte 
ekilecek araziyi ölçmüş olsaydı bu anlaşmazlık olmaz
dı. Halbuki, böyle olmamış, ekim sırasında ölçü yapıl
mamış, 'bazı yerleride çiöek açmış, ıbazı yerleride kelle 
yapmış mahsul sökülmüş ve çiftçinin boş yerlere baş
ka ürün ekmesine de imkân bırakılmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Benli, bir dakikanız vardır. 
Bağlamanızı rica ederim. 

AHMET HAŞÎM BENLİ (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Bundan sonra yapılacak ürün tahminiyle, haşata 
verilecek izin 'belgesi, tohumun alınmasındaki güçlük 
afyonu alınmamış kozaya verilecek fiyatın bilinmeme
si üreticiyi kuşkulandırmakta, acaba dolaylı yoldan 
'bezdirerek, tekrar yasaklama uygulamasına gidilip gi
dilmeyeceği sorununu ortaya atmaktadır. 

Kontrolü tek elde toplamak için, Biç değilse or
ganlar arasında bir koordinasyonun sağlanması için 
isüratle tedbir alınmalıdır. 

Kurulmasına Ecevit Hükümeti döneminde karar 
Verilen afyon alkaloitleri fabrikası için çalışmalara 
derhal 'başlanmalı ve Şeker Şirketi uygulamasında 
olduğu gibi üreticiler bu fabrikaya ortak edilmelidir
ler. 

.«Haşhaşı Ecevit ektirir, Dernirel söktürür» izleni
mini ortadan kaldıracak tedbirleri Hükümet derhal 
almak mecburiyetindedir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Benli. 
3. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerlinin, To

kat ve çevresinde meydana gelen sel ve dolu tahribatı 
hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Tokat Milletvekilli Sayın Feyzullah 
Değerli, Tokat ve havalisinde vukubulan sel ve dolu 
tahribatryle ilgili gündem dışı söz talebinde bulun
muşlardır. 

Buyurun Sayın Değerli. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Yurdumuzun her tarafını kuşatan, hepimizin 

yüzünü güldüren rahmet, bazı bölgelerde hasara da 
sebep olmuştur. Bu arada, gezdiğimiz bazı muhit
lerde müşahede ettiğimiz şekli ile durumu ilgililere 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

16 Mayıstan şu ana kadar tespit edilen durum 
şu: Tokat ve havalisinde; Niksar, Artova, Erbaa gi
bi ilçelerde bazı tütün mahsulünü, yeni dikilmekte 
olduğundan, dolu vurmak suretiyle koparmış, yine 
Niksar bölgesinde, yine dolu, üzüm bağlarının göz
lerini yok etmek suretiyle, mütehassısların ifadesi
ne göre, iki sene mahsul vermeyecek hale getirmiş. 
Artova bölgesinde de sel, pancar mahsulünü ve hu
bubat, buğday kısmını da basmak suretiyle hayli 
hasara sebep olmuştur. Bu hasarı giderebilmek için 
derhal teşebbüse geçilmesi, hasar tespit komiteleri
nin ciddî çalışması, vatandaşın ihtiyacım kısa elden 
temin edilmesi babında ilgili Bakanlığı huzurunuz
da uyarıyoruz. 

Bu bölgelerde bize yapılan İfadeler şöyledir: 
«Bize krediler yeniden temin ediliyor; fakat faiz

ler üstüste bindiğinden, biz bundan kârlı çıkmıyo
ruz.» Hiç değilse, daha çok hasar görmüş, felâkete 
uğramış kişilere daha düşük faizli, daha uzun va
deli kredi verilmesi talebindedirler., 

İkincisi tohumluk buğday meselesidir. Bölgele
re, muhitlerinde yetişmeyen, gelişmeyen tohumluk 
buğday verildiği söylenmekte. Bunlar iklime uyma
dığı için, o bölgede müsait olmadığı için, çiftçiler 
bunu almamaktadır. Bu hususta bölgeler iyi tespit 
edilmeli ve o bölgede hangi buğday, hangi tohum
luk buğday verimli ise o verilmelidir. Hem vatan
daş seve seve alacaktır hem de bu bir fayda sağla
yacaktır. 

Üçüncü; yabani otlarla mücadelede daha dikkat
li, daha titiz daıvranıimalıdır, Gezdiğimiz birçok 
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yerde yine hayli yabani otların hububatı tardıgın» 
dan şikâyet edildi, bu hususta ilâç darlığından bah
sedildi. 

Bütün bunlar karşısında, tabiî mağdur olan 
köylümüzdür. Taraıia uğraşanlar için sayın Hükü
metimizin bu hususta ziraî ürünlerden mütevellit 
zarar gören çiftçiye, ziraî ürünler münasebetiyle 
zararlarım telâfi etme bakımından sevk edilen Sigor
ta Kanunu halk arasında büyük bir memnuniyet 
ve sevinçle karşılanmaktadır. Bu, Çiftçinin ve köy
lünün yüzünü güldürecektir. 

Böyle bir zarar; hasar gördüğü zaman mahsulü, 
bir mağazadaki kumaş gibi, bir kişinin altındaki 
araba gibi, şu mahsul ekildiği andan itibaren normal 
olarak gelişse idi ne kadar para elde edilirdi, gelir 
sağlardı, şeklinde hesap edilir ve böyle bir tespit 

B) TEZKERELER 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji 
ve Tabii Kayanaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'a Dev
let Bakanı Gıyasettin Karaca'nm vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/410) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var
dır, sırasıyle okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın dönüşüne ka
dar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Gıyasettin Karaca'nın vekillik etmesinin, Baş
bakanın tekifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye 
Bakanı Yılmaz Ergenekon'a Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un, vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/411) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Baka

nı Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un dönüşüne kadar; 
Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanı Halil Başol'un 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

neticesinde «igorta hemen parasını öderse köylü mağ
duriyetten kurtulacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, bir dakikanız var. 
Lütfen tamamlayınız. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Böyle
ce kuraklık, sel, dolu gibi tabiî âfetlerle mücadele 
çağın gidişine uygun olarak tespit edilmiş olacaktır. 

Hükümetin sevk ettiği bu kanun tasarısı mem
nuniyet verici olmakla beraber, halen Yüce Mec
lislerden çıkmadığına göre, bahsettiğimiz bölge ve 
yurdun diğer bölgelerinde bu gibi zarar gören va
tandaşların hasar tespiti ile ihtiyaçlarının kredi yö
nünden, tohumluk buğday yönünden derhal gideril
mesi hususlarına ilgili Bakanlığın dikkatle eğilmesi
ni rica eder, Yüce Merlisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değerli. 

VE ÖNERGELER 

3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/412) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka

nı İhsan Sabri Çağlayangü'in dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürkün ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — NATO Zirve toplantısına katılacak heyete 

başkanlık etmek üzere Brüksele gidecek olan Başba
kan Süleyman Demirel'e Devlet Bakanı - Başbakan 
Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi ((3/413) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

29 - 30 Mayıs tarihlerinde yapılacak NATO Zirve 
toplantısına katılacak heyete Başkanlık etmek üzere 
Brüksel'e gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel' 
in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan' 

\ in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy-
\ gun görülmüş olduğunu arzederim. 

Fahri S. Korutürk 
\ Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Brüksel'de yapılacak NATO Zirve toplantı
sına katılacak heyette görevlendirilen milletvekillerine 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/414) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
29-30 Mayıs 1975 tarihlerinde Brüksel'de yapı

lacak N'ATO Zirve toplantısına Türk Parlamento
sundan Samsun Milletvekili Hayati Savaşçı, İstanbul 
Milletvekili Dr. î. Fehmi Cumalıoğlu, Kayseri Mil
letvekili Mehmet Altmışyedioğlu, Çankırı Milletvekili 
M. Ali Arsan ve Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp' 
in katılmaları hakkında Dışişleri Bakanlığından alı
nan 23.5.1975 tarihli ve MGGM/ MGED: 1010-75/ 
SİA - 2382 sayılı yazının sureti ilişik olarak sunul
muştur. 

Bu hususta Anayasamızın 78 nci maddesine göre 
alınacak kararın gönderilmesini saygı ile arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Genel Kurulun onayına sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

6. — Romanya Büyük Millet Meclisinden bir. 
parlamento heyetinin ziyaret maksadıyle Türkiye'ye 
davet edilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/415) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresi vardır, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Romanya Büyük Millet Meclisinden bir Parla

mento Heyetinin zirayet maksadiyle Haziran ayı içe
risinde Türkiye'ye davet edilmesi Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının riyasetim altında yapmış ol
duğu 29 . 5 .1975 tarihli toplantısında uygun mü
talâa edilmiştir. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 1 Ha
ziran 1935 tarih ve 2739 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin (D) ve (E) fıkraları ile 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 
38 nci maddesi gereğince doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi (2/344, 4/80) 

BAŞKAN — içtüzüğün 38 nci maddesine göre 
verilmiş önergeler var, ayrı ayrı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 

2739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) 
fıkraları ile 3 ve 17 nci maddelerinin değiştirilmesiyle 
ilgili 16 Ocak 1975 tarihli kanun teklifimi Başkan
lığa sunmuştum. 

Bu kez teklif 21 .1 . 1975 tarihinde İçişleri Ko
misyonuna intikal etmiş. 

Ancak Hükümetin kurulamaması nedeniyle 1 Ni
san 1975 tarihine kadar komisyon çalışmalarını er-
telemişti. 

Bu itibarla 1 Nisan 1975 tarihinden itibaren Hü
kümetin resmen kurulmuş olmasından İçişleri Ko-

j misyonu da faaliyet icrasına devam etmiş olmasına 
| rağmen Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 nci maddesi

nin süresi içinde görüşülmesi lâzım gelen teklifin gö
rüşülememesi nedeniyle mezkûr kanun teklifimiz İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 45 gün içinde gö
rüşülemediğinden mezkûr müddetini aşmış olması 
nedeniyle İçtüzüğün 38 nci maddesinin uygulanması 
için kanun teklifimin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasını arz ve teklif eylerim. 

Saygılarımla. 
20 . 5 , 1975 

Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi Genel Kurulun onayına sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Kabul edil
memiştir, Sayın Başkan. 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Başkan, zapta 
yanlış geçti, Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımın ikazına teşekkür 
ederim. Vazifeli arkadaşlar da beni uyardılar. Öner
genin kabul edilmiş olduğunu ifade etmiştim, dü
zeltiyorum: Önerge kabul edilmemiştir. 

8. — Konya Milletvekili Şenel Battalın, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 1425 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
nin İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi (2/230, 4/79) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2/230 esasta kayıtlı, (5434 sayıh T. C. Emekli San

dığı Kanununa ek 1425 sayılı Kanuna geçici bir mad-
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de eklenmesine dair) kanun teklifim komisyonlarda 
45 günü aşan bir müddetten beri beklemektedir. 

İçtüzük 38 nci madde mucibince, Millet Meclisi 
gündemine mezkûr kanun teklifinin intikali için gerek
li muamelenin ifasını saygılarımla arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
9. — Konya Milletvekili Şener Battal'in 1446 ve 

1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifinin içtüzüğün 38 nci maddesi gere
ğince doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/302, 4/78) 

Millet Mecisi Sayın Başkanlığına 
2/302 esasta kayıtlı (1446 ve 1610 sayılı kanunlarla 

değiştirilen 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununa geçici 
bir madde eklenmesi hakkındaki) kanun teklifim ko
misyonlarda 45 günü aşan bir müddetten beri bekle
mektedir. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
içtüzük 38 nci madde mucibince Millet Meclisi 

gündemine mezkûr kanun teklifinin intikali için ge
rekli muamelenin ifasını saygılarla arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, açık
lamak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 
Sayın Battal; lehte, aleyhte?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Lehte Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Bilindiği gibi, Anayasanın 38 nci maddesi, 1488 

sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunmaktadır. Buna 
göre, istimlâk bedelleri hiçbir zaman, verilen emlâk 
Vergisi beyannemesindeki değeri geçemeyecektir. 
Bunun sonucu olarak mahkemeler, krımulaştırma 
bedellerini tabiî olarak bu hükme göre değerlendir
mektedir. Bu tatbikat, bir yönden devletin, bir baş
ka yönden de vatandaşın aleyhine olmaktadır. Şöy
le ki: İstimlâk, Türkiye'de, kullanılabilir toprakla
rın çok cüzi bir kısmına uygulanmaktadır; yani, 
istimlâk edilen toprakların oranı, istimlâk edil
meyen topraklara oranla çok azdır. Bu durumda 

i devlet, az istimlâk bedeli ödemekte görünüyor ise 
de, asımda, geri kalan topraklar nedeniyle, çok 
az veya hiç vergi alamamak durumundadır. İstim
lâk davası olan köylü vatandaşlarla yapılan görüş-

| melerden, dava konusu olan yerlerde köylü vatan
daşlardan hiçbirisinin vergi ödemediği sonucuna va
rılmıştır. Bunun nedeni, vatandaşın insiyakı ola
rak, beyannamesinde gösterdiği değeri, istisnanın al
tında gösterme eğiliminde olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Emlâk Vergisi beyan
namesi yeni bir tatbikattır. Bilhassa köylü vatan
daşlarımız bu beyannameyi verirken, arazisinin 
kıymetini hiç denecek ölçüler içinde, âdeta - muha
sebeci terimiyle - iz bedeli üzerinden göstermiştir. 
Yol veya diğer kamu hizmetleri tarlasından geçtiği 
anda, köylü büyük ölçüde mağdur olmuştur. Bu 
teklifimizle, yeniden, kendilerine Emlâk Vergisi be
yannamesi verme hakkının tanınmasını dilemekte
yiz. Böylelikle, yeni tatbikattan dolayı vatandaşla
rımızın mağduriyetlerini izale imkânı doğacaktır. 

Anayasanın 38 nci maddesinin tatbiki, istimlâk 
bedelinin çok düşük olması sebebiyle, vatandaş 

1 ils istimlâki yapan idare arasında sürtüşmelere se-
I bep olmakta ve bu da istimlâkin yapıldığı yerler-
I de hizmetin rahat ve verimli bir şekilde yürütülme-
I sine engel olmaktadır. Hukukçu arkadaşlarımız me-
I seleyi çok daha iyi bilirler. İstimlâk davası sebe-
I biyle açılan davalarda, mülk sahipleri borçlu çık

maktadır, ücreti vekâlet ödemektedir; mağdur ol
maktadırlar. Bendeniz daha evvel, Birinci Koalis-
von zamanında, eski Bayındırlık Bakanımız Erol 
Çevikçe Beye bu meseleyi arz ettim. Kendilerine na-

I mütenahi şikâyet geldi ve bu kanun teklifini verir -
I keıı, kendilerinin de istişaresini ve fikrini almış idim. 

I Bu bakımadn muhterem arkadaşlarım, mesele-
I nin biran evvel Meclis gündemine alınması büyük 
İ zaruret arz etmektedir. Bendeniz bunu ifade ediyo-
I rum. Lütfedip iş'ar buyurursanız, İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince gündeme alınır, böylelikle çok 
I faydalı bir hizmete vesile oluruz. Teşekkür ede

rim. 
I Hürmetlerimle. 
I (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
I Başka söz isteyen arkadaşımız?.. Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni gelen üye arkadaş-
I larımız da var; bir yanlışlığa mahal vermemek üze-
| re, önergeyi yeniden okutacağım ve zile basmak su-
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retiyle dışarıdaki arkadaşlarımızında oylamalara 
katılımlarını temin etmeye çalışacağım. 

Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Şener Battal'ın önergesi tek

rar okundu). 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... 
Sayımda bir müşkülâta maruz kalmamak için 

muhterem üyelerin sıralarından işaret buyurmalarını 
rica ederim. 

Kabul etmeyenler... 

Muhterem arkadaşlarım, kabul ve ret arasında 
pek az sayı farkı vardır ve iki Divan Üyesi arkada
şım da bu iki sayıda anlaşamamışlardır. Bu bakım
dan, önergenin oylamasını, sayın üyelerin ayağa kalk
maları şeklinde tekrarlamak istiyorum. 

Önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalkmak su
retiyle oylamaya iştirak etsinler... Oturunuz efendim. 
Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksınlar... Arkadaş
larımın sıralardaki yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Önerge, 114 oyla kabul edilmiştir. Kabul etmeyen 
üyelerimizin tespit ettiğimiz sayısı 98'dir; arz ederim. 
(C. H. P. sıralarından, «Çoğunluk yok» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımız ço
ğunluk olmadığı iddiasındadırlar. Ancak, Genel Ku
rulda mevcut olup da, oylamada çekinser kalan arka
daşlarımız vardır. Ayrıca, İçtüzüğümüzde, yoklama 
isteminin de bir usulü vardır. Bu usul üzere talep 
vaki olduğu takdirde, gereğine tevessül edeceğimi arz 
ederim. 

10. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi ile 
aynı kanunu değiştiren 7.7. 1971 tarih ve 1424 sa
yılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen ek geçici 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi (2/336, 4/77) 

BAŞKAN — Sunuşlara devam ediyoruz. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2/336 esasta kayıtlı (27 . 7 . 1967 tarih ve 926 

sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
geçici 22 nci maddesi ile aynı kanunu değiştiren 
7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı mad
desi ile eklenen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair) kanun teklifim komisyonlarda 45 günü 
asam bir müddetten beri beklemektedir. 
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İçtüzük 38 nci madde mucibince Millet Meclisi 
gündemine mezkûr kanun teklifinin intikali için ge
rekli muamelenin ifasını saygılarımla arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal, önerge sahi
bi olarak. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Bal
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Aynı kanun teklifi C. H. P.'li bir diğer milletve
kili arkadaşım tarafından da verilmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca, Adalet Partisinden Mete Tan arkadaşımız da 
meseleyle ilgilenmektedir. Bu sebeple, bununla ilgili 
oylamada ittifak oyu temenni ediyor, saygılarımı su
nuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sezgin, Komisyon 
Başkanı olarak. 

PLAN .KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Şener Battal arkadaşımızın önergelerinin bi
rincisi okunduğunda Genel Kurul salonunda bulun
madığım için, Komisyon olarak, çok kısaca görüşle
rimizi arza imkân bulamadım ve bu nedenle de Ko
misyon Başkanı olarak oyumu kullanamadım. 

Efendim, Sayın Battal ve diğer arkadaşlarımızın, 
kendilerince haklı gördükleri konular üzerinde ver
miş bulundukları bu kanun teklifleri Komisyonumuz
da bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hatır buyu
racaksınız, Bütçe ve Plan Komisyonu hemen hemen 
bütün konularda, Meclisimizin bütün komisyonların
dan çıkan kanun teklif ve tasarılarının görüşüldüğü 
bir komisyondur. Bendeniz Komisyon Başkanlığına 
yeni seçilmiş bulunuyorum ve bir aya yakın bir za
mandan beri çalışıyoruz; 100'e yakın tasarı ve 500 
den fazla teklif bulunmaktadır. Komisyonumuzda. 
Meclisimizin çalışma günleri ve şartları içerisinde bir 
ay kadar bir zamanda, hemen hemen her güne sı
ğacak şekilde çalışma yapıyoruz. Buna rağmen, Büt
çe ve Plan Komisyonundan 5 veya 6, bilemediniz on 
adet tasarıyı yeni çıkardık. 

Her ne kadar İçtüzüğümüz 45 günlük bir süre 
tanıyorsa da, Meclisimizin bütün komisyonlarında gö
rüşülen tasarı ve tekliflerin hemen hemen hepsinin 
bütçe ve plan yönüyle görüşüldüğü Komisyonumuz' 
da, 45 gün içerisinde bu kanun teklif ve tasarılarının 
görüşülmesinin mümkün olamayacağını takdir buyur-

, manızı rica ediyorum. 
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Değerli arkadaşım Sayın Şener Battal müsterih ol
sunlar. Şu anda, biraz önce ifade buyurdukları kanun 
teklifini değerli raportör arkadaşlarımıza verdim; ra-
porte ediyorlar, tetkik ediyorlar; önümüzdeki günler
de Bütçe Komisyonunun gündemine alacağız ve gö
rüşeceğiz. Kanunlarımızın, ihtisas ve teknik komis
yonlarda görüşülmek suretiyle teklif ve tasarılarının 
daha iyi, daha mükemmel çıkması, teknik ve ihtisas 
komisyonlarının bu tasarı ve tekliflere daha iyi kat
kılarda bulunabilmesi amacıyle, komisyonlarda, özel
likle ana komisyonlarda görüşülmesinde fayda mü
talâa ettiğimiz, edildiği ve bu nedenle İçtüzüğe hü
kümler konduğu yüksek malumlarınızdır değerli ar
kadaşlarım. 

Sayın Şener Battal arkadaşımızdan ve diğer ar
kadaşlarımızdan rica ediyoruz. Bu teklifler Bütçe ve 
Plan Komisyonunda görüşüldükten sonra yüce Genel 
Kurulunuzun değerli incelemelerine sunulmasında, 
kanunun daha mükemmel çıkması için yarar olduğu
na dair kanaatimi arz eder, hepinize saygılarımı su
narım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; ilk önce Sayın İsmet Sez-
gin'e teşekkürlerimi bildirmekle sözlerime başlamak 
isterim. 

Bir konu ihtisas komisyonlarında görüşülmeden, 
Genel Kurulda bir teklifin kabulü veya kabul edil
memesi şeklinde tecelli etmesi beni biraz üzdü. Şöy
le ki, aslında Sayın Şener Battal arkadaşımın görüşü 
şudur : Diyorlar ki, «Belediye sınırları içerisinde mü
cavir sahalarda zenginler kendilerine her türlü, gerek 
iskân ruhsatı, gerek imar planındaki değişiklikleri yap
tırmışlardır; ancak fakirler yaptıramamışlardır». 

Ben bu kanun teklifinin, bu önerinin şu şekilde 
aleyhindeyim : Eğer, daha bu teklifin ne olup ne ol
madığı anlaşılmazsa... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
özür dileyerek arz edeyim. Bir evvelki oylanan me
sele hakkında konuşuyorlar.. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Sö
zü kesme. 

BAŞKAN — Sayın Battal, hatibin sözünü lütfen 
kesmeyin; tamamlasınlar; ona göre kendilerine cevap 
arz ederiz. 

Devam buyurun Sayın Akdoğan. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Sayın Bat-

tal'la ayrı bir görüşte olduğumu tahmin etmiyorum; 
ancak, eğer bu şekilde bir öneri kabul edilirse - ki, 
demin kabul olundu - eğer komisyonlara iade edil
mezse, yarın, bir gün Urfa'da toprak reformu uygu
laması yapılırken - ki, Tarım ve Toprak Reformu 
Müsteşarlığından aldığım bilgilere göre 15 kuruş ile 
40 kuruş arasında bildirilmiştir ortalama metrekare
si - bunlara da değer arttırma olanağı tanıyacaktır. 

Benim görüşüm, Sayın İsmet Sezgin'in görüşleriy
le beraberdir. Bu teklifler tekrar komisyonlara git
sin, orada görüşülsün. İhtisas komisyonlarında be
lirli bir şekilde incelensin ve ondan sonra tekrar sa
yın Yüce Meclisin üyelerinin önüne gelsin. 

Hepinize saygılar sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bi

raz evvel Komisyon Başkanımızın beyanları tatmin 
edici idi ve kendileri ivedilik tanıyacaklarını ifade et
tiler. Ben talebimden sarfınazar ediyorum. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Birincisinde niye 
etmiyordunuz? Kaç tane vekâletiniz var? 

BAŞKAN — Sayın Battal, lütfen karşılıklı konuş
mayın. Tüzük hükümlerine göre gereğini yapmamıza 
müsaade buyurunuz. Her ne kadar, önerge sahibi Sa
yın Battal önergesini geri aldığını ifade ettiler ise de, 
Genel Kurula mal edilmiş bir konudur. Bu bakım
dan, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

11. — Konya Milletvekili Şener Battalın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifinin İçtüzüğün 38 nci maddesi 
gereğince doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
dair önergesi (2/286, 4J76) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım bir sunuşu
muz daha vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2/286 esasta kayıtlı (Türk Ceza Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi) 
komisyonlarda 45 günü aşan bir müddetten beri bek
lemektedir. 

İçtüzük 38 nci madde mucibince Millet Meclisi 
gündemine mezkûr kanun teklifinin intikali için ge
rekli muamelenin ifasını saygılarımla arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 
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BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sosyal 
Sigortalara borçlanma suretiyle hizmetlerin birleşti
rilmesi hakkında yasa önerisinin İçtüzüğün 38 nci 
maddesi gereğince doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi. (2/265, 4/75) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Sosyal Sigortalara Borçlanma suretiyle hizmetle
rin birleştirilmesi hakkındaki» yasa önerimiz, 1.7.1974 
gününde Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna sevk 
edilmiştir. (2/265) 

İçtüzüğümüzün 38 nci maddesi gereğince, 45 gün 
zarfında neticeîendirilmediğinden gündeme alınması
nı öneririm. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Komisyon Baş
kanı olarak izahat vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tığlı. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigor
talardaki borçlanma ile ilgili Kanunu iptal etti ve ye

rine, suiistimalleri ortadan kaldıracak bir düzenleme 
ile yeni bir kanun getirilmesini önerdi. Bu iptalden 
sonra, Yüce Meclisin değerli üyelerinin, borçlanmayı 
yeniden ihdas etmek için teklifleri oldu. Bunların 
tamamı Komisyonumuza geldi. 

Biz Komisyon olarak, Hükümetin yeni düzenle
mesini beklemeyi uygun bulduk; arkadaşlarımıza da, 
teklif sahiplerine de, Hükümetten gelecek tasarıyle tek
liflerini birleştirerek görüşmenin faydalı olduğunu söy
ledik. Arkadaşlarımız da, Hükümetten gelecek tasarı
yı beklemeyi uygun buldular. 

Bu, son derece önemli bir kanundu. İyi düzen
lenmemesi halinde, Sosyal Sigortaları çok büyük malî 
yükümlülükler altına sokabilirdi. Geçmişte borçlan
ma ile ilgili çok büyük sahtekârlıklar oldu. Anayasa 
Mahkemesi, borçlanmayı parasal yönden ziyade sahte
kârlıklar yönünden iptal etti. Bu nedenle, değerli 
üyelerin tekliflerini, Hükümet tasarısını beklemek üze
re, bugüne kadar geciktirdik; fakat Bütçe Plan Ko
misyonunda 506 sayılı Kanun görüşülürken, borçlan
ma hükmü, değerli üyelerin teklifleriyle Bütçe - Plan 
Komisyonunda 506 sayılı Kanuna eklendi. 

Bu bakımdan, bu sahada teklif vermiş olan arka
daşlarımızın yasal haklarının zayi olmaması için gün
deme alınmasında Sağlık ve Sosyal î-şler Komisyonu 
Başkanı olarak fayda görürüm. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tığlı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 25.6.1973 
gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nunun 212 nci maddesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma, Turizm ve Plan komisyonları raporları (2/101) 
(S. Sayısı: 84) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; gündemde
ki kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine başlı
yoruz. 

(7) 84 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Gündemin d3rdüncü sırasındaki teklif için bir ön
celik önergesi vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin dördüncü sırasında yer alan 84 Sıra Sa

yılı Kanun Teklifi, takriben bir yıldan beri gündem
de bulunmaktadır. 

Görüşüldüğü üç ayrı komisyonda da oy birliği 
ile ve öncelikle görüşülmesi temennisi ile kabul edilen 
ve hemen bütün belediyelerimizin, biran önce kanun
laşmasını beklediği bu teklif kanunlaştığı takdirde, ye
ni düzenlenmiş imar planlarının ve zarurî durumlar
da yapılacak plan değişikliklerinin onanması sırasın
da karşılaşılan güçlükler ve gereksiz formaliteler yü
zünden aylarca zaman kaybı önlenecektir. 
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Bu itibarla, gündemdeki diğer işlere takdimen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sayglıarımla. 
Plan Bütçe Komisyonu Balkanı 

Aydın 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon?.. Buradalar. Görüşmele
re başlıyoruz. 

Şimdi 84 Sıra Sayılı raporun okunup okunmama
sını oylarınıza sunuyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Söz isteyen sayın üye var mı efendim? 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Öncel, 
buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ABDÜLKADİR 
ÖNCEL (Urfa) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

25.6.1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında Millî Se
lâmet Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Belediyelerimizin büyük ölçüde aksayan imar 
faaliyetlerinin yürütülmesine imkân sağlayacak olan 
bu teklife grup olarak beyaz oy kullanacağımızı ve 
en kısa zamanda kanunlaşmasını temenni ettiğimizi 
peşinen arz ediyoruz. 

Mezkûr kanun çıkarıldığı zaman, Millî Selâ
met Partisi Mecliste bulunmadığı için, bu vesile ile 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümüne kı
saca temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Toprak ve Tarım Refor
mu Kanunu madde madde incelendiğinde, tamamen 
teorik ve doktriner bir zihniyetle haröket edildiği, çö
zümlerin bu açıdan değerlendirilerek tanzim olun
duğu kolaylıkla müşahede edilmektedir. Memleket 
gerçekleri gereği gibi nazarı itibara alınmamış, yurt 
ekonomisinde ziraî istihsalin yeri ve önemi dikkat 
nazardan uzak tutularak, ziraî istihsalin devamlı 
olarak artırılması gayesi maalesef gerçekleşme imkâ
nından mahrum kalmıştır. Ayrıca, maddeler tefsir 
ve tevile yol açacalk şekilde çok kapalı olarak ka
leme alınmış, vazıh bir şekil verilememiştir. Bu 
sebeple, icraya, teşriî organ gibi hareket imkânı 
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sağlanmış ve ideolojik bir tatbikat pilot bölge olan 
Urfa'da yapılmıştır. Ezcümle, norm, kuru arazide* 
1 0,30 dönüm olduğu halde, istiklâl Harbinde baba
sı şehit olan dul bir kadının 180 dönümlük arazisi 
kamulaştırılmış ve geçim imkânından mahrum bıra
kılmıştır. Ekolojik şartlar nazara alınmadan norm
lar tespit edilmiştir. Yüce Meclis takdir buyururlar 
ki, Urfa'daki 300 dönüm, Adana, Aydın, veya 
çay ziraati yapılan Karadeniz Bölgesindeki 300 dö
nüm araziye eşdeğerde kabul edilemez. Edilirse 
haksızlık olur. 

Değerli milletvekilleri, beşerin yaptığı kanunlar
da noksanlık veya yanlışlık gayet tabiî bir haldir. 
Zira, insan, noksan sıfatlardan arınmış değildir. 
Noksan sıfatlardan münezzeh, ancak Cenabı Allah'tır. 
İnsanoğlu iyiyi, güzeli ve mükemmeli bulma gayreti 
içindedir. Parlamento çalışmalarımızda vazıı kanun 
olarak her türlü peşin hükümden, hissî ve fevrî ha
reketlerden uzak, akla ve mantığa uygun hareket 
etmeye mecburuz. Hatadan dönmenin meziyet olr 
duğunu unutmamak lâzımdır. Çıkarılan kanunlar 
teorik olarak mükemmel görülebillir. Ancak, tatbi
kat sahasında ortaya çıkan aksaklıkları da kabul 
edip yanlışlıkları da düzeltmek, yine Parlamentoya 
düşen bir görevdir. Şu anda böyle bir görevle kar
şı karşıya bulunuyoruz. 

1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
nun 212 nci maddesi gereğince, belediye hudutları 
içinde veya imar planı dahilinde olan tarım arazile
rinin tarımdan başka bir maksatla, meselâ iskân sa
hası, gecekondu bölgesi veya sanayi sahası olarak 
kullanılabilmesi, Bakanlar Kurulu kararı veya izne 
bağlıdır. Mezkûr kanun, ilmî verilerden uzak bir 
biçimde hazırlandığı için, toprakla geçinenleri mağ
dur etmekle beraber, topraksız kimseleri de mem
nun etme vasfından uzak olduğu gibi, belediyelerin 
şehirleşme ve sanayileşme hareketlerim de ters yön
den etkilemiştir. Peşim hükümlerden uzak, iyi niyet
li ve objektif bir tatbikat esnasında, görüşmekte ol
duğumuz noksanlık gibi nice eksiklikler ortaya çıka
caktır ve çıkmıştır. 

Pilot bölge olan Urfa'daki tatbikatı gözden uzak 
tutmamak lâzımdır. Bâzı yönleriyle zulme yol açı
yorsa, normal geçim imkânına sahip olanları sıfı
ra müncer kılıyorsa, hiç çekinmeden, iyi niyetle 
ve cesaretle meselenin üzerine gitmek, yanlışlıkları 
düzeltmek, böylece topraksız çiftçiyi de, toprak sa
hibi çiftçiyi de memnun etmek Parlamentonun ve 
Hükümetin görevidir. Her konuyu olduğu gibi, po-
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liitik yönden istismara müsait ve bazı yönferiıyle de 
•kritik olan bu meseleyi, diğer memleket meseleleri 
gibi açık kalplilikle mıiMiet kürsüsüne getirmek gerek
tiğine inanıyoruz. 

1757 sayılı Kanunun bu maddesi, geçim şartları 
itibariyle gecekonduda oturmaya mecbur olan kar
deşlerimizi de mağdur etmiştir. Bu sebeple, mağ
duriyetin önlenmesi, teklifin kabulü suretiyle ola
caktır. 

Belediyelerimiz elbette, normal nüfus artışlarına, 
değişen ve gelişen şart ve imkânlara paralel olarak 
bir gelişme gösterecektir. Belediye hudutları içinde
ki alanlarla, mücavir sahaların tarım kesimindeki 
ihtiyaçlar için değil, şehirsel gelişmelerin ve yerleş
menin icaplarına göre değerlendirilmesi daha yerin
de olacaktır. Bu itibarla, yapılacak olan şehirleş
me, sanayileşme, çeşitli şekillerde yerleşme karak
terleri hareketleriyle, gecekondu âfet uygulamalarını 
yeni bâzı formaliıtelierle geciktirmek, olayların, alın
ması Jâzımgelen tedblirlerinden önce gelişmesi ve 
dolayıısiyle alınacak tedbirlerin daha da güçleşmesi 
sonucunu doğuracaktır. Nitekim, son zamanlardaki 
çok sayıda örnek bu hususu teyit etmektedir. 

Yukardan beri arz ve izahına çalıştığımız sebep
lerden dolayı, bu teklifi, Millî Selâmet Partisi ola
rak benimsediğimizi bir kere daha tekrar eder, şah
sımı ve grupum adına Yüce Meclisi hürmetle selâm
larım. M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öncel. 
/Başka söz. isteyen arkadaşımız?.. Yoik. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

25.6.1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişiklik 

yapılması hakkında kamun teklifi 

Madde 1. — 25.6.1973 günlü ve 1757 sayılı Top
rak ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci madde
sinin ikinci fıkrasınıa aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

Belediye sınırları içinde veya 6785 sayılı îmar Ka
nununun 47 nci maddesine göre kabul; edilen müca
vir sahalarda bulunup da, îmar ve İskân Bakan
lığınca gecekondu veya tabiî âfetlerle ilgili kanunla
rın uygulanması için ayrılan alanlar veya imar plan
larında belirli bir amaca ayrılması uygun görülen yer
ler hakkında ayrıca bu fıkra gereğince izin veya ka
rar alınmasına lüzum yoktur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
arkadaşım?.. Yok. 

1 nci madde ile ilgili bir önerge vardır; okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 84 S. Sayılı Kanun teklifi

nin 1 nci maddesinin, aşağıda sunduğumuz şekilde 
değiştirilerek, metne açıklık verilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Yozgat İstanbul 
Mustafa Asri Ünsür Mehmet Emin Sungur 

Denizli Sivas 
Fuat Avcı Enver Akavo 
Kütahya Denizli 

İlhan Ersoy Rıza Gençoğlu 
Urfa Burdur 

Abdülkadir Öncel Faik Kırbaşlı 
Eskişehir 

Orhan Oğuz 

«Madde 1. — 25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Belediye sınırları içinde veya 6785 sayılı İmar 
Kanununun 47 nci maddesine göre kabul edilen 
mücavir sahalarda veya 6785 sayılı Kanuna 17.7.1972 
günlü ve 1605 sayılı Kanunla eklenen 8 nci ek madde
de belirtilen yerlerde bulunup da, İmar ve İskân 
Bakanlığınca gecekondu veya tabiî âfetlerle ilgili 
kanunların uygulanması için ayrılan alanlar veya 
İmar planlarında belirli bir amaca ayrılması uygun 
görülen yerlerin planlamasında, plan ve değişik
liklerin onanmasında ve bu yerlerde, ifraz ve tevhit 
işleri dâhil olmak üzere, yapılacak her türlü uygu
lamada, ayrıca Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının iznine ve Bakanlar Kurulu Kararı alınmasına 
lüzum yoktur. 

Toprak ve Tarım Reformu uygulamasına başlan
mayan bölgelerde, yukarıda belirtilen yerler dışında 
olmakla beraber, köy sınırları içinde bulunan ve ko
nut veya turizm veya sanayi tesisleri veya köy kal
kınması amacını güden diğer tesislerin yapılmasında 
ve bunların yapılacağı alanların lüzumu halinde ve 
tapudaki vasıfları arsa olarak değiştirilmek şartıyle, 
parçalara bölünmesinde de yukarıdaki fıkralarda sözü 
geçen izin ve kararın alınması gerekmez.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, maddeye 
vuzuh vermektedir, katılıyoruz. 

— 364 -



M. Meclisi B : 82 29 . 5 . 1975 0 : 1 

BAŞKAN — Komisyondan bir hususu öğrenmek 
istiyorum : 

İçtüzüğün 46 ncı maddesi gereğince, komisyon 
olarak gerekli nisap temin edildikten sonra mı bu 
ifadede bulunuyorsunuz? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, biraz ev
vel önergeyi aldık, arkadaşlarımızla istişare ettik. 
Onun için mutabakatımız vardır, içeride nisap da var
dır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bu değişik şekliyle yeniden oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifi Meclisimizce kabul edilmiştir. Ha
yırlı olmasını dilerim. 

Bu kanunun Meclsimizce kabul edilmesi dolayı-
sıyle teklif sahibi arkadaşımız Sayın Ersoy söz iste
mişlerdir; buyurunuz efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; çok kısa 
olmakla beraber, yıllardan beri çekilegelmekte olan 
dertleri bir çırpıda yok edecek olan bir kanun tekli
fini kabul etmiş bulunuyorsunuz. 

Yüce Heyetinize gelinceye kadar görüşülmüş bu
lunduğu 3 komisyonda da, parti farkı gözetilmeksizin, 
çok değerli arkadaşlarım tarafından oy birliği ile 
kabul edilmiş ve huzurunuza kadar gelmiş olan bu 
kanun teklifinin, Yüce Heyette de iltifat görmüş 
olmasından ve belediyelerimizin hizmetlerini aksatan, 

i engelleyen pek çok formalitenin, yerinden kaldırılma-
I sına vesile teşkil etmiş olmasından dolayı bütün arka

daşlarıma şükranlarımı arz ediyorum efendim. (A. P. 
I sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu düzeltmeye 
I mecbur kaldım. Arkadaşlarımızın, tümünün oylan-
I masından önce oyunu hangi istikamette kullanacağını 
I ifade ile söz talebinde bulunmuş olması, İçtüzüğü-
I müze daha uygun düşerdi. Bundan sonra, kanun ta-
I sarı ve tekliflerinin kabulünden sonra teşekkür etmek 
I gibi bir usul ve örf yaratmama bakımından bu açık

lamayı yapmak durumunda kalıyorum. Ben de He-
I yeti Umumiyeden özür dilerim efendim. 

I 2. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
I Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
I ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
I Mensupları Sağlık- ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
I kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkındaki 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil-
I let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
I 1/37; C. Senatosu : 1 jl (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
I Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 

S. Sayısı : 58) 

I BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon lütfen yer
lerini alsınlar efendim... 

Hükümeti temsil edecek bir bakan var mı efen-
I dim?.. Hükümet yok. Bir defaya mahsus olmak 
I üzere ertelenmiştir efendim. 

I 3. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
I 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
I sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
I fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Re

şit Ülker ve 32 arkadaşının, 31.8.1956 gün ve 6831 
I sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değişti

rilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra-

I larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz 
Karaosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı 
Orman Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 

I değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekil Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 

I 20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
I ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştiril

mesine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş-
I kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik-
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liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı : 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S Sayısı: 354) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşliarım, gündemi
mizin 2 nci sırasında yer alan, 24 ve 24'e 1 nci ek 
Sıra Sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Millet 
Meclisli Plan Komisyonunun raporunun görüşme
lerine başlıyoruz. 

Komisyon... Hükümet? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Var efendim. 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın efen
dim.. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun teklifinin 2, 3, 
4, 5 ve 6 nci maddeleri Cumhuriyet Senatosunca ay
nen kabul edilerek kesinleşmiştir. 

Başlıkla 1 nci maddede ve geçici maddede Cum
huriyet Senatosunun yaptığı değişiklikler, Plan Ko
misyonumuzca benimsenmemiştir. Buna dalir Komis
yon raporunu okutuyorum. 

(Plan Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde Sayın Ülker; buyu
run efendim. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaş
larım; 

6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesiy
le ilgili, evvelce Meclisimizde konuşulup kabul 
edilmiş olan metin Yüce Senatoya gittiğinde, üzerin
de temelde değişiklik yapılmıştır ve tekrar yüce hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır. Evvelce 34 ncü 
maddeyi, şu şekilde Yüce Meclis kabul etmişti: 

«Sınırları İçinde Devlet ormanı bulunan köy ve 
kasaba halkının vahidi fiyat usulü ile: 

a) Kesip istif yerlerine taşıdıkları, kerestelik 
tomrukların 10 metreküpü geçmemek üzere % 25'ine 
rastlayan kesme ve taşıma istihkak tutarları % 30 
fazlasıyle. 

b) Kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları, ke
restelik tomrukların 10 metreküpü geçmemek üzere 
% 25'ine kadarı için, ilgili orman işletmesinin satış 
istif yerlerinin, kerestelik tomruklara ait 1 yıl önceki 

(7) 24 S. Sayılı basmayazı 11.4.1974 tarihli 65 nci 
Birleşim tutanağının; 

24'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı da bu Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir. 

genel ortalama maliyet bedeli ile yine 1 yıl önceki 
artırmalı satışlar şenel ortalaması arasındaki fark, 
orman idaresince yılı hesabından nakten, 

istihkak sahiplerine ödenir. 
Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köyler hal

kının çoğunluğu tarafından kurulan, orman köylerini 
kalkındırma kooperatiflerince kesilip satış istif yer
lerine taşınan kerestelik tomrukların % 25'ine ka* 
darı, istedikleri takdirde bu kooperatiflere, satış 
istif yerlerinde maliyet bedeliyle artırmasız olarak 
satılabilir. 

Birinci fıkrada yazılı köy ve kasaba halkının va
hidi fiyat usulü ile kesip, satış istif yerlerine taşı
dıkları odun ile araba imalinde ve çeşitli el sanatla
rında ve meyve, sebze ambalajında kullanılabilen 
sanayi odunlarının, idarece tayin edilecek müddet 
içinde istedikleri takdirde orman köylülerini kal
kındırma kooperatiflerine öncelikle, maliyet bedel
leri ile, artırmasız olarak % lOO'üne kadarı verile
bilir. 

Sınırları içinde Devlete ait istihsal ormanı bulu
nan köy ve kazalarda kurulacak, orman köylerini 
kalkındırma kooperatifleri ve birliklerine ait kendi 
çalışma bölgelerinde kuracakları millî planda özel
likleri belirtilmiş, ihaımmadde olarak münhasıran 
odun hammaddesi tüketin sınaî tesislere talebettikle-
ri takdirde ihtiyaçları maliyet bedeli üzerinden satış 
istıif yerinden artırmasız olarak öncelikle karşıla
nır.» 

Değerli arkadaşlarım, burada dikkat ettiğiniz 
gibi, orman köylülerinin, çoğunlukla kurduğu koo
peratifler işe girmektedir ve böylece aracı meselesi 
büyük ölçüde ortadan kaldırılmaktadır. 

Bunun yanında, son fıkra ile de sınırları içinde 
Devlete ait istihsal ormanı bulunan yerlerde, koope
ratiflerin, orman ürünlerine dayanan sanayii kur
malarına öncelik tanınmaktadır. 

Yeni getirilen metin ise şöyle başlıyor: «Sınırları 
içinde Devlet ormanı bulunan (bunlar devam edi
yor) köy ve kasaba halkının veya o bölgedeki or
man köylerini kalkındırma kooperatiflerinin, tahsis
li olsun olmasın, vahidi fiyat usulü ile: 

(«A) Kesip istif yerlerine taşıdıkları.» diyor ve 
(A) ve (B) fıkrasında bulunan hükümleri aynen tek
rar ediyor. (C) fıkrasında ise; «C) Ayrıca; vahidi 
fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları 
odun ve kömür ile ziraat alet ve araba imalinde ve 
çeşitli el sanatlarında ve meyve, sebze ambalâjcılı-
ğında kullanılabilen sanayi odunlarının % lOO'üne 
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kadarı idarece tayin edilecek müddet içlinde istedik
leri takdirde kendilerine maliyet bedelleri ile aittir-
maşız olarak verilebilir.» diyor, 

Simidi, bu bölümdeki «Öncelikle verilir» ibaresi 
kalkıyor, kooperatifler ve herhangi bir şahıs ay
nı hale getirilmiş oluyor. Yanli kooperatif lâfı met
nin başında geçmekte 'ise de, «Köylerini kalkındır
ma kooperatiflerinin tahsisli olsun, olmasın vahidi 
fiyat usulü ile» denmek suretiyle bu hale geliyor. 

, Son fıkra içinde de; «Sınırları içinde Devlet or
manı bulunan köyler halkının çoğunluğu tarafından 
kurulan, orman köylerini kalkındırma kooperatif
lerince kesilip, satış istif yerlerine taşınan kereste
lik tomrukların % 25'ine, sair orman mallarının 
% 100'üne kadarı, istedikleri takdirde bu koopera
tiflere satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile artır-
masız olarak satılabilir. 

Bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köy-
lülerce imal edilemeyeceği anlaşılan yerlerde ve za
manlarda bu gibi aletleri taslak halinde orman ida
resi imal edebilir.» diyor. 

Görüldüğü gibi, burada öncelik kaldırılmış olu
yor ve son fıkrada da orman ürünleri sanayi kuru
lacakken, buna ait fıkra ortadan kalkıyor. «Böl
genin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylülerce 
imal edilemeyeceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda 
bu gibi aletleri taslak halinde Orman İdaresi imal 
edebilir.» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, böylelikle burada getiril
miş olan kooperatifçilik esası, yani halka dayanan 
kooperatif, tepeden inme kooperatif değil, tepeden 
yönetilen kooperatif değil; orman köylerinde orman 
köylülerinin çoğunluğu tarafından kurulacak koope
ratif meselesi tamamen devreden çıkarılmış oluyor. 
Her ne kadar maddenin içerisinde kooperatiflerle 
ilgili hükümler mevcut ise de, zaten bu kanun de
ğiştirilmeden evvel de 6831 sayılı Orman Kanunun
da zaten kooperatifle ilgili hükümler mevcut idi. Biz 
bu metni getirirken teklif sahibi olarak, orman köy
lerinde, köylünün birtakım aracılar tarafından sö-
mürülmesini ortadan kaldıracak bir sistemi getirmek 
istedik. 

Gerçekten de arkadaşlarım, orman köyleri, bu
gün Türkiye'de, Türkiye nüfusunun üçte birine ya
kın olan bir nüfus çoğunluğunu ve yoğunluğunu ken
disinde tutmaktadır ve en fakir Türk vatandaşları 
bu orman köylerinin içerisinde yaşamaktadır. Öy
leyse, en fakir ve yoksul Türk vatandaşlarının için
de yaşadığı ormanda bir düzeltme, bir düzen deği

şikliği açık ve gerekli bulunmakta idi. Bugün zaten 
bu orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımız bir 
taraftan ormanların azalması, öte yandan da or-
mnda yaşayan nüfusun, Türkiye nüfusunun çoğal
ması dolayısıyle, bu orman ürünleriyle geçinemez 
bir durumda bulunmakta idiler. Bir de bunların 
arasında aracüar ve zorluklar girdiği zaman büsbü
tün geçinemez bir durumun içine girmiş bulunuyor
lar. 

Şimdi burada Millet Meclisi metninin benimsen
mesi lâzımgelir, Senato metninin benimsenmemesi 
lâzımgelir inancını taşıyorum. Burada Millet Mec
lisi olarak yaptığımız metin yerindedir ve orman köy
lerinin çıkarlarına uygun niteliktedir. Bunun.birta
kım zorluklar doğuracağı o zaman da ifade edilmiş
tir, Komisyonda da ifade edilmiştir; fakat biz bu 
Meclisteki yapüan müzakeresi sırasında, geçici 
bir madde koymak suretiyle, kooperatiflerin hare
kete geçmesini, geçici bir madde koymak suretiyle 
vatandaşın, orman köylülerinin gerçekten zarara 
uğramamasını sağlamış bulunuyorduk. 

Orada «Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan 
köy ve kasaba halkına, bu kanunun 34 ncü mad
desinin üçüncü fıkrasında adı geçen köy kalkınma 
(kooperatifleri kuruluncaya Ikad'ar iki yıl: süre ile bu 
fıkra gereğince orman emvali verilmeye devam edi
lir.» demek suretiyle, arada geçecek zamanın köylü 
aleyhine kullanılmamasım sağlamayı da temin etmiş
tik. Yani, bu konuda çıkıp da; «Bu kanunu çı
karırsanız, bu kooperatifler kuruluncaya kadar kar
gaşalık olur, orman köylüsü zarara uğrar» iddiası 
da bahis mevzuu değildir. 

Millet Meclisi metninin benimsenmesini istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Aıtagün, bu

yurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET ATAGÜN 

(Kırklareli) — Çok Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 683*1 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanun
la değiştirilen 34 ncü maddesinin dördüncü fıkrası
nın yeniden değiştirilmesine dair olan kanun teklifi 
hakkında Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekliliıeri, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 1744 sayılı Kanunla tadil edilen 34 ncü mad
desinde yapılması İstenlilıen değişiklik üzerinde görüş-
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lerimizi arz etmeden önce, Sayın Reşit Ülker'in ay
nı mahiyette ve bugünkü konuşmasından başka tür
lü bir kanun teklifi olduğunu da ifade etmek iste
rim. 

Malumları olduğu üzere, 6831 sayılı Orman Ka
nununun 34 ncü maddesi, 1744 sayılı Kanunla de
ğiştirilmeden önce; sınırları içlimde Devlet ormanı bu
lunan köy ve kasaba halkının valhidi fiyat usulü ile 
kesip satış istif yerline 'taşıdıkları odunların % lOO'üne 
kadarı kendilerine pazarda satmak için maliyet be
deli üzerinden verilmekte idi. 1744 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklikten sonra, köylüye % 100 nispe
tinde verilmekte olan bu istihkak % 6ö'a indirildi. 
Bu suretle, bilhassa orman bölgesinde, baltalık kı
sımda oturan köylüler için, köylülerin, gelirinde 
% 40 nispetinde bir azaltma oldu. Kendi köy sı
nırları içinde kesip istif yerine taşıdığı odunların % 
LOCCünün maliyet bedelli üzerinden pazarda satmak 
için orman köylüsüne verilmesinin yegâne sebebi; 
kesme, rampaya taşıyıp istif etme, birim fiyatları
nın biraz düşük olması ve köylünün ormanı kendi 
malıymış gibi yangından koruması, bunu muhafaza 
etmesine matuftur. 

Bölgemde, yani Kırklareli çevresinde 1 siter odu
nun kesilmesi, rampaya taşınıp istif edilmesi için 
16 lira 50 kuruş 1974 rayicine göre ödenmektedir. 
Yılda ilki ay ormanda çalışma imkânını zor bulan 
ve baltalık orman mıntıkasında oturan bilhassa 
Trakya köylülerinin, direk ve tomruk kesme ve ta
şıma imkânlarından da mahrum olan bu orman içi 
köylüsünün, bu gelirle insanca yaşamasının müm
kün olup olmayacağını takdirlerinize arz etmek iste
rim. 

1744 sayılı Orman Kanunu ile % 44,40 nispetin
de gelirinde azalma olan köylünün bu müktesep 
hakkını, yaşama, geçinme imkânını sağlamak için 
hazırladığımız şu teklifi, 20.11.1973 tarihinde Yüce 
Meclise vermiş olmamıza rağmen, bugüne kadar 
kanunlaştırmak imkânını maalesef bulamadık. Biz
den sonra aynı teklifi Sayın Reşit Ülker ve 32 arka
daşı, 10.12.1973 tarihinde Yüce Meclise takdim et
mişler idi. Komisyon müzakerelerinde çok saygı
değer Halk Partili üyeler tarafından, (bizim verdiği
miz teklif ile Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş ol
duğu teklif aynı mahiyette olarak birleştirildi zaten 
Komisyonda) bu teklif bir tarafa itilerek, odunları 
öncelikle kooperatife verme teklifi benimsendi, Mec
lis tarafından da metin aynen kabul edilerek Cumhu
riyet Senatosuna gönderildi. Başka bir deyimle köy 
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ve kasaba halkının vahidi fiyat usulüyle kesip istif 
yerine taşıdıkları orman emvalini, kesip istif ye
rine taşımayan, fakat o bölgede kurulmuş olan 
orman köylerini kalkındırma kooperatifine maliyet 
bedeli üzerinden verme imkânını Meclis kabul etmiş 
oldu. Metni biraz sonra okuyacağım, yani orman 
köylülerinin kendi kestikleri ve istif yerine taşıdıkla
rı ağaçlan, odunları eğer orada orman köylerini 
kalkındırma kooperatifi kurulmuşsa, onlara, bu koo
peratif «bana ver» demişse, kooperatif üyeleri ta
rafından kesilmemiş olmasına rağmen, öncelikle bu 
kooperatiflere verilmesi metinde yer aldı. 

Sayın üyeler, Millet Meclisi metnini benimser
sek köylü mecburî olarak kooperatif kurma zorunda 
kalacaktır. Bu hal, köylünün yararına olmayacak, 
ancak senede 5 - 1 0 siter pazar satışı odun almak için 
köylü kooperatife girme zorunda kalacaktır. Bunu 
söylerken hemen ifade etmek istiyorum, biraz son
da zaten metni okuduğum zaman görülecektir, koo
peratif kurulması, Cumhuriyet Senatosu metninde 
ihtiyarî bırakılmıştır. Yani kooperatif kurmama di
ye bir mesele bahis mevzuu değildir ve metinde de bu 
görülmektedir. 

Kooperatif kurmuşsa, kooperatife geçmişse, on
lara öncelik verilecektir. Kurulmamışsa, köylü 
tarafından kesilmişse, onlara öncelik verilecektir. 
Muhtere markadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu yal
nız şunu değiştirmiştir; mecburî kooperatifçilik ye
rine gönüllü kooperatifçiliği öngörmüş ve odunla
rı kesip taşıyan kimseye maliyet bedeli üzerinden 
öncelikle % 100'ünü vermeyi benimsemiştir. 

Diğer bir deyimle, köy sınırları içindeki orman
dan köylülerin kesip istif yerine taşıdıkları odunla
rın % 100'ünün maliyet bedeli üzerinden öncelikle 
köylüye, eğer kooperatif kesip istif yerine taşıtmış-
sa % 100'nün kooperatife öncelikle verilmesini 
Cumhuriyet Senatosunun metni öngörmektedir. Bu 
hususu, kabul edilen metinleri okumak suretiyle siz
lere arz etmek isterim. Bu arada Sayın Reşit Ülker 
Beyefendi arkadaşımızın, kooperatifçiliği öngörme
yen bir metnini de aynen okumak isterim. 

Şimdi, bizim verdiğimiz teklif, tayin edilen 
müddet içerisinde % 60'dan % 100'e çıkarıyor. Sa
yın Reşit Ülker ile 32 arkadaşının teklifinde, «İs
tedikleri takdirde kendine, maliyet bedeli artırma-
sız olarak verilir» deniyor; bizim metinde ise «Veri
lebilir» demiştik. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada Cumhu
riyet Senatosunun metni şöyledir. (Burada, aramız
daki farkı da açıklıkla ortaya koymak isterim.) 
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«Madde 34. — Sınırları içinde Devlet ormanı 
bulunan köy ve kasaba halkının veya o bölgedeki 
orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin, tah
sisli olsun veya olmasın, vahidi fiyat usulü ile:» diye 
başlayan metinde 1 noi fıkra Senatoda aynen, 2 nci 
fıkra yine aynen kabul edilmiş. Yalnız burada de
ğişik olan husus şu: Cumhuriyet Senatosu, metnine, 
34 ncü maddenin başına, kooperatif ve özel şahıs
ların kesmesi şartını koymuş; aynen okuyorum: 

«Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve 
kasaba halkının veya o bölgedeki orman köylerini 
kalkındırma kooperatiflerinin, tahsisli olsun veya ol
masın, vahidi fiyat usulü ile: 

A). Kesip istif yerine taşıdıkları..» 
Yani, ormanlardan kesip taşıyanlara; şahıslar 

kesmişse şahıslara, kooperatif kesmişse kooperatif
lere öncelik veriliyor. 

Fakat, Millet Meclisi metnini okuyorum arka
daşlarım. Şimdi dikkat buyurmanızı bilhassa istir
ham edeceğim. Zannediyorum ki, Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarla bizim aramızda gaye iti
bariyle bir fark yok. Burada, Sömürülüyor, sömü-
rülmüyor» meselesi de yok. Kooperatif kurulur, 
çok değerli Reşit Ülker Beyefendinin tezini kabul 
edersek, köylüler kooperatif kurar, onun deyimiy
le söylüyorum, «Sömürülmez.» Bu kanun bu mese
lelerin hepsini halletmiş. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosuna gitmezden önce 
kabul edilen Millet Meclisi metnini okuyorum. 1 nci 
fıkra şöyle: 

«Köy ve kasaba halkının vahidi fiyat usulü ile 
kesip, satış istif yerine taşıdıkları odun ile araba ima
linde ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, sebze 
ambalâjcılığında kullanılabilen sanayi odunlarının, 
idarece tayin edilecek... - Dikkat buyurmanızı rica 
edeceğim bilhassa arkadaşlar - » tayin edilecek müd
det içinde, istedikleri takdirde orman köylerini kal
kındırma kooperatiflerine öncelikle, maliyet bedel
leri ile, artırmasız olarak % 100'üne kadarı verile
bilir.» 

Maddenin metnine bakınız, 1 nci fıkrada yazılı 
köy ve kasaba halkım vahidi fiyat usulü ile kesip, 
satış istif yerine taşıdıkları odunları köy kalkınma 
kooperatifi varsa, bunlara öncelikle vermek zorun-
luğunu getiriyor. Burada mecburi bir kooperatif
çilik var. Burada geçici bir madde olarak konu
lan metne göre «2 seneye kadar bugünkü usul carî 
olur, 2 seneden sonra bu zorunluk mevcut olur» 
diyor, aramızdaki ihtilâf bu. 

Şimdi biz diyoruz ki: Köylüleri kooperatit kur
maya teşvik etmekte muazzam yararlar yar. Hükü
met programında da bu mevcuttur, kooperatif ku
rulsun. Ama, ben ormanlık bölgenin bir milletve
kili olarak söylüyorum; bazen 2 - 3 senede bir, 
değerli arkadaşlarım biMrler, makta gelir bdr ye
re; yani köylere 2 - 3 - 4 senede bir bazı yerlerde 
ancak makta düşer. Burada da zorunlu halde bir 
kooperatif kurma keyfiyetini getirmenin ve koope
ratife iştirak ettirmek gibi bir mükellefiyetin, bir 
depo tutmak gibi bir mükellefiyetin konulmasında 
sureti katiyede yarar olduğu inancı içerisinde deği
lim. Ben de Reşit Ülker Bey arkadaşım gibi sömü
rüye karşıyım, kooperatiflerin kurulmasından yana
yım. Fakat «Başkalarının kestiği ormanı siz koru
yacaksınız; yangına jandarma alıp sizi götürecek, 
siz keseceksiniz, istif yerine koyacaksınız; fakat koo
peratife üye olmadığınız için size değil de orman 
köylerini kalkındırma kooperatifine verecekler.» Ar
kadaşlar, burda bir isabet olduğu kanaati içerisin
de değilim; tekrar okuyorum metni: 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Yanlış okuyorsunuz. 
MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Yanlış an

lamaya meydan verilmemesi için, arkadaşım itiraz 
ediyor da, okuyorum aynen: 

«Sınırları içerisinde Devlet ormanları bulunan 
köy ve kasaba halkının vahidi fiyat usulü ile kesip, 
satış istif yerine taşıdıkları odun ile araba imalinde 
ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, sebze ambalâj
cılığında kullanılabilen sanayi odunlarının, idarece 
tayin edilecek müddet içinde - dakkat buyurun muh
terem arkadaşlar- istedikleri takdirde orman köylü
lerini kalkındırma kooperatiflerine öncelikle, mali
yet bedelleri ile, artırmasız olarak % 100'üne kada
rı verilebilir.» 

Arkadaşlar bunun için bir hukukçu olmaya da 
lüzum yok; metin çok sarihtir ve çok açıktır. 

Şimdi bu durum karşısında, bütün metinleri iti
bari ile diğer metinlerde kabul edilmiş ve biraz ön
ce de ifade ettiğim gibi, 20.11.1973 tarihinde ver
diğimiz metin ile, kanun teklifinde bulunduğumuz 
metin ile, sayın ve çok kıymetli arkadaşım Reşit 
Ülker Beyin ve 32 arkadaşının verdiği metin ara
sında hiçbir fark olmadığı gibi, Orman Komisyo
nunda da prensip itibariyle birleştirildi; sonra ge
len bir teklifle kooperatifçilik meselesi öngörülmek 
suretiyle bu kanun buraya kadar geldi. 

Şimdi, sayın üyeler, 2 yıldan beri büyük malî 
sıkıntı içerisinde kıvranan, bu teklifin kanunlaşma-
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sini sabırsızlıkla bekleyen orman köylüsünün gözle
ri sizlerin parmaklarına bakmaktadır; şayet Cumhu
riyet Senatosunun kabul ettiği metin parmaklarınızla 
onaylanacak olursa ki, yarından itibaren kanun 
meriyete girecektir, bu suretle, bilhassa İsrar edi
yorum, baltalık mıntıkada bulunan, yani direk, 
tomruk çekmek imkânı bulamayan kişilerin ceple
rinden 1744 sayılı Kanuna göre alınan % 40'lar si
zin büyük himmetlerinizle onların keselerine girmiş 
olacaktır. 

Senato metnine oy vermenizi- istirham ediyorum. 
Halk Partili arkadaşlanmla bizim aramızda bir fark 
olduğu kanaati içinde değilim. Tekrar ediyorum, 
Millet Meclisi metnindeki ifadeyi mecburî koopera
tifçiliğe götüren bir hüküm olarak kabul ediyoruz. 
Biz ise gönüllü kooperatifçilikle meseleyi halletme
nin köylüye daha yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

Grupurn adına tekrar saygılaranı sunuyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — TeşekKür ederim Sayın Atagün. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Koç

kar. Buyurun efendim. , 

M. S. P. GRUPU ADINA HÜSNÜ CAHİT 
KOÇKAR (Amasya) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
görüşlerimizi açıklamak üzere huzurunuzda bulunu
yorum.; 

6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerini 
tadil eden 1744 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden 
önce, hudutları içerisinde Devlet ormanları bulu
nan köy ve kasaba halkına, kesip, satış istif yerleri
ne taşıdıkları odun, kömür ve ziraat aletleri ve 
araba imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, 
sebze, ambalajlarında kullanılabilen orman mahsul
lerinin % 100'üne kadarı verilebilmekteydi. Sözü 
edilen kanunun 34 ncü maddesinde yapılan değişik
lik sonucunda bu miktar % 100'den % 60'a indi
rilmiş, değişikliğin yapıldığı tarihten bu yana yapı
lan tatbikat bu halin orman köylüsünün zararına ol
duğunu açıkça ortaya koymuştur. 

Takdir edersiniz ki, vahidi fiyatla orman istihsalim
de çalışan orman köyllülierimiz, geçim seviyesi en alt 
düzeyde olan mağdur vatandaşlarımızdır. Yaşadığı 
köy ve kasaba hudutları içerisindeki ormanlardan 
kanunun müsaade ettiği nispetlerde istifade etme
leri, takdir edersiniz ki, en talbiî haklarıydı; fakat 
her ne hal ise kanunda yapılmış olan tadilâtla bu 
% 100 hak % 60'a indirilmiş ve bu köylülerimiz 
% 40 nispetinde zarara duçar olmuşlardır. 
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I Yüksek malumlarınız olduğu üzere, orman ke
siminde bulunan vatandaşlarımız her türlü sanayi 
tesislerinden ve diğer geçim imkânlarından mahrum
durlar. Orman işletmelerinin kendilerine gösterdiği 
maktada günlük sailerinin karşılığında aldıkları ve 
ona ilâveten kanunen tanınmış bazı orman emvali
nin kendilerine verilmesi suretiyle idamıe-i hayat et
mektedirler. 

Mademki bu arkadaşların bulundukları vatan 
I parçasında kendilerine bir geçim imkânı sağlayacak 

sanayi tesisleri kuramamışız, hiç değilse tabiatın 
kendilerine bahşettiği bu imkânlarını ellerinden al
mak gibi bir haksızlığa düşmememiz iktiza eder ka
naatindeyim. 

Biraz evvel konuşan Atagün kardeşim gayet ve
ciz şekilde bu arkadaşların durumunu ve eldeki mev-

j zuatı burada izah buyurdular. Bu bakımdan sizleri 
fazla işgal etmeyeceğim, Senatonun kabul etmiş 
olduğu metne bizim de Millî Selâmet Partisi olarak 
rey vereceğimizi beyan etmek istiyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (M. S. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koçkar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın öz-

çelik. Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FAHRÎ ÖZÇELÎK 

(Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü ve ek 3 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, 
Yüce Heyetinizce karara bağlandıktan sonra Cumhu
riyet Senatosu tarafından değiştirilerek geri çevril
miş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu vesile ile ifade edelim 
ki, yıllardır orman köylüsüne ormanın düşmanı gö
rünümü verilmiştir. «Ormanı yakan odur, ormanı 
kesen odur» denmiş, ama nedeni ortadan kaldırı
lamamıştır, Köylü ormanın içinde yaşar, ormana 
sahip çıkmaz. Çünkü ormanı, köylünün edeme
mişiz biz. Kendi malı imiş gibi manzarasını sey
reder, başkasının malı imiş gibi çalar, hırsızı olur 
ormanın. Onun gözünde orman; Devletin, köylü
nün aleyhine işlettiği bir kaynaktır, sermayenin, 
müteahhidin bir kazanç deposudur. Kendisi karasa
banına ok keser mahkûm olur, başkası ormanı sa
tar zengin olur. Köyünün içinde, gözünün önün
de orman kesilir, orman işletilir, tutam tutam pa
ralar alınır, paralar verilir, o sadece seyreder. İş
te değiştirilen bu madde ile, içi hınç dolu bir seyirci 

I olmaktan çıkacak orman köylüsü. Onmanın dolaylı 
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değil, doğrudan faydasını anlayacak, orman ürün
lerinden faydalanarak, ihtiyacını karşılayacak ve 
ormanına sahip çıkacaktır. 

Ekonomik yönden en fakir kesimi teşkil eden 
orman köylüsü, bu madde sayesinde ekonomik güç 
kazanacaktır. Ayrıca, orman köylerini kalkındır
ma kooperatifleri ve birlikleri sayesinde dayanışma 
sağlanacak, belli kişilerin değil, köyün ve köy top
lumunun kalkınması sağlanmış olacaktır. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün ısrarına rağmen, 
orman kooperatiflerinin üzerinde ısrar etmemiz, 
belli kişilerden ziyade, köylünün tümünü düşünme
mizden ileri geliyor. Kısaca ifade ettiğim bu neden
lerle grupumuz, Cumhuriyet Senatosunun yaptığı 
değişikliğe katılmamakta, Millet Meclisimizce ka
bul edilen metni desteklemektedir. Onun için daha 
fazla uzatmadan oyumuzu Meclisimizce kabul edilen 
metin yönünde vereceğimizi arz eder, Grupum adı
na Yüce Meclisi saygıyla selâmlarım. (C. H. P .sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Şahsı adına söz talebinde bulunan arkadaşları

mızdan Sayın Bayraktar?.. Yok. Sayın Akay, buyu
runuz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
6831 sayılı Orman Kanunu ile, orman köylüsüne 

verilmiş olan bir hak vardı. Baltalık sahalarda ke
sip, istif yerlerine taşıdıkları odunların % 100'üne 
kadarı kendilerine verilebilir ve onlar da götürürler 
pazarlarda satarlar, bundan faydalanırlardı. 1744 
sayılı Kanun bu imkânı % 100'e kadar olmaktan çı
kardı ve % 40'ını keserek, % 60'a indirdi. Yani 
ekonomimizin en fakir bölümünde olan orman köy
lüsünün bir ufacık imkânı da ellerinden % 40 nispe
tinde kısılmış oldu. Haddizatında, ana kanunumuz
da «% 100'e kadarı verilebilir» tabiri içinde % 
30'da vardır, % 40'da vardır, % 70'de vardır, 
% 100'de vardır. Binaenaleyh, idarenin icabeden 
yerde elastikiyetini kullanarak tatbik edilebileceği her 
nispet var iken, bunu % 60 olarak dondurmak isa
betli değildi. 

Bu maksatla bendeniz de bir kanun teklifi ver
miştim ve komisyonda müzakerelerinden sonra, ara
ya bir önerge girdi ve önerge ile kooperatifler konu
su bu maddeye ithal edildi. 

Haddi zatında Komisyonda ısrar ettik, dedik ki: 
6831 sayılı Kanunda, kooperatifler için özel madde 
vardır. Kooperatiflere öncelik verileceği, kolaylık 
gösterileceği, kooperatifler halinde bunlarla iş yapı
lacağı hükmü vardır. Eğer takviye edilmek, geniş
letilmek isteniyorsa kanunun o maddesi üzerinde bir 
operasyon belki düşünebilir, ama burada yeri yok
tur dedik; anlatamadık ve o şekilde Komisyondan 
ve sonra da Yüce Meclisten çıktı. 

Şimdi, Senatoda yapılan değişiklikle kanun her 
ne kadar yine bizim,getirdiğimizden farklı hale gel
mişse de; hakları kısıcı olmaktan çıkmış, koopera
tifleri mecburî tutmaktan çıkmış, kooperatif olan 
yerlerde kooperatife öncelik vermeyi, ona imkân 
vermeyi yine kabul etmiş durumdadır. 

Teklif sahiplerinden birisi olarak, Senatonun de-
ğiştirisine uyulması ve şu kanunun, istihsalin yapıldı
ğı bugünlerde, köylünün pazar satışının tanzim edile
ceği bugünlerde, yani önümüzdeki aylarda eline ge
çecek odun miktarının tayin edileceği bugünlerde, 
behemahal çıkması için Yüce Meclisten Senatoya 
uyulmak suretiyle zamanın uzatılmaması ve Türk 
orman köylüsünün, ıstırabının bir an evvel dindiril-
mesi arzusunda ve isteğinde bulunuyorum. 

Zira, bu kanun herhangi bir şekilde çıkamadığı 
ve aradan bir yaz mevsimi daha geçtiği takdirde? 
orman köylüsünün ıstırabı iki seneye ilâveten, bir 
sene daha en aşağı devam edecek demektir. Çünkü, 
istihsal muayyen zamanlarda yapılır; o istihsalden 
sonra getireceğiniz kanun imkânı ona ancak bir da
haki sene faydalı olabilir. 

Keza Senatonun değiştirisinde biz sadece odun 
ve emsalini almıştık. Senato, kerestelik, tomruk ve 
yakacağı da birlikte mütalâa etmiş, kerestelik tom
ruğu da buraya koymuştur ki orman köylüsüne bi
raz daha imkân vermiştir, daha faydalı hale getir
miştir teklifi. 

Netice itibariyle iki fıkra Senatoda kabul edilme
miş olmaktadır . Bu iki fıkra da, diğer değiştirilerek 
kabul edilen fıkra da zaten gayesini bulmuş olmak
tadır. 

İstirhamımız odur ki, bu Senatonun değiştirerek 
bize göndermiş olduğu metnin Yüce Meclisten kabul 
edilmesi suretiyle çıkarılması ve çok ıstırap içinde 
olan orman köylüsünün bu ıstırabının mevsim geç
meden önlenmesidir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akay. 
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İki sayın üyenin daha söz talebi vardır. İçtüzük 
gereğince arkadaşlarımın bu müracaatını yerine ge
tiremediğim için kendilerinden özür dilerim. 

Cumhuriyet Senatosunun yaptığı değişikliklerin 
Plan Komisyonunca benimsenmenıesi hususundaki 
rapor üzerindeki görüşmeler bitmiştir 

1 nci maddeye geçiyoruz. Maddeyi okutuyo
rum. 

6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 tarih 
ve 1744 sayılı Kanunla değişik 34 ncü maddesi ile 
Ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

teklifi 

Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 34. — Sınırları içinde Devlet ormanı bu
lunan köy ve kasaba halkının veya o bölgedeki or
man köylerini kalkındırma kooperatiflerinin, tahsisli 
olsun olmasın, vahidi fiyat usulü ile : 

A) Kesip istif yerlerine taşıdıkları, kerestelik 
. tomrukların 10 (on) metrekübü geçmemek üzere 

% 25 (Yüzde yirmi beş) ine rastlayan kesme ve ta
şıma istihkak tutarları % 30 (Yüzde otuz) fazlasıyle, 

B) Kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları, keres
telik tomrukların 10 (on) metrekübü geçmemek üze
re % 25 (Yüzde yirmi beş) ine kadarı için, ilgili 
orman işletmesinin satış istif yerlerinin, kerestelik 
tomruklara ait 1 yıl önceki genel ortalama maliyet 
bedeli ile yine 1 yıl önceki artırmalı satışlar genel 
ortalaması arasındaki fark, orman idaresince yılı 
hesabından nakten, 

İstihkak sahiplerine ödenir. 
C) Ayrıca; vahidi fiyat usulü ile kesip satış is

tif yerlerine taşıdıkları odun ve kömür ile ziraat alet 
ve araba imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, 
sebze ambalajcılığında kullanılabilen sanayi odun
larının % 100 (Yüzde yüz) üne kadarı idarece tayin 
edilecek müddet içinde istedikleri takdirde kendilerine 
maliyet bedelleri ile artırmasız olarak verilebilir. 

Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köyler 
halkının çoğunluğu tarafından kurulan, orman köy
lerini kalkındırma kooperatiflerince kesilip, satış is
tif yerlerine taşınan kerestelik tomrukların % 25 
(Yüzde yirmi beş) ine, sair orman mallarının yüzde 
yüzüne kadarı, istedikleri takdirde bu kooperatiflere 
satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile artırmasız 
olarak satılabilir. 

Bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylü-
lerce imal edilemeyeceği anlaşılan yerlerde ve za
manlarda bu gibi aletleri taslak halinde orman idaresi 
imal edebilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Atagün, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Kırklareli) — Çok Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

Biraz önce kanunun Senatoda kabul edilen metni 
huzurunuzda okunmuş oldu. O metinde açıkça görül
düğü gibi, sınırları içerisinde devlet ormanı bulunan 
köy ve kasaba halkının veyahutta oradaki kurulmuş 
olan köy kalkındırma kooperatiflerinin kesip istif 
yerine taşıdıkları emvalin, orman emvali olarak, ke
restelik tomruklarda iki metin de aynıdır, sanayi 
odunları da aynıdır. Yalnız ve yalnız değişik olan 
kısım; Cumhuriyet Senatosu metninde; kooperatif
lerin kestikleri kooperatiflere ve halkın kesmiş olduk
ları kendilerine verilmek üzere bir nizam getirilmiş 
oluyor. 

Eğer, lütfeder Cumhuriyet Senatosu metnini ka
bul ederseniz, bu suretle kanunlaşmış ve baltalık or
man mıntıkasında bulunan fakir köylünün cebine 
% 40 nispetinde bir gelir konmuş olur. 

Sizlerin buna iltifat edeceği kanaatiyle teşekkür 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atagün. 
Saym Ülker? 

_ REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, söz 
hakkımı Sayın Şener'e veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurun efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan bu kanunun 1 nci maddesi 
sadece baltalık ormanların içinde veya yakınında 
köylülere, orman köylülerine değil, Türkiye'deki 
15 722 köyde yaşayan 10 milyona yakın insana hitap 
eden, direkt olarak hitap eden bir maddedir. 

Bu maddenin tedvininde biz o zamanın hüküme
tinde bulunurken komisyonda ve burada arkadaşla
rıma beyan etmiştim, kooperatiflerin ithal edilmesi 
bir Anayasa emridir. Kooperatifleri teşvik etmek yi
ne Anayasa emridir. Şimdiki Hükümetin dahi, yine 
Hükümet programında «kooperatifler teşvik edile-
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cek» diye bir hüküm mevcuttur. Metindeki 1 nci 
fıkra kooperatiflerin kurulması, 3 ncü fıkra ise koo
peratiflerin teşviki içindir. 

Bu konuda, hatta gelecek geçici maddeyi de, 
Meclisin kabul temiş olduğu geçici maddeyi de, ar
kadaşlarımızın ifade ettiği gibi, biz kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Kooperatifin kuruluşunu bir 
Anayasa emri olarak telâkki ettik. 6831 sayılı Kanu
nun 13 ncü ve 40 ncı maddesinde kooperatiflerden 
bahseder. Ama bunu arkadaşlarım da, bilhassa bu 
konuda meslek sahibi olan arkadaşlarım, ihtisas sa
hibi olan arkadaşlarım, tatbikatını, teftişini yapmış 
olan arkadaşlarım bilirler, kooperatifleri, idare he
yetleri kurmaktadır. 7 kişi kuruyor kooperatifi, on
dan sonra birisi müdür oluyor, birisi muhasebeci 
oluyor, iki kişi de kamyon alıyor, bütün o baltalık
larda kesilecek olan odunları toplayıp satıyor. Ben 
bunu bizzat kendim gördüm. 

Şimdi bunu verdiğiniz zaman, Sayın A. P. sözcü
sü arkadaşım ifade ediyor. «Baltalık ormanlarda bu
lunan arkadaşlarım müjde bekliyor» diyor. Bu müj
de 1744 sayılı Kanunla 34 ncü madde değiştirilirken 
neden o zaman düşünülmedi? Kendisi de burada idi. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Şimdi dü
şünmek kusur mu beyefendi?. 

AHMET ŞENER (Devamla) — O zaman düşün
mek... Elbette düşüneceksin; düşünmek mecburiye-
tindesin. Çünkü vatandaş öyle emretti. Mesele bu. 
O zaman düşünemediniz. Doğru. Biz burada itiraz 
ediyorduk. Yüzde yüzden, yüzde altmışa indirmeye
lim, yakacak odunu yüzde yüzde bırakalım. Yapacak 
odunu da plan gereğince biz €/G 40'a... Ama siz baş
ka nedenlerle arkadaşım bunu kabul ettirdiniz, son
ra döndünüz. Biz onu bir terakki kabul ediyoruz, 
teşekkür ederim; ama kooperatiflere karşı neden bu 
kadar alerji vardır ben anlamıyorum. Neden? 

Şimdi, sayın arkadaşlarım, bu kooperatifin ku
ruluşuna mecburiyet vardır. 6831 sayılı Kanunda 
hüküm vardır, denir ki: «Yerinde kalkınması müm
kün olmayan, geçimi mümkün olmayan orman köy
leri başka yere nakledilir.» Yapabildik mi şimdiye 
kadar? Yapamadık. Böyle bir hüküm konmuş, ama 
imkân bulamadık. Şimdi kooperatifleri koymakla 
o köylerin kalkınmasını temin edeceksiniz. OR-KÖY 
kurulmuştur. 1595 sayılı Kanuna göre. Arkadaşla
rım bilir. Beraber çıkardık. Nedir? Orman içi köy
lerin kalkınması için. Orman içi köyleri kalkınmak
ta, siz, biz hangi Hükümet olursa olsun, kooperatif
leri kurmadıktan sonra, o kooperatifleşmeyi, halk 

kooperatiflerini kurmadıktan sonra elbetteki buna 
imkân sağlamak mümkün değildir. Denedik, bizden 
evvelki hükümetler de denedi, bizim zamanımızda 
denedik, şimdi deneniyor. Mümkün değil arkadaş
larım, mümkün değil. Bir kooperatif çünkü, varlığı 
kâfi değil şahsî olarak kalkınmasında. Bilgisi de ba
zen kâfi değil, parası kâfi değil. Ona bugünkü mev
zuatta şahsî kredi vermek olanağı yoktur. 3202 sa
yılı Kanuna göre, siz, biz veya hangi hükümet ge
lirse gelsin ona kredi verebiliyor musunuz? Tapusu 
yok, arazisi yok, toprak sahibi değil, ipotek veremi
yor. 3202 sayılı Kanunun 8 nci ve 10 ncu maddesi 
sarihtir, onu da veremiyorsunuz, iyileştirme kredisi 
veremezsiniz, edindirme kredisi veremezsiniz, yani 
toprak edindirme, çevirme kredisi veremezsiniz, te
sis kredisi veremezsiniz, ondan sonra diyorsunuz ki, 
kalkındıracağız. Hayır. Eğer kooperatif bir projeyi 
getirirse, kooperatif olarak getirirse siz ona öncelik 
vereceksiniz. Öncelik vermekle... Kesmiş, taşımış, 
istif etmiş. Kooperatifte üye, elbette ki, ondan son
ra geleceğiz o maddeye, o geçici maddede de 2 sene
ye kadar kurulmadığı takdirde elbette ki, buna da biz 
yine cevaz vereceğiz, yine verilecektir. Ama şimdi 
arkadaşlarımız kalkıyorlar, diyorlar ki: «Kooperatif 
kurulmasına eğer öncelik verirseniz bu gibi gelirle
rin temini muhammen bedel üzerinden olursa bunla
rı kalkındıracağız» 

Muhterem arkadaşlarım, orman içi köylerinin 
toprağı zayıf, orman köylerinin bulunduğu yerlerde
ki toprak zayıf. Yani kuvveyi maddiyesi, yetiştirme 
kabiliyeti zayıf. Kendisi bizatihi sosyal bakımdan, 
ekonomik bakımdan zayıf. Başka imkân bulamıyor
sunuz, kooperatif de kurdurmayın, Devletin orman
larını imkânlarınız nispetinde kesip kesip bunlara 
vereceğiz. Tamam verelim; ama aracılar ne olacak? 
Aracılar Türkiye'de yaşayan kişilerdir. Sizin vatan
daşınız, Türk Milletinin vatandaşı, benim de vatan
daşım. Ama o köyde bir sömürü varsa - arkadaşla
rın gördüğü kadar, benim gördüğüm kadar hepimiz 
görmeye mecburuz bu memlekette aracı var ise, he
pimiz o aracıyı ortadan kaldıralım. Onu da vatan
daş olarak göreceğiz ama başkasını ezmeye, başka
sının gelirini almaya hakkı yoktur. Kendisi kayma
ğı alacak, öbürü ayranı. Olmaz öyle şey. Buna son 
vereceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Şener, şahsınız adına görüş
tüğünüze göre vaktinizin dolduğunu hatırlatmak is
tiyorum. Lütfen tamamlayın. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, bitiriyorum. 

— 373 — 



M. Meclisi B : 82 29 . 5 . 1975 O : 1 

Bu konuda şahsım adına öneririm ki, senatonun 
değişikliğine değil, Millet Meclisinde kabul edilen 
metne oy verilmelidir. Öyle uygun görüyorum. 

Yüce Meclisin bu konuyu tasvip etmesini saygı
larımla arz ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Söz sırası Sayın Değer'de. Buyurun Sayın De

ğer. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 

38 yıldan beri ormanlarımız 11 adet kanunla 
Anayasa haklarına kavuşmuş olmasına rağmen bir 
türlü ne ormanlarımız muhafaza altına alınabildi ve 
ne de orman içi köylerimiz külfetten kurtulabildiler. 
Bu yüzden orman içi köylerine de şimdiye kadar bir 
yarar sağlamamıştır. Külfetin köylülere, nimetinin 
ise komisyonculara bırakılmış olduğu bir vakıadır. 
Halen yürürlükte bulunan 31 Ağustos 1956 tarih ve 
6831 sayılı Orman Kanunu ile 20 . 6 . 1973 tarih ve 
1744 sayılı değişiklikle yürürlükte bulunan her iki 
kanununla orman içi köylerine yarardan ziyade za
rar kaydetmiş olması yürekler acısıdır. Bu konuya, 
Orman Bakanlığının 1964 malî yılı Bütçesi üzerinde 
konuşurken değinmiştim. Bildiğim kadarıyle, orman 
içi köylerine çıkar yolu görüşülmekte bulunan ve 
6831 sayılı Orman Kanununun ve 1744 sayılı Orman 
Kanunuyle değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 fıkrası
nın kapsamını genişletmek suretiyle aşağıdaki husus
lara kanun metninde yer verilmesinde görüyorum. 

Şöyleki : Devletin her türlü yatırımından, okul, 
yol, sağlık ve sulama tesislerinden yoksun, dağ etek
lerinde yerleşmiş bulunan, yoksulluk içinde kıvranan 
ve her türlü imkânlardan mahrum olarak kaderiyle 
başbaşa bırakılmış bulunan orman içi köyleri zatî 
ihtiyaçları için bir ağaç kesmeleri yüzünden mahke
me kapılarında yıllarca süründürülmekte, Devlet bu
na seyirci kalmaktadır. Sayısı 5 veya 10'u geçme
yen kara keçi ile geçimini temin etmekten öteye git
meyen çilekeş orman içi köylerimizin, kaderine terk 
edilmiş olmaları esef vericidir. 

BAŞKAN — Sayın Değer, bir dakikanızı rica 
edeyim efendim. Müddetinizin 5 dakika olduğunu 
nazarı itibara alarak, madde üzerinde görüşlerinizi 
teksif ederseniz, meramınızı daha iyi ifade etmiş 
olursunuz. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Kaldı ki, orman içi köylerimizi çağın gerekleri
ne uygun bir yaşama düzeyine ulaştırmadıkça, yurdu
muz da hiçbir zaman kalkınamaz. Mezkûr kanunun 
4 ncü fıkrasına ilâveten; tahmil, tahliye ve emvalin 
firesi ve zorluklardan kurtarmak, vakit kazanmak 
amacıyle, orman dışı depolarının kaldırılmasıyle, 
yakacak istihsal emvalinin doğrudan doğruya, or
man içi depolarından nakliyat tezkerelerine bağlan-
masıyle ilgili köy ve kasaba halkına, vahidi fiyat 
usulüyle istihsal eden köylülere, istif yerine taşıdıkla
rı odun, kömür ile, ziraat alet ve araba imalinde, çe
şitli el sanatlarında, meyva ve sebze ambalajında kul
lananlar ve sanayi odunlarının bölgelerindeki orman 
emvalinin çeşitli işgücü gözönünde bulundurularak 
ve yüzde yüz kadarı ile, istedikleri takdirde kendi
lerine maliyet bedelleriyle artmasız olarak verilmesi 
ve taşıma iznine bağlamasıdır. 

Ayrıca, kerestelik tomrukların ı% 25 metre küp 
olarak kesim yapan istihsalcilere, satış istif yerlerin
den maliyet bedeliyle artmasız olarak verilmelidir. 

Bu arada çürümeye mahkûm olan enkaz odunları 
ormanlarının temizlenmesi ve yangından korunması 
amacıyle, enkaz emvalinin orman içi köylülerine, 
hane başına bir sefere mahsus olmak üzere 40 ken
tal enkaz odunun bedelsiz olarak prim verilmesinde 
yarar görüyor ve işaret etmek istiyorum. Bu hususlar 
dikkate alındığı takdirde, hem orman içi köylerimi
zin hizmeti mükâfatlandırılacak hem de ormanları
mızın muhafazasına önem verilmiş olacaktır. Köy 
kooperatiflerine de büyük çapta yer verilmelidir. Do-
layısıyle, ormanlarla, köylü çelişkileri de kendiliğin
den giderilmiş olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değer. 
1 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, söz tale

binde bulunan arkadaşlarımı sırasıyle kaydetmiş bu
lunuyorum. Sayın Tosyalı, Sayın Akay sırada idiler; 
fakat İçtüzüğümüz gruplardan sonra, sadece iki sa-
yî.,ı üyeye konuşma imkânı verdiğinden, bu talepleri
nizi is'af etme imkânını bulamadım, özür dilerim. 

1 nci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Bir hususu hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet 

Senatosunun yaptığı değişikliği Plan Komisyonu be-
nimsememiştir. Bu benimsememe hususu, Genel Ku-
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rulunuzea kabul edildiği takdirde Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisinden eşit sayıda üyelerden ku
rulacak bir Karma Komisyonunda bu husus yeniden 

(C. H. P. sıralarından 10 milletvekili ayağa kal
karak çoğunluğun olmadığını ifade ettiler) 

BAŞKAN — Yoklama talebinde bulunuyorsu
nuz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Oylamaya 
geçtiğinizi beyan etmediniz efendim. Onu da söyle
yin zapta geçsin. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, bir muameleyi ik
mal etme imkânını bana bahşederseniz, o hususu da 
ayrıca zapta geçmek üzere ifade ederim efendim. 

Sayın llter Çubukçu, Sayın Doğan Öztunç, Sayın 
önder Sav, Sayın Hüseyin Keçeli, Sayın Niyazi Önal, 
Sayın Mustafa Güneş, Sayın Fahri Özçelik, Sayın 
Murat Kâhyaoğlu, Sayın Reşit Ülker ve Sayın Nec
det Uğur buradalar ve yoklama isteminde bulundu
lar. 

• Yoklama yapacağız. 
Sayın Atagün'ün isteğini cevaplandırmak istiyo

rum. Bendeniz, Cumhuriyet Senatosunun Plan Ko
misyonunca yaptığı değişiklikleri benimseyip benim-

/. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
Gaziantep Havaalanına ilişkin sofusu ve Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (71513) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gaziantep Havaalanı ile ilgili aşağıdaki sorumun 

Ulaştırma Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına müzahir olmanızı 
saygılarımla arz ederim. 24 . 4 . 1975 

Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Güneş 

Sosyal, kültürel, ticarî ve sınai yönüyle her gün 
daha çok büyüyen ve bugün Türkiyemizin 6 ncı bü
yük kenti olan Gaziantep acilen havaalanı beklemek 
tedir. 

görüşülecektir. Reddedildiği takdirde, kanun kesin
leşecektir. Bu hususu oylamaya geçmezden Önce Ge
nel Kurula hatırlatmak istedim. 

sememe hususunun neye delâlet ettiğini ifade etmek 
istediğim sırada 10 sayın üye arkadaşımız ekseriyet 
olmadığı hususunda içtüzüğün verdiği hakkı kullan
dıkları için, yeniden ekseriyetin olup olmadığını tes
pite geçmiş bulunuyorum. Her halde isteğiniz de 
bundan ibaretti. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Oylama sırasında, 
oylama yapacağınız sırada. 

BAŞKAN — Adana ilinden yoklamaya başlıyo
ruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yapılan yoklama sonucunda ekse

riyetimizin olmadığı anlaşılmıştır. 

Gündemin ilk sırasında yer alan (11/2) esas nu
maralı Gensoru önergesinin görüşmelerini yapmak 
ve kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 3.6.1975 
Salı günü saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

Alanın pistine 40 milyon liranın üzerinde bir pa
ra harcanmıştır. Daha önceleri bu alanın yapımı Se-
lefyan Mıgırdiç isminde bir müteahhite . verilmiştir. 
Bu müteahhit devletten aldığı paraları yemiş ve işi 
yarıda bırakarak yurt dışına kaçmıştır. Sonraları ise 
başka müteahhitlere verilerek inşaatı üç yıldan bu 
yana devam etmektedir. 

Bu nedenle Gaziantep'in sosyal ve ekonomik ge
lişimine büyük katkısı olacak havaalanını; 

1. — Şu anda ikmal edilmesi için çalışmalar var 
mıdır? 

2. — Alanın yapımına ilk başlandığı günden bu 
yana kaç milyon lira para harcanmış ve kaç müteah
hit değiştirmiştir? 

II, — YOKLAMA 

V. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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3. — Şu andaki gelişim durumu nedir? Eksikleri 
ve tamamlanmasına çalışılan kısımları nelerdir? 

4. — Alan inşaatının hızlandırılması ve en kısa 
zamanda bitirilmesi için Bakanlığınız diğer bakanlık 
ve kurumlarca gerekli koordinasyonu sağlamış üze
rinde durmuş mudur, durmuşsa durum hangi safha
dadır? 

5. — Alan eksiksiz ve kesin olarak işletmeye ne 
zaman ve hangi tarihte açılacaktır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 28 . 5 . 1975 

Hava Ulaştırması Genel 
Müdürlüğü 

Hugm : 10.02/EP-1285-7436 
Konu : Gaziantep Mil
letvekili Mustafa Gü
neş'in yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Millet Meclisi Başkanlığı 28 . 4 . 1975 

gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7/513-2275/19378 sayılı yazı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Güneş'in, 
Gaziantep Havaalanına ilişkin yazılı soru önergesi 
dolayısıyle hazırlanan cevap notunda (2) nüsha 
ilişikte sunulmuştur, 

ilgi yazılarına cevaben arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

Gaziantep Havaalanı inşaatı hakkında not : 
Gaziantep Havaalanının THY uçaklarına açıla

bilmesi için gerek pist ve gerekse seyrüsefer yardım
cı cihazları ile yer hizmetleri bakımından yapılması 
gerekli bulunan işlerin nelerden ibaret olduğu ve ala
nın uçuşlara ne zaman açılabileceği hususu tetkik 
edilmiş ve sonuç aşağıda özetlenmiştir. 

a) Pist, genel olarak tamamlanmıştır. Pist ke
narlarındaki banketlerin imlaları yapılmış fakat as
falt kaplanmamış durumdadır. 

Aprona giden taksi yolunun yanlardaki iki şerit 
halindeki betonları henüz dökülmemiş apron ise ta-
mamiyle bitirilmiştir. Pist ve taksi yolu ile ilgili ola
rak yukarıda belirtilen bitmemiş işler normal süresi 
çerisinde en geç 1975 Haziran ayı içerisinde tamam
lanacaktır. 

b) Terminal binasının kaba inşaatı bitmiş, ça
tısı kapatılmış olup normal süresi olan 1975 Ağustos 
ayı içinde bitirilecektir. 
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c) Enerji temini ile VOR binasının tamamlan
ması istenilen zamanda bitirilecek. 

d) Emercensi gruplar getirilmiş olup kuvvet 
santrali binası normal süresi olan 1975 yılı içinde 
tamamlanacağı öğrenilmiştir. 

e) Meydan ışıklandırması için gerekli ithal mal
zemesinin ihalesi yapılmış, fakat tesis ile ilgili ihale
nin henüz yapılmadığı tespit edilmiştir. 

f) Kontrol kulesi ile Meteoroloji tesislerine, 
1975 yılı sonunda tamamlanacak şekilde öncelik ta
nındığı öğrenilmiştir. 

g) VOR/DME meteoroloji cihazları için gerekli 
işlemler tamamlanmış olup, cihazların gelmek üze
re olduğu öğrenilmiştir. 

h) VASIS sistemi ikmalinin 1976 yılının sonun
da biraz gecikme ile, imkân dahilinde olacağı öğre
nilmiştir. 

i) Yangın ve kurtarma hizmetleri için gerekli 
araç ve gereçler 1975 yılı içerisinde, meydan trafiğe 
açılmasından önce, temin edilebileceği anlaşılmıştır. 

j) Meydan açılmadan önce, gerek THY ve ge
rekse DHMİ Genel Müdürlüklerinin, yeterli perso
neli temin edebilecekleri öğrenilmiştir. 

k) Elektronik teçhizat (Kule muhabere sistemi 
ve cihazları) için hazırlanan mukavele Maliye Ba
kanlığına vizeye gönderildiği ve sistemin 1976 yılı 
sonunda bitecek şekilde planlandığı öğrenilmiştir. 

Netice : 
1975 yılında pist, apron, terminal binası ve kon

trol kulesi gibi tesislerin normal süreleri içerisinde 
bitirileceği düşünülürse ve yine Î975 yılı içerisinde 
gelecek olan seyrüsefer cihazları da monte edilirse, 
muhabere cihazlarının ithali 1976 yılma kalması ha
linde DHMİ tarafından yedek muhabere cihazları 
geçici olarak temin edilmesi şartıyle meydanın en er
ken 1976 yılı ilkbaharında trafiğe açılabilmesinin 
mümkün olabileceği anlaşılmaktadır. 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikûil İlçin'in, Irak 
Hava Kuvvetlerince yanlışlıkla bombalanan Yüksek
ova'daki hasarın tespitine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/547) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 6 . 5 . 1975 

Hakkâri Milletvekili 
Mikâil İlcin 

13 Temmuz 1974 tarihinde Irak'taki çatışmalar 
esnasında mezkûr Hükümetin Hava Kuvvetlerine 
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mensup uçaklar tarafından yanlışlıkla bombalanan 
Yüksekova ilçemizin Pirinçeken köyündeki vatan
daşlarımıza ait 150 - 200 civarında küçük baş hay
van telef olmuş ilkokul binası, bazı köy evleri büyük 
miktarda meyve bahçeleriyle pirinç tarlaları hasar 
görmüş bu meyanda köy halkından Cebrail Acı 
adındaki vatandaşımız da ağır surette yaralanmış 
idi. 

Maddî ve manevi yönden mutazarrır olmuş köy
lüler zamanında valiliğe ve kaymakamlığa başvur
muşlardır. Ancak bugüne kadar kendileriyle ilgilenil-
mediğinden dolayı sızlanmaktadırlar. 

1. — Vukubulan bombalama olayını müteakip 
vatandaşlarımızın başvurmaları üzerine mahallî Hü
kümetçe gerekli hasar tespitinin yapılıp yapılmadığı? 

2. :— Hasar tespiti yapılmış ise maddî ve manevî 
zararın miktarı nedir? 

3. — Tazminat konusunda Irak Hükümetiyle bu
güne kadar herhangi bir muhabere yapılmış mıdır? 

4. — Yapılmış ise hangi safhadadır? 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 28 . 5 . 1975 
Daire: Yab. Hd. îlt. Göç. Vat. Pas. 
Şube: Hd. İlt. Göç. A. 71219-120 

Konu : Pirinçeken Kö
yüne düşen bomba. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 8 . 5 . 1975 gün 

ve Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 7/547-2360/19794 
sayılı yazısı. 

Hakkâri Milletvekili Sayın Mikâil ilcin tarafın
dan cevaplandırılması istenilen, Irak Hava Kuvvetle
rinin yanlışlıkla bombaladığı Yüksekova ilçesi Pirin
çeken köyündeki hasarın tespitine müteallik 6 Ma
yıs 1975 tarihli yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. — Bombardımanın meydana getirdiği maddî 
ve manevî hasarın tespiti yapılmıştır. 

2. — Yapılan tespite göre; köy ilkokulu, dört ev 
ve mahsul ile hafif yaralanan bir vatandaşımız için 
cem'an 263 500 TL. lık maddî ve manevî zarar mey
dana geldiği anlaşılmıştır. 

3. — Meydana gelen maddî ve manevî zararın 
tespiti, kış şartları ve yol durumu bakımından ancak 
yeni sonuçlandırılabilmiştir. 

Bununla beraber olayı müteakip Dışişleri Bakan
lığımızca Irak Hükümeti nezdinde gerekli teşebbüs
ler yapılmış ve buna paralel girişimlerde bulunulma
sı için Bağdat Büyükelçiliğimize de talimat verilmiş
tir. 

4. — Bugün için sonuçlanmış olan zararın tespi
tine göre gerekli tazminat miktarı Dışişleri Bakanlı
ğı kanalı ile Irak Hükümetine bildirilecek ve tahsisi 
sağlanacaktır. 

Arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

»G<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

82 NCÎ BİRLEŞİM 

29 . 5 . 1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 

Grupu Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Selçuk 
Erverdi ve istanbul Milletvekili Necdet Uğur ile 
59 arkadaşının, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhattin Kılıç hakkında, uyguladığı petrol politikası 
ile Devleti zarara uğrattığı iddiasıyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (11/2). 

3 
SEÇÎM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 , 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ^ 

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın ilân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) > 

2< — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî, yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye

ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana» 
yas&'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/ 3) 

4. — istanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları-* 
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu« 
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey« 
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit- etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü«! 
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu« 
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana-* 
yasamn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının. Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci» 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an« 
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted« 
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci ^Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya-! 
nnca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner^ 
gesi (10/19) 
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9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka

daşının, içel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümerve 13 
arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25). 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Dev-* 
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6*8) (*) 

4. - İstanbul Milletvekili Doğan öztunçvun, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz* 
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldaulTnın, Or* 
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımı 
asından sözlü soro önergesi. (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardia Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so-f 
ru önergesi (6/33), 

12. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, MlT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34), 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35), 

14. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41),, 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16.: — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın-* 
dan sözlü soru önergesi (6/43)* 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmistiri 
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18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 

ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19.: — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

20. — Ağn Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

21. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/54) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldmm'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/60) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

32. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/6$), 

33. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki br- müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

34* — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba* 
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ^ 
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öneri 
gesi (6/74) 

36.: — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta* 
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

38. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

39. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci ydı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü- sora 
önergesi (6/78) 

40. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

41 < — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

42. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

43. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

44. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

45. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru. önergesi (6/84) 

46. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/85) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev« 
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro-



larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

48, — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

49, — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

50, — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

51, — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

52, — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

53.j — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değerin, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve îmar ve tskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

54̂  — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

56.: — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

57, — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

58. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez ilkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

60, — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

6li — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz-* 
lü soru önergesi (6/104) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

63. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

64. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

67. — Burdur Milletvekili Faik KırbaşITnın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

70. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

71. — Kahraman Maraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili şuurları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

72. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giıen milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

73. — İstanbul Milletvekili Hüseyin özdemir'in, 
Tunceli öğretmen Okulunda n a d a n a gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

74. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndaa 
sözlü soru Önergesi (6/122) 



75 — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 1 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

76. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

77. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

78. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanını hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

79. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, H 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

80. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırdan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (i/128) 

81. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine I 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

82. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
baza mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

85. — Bolu MületvekiU Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

86. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakamlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İğleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

87. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

88. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
analara ilişkin Başbakandan sözlü toru önergesi 
(6/136) 

89. — İçel Milletvekili Nazmı Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği üe 
ilgili basında yer alan haberlere iüfkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sera önergesi (6/148) (*) 

90. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dişilleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk-Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

92. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

94. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Gökhash Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

95. — İçel Milletveküi Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna Mis
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

96. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş* 
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

97. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanından söztü soru 
önergesi (6/114) 

98. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına Şişkin Çalışma Bakanından sözlü SOMI önerge
si (6/155) 

99. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına Şişkin Ulaştırma Bakanın-: 
dan söriü sora önergesi. (6/171) (•) 

100. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek araacıyte ku< 
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu-! 
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz* 
lü soru önergesi (6/157) 



101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

103. -— Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

104. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

105. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

106. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

107. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

108. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

109. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

110. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi 
(6/172) 

111. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

112. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

113. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan"ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 
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I 114. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
I Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş-
I kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

115. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
I enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
I Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 

(6/181) (*) 
116. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

117. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

118. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 

I soru önergesi. (6/187) (*) 
119. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 

İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman-
I larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

(6/190) (*) 
120. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs

tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin sözlü soru 
önergesi. ((6/194) (*) 

121. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

122. — Urfa Milletvekili Abdükadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

I 123. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

I 124. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çöşit-
{ li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 
125. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yük

sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

126. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan-

I masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

127. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 

I önergesi (6/189) 



128. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

129. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 

Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ye 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

2. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 3 1 . 8 195d gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'in, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 . 8 .1956 gün ve 6831 saydı Or
man Kanununun 20. 611973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2»/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6,1974) 
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3. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 

nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka-ı 
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlu 
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

4. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 saydı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik» 
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis< 
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 7 .1974) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi haki 
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 , 7 , 1974) 

6. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul*. 
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti* 
fümesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 , 1974) 

7. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonlan rapor-ı 
lan (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

8. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö-
Qüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sat 
turnası Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S, Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 . 11 s 1974) 

9. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 nci 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler. hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 



raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 467). (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1975) 

10. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa

yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/389) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 . 1975) \ 



Toplantı : ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 24 e | nciek 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı 
Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; Kocaeli Mil
letvekili Sedat Akay'ın, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 saydı 
Kanunla değiştirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fık
ralarının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanununun 
20 . 6 . 1973 gün ve 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20 . 6 . 1973 tarihli ve 1744 saydı Kanunla eklenen ek 3 ncü madde 
(A) fıkrası (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 /55, 65, 79, 111, 112; C. Senatosu : 

2 /112) 

<Not : C. itaaltosu'İS. Sa^aJsı : 354) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12 . 6 . 1974 
Sayı : 2028 - 2/73 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 12 . 4 . 1974 gün ve 74 sayılı yasınız : • . . 
6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü ve ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici 

madde ekelenmesine dair kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulu'nun 11 . 6 . 1974 tarihli 66 nci Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul 
edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

(Not : Bu teklif, Genel Kurul'un 4,6,11.6. 1974 tarihli 64, 65 ve 66 nci Birle§imlerinde görüşül
müştür. 

Değiştirilen maddeler : 
Başlık. 
MADDE 1. (Açık oy) 
GEÇİCİ MADDE (Metinden çıkarıldı.) 



Bütçe Plan Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/55 C. S. 2/73 

Karar No. : 12 

20 . 6 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6831 Sayıh Orman Kanununun 34 ncü ve ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen metni Komisyonu
muzda Orman Bakanı ve diğer hükümet temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi görüşül
dü : 

C. Senatosunca kanun başlığında 1 nci madde ile değiştirilmesi öngörülen 34 ncü maddenin 
1 ııci fıkrasında, (B) fıkrasının 2 nci pragrafmda yapılan değişiklikler ile yeniden ilâve edilen (C) 
fıkrası ve geçici maddenin metinden çıkarılması komisyonumuzca benimsenmeyerek Millet Mecli
since kabul edilen metnin kabulüne karar verilmiştir. 

ıGenel Kurulun tasviplerine arız .edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bagikan 
iSfiıvaıs 

A. Durakoğlu 

Artvin 
T. Alfunkaya 

Çanakkale 
0. 0. Çaneri 

Eılâzığ 
H. Buz 

Gdre&uıı 
0. Yılmaz 

•tamir 
C. Karagözoğlu 

Kayseri 
C. Cebeci 

Malatya 
H. Gtffeçe 

İmzada bulunıannadı 

Sözcü 
Adiiyamam 
A. Unsal 

Aydın 
M. §. Koç 

DeniMii 
/ / . Oral 

Erzurum 
Söz haMom mahfuzdur 

B. Dam§man 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

* 

İzmir 
A. K. önfder 

İmzada ibukunlamadı 

Kayseri 
Muhalifim 

H. NaMboğlu 

Mamüısa 
Söz hakikim mahfuzdur 

H. Okçu 

Kâtiitp 
Eıskiöelhir 

A. A. Koksal 

(Bolu 
K. Demıir 

İmzada bulmnamıadı 

Edirne 
İ. Entem 

İmzadaı bultoatmadı 

Gaziantep 
Y, Özttiürlcmen 

İmzada buflunıamıadı 

İzmir 
Söz halâkıım mahfuzdur 

Y. Ergenekon 

Kars 
K. Okyay 

Kütahya 
Söz hakkımı mahfuzdur 

A. M. Abkım 

Tdkat 
H. Abbas 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 24'e 1 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

6831 sayılı Orman Kanununun 
31 ncü w e ek 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bir geçici 
madde 'eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı 
Onman (Kanununun 1744 sayılı 
(Kamumla değiştirilen 34 ncü 
ımaddeisi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 34. — Sınırlan için
de Devlet ormanı bulunan köy 
iye ıkasalba halkının vahidi fi
yat usulü ile : 

<A) (Kesip istif yenlerine 
taşıdıkları, kerestelik tomruk
ların 10 (on) metreküibü geç
memek üzere % 25 (Yüzde 
yirmi beş) ine rastlayan (kesme 
ve taşıma istihkak tutarları 
ı% 30 (Yüzde otuz) faKİasmylie. 

B) Kesip, satış istif yerle
rine taşıdıkları, kerestelik tom
rukların 10 (ton) meltreteüibü 
igeçmemıek üzere % 25 (Yüzıde 
yirmi beş) ine kadarı için, iıl-
ıgili orman işletmesinin satış 
istif yerlerinin, kerestelik tom
ruklara ait 1 yıl önceki genel 
ortalama maliyet bedeli ile yi
ne 1 yıl öneıeki artırmalı satış
lar genel ortallaması araSında-
Iki fark, orman idaresince yılı 
hesabından nakten, 

İstihkak sahiplerine ödenir. 
İSınırları içinde Devlet or-

ımanı bulunan (köyler halikının 
çoğunluğu tarafından kurulan, 
orman köylerini kalkındırma, 
taoperatiıflerinice kesilârp, satış 
isjtif yerlerine taşınan kerestıe-
ılilk tomrukların % 25 (Yüzde 
yirmi beş) ine kadarı, istedik
leri takdirde bu kjoıaperatitflere, 
satış istif yerlerinde mialiyıet 

CUMHURİYET SENATOSU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6831 sayılı Orman Kanununun 
20 . 6 . 1973 tarih ve 1741 sayılı 
Kanunla değişik 31 ncü maddesi 
ile ,Ek <3 ncü maddesinin değiş

tirilmesine dadr (kanun teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı 
Onman Kanununun 1744 sayılı 
Kanunla değiştirilen 34 ncü 
•maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 34. — Sınırları için
de Devlet onmanı bulunan köy 
ive kasaba balkının veya o böl-
ıgedeki orman köylerini kaflkın-
ıdırma kooperatiflerimin, tahsis
li olsun olmasın, vahidi fiyat 
nlsuliü ile : 

A) (Kesip istif yerlerine-
taşıdıkları, kerestelik tomruk
ların 10 (on) metreküilbü <geıç-
tmem'ek üzere % 25 (Yüzıde 
yirmi (beş) ine raslayaaı kesmıe 
ve taşıma istihkaik tutarları 
% 30 (Yüzıde otuz) faızlasiyle, 

IB) (Kesip, saltış istif yerle
rine taşıdıkları, kerestelik tom
rukların 10 (on) metrekübü 
ıgeçmemek üzere % 25 (Yüzde-
yirmi beş) ine kadarı için, il-
Igili orman işletmesinin satış is
tif yerlerinin, kerestelSık tom
ruklara ait 1 yıl önceki genel1 

ortalama maliyet bedeli ile yi
ne 1 yıl öcelki artırmalı satıc
ılar gene! ortalaması arasmda-
;ki fark, orman idaresince yılı 
hesabından nakten, 

İsjbihfcak salhiıplerine ödenir. 
C) Ayrıca; vahidi fiyatt 

usulü ile kesip satış istif yer
lerime taşıdıkları odun ve feö-
mıür ile ziraat alet ve araiba 
imalinde ve çeşitli el saınatla-
rrada ve meyve, sebze ambalaj-
«ılığımda kullanılabilen sanayii 
.odunlarının % 100 (Yüzde 

(Millet Meclisi '(S. Sayısı : 24'e 1 nci ek) 
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MiHet Meclfetoin 
Ikabul fefttîgi'i rnuetin 

'bedeliyle antırmalsıız olarak sa--
Itilajbdlftr. 

ıBirinei fıkrada yaszılı köy 
ive kasaba .halikının vahidi fi
yat usulü ile kesip, satış istif 
yerine taşıdıkları oldun ile ara
ba imalinde ve Qıe§i£li el sanat
larında ve meyve, sebze amba-
lajcılığında, kullanılabilen sa
nayi- odunlarının, idarece ta
yin edilecelk müddet içinde, is
tedikleri takdirde orman köy-
lülerdıııii kalkındırma feoopera-
tilfleriııo öncelikle, maliyet fb-e-
ıdellleri ile, artırmaısız olarak 
!'% lOO'ıüne kadarı verilebilir. 

iSınırliarı içinde Devlete ait 
istihsal onmanı bulunan köy ve 
kazalarda kurulacak, orman 
'köylerini kalkındırma koope
ratifleri ve 'birliklerine ait ken-
ıdi çalışıma bölgelerinde, kura-
>cakları miillî planda özellikleri 
(belirtilmiş, halmjmadde olarak 
münhasıran -oldun hamımaddeısi 
tüketen sınaî tesislere taleıbet-
ıtikleri takdirde ihtiyaçları ma
liyet (bedeli üzerinden satış is-
itiif yerinden artırmaıSiz olarak 
löneeıiiikle karşılanır. 

ıGEÇİCİ MADDE — Sınır
ları içinde Devlet ormanı bulu
nan köy ve kasaba halkına, bu 
ikanunun 34 ncü maddesinin 
üjçtüneiü fıkrasında adı geçen 
köy kaJlkm'ma kooperatifleri 
ıkurulu'neaya kadar iki yıl siüre 
ile bu fılkra gereğince orman 
'emvali verilmeye devam edi
lir. 

Cumhuriyet Senatosunun 
Ikabul ettiği! mjeıtlin 

yüz) üne kadarı idarece tayin 
edilecek müddelt içinde istedik
leri takdirde kendilerine mali
yet Ib edeleri ile artırımaisız ola
rak verilebilir. 

ISınııiarı içinde Devlet or
manı {bulunan köyler halkının 
çoğunluğu tarafından kurulan, 
orman köylerini kalkındırma 
kooperatiflerince kesilip, satış 
istif yerlerine taşınan kereste
lik tomrukların % 25 (Yüzde 
yirmi beş) ine, sair orman mal
larının yüzde yüzüne kadarı, 
istedikleri takdirde hu koope
ratiflere satış istif yerlerinden 
maliyet bedeli ile artırmasıız 
olarak satılabilir. 

[Bölgenin ihtiyacı bulunan 
ıziraat aletlerinin köylülerce 
imal edilemeyeceği anlaşılan 
yerlerde ve zamanlarda bu gi
bi aletleri taslak halinde or
man idaresi imal edebilir. 

Millet Meclis! KS, -Sayısı : 24'e 1 nci ek) 
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BÜTÇE PLAN KOMİS YONUNTM TAVSİYELERİ 

6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü ve ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici madde 
eklenmesine dair Kanun teklifi 

Kanun başlığındaki değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 1. — Benimsenmemiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. —• Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Oeçici maddenin çıkarılması benimsenmemiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi ı (S. Sayısı : 24'e 1 nci ek) 





Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 2 5 . 6 . 1973 gün ve 1757 
Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 212 ncî maddesinde 
değişildik yapılması hakkında Kanun teklifi ve İçişleri, Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan Komisyonları raporları (2/101) 

Mrltet Meclisi Başkanlığına 

3.2.1974 

Konu : Toprak ve Tarım Reformu 
Kamaranda* bir değişiklik yapılması 
halkkmıda karnın teklifi. 

25 . 6 .1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci maddesinde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi Üki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

İçtüzük hükümleri uyarınca, gereğini müsaadelerttadae saygılarımla arz öderimi. 
Kütahya Milletvekili' 

İlhan Ersıoy 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere, 25.6.1973 gününde kabul olunmuş bulunan 1757 sayılı Kamın; toprak ve ta
rım reformunu toprak mülkiyet dağılımınım, tasarruf ve işletme şeklinin ve işletmelerle ilgili yapı
lım verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak düzenlenımıesi şeklinde tarif etmiştir. Ka
nunun amacı da, 

Toprağın verimli bir şekilde işletilmesini, tarımsal üretiSmin sürekli olarak artırılmasını, değer-
lmdirilmesini, pazar'lanmasını ve ulusal kalkınmayı hızlandıracak tarımsal yapının kurulmasını, 

Topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerinin yeter 'gelirli tarımsal aile işletmeleri haline getiril
meleri için topraHandırılmalarını, donatılmalarını, ıdesteMemmelerini ve örgütlenmelerini, 

Toprak ve tarım reformu hedeflerinin (gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacı ile Toprak ve 
Tarım Reformu kooperatifleri kurulmasını, 
Tarranıda kiracılık ve ortakçılığın belli bir düzene sokulmasını, 

Ekonomik bir üretime imkân vermeyecek şefoiftde parçalanmış arazinin birleştirilmesi ve gerek
tiğimde genişletilmesi suretiyle toplulaştırılmasını ve tarımsal mülklerin çiftçi ailelerinin geçmini 
sağlayama ve aile işgücünü değerlenıdirmeye yetmeyecek derecede parçalanmasını ve küçülmesini 
önlemeyi1, 

örnek köyler kurmayı, mevcut köylere eklemeler yapmayı, 

Tarımda toprak ve su kaynaMarınm teknik ve ekonomik gereklere göre kullanılması, korun
ması, ıslahı, geliştirilmesi ve veıriınüffiğlindaı sürdürülmesini sağlamak olarak özetlenmiştir. 

Böyle bir kanunla toprak ve tarım hakkında bazı hüküm ve yenilikler getirirken, ülkemizde 
idiğer sektörlerdeki, gelişmeleri', özelikle sanayi sektöründeki hamleleri, yerleşme ve şehir-

84 
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leşine hizmetlerini aksatmak, gecekondular ve hele derhal ele alınıp, çok kıısa zamanda sonuçlandı
rılması beklenen tabiî afertlenle ilgili çalışmaların, gereksiz formaliteler yüzünden, zamanında biti
rilmesini önleyecek bir duruım ımeydana getirmek hatalı bir davranış olacaktır. 

Beldelerimiz, elbette normal nüfus artışlarına, değişen ve gelişen şart ve imkânlara paralel ola
rak bir gelişime göıs'terecelk ve her sektör bu gelişme grafiği içerisinde kenidiisine isabet elden değeri 
alacaktır. 

Belde (yani belediye) hudutları içindeki alanlarla mücavir sahaların tarım kesimindeki ihti
yaçlar için değil, şehirsel gelişmelerin ve yerleşmenin âdaplarına göre değerlendiriilmıesi' daha yerin
de olacaktır., 

Bu itibarla, toprak ve tarım reforimu bölgesi olarak tespit edilen yerler dışında, özel kanun
ları ve planlamaya dayanılarak yapılacak olan şehirleşme, sanayileşme, çeşiitli şekillerde yerleşme 
hareketleri ile gecekondu âfet uygulamalarını yeni bazı formalitelerle gecilktiilrmıek, olayların alın
ması gereken tedbirlerden önce geflişımıesi ve dolayısıyle alınacak tedbirlerin daha da gürleşmesi 
sonucunu doğuracaktır. Nitekim son aylardaki çok sayıda örnekler, bu alksalklıMları açıikça gösteren 
ulygulamalar olarak kabarak bir yekûn tutmaya başlamıştır. İşte, bu kanun teklifim, bunları önle
mek ve 1757 sayılı Kanunun amaç ve esprisini zedelemeksizin uygulamaya daha İsabetli bir yön1 

vermek için hazırlanmış boılumimaiktadır. 

Maddelerin gerekçesi 

Teklifin 1 nci madldesilyle 1757 sayılı Kanunun yukarıda açıikça belirtilen aiksafklılkları doğuran 
212 nci maddesinin ikinci fıkrasına bir ibare eklenmesi öngörülmektedir. 

Bu madde, kanun teklifinin esasını teşkil ettiği cihetle, teklifin tümünün gerekçesi aslında bu 
miaddenin gerekçesidir. 

Diğer iki madde ise, kanun tekniğinin gerektirdiği yürürlük maddeleridir. 

içişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 18 . 6 .1974 

Esas No: 2/101 
Karar No; 12 

Yüksek Başkanlığa 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 25 . 6 .1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununun 212 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, (teklif <salıibi ve ilgi
li Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan öden müzakereler neticesinde, gerekçede de etraflıca belirtilmiş olduğu 
veçhile, Toprak ve Tarım Reformu bölgesi dışında bulunan, belde hudutları içindeki alanlarla., mü
cavir sahaların tarım kesimindeki ihtiyaçlar haricindeki yerlerde, özel kanunlarına müstenit ve plan-' 
lamaya uygun olarak tespit ©dilen bölgelerde geliştirilecek şehirleşme, sanayileşme ve benzeri yerleş
me hareketlerinin, tatbikattaki bazı formaliteler sebebiyle geç yürütüldüğü, bu gecikmeyi önlemek 
ve bahis konusu muamelenin günün şartlarına uygun bir tarzda gelişmesini temin 'etmek maksadına 
matuf olarak (hazırlanmış bulunan kanun teklifi, prensip itibariyle Komisyonunrazca da uygun 
mütalaa edilerek maddelerin müzakeresine geçildi. 
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Tatbikatta muhtemel güçlükleri önlemek ve metne sarahat vermek müiâhazasıyle 1 nei madde 'ile 

değiştirilen fıkranın şümulü 'genişletilmek suretiyle taıdilen, yürürlük ve yürütme maddeleri olan 3 
ve 4 ncü maddeler ise teklif metninde olduğu gilbibırakılmış ve yapılan Ibu değişiklikle kanun teklifi 
çoğunlukla kalbul edilmiştir. 

Belediyelerin (büyük ölçüde aksayan imar faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, teklifin öncelikle 
görüşülüp kanunlaşması temenniye şayan görülmüştür. 

Havalesi gereğince Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna tevdi ibuyurulmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Başkan vekili Sözcü Kâtip 
İçel Mardin Konya İzmir 

Hikmet Baloğkı Nurettin Yümaz Şener Battal Remzi Özen 

Adana Afyon Karahisar Ağrı Ankara 
Ahmet Topaloğlu Şükrü Yüzbaşıçğlu Kerem Şahin Hüsamettin Akmumcu 

Çorum Eskişehir Oiresun 
Etem Eken Niyazi Ünal Hasan Vamık Tekin 

İçel İstanbul Kastamonu 
İbrahim Göktepe M. Kâzım Özeke Hilmi Öztürk 

Kütahya Malatya Mardin 
Mehmet Ersoy Ahmet Karamlan S ey fi Güneştan 

'Sivas Yozgat 
İhsan Karaçam Muhalefet şerhim ve köy 

kdimesinin eklenmesi şartıyle. 
ıSöz hakkım anaihfuızdur. 

Mustafa Asri Ün sür 

Muhalefet Şerhi 

1757 sayılı Kanunun 212 nei maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesinde; aşağıdaki esbabı mu-
cibede yazılı hususlardan dolayı mezkûr fıkranın aşağıdaki yazılı olduğu şekilde düzenlenmesi gere
kir idi: 

«Belediye sınırları içinde veya 6785 sayılı İmar Kanununun 47 nei maddesine göre kabul edilen 
mücavir sahalarda bulunupta, İmar ve İskân Bakanlığınca gecekondu veya tabiî âfetlerle ilgili ka
nunların uygulanması için ayrılan alanlar veya İmar planlarında belirli bir amaca ayrılması uy
gun görülen yerler ile köylerde mesken yapmak maksadıyle 300 m2'den az, 100 m2'den büyük ol
mayan parçalara ayrılmak ve tapuda vasfı arsa olarak değiştirilmek şartıyle halihazır haritası ya
pılmış olan tarla, bağ, bahçe ve benzeri araziler hakkında ayrıca bu fıkra gereğince izin veya karar 
alınmasına lüzum yoktur.» 

Şeklinde olması icabeder. 
Esbabı mucibe : 1757 sayılı Kanunun 212 nei maddesinin 2 nei fıkrası, Türkiye sınırları içeri

sinde, 3*5 000 civarındaki köyde ev, ahır, samanlık yapmak, yeni evlendirdiği kızma veya oğluna bir 
ev yerini tarlasından ayırıp müstakil tapusunu vermek veya tarla, bağ, bahçe iken arazi kıymetinin 

Hakkâri 
Mikâil îlçin 

Konya 
İsmet Büyükyaylacı 

Niğde 
Mehmet Bıyık 
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artması dolayısıyle arsa haline dönüşmesi icabeden bir araziyi parselleyip ev yeri olarak satmak su
retiyle oradan temin edeceği para ile kendisine yeni iş ve ticarî imkânlar arayacak Türk köylüsü 
ve çiftçisinin yukarıdaki imkânları hukuken ortadan kaldırılmıştır. 

Maddenin bu şekilde tedvini Anayasanın vatandaşa tanıdığı ev yapmak için arsa temin etmek 
(mülkiyet) hakkını Bakanlar Kurulu kararına bağlamaktadır. Bir köylünün tarlasını muntazaman 
ve fennin icaplarına göre yaptıracağı halihazır haritaya müstenit parselasj^on planı ile tapuya arsa 
olarak tescil ettirmesi ve bunu mesken yeri olarak satması en tabiî hakkıdır ve hiçbir zaman Toprak 
ve Tarım Reformunu engellemez ve arazi kaçırmaya örnek gösterilemez. 

Tarla iken tapuda düşük bir vergi kıymeti olan arazi, arsa olunca değeri artacak ve Hazine cins 
değişikliğinden, tarla vergisi yerine arsa vergisi alınacak, alım satımında da, arsa üzerinden tapu 
harcı alınacaktır. 

Köylerde Hükümet tarafından İmar planı yapılması veya uygulaması görevi hiçbir idare tara
fından görev olarak alınmamıştır. 

Ancak, gayrimenkullerin sicillerini tutan Tapu Sicil Muhafızlıkları dfraz ve tevhit işlemlerini 
kadastro gören yerlerde yapmakta idi. 1757 sayılı Kanunun 212 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile bu 
yetkiyi de kaldırdı. Türkiye'de bu yasadan sonra arsa olarak kullanılacak arazilerin ifraz işleri de 
durmuştur. j 

Yukarıdaki endişelerimi belirten, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının, 21 . 3 . 1974 gün 
ve 1534/906 sayılı; Tapu ve Kadastro Gn. Md.nün 11 . 4 . 1974 gün ve 4 - 1 - 11 - 60J/1877 sayılı 
yazı fotokopisi ekte takdim kılınmıştır. 

Bu husustaki değişiklik teklifim hakkındaki fikirlerimi Yüce Mecliste de savunmak için, bu mad
denin (fıkranın) kabul edilen şekline muhalifim. Ve söz hakkımı mahfuz tutuyorum. 

Saygılarımla. 
Yozgat Mdlletveküi 
Mustafa Asri Ünsür 

(Tapu ve Kadasro Mühendisi) 

T. C. 
Saymanlık 21 Mart 1974 

Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığına , 

Sayı : TEFEM/Ar. iş. 1534/906 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 

İlgi : 1. 30 .1 .1974 gün ve 4 - 1 -11 - 60/324 sayılı yazınız. 
2. 13 . 2 .1974 gün ve TTRE 
3. 25 . 2 .1974 gün ve 4 - 1 -11 - 60/808 sayılı yazınız. 

1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun yürürlüğe girmesinden önce 6785 sayılı Ka
nundaki usule uygun olarak ilgili bakanlıkça tasdik edilmiş olan imar planları içinde kalan ve 
tasdik işleminden önce vasfı tarım arazisi olan arazilerin, belediyelerce parselasyonlarının yapıl
masının zorunlu olduğundan arsa vasfını, tasdik işlemi ile kazanmış olacakları mütalâa olunmak
tadır. 

Bilindiği üzere, 1757 sayılı Kanunun 212 nci maddesinin 2 nci fıkrası, tarım arazisinin madde
de belirtilen maksatlar için tarım dışı amaçlarda kullanılabilmesini; 

1. Zorunlu hallerde; 
2. İlgili bakanlığın başvurmasına; 
3. Müsteşarlığımızın olumlu görüşüne dayanmış bulunmaktadır, 
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Toprak ve Tarım Beformu Kanununun yürürlüğe girmesinden önce böyle bir yükümlülük söz 
konusu olmadığı cihetle 13 . 2.1974 gün ve TTBE/Ar. tş. 471 sayılı mütalaamız 1757 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra tasdik edilmiş imar planı alanlarındaki tanm arazisi ile ilgili 
bulunmaktadır. 

Adı geçen kanımda ilgili bakanlık dışındaki özel kişilere başvurma hakkı tanınmadığına göre 
imar. planları dışında kalan belediye hudutları içindeki arazi ile köylerdeki arazilere 1757 sayılı 
Kanunun 212 nei maddesinin uygulanmasının söz konusu olamayacağı bu araziler hakkında 1617 
sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiği mütalaa olunmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
imza 

Müsteşar A. Saim Kendir 

T. G. 
BaşbakamlıJc Ankara, 11 . 4 . 1974 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Tasarruf î§. D. B§k. : 4-1-11-69/1877 

Gfcmp Tapıl Sicüil Müdüirlüğıüne 

İzmir 

Konu : Tarım arazisinin ifrazı Hk. 

îlgi : 1. Seferihisar'da Huysal - Harita ve Emlâk Bürosu Gu'mihuriyeJt Caddesi No. : 13/2 
<adresini veren, A. Hamdi HuysıaPın 7 . 3 . 1974 günlü dilekçesi. 

2. 13 . 2 . 1974 gün ve 471 sayılı yazı. 
3. 12 . 3 . 1974 gün ve 1534/906 sayılı yazı. 

4. 20 . 7 . 1973 gün ve 4-1-1-7/1426 sayılı genelge. 
5. 22 . 8 . 1973 gün ve 4-1-1-7/1427 sayılı genelge. 
Dilekçi : İlgi (1) dilekçesiyle; 

Orupunuza bağlı Tapu Sicil Muhafız ve Memurluklarının; imar içi ve imar dışı ve köylerde 
bullunan gayrimenkullerin, ilgililerine e düzenletti riim özel parselasyon planı uyarınca talep edilen 
ifraz î emleiffioin yerine getirilmesi içiftı, 1757 sayılı Kanunun 212/2 nei maddesinin uygulanıp uy
gulanmayacağı yolunda mütereddit olduklarından bahisle, vatandaş işlerinin geciktirilmekte ol
duğu ileri sürülerek, talimat verilmesini ve yeknesaklığMi sağlanmasını istemektedir. 

Toprak ve Tanm Reformu bölgesi dışında kalan yerlerde tarım arazisinin, hangi şartlarla ve 
ne şekilde tarım dışı amaçlara tahsis edileceği hususu, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekil
de ilgi (5) genelgenin 26 nei sayfasında açıklanmıştır. 

Diğer taraftan, benzeri bir işlem sebebiyle, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından alı
nan, ilgi (2 ve 3) yazılarda; 1757 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce ve stonra 6785 sayılı Ka
nun uyarmoa düzenlenip İmar ve İskân Bakanlığımın tasdikinden geçmek suretiyle kesinleşmiş 
şehir ve kasaba imar planlarında iş veya konut yerine ayrılması ile fiilen ansa vasfını kazan
dığı halde, tapu sicilinde tarım arazisi (tarla, bağ, bahçe) niteliğinde kayıtlı olan gayrimenkul-
lerin, 1757 sayılı Kanunun kapsamında düşünülemeyeceği ve imar planları dışında kalan bele
di© hradutl&n içisdeiki arazi üe köylerdeki arazilere 1757 sayılı Kazramm 2Î2 nei maddesinin uy-
gnlamnasuıın sos konusu olamayacağı ve bu araziler hakkımla 1617 sayılı Kammam hükümlerinin 
uyagriaraması gerektiği, belir^toıektedir. 
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Bu medenlle; 7269, 6785 ve 775 sayılı kanunlar uyarınca düzenlenen tasdikli imar planı ile 
1306 sayılı Kanun dairesinde düzenlenen yerleşim projeleri içindeki tüzel ve özel kişilere ait 
(tarım arazisi niteliğindeki tüm gayrimenkullerim vasıfları arsa olarak değiştirilmek suretiyle if
razında mahzurlu oilmıadığı yolunda belediye -encümenince 6785 sayılı Kanunun 39 ve 47 nci mad
deleri uyarınca karar verildiği takdirde, bu karar uyarınca talep olunan ifraz ve vasıf deği
şikliğine ilişkin tescil işlemi yenine getirilmeli ve 1617 saydı Kanunun 7 nci maddesinin öngör
düğü, geçersizlik şerhi verilmemelidir. 

Tasdikli imar planı dışında ve köylerdeki bu tür araziler için talep olunan ifraz işlemleri, bi
çim ve kapsamı itibariyle bir semt, mahalle veya köy kurulmasına yönelik ise 5442 sayılı İl İda
mesi Kanununun 2/C nci maddesi uyarınca valiliğin iznimin aranması; eğer bu tür taleple ilgili 
tarım arazisi, deniz, göl veya ırmak 'kenarında ise 6785 sayıılı İmar Kanununa 160i5 sayılı Kanunla ek
lenen ek 7 ve 8 nci maddelerin uygulanması zorunlu bulunmakla istemin yerine getirilip geti
rilmemesi yolunda il idare kurulundan karar alınmak üzere işlemli kâğıtların il imar müdürlü
ğüne 'iletilmesi ve idare kurulunca verilecek karara göre yerine getirilmeli veya reddedilmelidir. 

İşlemin yerine getirilmesi halinde, ilgi (4) genelgede de açıklandığı üzere, yüzölçümü (30) 
dönümden fazla olana 1617 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca geçersizlik şerhi verilmelidir. 

Bilgilerinizi ve bildiriş uyarımca işlem yapılmak için keyfiyetin Grupunuza bağlı Tapu Sicil 
Muhafız ve Memurluklarına ivedi duyurulmaisınm teminini rica (ederim. 

Genel Müdür 
Galip Esmer 

İmza 

İzmir Grupu Tapu Sicil 
Müdürlüğü İzmir" : !16 . 4 . 1974 
Sayı : 1265 

Seferihisar Tapu Sicil M. " • 'Vi 

Toprak ve Tarım Reformu uygulaması ille Mgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alı
nan 11 . 4 . 1974 tarih ve Tasarruf İş. D. Bşk.lığı 4-1-11-60/1877 sayılı emrin tasdikli bir su
reti aynen yukarıya çıkarılmıştır. 

Münderacatına göre hareket edilmesini rica ederim. 
İzmir Grup 'Tapu' JSicil Müdür V. 

'Süleyman Eser 

Bayındırlık, imar, Ulaştırma, vıe Turizm Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, 20 .6 . 1974 

Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
' Esas No. : 2/101 

Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi İçişleri Komisyonunda görüşülüp metne yapılan bir ilâve ile fcalbul edilmiş bulunan 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un 25 . 6 .1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ka
nununun 212 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, komisyonumuzca 
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20. 6.1974 günlü toplantıda ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulunduğu halde görüşülmüş ve İç
işleri Komisyonunca kabul olunan metin redaksiyon mahiyetinde bir virgül yerine (veya) kelimesi 
eklenmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

'Birçok belediyelerimizin imar planı, plan değişikliği ve uygulanması hizmetlerini geniş Ölçüde 
aksatmakta olan ve yerinde olmadığı görülen bu formalitenin kaldırılmasını öngören kanun teklifi
ni, müstaceliyetine binaen Plan Komisyonu ve Genel Kurulda da öncelikle görüşülüp kanunlaşması 
gerekli görülmüş ve bu husus komisyonumuzca oybirliği ile kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

miisyoıı Başkam 
Gümüşhane 
E. T imce r 

Artvin 
E. §. Erdem 

İzmir 
/. Taşh 

Muğla 
ti. Demir 

Sözcü 
Giresun 

/ / . V. Tekin 

Denizli 
R. Gençoğlu 

Kırşehir 
M. Erdemir 

Zoııg 
0. Gön 

ıildak 
ciloğlu 

Uye 
Adıyaman 

R. Yıldırım 

İstanbul 
M. E. Sungu) 

Kütahya 
j . Er soy 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyona 

Esas No. : 2/101 
Karar No. ::19 

Bütçe (Plan [Komisyonu raporu 

27 . 6 . 1974 

MülM (Mecüüsa Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyıırulan «Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un 25 . 6 . 1973 günlü 
ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 212 nei maddesinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanını -teklifi» İmar İskân Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulun
duğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

Bilindiği gibi, 25 . 6 . 1973 tarih ve 1757 sayılı yasa, Toprak ve Tarım alanında birçok yeni
likler getirmiştir. Toprak mülkiyeti dağıtımında işletme şeklinin ve verimlilik ilkesinin daima 
önplarıda tutulması, Sosyal adalet ilkelerine uygun bir şekilde düzenlemelerin yapılması hedef 
olarak seçilmiştir. 

Bu cümleden olarak ulusal kalkınmayı hızlandıracak tarımsal yapının kurulması, 
Topraksız çiftçi aillelerine toprak sağlanması, donatılmaları ve desteklenmeleri, 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin kurulması, 
Tarımda kiracılık ve ortakçılığın belirli düzene sokulması gibi önemli hedefler tespit edilirken 

önemli olan bir hususun eksik olduğu kanısı uyanmaktadır. 

Bu ise; Belde, yani Belediye hudutları içindeki alanlarla mücavir sahaların tarım kesimindeki 
ihtiyaçlar için değil, şehirsel gelişmelerin icaplarma göre değer'loudirilmeisi gereğidir. Gecekondu 
ve afet uygulamalarında da birçok müşküller tespit edilmektedir. 
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iSöz kfonu&u teklif, Toprak ve Tarım Refoımu (bölgesi alamk tespit edilen yerler dışında, özel 

kanunları ve planlamaya dayanılarak yakılacak şehirleşme sanayileşme hareketâ'eriınde ela^takîye-
ti sağlamayı amaçlamaktadır. 

Yukarıda izalha çaılıışılan gerekçeler doğrultusunda hazırlanan teklif Ebım%yonuımızica da olum
lu bulunarak maddelerin nıiüizakeresıine geçilmiştir. 

Teklifin 1, 2 ve 3 noü maddeleri aynen kaSbul edilmiştir. 

Ancak, am kamusu teklifin 1 maddeden ibaret >olmasL ve (bütün belediyelerimizin ve ilgili ba
kanlıkların hizmetlerini büyük ölçüde aksatan bir formaliteyi kaldırmayı öngörmesi nedeniyle 
öndelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Crienel Kumlun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

A. Dumkoğlu 

Ağrı 
C. Erhan 

Denizli 
H. Oral 

Ijmzalda bulunamadı 

Erzurum 
E. Danışman 

Gümüşhane 
Söz hakkım mahfuzdur 

T. Yücel 

İzmir 
Y. Ergenehon 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kütahya 
A. M. Ablum 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Artvin 
T. AUunhaya 

Edirne 
Söz hakkım mahfuzdur 

/. Ertem 

Gaziantep 
Y. Öztürhmen 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İzmir 
€ . KJaragözoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. NaMboğlu 

Malatya 
M. DeUkaya 

Tcfcat 
H. Abbas 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Çanakkale 
O.O. Çmeri 

Elâzığ 
H. Buz 

•Giresun 
0. Yılmaz 

İstanbul 
M. Tüzün 

İzmlir 
A. K. önder 

İmzada bulunamadı 

Konya 
Ö. Ölçmen 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
B. Taranoğlu 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ. İLHAN ERSOY' 
UN TEKLİFİ 

25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu Kanunun 212 nci maddesinde 

değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sa
yılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 212 
nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki ibare 
eklenmişitir. 

«Belediye sınırları içinde veya 6785 sayılı 
İmar Kanununun 47 nci maddesine göre kabul 
edilen mücavir sahalarda bulunup da, İmar ve 
iskân Bakanlığınca gecekondu veya tabiî afet
lerle illgilr kanunların uygulanması için ayrılan 
alanlar veya imar planlarında belirli bir amaca 
ayrılması uygun görülen yerler hakkında ayrıca 
Ibu fıkra gereğince izin veya karar alınmasına 
lüzum yoktur.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe igirer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu Kanunun 212 nci maddesinde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sa
yılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 2.1.2 
nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki ibare 
eklenmiştir. 

Belediye sınırları içinde veya 6785 sayılı 
İmar Kanunun 47 nci madesine göre kabul edi
len mücavir sahalarda 6785 sayılı Kanuna 
17 . 7 .1972 günlü ve 1605 sayılı Kanunla ekle
nen 8 nci ek maddede belirtilen yerlerde bulunup 
da, imar ve İskân Bakanlığınca gecekondu veya 
'tabiî afetlerle ilgili kanunların uygulanması için 
ayrılan alanlar veya imar planlarında belirli bir 
amaca ayrılması uygun görülen yerler hakkında 
ayrıca bu fıkra gereğince izin voya karar alınma
sına lüzum yoktur. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 noü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN DEÖlŞTlRlŞt 

25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu Kanunun 212 nci maddesinde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sa
yılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 212 
nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki ibare 
eklenmiştir. 

Belediye sınırları içinde veya 6785 sayılı 
İmar Kanunun 47 nci madesine göre kabul edi
len mücavir sahalarda veya 6785 sayılı Kanuna 
17 . 7 .1972 günlü ve 1605 sayılı Kanamla ekle
nen 8 nci ek maddede belirtilen yerlerde bulunup 
da, İmar ve İskân Bakanlığınca gecekondu veya 
tabiî afetlerle ilgili kanunların uygulanması için 
ayrılan alanlar veya imar planlarında belirli bir 
amaca ayrılması uygun görülen yerler hakkında 
ayrıca bu fıkra gereğince izin veya karar alınma
sına lüzum yoktur. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kafbul edilmiştir. 

MADDE 3. -
kabul ddilmiştir. 

Teklifin 3 noü maddesi aynen 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU DEĞİŞTİR! Şİ 

25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu Kanununun 212 nci maddesinde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kaboıl edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynan 
kabul edilmiştir. 

• * • * • 
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