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I. - GEÇEN Tl 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Kanada'da düzenlenecek Bilderberg Toplan

tılarına katılmak üzere 1 1 - 1 7 Mayıs 1983 tarihleri 
arasında Kanada'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı 
llter TÜRKMEN'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Ha
lûk BAYÜLKEN'in; 

İstifa eden Adalet Bakanı Rifat BAYAZIT'a, 
Devlet Bakanı tlhan ÖZTRAK'ın, Gümrük ve Tekel 
Bakanı Ali BOZER'e, Kültür ve Turizm Bakanı tl
han EVLIYAOĞLU'nun 13 Mayıs 1983 tarihinden ge
çerli olmak üzere; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

2. — 7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının maddeleri üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak, maddeleri ve tümü 
kabul edildi. 

3. — însan Kanı ve Kan Ürünleri Kanunu Ta
sarısının maddeleri ve tümü kabul edildi. 

4. — 25.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De

ll. - GELEN 

Tasarılar 
1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1982 Malî Yılı 

Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/697) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 17.5.1983) (D. M. Hesaplarını inceleme 
ve Sayıştay Komisyonuna : 18.5.1983) 

2. — 1.6.1981 Tarihli ve 2467 Sayılı Türk Kanunu 
Medenîsi ile İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komis
yon Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin 
Son Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasa
rısı. (1/697) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1983) (Ada
let Komisyonuna : 18.5.1983) 

3. — 19.2.1947 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletler
arası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilme
sine Dair Kanunun Değişik 2 nci Maddesinin Değişti-

LNAK ÖZETİ 

ğişik 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısının öncelikle görüşülmesi onaylanarak; 
maddeleri ve tümü kabul edildi. 

5. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hat
tının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv
desi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro-
kolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kont
rol, Bakım, Onarım, îhya veya Değiştirilmesi Hak-

j kında Protokol» ve Eklerinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının maddeleri 

I ve tümü kabul edilerek, 23 Mayıs 1983 Pazartesi gün
kü birleşimde açık oya sunulacağı bildirildi. 

| 18 Mayıs 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te top-
| lanmak üzere Birleşime saat 17.50'de son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALPAT A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

KÂĞITLAR 

i rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/699) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 17.5.1983) (Bütçe - Plan (ESAS) ve Malî 
işler komisyonlarına : 18.5.1983) 

Raporlar 
4. — Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Ka

nunu Tasarısı ve Adalet ve Malî İşler Komisyonları 
Raporları. (1/533) (S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1983) 

5. — 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Da
ğıtma tarihi : 17.5.1983) 
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Danışma Meclisi 

6. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyo
nu Raporu. (1/617) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma tari
hi : 18.5.1983) 

7. — 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko-

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 
104 üncü Birleşimini açıyorum. 

1. — 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/653) (S. Sayısı : 393) 
O) 

BAŞKAN — Özel Gündemimizin 1 inci madde
sinde «1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» ile il
gili Tasarı var. 

Hükümet Temsilcisinin ve yetkili komisyonun yer
lerini almalarını rica ediyorum. 

Kültür ve Turizm Bakanlığını, Müsteşar Yardım
cısı Sayın Tevfik Rüştü Gökalp temsil ediyorlar. 

(7) 393 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 
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misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

8. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arakadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pa
saport Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402) 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

LEN İŞLER 

Değerli üyeler, bu Tasarı ile ilgili raporun okutu
lup okutulmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Okutulmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oku
tulmasına gerek görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Sayın Komisyonla, Sayın Hükümet Temsilcisinin 
bir ifadesi, bir açıklaması olacak mı?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Müsaade ederseniz Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, daha 
önce kanun hükmünde kararname halinde Genel Mü
dürün nitelikleri ele alınmış, değiştirilmiş ve uygula
maya geçilmiştir. Herhangi bir görüşümüz yoktur. Ar
kadaşlarımın ve zatı âlinizin arzusu veya soracağı su
aller daima cevaplandırılacaktır. 

Arz ederim. 

B : l t t 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KTTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat ALPAT 

III. - GÖRÜŞ* 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Hükümetin ifade edeceği bir husus var mı?.. Yok. 
Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; maddelere geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

23 Temmuz 1970 Tarihli ve 1309 Sayılı Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 Tarihli 
59 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri

lerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14.7.1970 tarihli ve 1309 sayılı 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu 
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (A) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının 
teklifi üzerine, opera, bale, müzik alanlarında başa
rılarıyla tanınmış sanatçılar ile bu alanlarda eserler 
veren besteci ve yazarlardan, temayüz etmiş opera ve 
bale yönetmenlerinden, özel ve kamu kuruluşlarında 
veya bunların her ikisinde en az ı5 yıl hizmet görmüş 
Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olan
larla, üniversitelerde bu dalda öğretim üyeliği veya 
yardımcılığı yapanlar arasından, müşterek kararname 
ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 
uncu maddesi hükmüne göre.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

AYHAN FİRAT — Sayın Başkanım, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
1 inci maddede, Hükümetin getirdiği metinde «Ge

nel Müdür Kültür ve Turizm Bakanının teklifi üzeri
ne yükseköğretim kurumlarından birinden mezun» di
yerek başlıyor. Yani burada bir şartı önce söylüyor. 
Daha önce bu şart yoktu, yeni getiriliyor. Yani yük
seköğretim kurumlarından birinden mezun olmak bir 
şarttır. Halbuki Komisyonun getirdiği metinde bu 
şart niteliklerden sonra geliyor. Şöyle ki; 

«Opera, bale, müzik alanlarında başarılarıyla ta
nınmış sanatçılar ile bu alanlarda eserler veren bes
teci ve yazarlardan, temayüz etmiş opera ve bale yö
netmenlerinden, özel ve kamu kuruluşlarında veya 
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bunların her ikisinde en az 15 yıl hizmet görmüş Yük
sek Öğretim Kurumlarının birinden mezun...» de
nilmektedir. 

Burada esas aranacak şey, yükseköğretim kurum
larından mezun olmaktır, ilk esas şarttır, öbürleri 
niteliklerdir. Dolayısı ile Hükümetin getirdiği me
tin bence daha doğrudur.1 Dolayısı ile onun üzerinden 
gidilmesini arz ve teklif ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN •— Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kartarcıoğlu. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, daha 
önce kanunda genel müdür, sadece Millî Eğitim 
Bakanının veya şimdi bağlı olduğu Kültür Bakanlı
ğının teklifi üzerine sahne hayatında başarılı, tanın
mış sanatkârlar arasından seçiliyordu. Bu, büyük an
laşmazlıklara sebep oluyor ve görevden alındıkları 
zaman Danıştayda açıtıkları davalarda her zaman 
için gerek kişinin aleyhine, gerekse Hükümetin aley
hine neticeler doğuruyordu, bunun kesin olarak belir
tilmesi gerekiyordu. Daha önce Kanun Hükmünde
ki Kararname ile bu önlendi; fakat aşağıda yazılı 
bulunan hususlarda yükseköğrenim şartı aranmadığı 
ortaya çıktığı için birkaç şartı taşıyan bu madde ye
niden Komisyonumuz tarafından düzenlendi. 

Eğer Sayın Ayhan Fırat arkadaşımızın belirtmiş 
olduğu gibi olsaydı, Hükümetten gelen teklifteki gi
bi olsaydı, yükseköğrenimden sonra bu alanda eser
ler vermiş lise mezunlarının dahi Genel Müdür olma 
imkânları vardı; çünkü aşağıdaki durum öyle göste-
rebiliyordu veya ortaokul mezunlarının dahi Genel 
Müdür olmaları mümkündü. Halbuki bu, daha önce 
3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ücret 
verilirken, bu sonra istisnaî memuriyetler arasına alın
mış ve bütün nitelikler sayıldıktan sonra yükseköğ
renim olma mecburiyeti tümüne birden kılınmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim.. 
Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1309 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 
«Ek Madde 1. — Kanunda geçen Millî Eğitim 

Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî 
Eğitim Bakanlığı ifadeleri de, Kültür ve Turizm Ba
kanlığı olarak değiştirilmiştir.» 

— 646 -



Danışma Meclisi B : 104 18 . 5 . 1983 O : 1 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri, 59 sayılı Ka

nun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihi olan' 
22 Mart 1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Karıun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 
Değerli üyeler; 23 Temmuz 1970 tarihli ve 1309 

sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ku
ruluşu hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 
22 Mart 1983 tarihli 59 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun.. 

2. — 5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (11652) (S. Sayısı : 394) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci maddesinde 
5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname ile ilgili Tasarı var. 

Bu tasarının görüşülmesine başlıyoruz. 
Komisyon raporunun okutulup, okutulmamasını 

oylarınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok.. 

(1) 394 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Sayın Komisyonun ve Hükümetin bir açıklaması 
olacak mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yok Sayın Başkanım. 
Bu da aynen kardeş bir kuruluşun aynı şekilde Genel 
Müdürlüğüne getirilmiş bulunan niteliklerin tespitin
den ibarettir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza, sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

10 Haziran 1949 Tarihli ve 5441 Sayılı Devlet Tiyat
rosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine 
Dair 22 Mart 1983 Tarihli 58 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkmda 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 10.6.1949 tarihli 5441 sayılı Dev
let Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 14.7.1970 
tarihli ve 1310 sayılı Kanunla değişik 4 üncü mad
desinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının 
teklifi üzerine, sahne hayalında başarılarıyla tanınmış 
sanatçılar, tiyatro yazarları, eleştirmenleri, temayüz 
etmiş tiyatro yönetmenlerinden özel veya kamu ku
ruluşlarında veya bunların her ikisinde en az 15 yıl 
hizmet görmüş yükseköğretim kurumlarının birinden 
mezun olanlarla, üniversitelerde tiyatro sanatı dalın
da öğretim üyeliği veya yardımcılığı yapanlar arasın
dan müşterek kararname ile, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun değişik 59 uncu maddesi hükmüne gö
re,» 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 5441 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 7. — Kanunda geçen Millî Eği-
, tim Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî 

Eğitim Bakanlığı ifadeleri de, Kültür ve Turizm Ba
kanlığı olarak değiştirilmiştir.» 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun Hükümleri, 58 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihi olan 
22 Mart 1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarıriıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 10 Haziran 1949 Tarih
li ve 5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 
Tarihli 58 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı Danış
ma Meclisimizce kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

Sayın Komisyona ve Sayın Hükümet Temsilcisine 
teşekkür ediyorum. 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI 
ve 14 arkadaşının, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 1610 Sayılı Kanunla Değiştirilen 15 inci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (2/104) (S. Sayısı : 
396) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemimizin 4 ün
cü sırasında bulunan Tasarı ile ilgili Malî İşler Komis
yonu Başkanlığının bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin dördüncü sırasında bulunan 
ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 Sayılı 
Kanunla Değiştirilen 15 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkındaki Teklifin, önem ve aceleliğine bi
naen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Hilmi SABUNCU 
Malî işler Komisyonu 

Başkanı 

(1) 396 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Gündemin dördüncü sırasındaki, Danışma Meclisi 
Üyesi Lütfullah Tosyalı ve 14 arkadaşının, 1319 Sa
yılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 Sayılı Kanunla 
Değiştirilen 15 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifini görüşmeye başlıyoruz. 

Değerli üyeler; bu Tasarının görüşülmesi sırasın
da Hükümeti, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Hanifi Mert temsil ediyor. 

Değerli üyeler; Tasarıyla ilgili olarak Malî İşler 
Komisyonu Raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunma
sına gerek görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?.. Sayın Haznedar... Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz Kanun Teklifi, Arsa Ofi
sini çok yakinen ilgilendiren ve hatta hayatî önem 
taşıyan bir kanun teklifi. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki hızlı 
kentleşme sonucu ortaya çıkan arsa sorununa çözüm 
getirmek amacıyla konut, sanayi, turizm yatırımları 
ve kamu tesisleri için arsa temin etmek ve arsa sto
ku yaparak spekülasyonu önlemek üzere 29.4.1969 
tarihinde kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 250 milyon 
lira olarak tespit olunmuş; bu miktarın bir misli ar
tırılabilmesi yetkisi bakanlar kuruluna tanınmıştır. 
Genel Müdürlük, kuruluşundan itibaren başta ser
maye yetersizliği ve para sıkıntısı olmak üzere bir
çok sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Verilen görev
ler ve kendisinden beklenen hizmetlere göre çok sı
nırlı imkânlarına rağmen Arsa Ofisi Genel Müdür
lüğü bugün kadar 115 yerleşim yerinde 14 milyar 700 
milyon liralık 11 852 hektar arsa istimlâk etmiş, bun
ların büyük bir bölümünü ilgili hizmetler için devret
miştir. Ofis, aldığı bu arazileri ya aynen veya plan
lamasını ve altyapısını yaparak devretmektedir. Ayrı
ca mülkiyet ihtilafları, bedele vaki itirazlar, stok ar
sa bulundurmak görevleri nedenleriyle bu arazi ve 
arsaların bir süre Ofisin mülkiyetinde kalması zo
runlu olmaktadır, işte, bu Kanun teklifinin şevkini 
zorunlu kılan nedenlerden bir tanesi bu olmaktadır. 
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Bir başka neden, malî imkânsızlıklardan kaynak
lanmaktadır. Filhakika, Ofisin 1969 yılında 250 mil
yon lira olarak görevlerine kıyasen fevkalade yeter
siz tespit edilmiş olan sermayesi Hazinece çok küçük 
miktarlarda ve bir bölümü de arazi karşılığı olarak 
Ofise ödenmiştir. 1977. yılında 500 milyon liraya, 1981 
yılında da üç milyar liraya çıkarılan sermayenin halen 
bir milyar 650 milyon lirası ödenmemiş durumdadır. 
1969 yılı ile kıyas edilirse, artan fiyatlar muvacehe
sinde 250 milyon liralık başlangıç sermayesinden bi
le daha düşük alım gücünü ifade eden üç milyar li
ralık nominal sermayenin de yarısından fazlası, böy
lece ödenmemiş olmaktadır. Bu durum Ofis yetkili
lerini, aslında usullere pek de uymadığı için Sayıştay-
ca da tenkit edilen yollara zorlamakta, onları bir ba
kıma suçlu duruma düşürmektedir. Devlet memurunu 
bu zor duruma düşürmeye; sadece iş yapabilmek, 
hizmet gösterebilmek arzu ve heyecanının bir nevi 
istismar edilip onu mevzuatı zorlamaya mecbur bırak
maya hiçbir yönetimin hakkı olmaması gerekir. 

'Bu fevkalade kısıtlı parasal imkânlara rağmen Ofis, 
(IKanun Teklifi gerekçesinde de ifade edildiği gibi) 
1982 yılında Emlâk Vergisi olarak Hazineye 270 mil
yon lira ödemiştir. Bu meblağın 1983 yılında 800 mil
yon liraya yükselmesi beklenmektedir. Bu da, Genel 
Müdürlüğü çok zor duruma düşürecektir. 

Öte yandan, bazı kamu kurumlarından benzer ko
nular ve durumlar için Emlâk Vergisi alınmamakta
dır. Teklifle getirilen esaslar da, bu gerekçelere daya
lı olarak arazi ve arsaların, Ofisin mülkiyetinde kaldı
ğı sürece Emlâk Vergisi alınmamasını temine matuf
tur. Bu arazi ve arsalar Ofis tarafından ilgililere dev
redildiği tarihten itibaren tekrar benzerleri gibi Em
lâk Vergisine tabi olmaktadırlar. 

Malî İşler Komisyonu, benzerleriyle paralellik 
sağlamak ve konut yapımını teşvik etmek amacıyla 
Teklifin kapsamını genişletmiş, Emlâk Vergisi geçici 
muafiyetini; küçük sanayi siteleri yapı kooperatifle
ri, Türkiye Emlâk Kredi Bankası Anonim Ortaklığı 
ve Toplu Konut Kanununa göre hak sahibi olabilen 
kooperatiflere de teşmil etmiştir; kanımca bu genişlet
me de yerinde olmuştur. 

Teklifin aynen kabul edilmesinin fevkalade yerin
de olacağı mülahazasıyla Yüce Meclise saygılar su
nuyorum. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bir cevap ve

recek misiniz?.. 
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MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HANİFİ 
MERT — Bu Teklifle ilgili kısa bir açıklama yapma
ma müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mert. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HANİFt 

MERT — Efendim, bu Arsa Ofisine getirilen muafi
yet benzeri kuruluşlar arasında eşitsizlik yaratacak 
niteliktedir. 

İkincisi; böyle bir teklif kabul edildiği takdirde, 
benzeri kuruluşların bu kabil taleplerinin önüne geç
mek mümkün olmaz. 

Bir başka husus; Arsa Ofisi bu ödediği Emlâk 
Vergisini arsa bedellerine ilave ederek yansıtma im
kânına sahiptir. Dolayısıyla bu Vergi, Arsa Ofisi üze
rinde kalmıyor. Bu nedenle Arsa Ofisi ile ilgili mua
fiyete Bakanlığımız karşı bulunmaktadır. 

Diğer muafiyetler konusunda da benzeri şeyleri 
söylemek mümkündür; eşitsizlik ve adaletsizlik yara
tacaktır. Ayrıca, kooperatif ve sanayi siteleriyle ilgi
li muafiyet hükmü de, uygulamada çok büyük karı
şıklıklara neden olabilecektir. Dolayısıyla, Bakanlığı
mızca bu Teklifin benimsenmemesi arzulanmaktadır. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mert. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkanım, bu konuda açık
lama yapmamıza müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 1610 sayılı 

Kanunla Değiştirilen 15 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifini Sayın Lütful-
lah Tosyalı ve saygıdeğer 14 arkadaşı sunmuşlardır 
ve Teklif Komisyonumuza geldiğinde, Komisyonumuz 
bu Teklifin hakikaten bir ihtiyacı değerlendirme 
niteliğinde olduğunu ve emlak vergisi geçici muafi
yetleri kapsamına alınmasının uygun olacağı kanaa-
tına varmıştır. Huzurunuzda Sayın Tosyalı ve değer
li arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. 

Maliye Bakanlığı mensubu ve Hükümet Temsil
cisi olan arkadaşımız, Komisyonumuzda da aynı şe
kilde iddialarda bulunmuştur. Ben kısaca emlak ver
gisi konusunda bir iki cümlelik maruzatta bulunmak 
istiyorum. 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 1610 sayılı Ka
nunla değişik, 1982 yılı Bütçesinde 16 milyar liralık 
bir hâsılat bırakmıştır, 17 milyar tahakkuk, 16 mil
yar liralık bir hâsılat. 1983 yılı Bütçesinde 48 milyar 
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liralık bir bekleyiş söz konusudur, tahmin söz konu
sudur. Emlak Vergisi Kanunu bizatihi gayri adil ka
nunlar arasında zikredilebilecek ve bir hayli sosyal 
yaralar açan bir kanun olarak düşünülebilir. Şöyle 
ki, daha önce de bu konudaki fikirlerimi arz etmiş
tim, benzer nitelikteki evlerden, zengininden de fa
kirinden de, dulundan da yetiminden de vergi alma 
düşüncesi, gerçeği söz konusu olduktan başka, Emlak 
Vergisi Kanunu, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü gibi 
konut probleminin hallinde devlet kuruluşu olarak ku
rulmuş olan ve Emlak Kredi Bankası gibi «Bu arsa
ları stok et, üzerine bina yap, konut problemini hal
let» şeklinde talimat verilen bir kuruluşun arsaları 
ve gayrimenkulleri üzerinden de alınmaya devam edil
mektedir. 

Onun da dışında, keza, inşaata başlama izinleri 
veya formaliteleri üç-dört yılı bulan toplu inşaat ya
tırımlarının gerek sanayi sitesi olarak olsun, gerekse 
toplu konut yatırımı şeklinde olsun, devlet devâirin-
deki formaliteleri bir hayli uzun sürdüğü halde, em
lak vergisi ödemeye küçük esnafımız, toplu konuttan 
kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının 
mesken ve akarı olmayan, faydalanma durumunda 
olan kişilerde bu vergiyi inşaatın bitimine, iskânın 
gerçekleşmesine kadar ödemeye devam etmektedirler. 
Bizatihi bu bakımdan denilebilir ki, biraz gayri adil 
ve kısmen de antisosyal bir kanundur. 

'Bir diğer husus da bu sene de tahmin edilen ra
kamın bulunabileceği kanısında değilim. 48 milyar 
tahmin edilmiştir; ama bu rakamın tutturulması müm
kün değil. Ben Komisyon müzakereleri sırasında sayın 
temsilcilerden «Ne kadar personel masrafınız var?... 
Ne kadar hâsılat bekliyorsunuz?,. Bunda cari harca
malar ne kadar?..» diye sormuştum. Zannediyorum 
oldukça büyük bu vergiyi tahsil için, devlet olarak, 
cari harcama olarak, personel olarak ve mükellef 
olarak büyük fedakârlıklar içerisine girme durumu
muz söz konusudur. 

Şehrin en mutena yerlerinde emlak vergisi daire
leri vardır. Emlak vergisi tahsilatı için çalışan, tahak
kuku için çalışan fazla sayıda elemanlar vardır. Dev
letin katlandığı cari harcamalar bir hayli fazla oldu
ğu halde, hâsılat da diğer vergilerde olduğu gibi yük
sek değildir. Daha doğrusu, emlak vergisi hâsılatının 
memur başına düşen miktarı, diğer vergilerdekinden 
oldukça düşüktür. 

Sayın Tosyalı ve arkadaşlarının Teklifi geldiğin
de, hakikaten kıymetli bir teklif olarak Komisyonu
muzda değerlendirilmiş ve Arsa Ofisi Genel Müdür

lüğünün arsa alıp stok edip, satma şeklindeki görev
lerine binaen, geçici olarak muafiyeti düşünülmüştür. 

Ayrıca Komisyonumuz, geçici muafiyetle ilgili 15 
inci maddenin (d) fıkrasında yer alan organize sa
nayi bölgeleriyle ilgili olan muafiyete benzer bir mua
fiyeti, küçük sanayi siteleri için de getirmiştir. 15 inci 
maddenin muafiyetle ilgili organize sanayi bölgele
riyle ilgili kısmında, (d) bendinde geçici muafiyet söz 
konusu olduğu halde, küçük sanayi siteleri ile ilgi i i, 
orta tabaka ile ilgili muafiyeti, Sayın Tosyalı ve ar
kadaşlarının Teklifi üzerine Komisyonumuz monte 
etmiştir adaleti sağlama bakımından. 

Keza, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün görevine 
giren arsa stoklamadan dolayı, vergi mükellefi olma 
durumunu ortadan kaldıran ve kabul görülen Komis-
yonumuzdaki Sayın Tosyalı'nın Teklifine paralel ola
rak, 4947 sayılı Kanunla Türkiye'nin konut proble-
lemini hal için görevlendirilmiş Emlak Kredi Banka
sının, bina yapmak için elinde tuttuğu arazilerin de, 
arsaların da emlak vergisinden muaf olması Komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 

Bu konuda bir örnek zikretmek istiyorum. Ata
köy 11 mahalle inşa edilmek üzere satın alınmış bir 
beldedir. Beş mahalle yapılmıştır, hesaplamaya göre 
tahminen, projeler değişmeyecek olursa, altı mahalle 
daha vardır. 11 inci mahalle on yıl sonra gerçekleş
tirilecek olursa, on yıl sonra mesken şekline dönüş
türülebilecek mahallin vergisini, on yıl içerisinde de
vamlı ödeme durumunda kalacaktır Emlak Kredi 
Bankası ve dolayısıyla 11 inci mahallenin, on yıl son
ra inşa edilecek, talibi olan kişilere on yıllık vergiyi 
intikal ettirecektir. Dolayısıyla kuruluş gereğine uy
gun bir durum yaratabilmek bakımından Komisyo
numuz bunu da nazarı dikkate almıştır. 

Diğer bir husus da toplu konut kooperatifleri. 
Daha önce de arz ettiğim gibi, gerek toplu konut 
kooperatiflerinin gerek küçük sanayi sitesi yapı koo
peratiflerinin inşaata başlama formaliteleri birkaç 
yılı bulmaktadır. Bu süre zarfında daha alt gelir ka
demesine sahip olan kişilerin nemalanamadığı, fayda-
lanamadığı arazileri üzerinden vergi tahakkuku, on
ların doğmadan ölen teşebbüslerine sebep olabilecek
tir. Bu, Komisyonumuzda ele alınmış ve kabul edil
dikten sonra Türkiye sathında küçük sanayi sitesi 
yapı kooperatiflerinden ve toplu konut kooperatif
lerinden büyük ilgi duyulmuştur. 

Komisyonumuz 15 inci maddenin (d) bendiyle 
adaleti sağladıktan başka, gerçekten faydalı olacağı
na kani olduğu, şimdi rahatlatıp sonra vergi alma dü-
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şüncesini gerçekleştirmiş olmaktadır. Ancak, Komis
yonumuz müzakereleri sırasında, tedvin şeklinin ve
ya getirdiği hükümlerin arsa spekülasyonuna yol aç
mayacak tarzda olmasını da ön planda tutmuştur. 
Sayın üyelerin bu konuda da herhangi bir kuşkuları
nın tedvin tarzından olmamaları dileğimizdir. 

Gerçekten huzurunuzda tekrar Sayın Tosyalı ve 
arkadaşlarına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum ve 
hakikaten önemli bir boşluğu dolduran kanun teklifi 
olarak, her bakımdan faydalı bir kanun teklifi olarak 
mütalaa ettiğimizi arz etmek istiyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Değerli üyeler, maddelere geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 Saydı 
Kanunla Değiştirilen 15 inci Maddesine Dört Fıkra 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1319 sayüı Emlak Vergisi Kanu
nunun 1610 sayılı Kanunla değiştirilen 15 inci mad
desine (d) fıkrasından sonra aşağıdaki (e), (f), (g) ve 
(h) fıkraları eklenmiştir. 

e) Küçük sanayi siteleri yapı kooperatiflerinin 
mülkiyetinde bulunan arsa ve araziler (yapı kullan
ma izni alınıncaya kadar ve fakat her halükârda ko-
ooperatifin iktisabından itibaren 10 yılı geçmemek 
kaydıyla); 

f) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce istimlâk ve 
sair yollarla organize sanayi, konut, turizm böl
geleri ile kamu hizmet ve tesisleri için iktisap edilen 
arsa ve araziler; 

g) Türkiye Emlak Kredi Bankası Anonim Or
taklığı tarafından konut yapımı için satın alınan ve 
bu amaçla elde tutulan arsa ve araziler; 

h) Tüm üyeleri 2487 sayılı Toplu Konut Kanu
nuna göre hak sahibi olma niteliğini haiz konut koo
peratiflerinin iktisap ettikleri arsa ve araziler (yapı 
kullanma izni alınıncaya kadar ve fakat her. halü
kârda kooperatifin iktisabından itibaren 10 yıl; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Akkılıç, Sayın Erginay, Sayın Dinçer; 
üç sayın üye söz istemiştir. 

Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; 
Sayın Tosyalı'nın ve arkadaşlarının teklifi ve Malî 

îşler Komisyonumuzun da benimsemesi sonucu, Arsa 
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Ofisi kanalıyla alınan bazı girişimleri destekleyen bir 
tablo karşımızda görünür. Ancak, bir an için düşüle
lim, 100 dönümlük bir parselde bu kabil bir koope
ratif, ya sanayi sitesi ya da bir yapı kooperatifidir. 
Bunların Emlak Vergisinden muaf tutulması isteniyor. 
Peki onun yanında herhangi bir yapı yapılmayan, 
bir site olmayan; ama bitişiğinde olan arazinin vergi
sini vatandaş verecektir, onun ne günahı vardır?.. 
Ben onu sormak isterim Sayın Komisyondan. Orada 
tarım yapıyorsa, buğday ekiyorsa buradan elde et
tiği para ancak verginin bir katı kadar veya değil; 
bunu Emlak Vergisi olarak vermek durumunda. Ama 
gerek konut kooperatifi, gerek sanayi kooperatifi ar
sanın alındığı tarihten itibaren, bitinceye kadar çok 
büyük değer kanacakır. Öğrendiğime göre buradaki 
Arsa Vergisi % 5 oranında imiş ve bunlar da zama
nında çok ucuza alındığına göre, bu vergiler herhalde 
büyük bir yekûn tutmasa gerek. Bunun çin böyle 
bir kanun çıkarılmasına gerek var mıdır, yok mu
dur?.. Öbürlerine ne gibi işlem yapılacaktır, bitişiğin
deki arsa ya da arazi için?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bir prensip tespit edilirken gerekliliği ve faydası 

göz önüne alınarak bazen o prensibin yanına bazı is
tisnalar konabilir. Vergi kanunlarımızın esas prensip
leri dışında birçok istisna ve muafiyetler vardır. Mua
fiyet denince, aslında Vergi Kanununa tabi olacak 
olan bir kişinin aynı kanun veya diğer kanunlarla 
vergi dışı bırakılmasıdır, «muafiyet» deyimi budur. 
Vergi istisnası ise, aslında verginin mevzuuna giren 
bir konunun aynı kanun veya diğer kanunlarla vergi 
dışı bırakılmasıdır. 

Şimdi, Emlak Vergisi Kanunumuz, Gelir Vergi
si Kanunumuz, Gider Vergileri Kanunumuz, daha 
birçok vergi kanunlarında böyle istisnalara yer veril
miştir ve istisnalar gerek iktisadî, gerek sosyal, kül
türel, bin'bir gaye bakımından nazara alınır. Hatta 
dinî bakımdan nazara alınır. Yani camileri veya me
zarlıkları vergiye tabi tutamazsanız, tutmamak gere
kir. 

Getirilen bu Teklif ve Malî İşler Komisyonunun 
değişiklikle yaptığı şekil bakımından şu noktaları 
belirtmek isterim. Bir defa Kanun Teklifini yapan 
Tosyalı arkadaşımızdan sonra Malî İşler Komisyo-
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nu neden bunu biraz daha genişletmiş, biraz daha 
değil epeyce genişletmiş?.. Yani sanki kendisi Ko
misyon olarak teklifte bulunmuştur. Çünkü asıl tek
lifin dışına çıkarak daha geniş birtakım konuları, 
Emlak Vergisine tabi olan mevzuları da vergi istis
nasına tabi tutmuştur. Şekil itibariyle belki bir hata 
yok; fakat her halde teklif yapanın arzusuna pek 
uygun bir sistem değil bu. Buna rağmen Sayın Malî 
işler Komisyonu Başkanının belirttiği gibi bugünkü 
Emlak Vergisi Kanunumuzun, yanlış anlamadıysam, 
adaletsiz olduğuna katiyyen iştirak etmiyorum. Bir 
bina vardır sahibi fakirdir, bir bina vardır sahibi 
zengindir, aynı vergiyi öderlerse adaletsizdir gibi bir 
şey söylediler, zannediyorum ki bu Emlak Vergisi 
bakımından ileriye sürülecek bir hüccet değildir. 
Çünkü Emlak Vergisinin mükellefi onun sahibi de
ğil, emlakin kendisidir. Şekil itibariyle budur. Bina
enaleyh, bir yerde bina varsa, arsa varsa biz onu 
mükellef tutarız aslında; ama sahibi zenginmiş, fa-
kirmiş, iyi imiş, kötü imiş o da ayrı dava. Bu itibar
la Emlâk Vergimizin bugün getirilen son şekli es
kiden adeta kanayan bir yara olarak, adeta devletin 
cebinden vergiyi toplamak için masraf yapıldığı bir 
devreyi aşmıştır ve böyle gelişmiştir. 

Gerçekten vergi prensiplerinden birisi de topla
nacak verginin yapılacak giderden fazla olmasıdır; 
yani tasarruf kaidesidir. Eskiden 8-10 m'ilyar lira alı
nıyordu, fakat 20 milyar lira masraf yapılıyormuş. 
Şimdi 48 milyar lira kadar bir gelir tahmin ediliyor, 
o zaman bu kaideye uygundur. 

Sayın üyeler; 
Şu noktayı belirtmek isterim ki, kooperatifçilik 

bakımından getirilen bu değişikliklere ben tamamen 
iştirak ediyorum. Özellikle konut bakımından bu
günkü durumumuzu düşünürseniz, bunu teşvik et
mek gereklidir ve vergi bakımından özellikle teşvik 
etmek gereklidir. Sayın Akkılıç'ın belirttiği gibi, % 
05'miş zaten eski değerlermiş, bu itibarla çok az ver
gi veriyormuş değil. Yeni Kanun bu işi çok değiş
tirdi, kendileri de bilirler, arsaların bugün değerleri 
objektif esaslara göre tespit edilmiştir, dolayısıyla 
da büyük vergi miktarlarına varmaktadır. Binalarda 
da aynı şey. Binaenaleyh, eski kayıtlara göre ne ara
zi ve ne de arsadan vergi alınmayacak, yeni Mali
yenin tespit ettiği ölçülere göre alınacaktır, öyleki 
bazı yerlerde eskiden metrekaresi 50 lira olan bir 
arsanın bugün metrekaresi 1500 lira, 2000 liradır di
yor ve onun üzerinden matrah olarak vergi alınıyor. 

1 8 . 5 . 1 9 8 3 0 : 1 

Şimdi küçük sanayi sitelerini korumak acaba ge
rekir mi?... Gayet tabiî. Bu memlekette küçük sa
nayiin geliştirilmesi, küçük esnafın geliştirilmesi bir 
idealdir; ama böyle bir arsası varken üzerine bin
diğiniz takdirde bu esnaf grubunun çok mağdur ola
cağını, daha doğrusu belki de sanayi sitesini kura
mayacağı bir duruma düşebilir yahutta arsasını sat
mak durumunda kalabilir. Onun için böyle bir tek
lifin getirilmesinde ben uygunluk buluyorum. 

Arsa Ofisi hikâyesine gelince. Sayın Maliye Ba
kanlığı Temsilcisinin düşüncesine de katiyyen işti
rak etmiyorum. Çünkü Arsa Ofisi ödediği Emlak 
Vergisini Maliye Bakanlığından alır da öder; yani 
bir celbinden alır, bir cebine koyar. O halde bu fu
zulî bir iştir; ama kendilerinin çok güzel belirtmek 
istedikleri gibi, maliyetine bindirmek suretiyle satar
ken karşısındakinden bu parayı da alacaktır, vergiyi 
de endirekt tahsil etmiş olacaktır gibi bir mütalaa 
var; fakat bugün için kendilerinin zaten objektif 
ölçülere göre koydukları değer üzerinden satış ya
pılabileceğine göre, bu mülahaza da pek varit olma
sa gerek. Ama hakikaten fuzulî bir iştir, lüzumsuz 
bir iştir. Çünkü Arsa Ofisi Maliye Bakanlığının ken
disine temin ettiği ödeneklerle kendi işlerini yürüt
mektedir. Vergisini verirse gayet tabiî Maliyeden 
aldığı parayı verecektir. Maliye niye bir taraftan 
versin bir taraftan alsın? Şimdi bu vergi olmadığı 
nispette Maliyenin bu Ofise yapacağı yardım, gayet 
tabiî o miktarda düşecektir. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, süreniz dolmuştur. 
AK'ÎF ERGİNAY — Sayın Başkan bitirmek üze

reyim. 

Emlak Kredi Bankasına gelince; bunun Devlet 
bankası olduğu malumdur. Sermayesinin % 51'i 
Devletindir. Binaenaleyh bir kamu sektörü anlamın
dadır, gerçi Kurumlar Vergisine tabidir; ama aslın
da bünyesi itibariyle böyle bir faaliyetinin de teşvik 
edilmesi kanaatimce yerindedir. Son Toplukonut 
Kanununun zaten gayesi, memlekette konut sahası
nı genişletmek ve hakikaten memleketimizde büyük 
bir dert olan konut davasını halletmeye çalışmaktır. 
O anlamda da ben bunu uygun buluyorum. 

Yalnız, maddelerdeki «Her halükârda» deyimi
nin her halükârda yerinde olmadığını belirtmek iste
rim. Oraya başka bir kelime bulunmasını ve sadece 
«Herhalde» kelimesinin konmasını teklif ederim; bir. 
Bir de 2 nci maddede ayrıca bir sözüm olacaktır. 
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Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Dinçer, buyurunuz efendim. 
RECAl DİNÇER — Sayın Başkanım, çok değer

li arkadaşlarım; 
Memleketimizin en önemli sorunu herhalde istih

dam yaratma sorunudur. Küçük sanayi siteleri, is
tihdam sorununu halletmek için Türkiye'nin her ta
rafına dağılmaya başlamıştır ve birtakım küçük ör
neklerini gururla seyretmekte, ibretle izlemekteyiz. 

Sanayi siteleri bir yandan dağılırken çeşitli ba
kanlıklarda, işin realizesi bakımından ortaya çıkan 
birtakım aksaklıklar ve işi geciktirmeler, istihdam 
konusunda bir an evvel rahatlamanın engellenmesi
ne neden olmaktadır. 

Biz taşrada çalışırken son derece mutluyduk. Ar
kadaşlığımıza, dostluğumuza dayanarak o kadar gü
zel çalışırdık, birbirimize işlerimizi yaptırabilirdik. 
Ancak, 1,5 senedir şu Ankara'da bakanlık içerisine 
işlerin düştüğünü gördükçe inan olsun hicap duy
maktayım. Bir bakanlığa girip de önüne set çekilme
yen bir konu, bir proje olmamıştır, ihracatçıların 
durumu da budur, meskenle ilgili durum da budur, 
kooperatiflerle ilgili durum da budur. Onun için, .ba
kanlığın bu konulara biraz daha eğilmesini bekle
mekte ve ümit etmekteyiz. Ankara'daki bu bozuk 
düzenin, bakanlıklardaki iş yapamamazlığın, daima 
işleri birtakım engellemelere, sürüncemelere bırak
manın artık önüne geçilme zamanı gelmiştir. Biz bu
nun için geldik. 1,5 yıl geçmesine rağmen çok az bir 
hamle yaptığımızın farkındayım. 

'Bir kooperatifin kurulması için kaç yıl gerekmek
tedir, ben bunları size arz etmek istiyorum. 

1. Sanayi siteleri büyük bir alana yerleşmek zo
runda olduklarından böyle bir alanın tespit ve sa
hiplerinden alınıp birleştirilmesi için en az üç-beş yıl 
gerekmektedir. 

2. Arsaların tamamının alınmasından sonra, bu 
arazinin haritalarının yapılıp gerekli resmî merciler
den onaylarının alınması da en az iki yıllık bir süre
nin geçmesine neden olmaktadır. 

3. Alınan arazinin 1/5000'lik mevzii imar plan
larının hazırlanıp gerekli resmî mercilerden onayla
tılması için de sanayi sitelerinin iki-üç yıllık bir za
manı daha kaybetmelerine sebebiyet verilmektedir. 

4. Keza aynı arazinin 1/1000lik yerleşme par
selasyon planlarının yapılması ve gerekli onaylarının 
alınması ve bunu takiben inşaat ruhsatlarının alın-
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ması da yine iki-üç yıla yakın bir zamanın daha geç
mesine neden olmaktadır. 

Yine inşaat ruhsatının alınmasından sonra, ihale 
dosyalarının hazırlatılması ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının oluru ile müteahhide ihale edilip inşaa
ta başlanılması da iki yıllık bir sürenin daha geçme
sine neden olmaktadır. 

Böylece memleketimizde küçük sanayi siteleri
nin, modern alanda, sağlık şartlarına uygun, her tür
lü sosyal ve kültürel tesisleriyle birlikte ve ekono
minin ihtiyaçlarını gidererek üretim yapan ve istih
dam imkânları sağlayacak tarzda kurulabilmesi için, 
inşaatına başlamadan önce, yukarıda açıklandığı gibi, 
arsalarının iktisap tarihinden itibaren en az 13-15 yıl 
gibi bir zaman geçmektedir. 

Küçük sanayi siteleri inşaatına başladıktan son
ra, kendi ortaklarının ödemeleri dışında ayrıca ve 
büyük oranda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kre
di desteğiyle yürütülmektedir. Bu nedenle müteah
hitlerin hak ediş raporları, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığına zamanında ulaşmış olsa dahi, aynı fondan 
istenilen miktarda nakdin bulunamayışı ve benzeri 
sair nedenler, ülke sathına yayılmış olan küçük sa
nayi sitesi inşaatlarının uzun yıllar gerçekleştirilme-
mesine neden olmaktadır. 

Türkiyemizin yeterince altyapıya sahip bulunma
masından kaynaklanarak sanayi siteleri altyapısının 
esasını teşkil eden anayol, enerji ve haberleşme hiz
metleriyle kanalizasyonun ana mecraya bağlanması 
ise bazı büyük illerimizde 10-15 yılı bulmaktadır. Ni
tekim Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, 
Konya, Eskişehir, Bursa ve Mersin gibi sanayi si
teleri kurulmasına ihtiyaç duyulan büyük şehirleri
miz ve de birçok il ve ilçelerimizin sanayi siteleri, 
inşaatları 15 yıldan beri devam etmesine rağmen he
nüz bitirilememiştir. Bu itibarla Kanun Teklifinin 
(e) fıkrasında tanınan muafiyet süresinin, küçük sa
nayi siteleri yapı kooperatiflerinin Kanun Taslağı 
gerekçesinde belirtildiği şekilde, ihtiyaçlarına cevap 
verebilmesi ve çözüm getirebilmesi için, 10 yıllık mu
afiyet süresinin en az iktisap tarihinden itibaren 25 
yıl olarak düzeltilmesi gerekmektedir veya inşaatı 
süren küçük sanayi sitelerinin biran önce faaliyete 
geçmelerini desteklemek amacıyla, yeni kanunun ge
çerlik kazanacağı 1.1.1983 tarihinden itibaren 10 yıllık 
muafiyet getirmek, tümünün kalkınması için elzemdir. 

Böyle bir önefge verildiği takdirde desteklemenizi 
arz ediyorum. 
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Saygılar sunuyorum. j 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Komisyonun bu konudaki cevaplarını rica 

ediyorum. [ 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Her üç konuşmacı sayın üyemize de bizi destek

ledikleri için teşekkür ediyoruz. j 
Sayın Akkılıç'ın görüşlerinde yer alan tarım ara

zileriyle ilgili konuyu, genel hatları itibariyle vergiy
le ilgili konuşmamda arz etmiştim. O konuda genel 
olarak getirilecek teklifler, Emlak Vergisinin ıslahına 
ait düşünce içerisinde değerlendirilebilir. 

Sayın Erginay Hocamıza çok teşekkür ederiz. I 
Komisyon Sayın Tosyalı'nın teklifini bu konularda, J 
örneğin (d) bendinde yer alan organize sanayi site
lerine benzer durum getirebilmek bakımından kü- I 
çük sanayi siteleri olarak getirmiştir. Bütün hu dü- I 
zenlemeler sırasında Sayın Tosyalı da Komisyonu
muzun müzakerelerinde Komisyonumuza teşrif et
mişlerdir. 

Emlak Vergisinin niteliğine Sayın Erginay girdi
ler. Ben tekrar üzerinde durmak istemiyorum; zaten 
görüşlerimiz birbirine paralel. Sayın Erginay Emlâk 
Vergisinin mükellefi üzerinde değil, arazi üzerinde 
durdu. Ben daha çok mükellef üzerinde durmuştum; 
o bakımdan görüşlerimizin farklı olduğunu zannet
miyorum. önergeler geldiğinde tekrar Komisyonu- I 
muzun görüşlerini arz etmek istiyorum. I 

Saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Sayın Mert, siz de cevap vermek 

istiyorsunuz, buyurun. I 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HANİFÎ 

MERT — Efendim ben düzenleme tarzı konusunda I 
bir-iki hususa değineceğim. I 

Bu 15 inci madde geçici muafiyetlerle ilgilidir. I 
Yalnız. Teklifin (f) ve (g) fıkraları daimî bir mua
fiyet getirir biçimdedir. Komisyonda da önermiş- I 
tik, Arsa Ofisi için, «Arsa ofisinin mülkiyetinde kal- I 
dığı sürece» ibaresi yer alırsa, bu metinde, muafi
yetin geçici olduğu anlaşılır. 

Emlâk Kredi Bankası için de aynı durum var. Bu
rada da daimî nitelikte bir muafiyet... Teklife Bunun I 
da sınırlayıcı ve geçici olduğunu ifade eden bir açık- I 
lama getirilmesi lazım. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mert. I 
Değerli üyeler, bu madde ile ilgili İki önerge var; I 

okutuyorum : | 
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Sayın Başkanlığa 
396 sıra sayılı Teklifin birinci maddesinin Teklif 

sahiplerinin hazırladığı metin üzerinden görüşülme
sini arz ederim. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 13119 sayılı «Emlak Vergisi 
Kanununun 1610 sayılı Kanunla Değiştirilen 15 inci 
Maddesine 4 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin 1 inci maddesinin (e) fıkrasının (Küçük 
sanayi siteleri yapı kooperatiflerinin mülkiyetinde 
bulunan arsa ve araziler, yapı kullanma izni alınca
ya kadar ve fakat her halükârda 1.1.1983 tarihin
den itibaren 10 yıl geçmemek kaydıyla) şeklinde de-
ğişltiriknıesini arz ederiz. 
Necmettin NARLIOĞLU Cemil ÇAKMAKLI 

iBAŞKAN — Sayın Kuzuoğlu, önergenizle ilgili 
bir açıklama yapacak mısınız?.. Buyurunuz. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerde Maliye 
Bakanlığı Temsilcisini dinledik; vergi adaletsizliğin
den bahsettiler. 

Şimdi, Teklifin dışına çıkarak Teklifi biraz da
ha şumuıllendirdiğİmİz zaman bu vergi adaletsizliği 
kendisini tamamen göstermektedir. Kaldı ki, biraz 
daha ilave edersek Türkiye'de Emlak Vergisini kal
dıracağız. Halbuki böyle bir niyetle bu Teklif yapıl
mış değil. Sadece, Arsa Ofisinin işlerini kolaylaştır
mak: maksadıyla verilmiştir. Ben de müsaadenizle 
Teklifi bu maksatla imza ettim. 

Arsa Ofisi bir taraftan Devletten bütçe alır, bir 
taraftan Devlete vergi verir. Bütün mesele bu. Ve
remediği zaman da suçlu duruma düşer. Biz Arsa 
Ofisini suçlu duruma düşürmemek için böyle bir tek
lif hazırladık. Yoksa Sayın Komisyonun düşündüğü 
gibi, oradan vergi almayalım buradan vergi alma
yalım... Sonuçta Türkiye'de Emlak Vergisini kaldıra
lım diye bir düşünceyle gelmedik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu. 
Bu önergenin lehinde ya da aleyhinde söz iste

yen sayın üye?.. Sayın Âyanoğlu, siz daha evvel işa
ret ettiniz, aleyhinde buyurunuz. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 
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Kanun Teklifi, Sayın Kuzuoğlu'nun da işaret 
ettikleri şekilde, Komisyonumuza gelmiştir. Ben de 
bir komisyon üyesi olarak arz etmek isterim ki, ka
nun teklifleri komisyonlara geldikten sonra, tamamen 
komisyonların tasarrufu altına girerler. Arkadaşı
mız, ancak kanun teklifinden imzasını çekmiş olabi
lir. Bundan eVvel birçok tasarıda veya teklifte, buna 
benzer işlemler yapılmıştır. 

Burada da aynı şekilde Emlâk Vergisinde Arsa 
Ofisine bir muafiyet tanınırken, biraz evvel arkadaş-
lariimın gayet geniş şekilde işaret ettikleri gibi, kü
çük sanayi siteleri ile konut, kooperatifleri ilave edil
miştir hatta bir (Devlet) kuruluşu olan Emlak Kredi 
Bankası arsalarına da aynı muafiyet tanınmaktadır. 

ıBurada usulî yönden veyahutta Komisyonun ta
sarrufu yönünden bir sakınca yoktur. 

Komisyon metninin müzakereye esas alınmasını 
arz eder, Genel Kurula saygılarımı sunarım. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğiu. 
Sayın Sabuncu sizi dinleyelim efendim. 
MALİ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Tosyalı ve 14 arkadaşının Teklifi, Arsa Ofi

si Genel Müdürlüğünce iktisap edilen arsaların, Em
lak Vergisinden muafiyetine dair olduğu şeklinde bir 
başlık taşıyan ve Afsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 
Kanununda değişiklik getiren bir teklif değildir; 1319 
sayılı Emlak Vergisi Kanununun geçici muafiyetle il
gili 15 inci maddesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla eğer 
Teklif, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Kanununda ya 
da ilgili kanunda getirilmiş olsaydı, o başlıkla getiril
miş olsaydı, Komisyonumuzun yetkisi dışında kalır
dı. Ancak burada, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 1610 sayılı Kanunla değiştirilen 15 inci mad
desiyle ilgili bir durum vardır. Bir madde, yani 15 
inci madde söz konusudur. Başka bir madde ilavesi 
söz konusu değildir. 15 inci madde üzerinde bir fıkra 
eklenmeisine dair konu, diğer benzer kuruluşları da 
kapsayacak şekilde belli çerçeve içerisinde bir mad
de üzerinde yapılmıştır. 

O bakımdan, yetkimiz dahilinde olduğunu düşü
nüyoruz. Arz ederim. Önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Mert, Hükümet olarak siz 
önergeye katılıyor musunuz? 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HANİFİ 
MERT — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

İkinci önerge Sayın Narlıoğlu ve Sayın Çakma-
lı'nın. Sayın Narlıoğlu zatıâliriiz mi açıklama yapa
caksınız?.. Buyurunuz. 

NECMETTİN NARLIOÖLU — Sayın Başka
nım, sayın arkadaşlarım; 

'Bu küçük sanayi siteleri, maddî gücü az olan 
sanayiciler tarafından kuruluyor. Bunlar araziyi al
maları, bunu haritalandırmaları ve plana gitmeleri, 
plandan çıkması, inşaata başlaması ve inşaatın bit
mesi bu kadar zamana sığacağını tahmin etmiyorum. 

İkincisi, böyle bir muafiyet zamanında olmadığı 
için, bundan evvel, yani daha evvel iktisap etmiş 
olan kişiler 10 yılı esasen aşmış durumdalar. Yani 
onlar için herhangi bir muafiyet getirilmiyor. Bu ba
kımdan bu muafiyet şeklinin hiç değilse bu Kanun
dan ya'hutta 1.1.1983 tarihinden sonra dedik. Tabiî 
önergemiz kabul edilirse bu, daha da iyi şekle geti
rilebilir; Komisyonla beraber çalışmada. 

Şunu arz etmek isterim. Deniliyor ki, vergi ba
kımından acaba bir kayıp olur mu?.. Bendeniz de 
maliyeciyim; evet olur, ölür; ama bir de şu var. O 
arazi veya arsa küçük sanayi sitesi tarafından satın 
alındıktan sonra artı'k verimliliğini kaybeder, tama
men bir inşaata, bir sanayi sitesine yönelik olur, ora
ya artik kimse girem'ez; ancak sanayici oraya istediği 
kooperatifin amacına uygun tesisler yapar. 

Bir de tabirimi mazur görün; bu kişiler, yani bu 
sanayi sitesinde yerleşecek küçük sanat erbabı, he
men ileride vergi verecek, daha çok vergi verecek du
rumdaki kişiler. Mazur görülürse şu deyimi kullana
yım. Tavuğu beslemeden yumurta alamazsınız. Bu
nu önce besleyeceksiniz, ondan sonra arazi vergisi 
çok küçük bir şiey; ama onun vereceği vergi, onun 
vereceği Gelir Vergisi büyük bir şey. Böyle sanayi 
siteleri meydana getireceksiniz ki, ondan verim elde 
edebileceksiniz, ondan gelir elde edebileceksiniz. 

O bakımdan, teklifimiz bunu gerçekleştirmek yö
nündedir. Belki eksik tarafı bile vardır, çünkü acele 
oldu. Şöyle ki, 1.1.1983 tarihinden itibaren dedik, 
eğer teklifimiz kabul edilirse, bundan sonra iktisap 
edecekler için de, onları da içine alacak şekilde Sa
yın Komisyonla birlikte oturur bunu formüle ede
riz. Kabul edilirse çok memnun olacağız. 

Teşekkür ederim efendim. 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Bu önergenin lehinde ya da aleyhinde söz iste

yen sayın üye?.. Aleyhinde Sayın Kuzuoğlu, buyu
runuz efendim. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkanım, 
sayın üyeler; 

Ben aleyhte başladığım için aleyhte devam etmek 
istiyorum. 

Çok özür dilerim; ben durumu yadırgadım. Ben 
bir defa imzamı geri alırım demedim kimseye. Yani 
bu şekle gireceğini bilseydim imza etmezdim dedim; 
bu bir. 

İkincisi, Hükümetin tutumunu da anlayamadım. 
Daha evvel vergi adaletsizliğinden bahsettiler, ondan 
sonra Komisyona uydular. Onun için bu önergenin 
tamamen aleyh indeyim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu. 
Önergenin lehinde Sayın Çakmaklı, buyurunuz 

efendim. 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, saygı

değer arkadaşlarım; 
Teklifle ilgili tartışmalar iki noktaya geldi dü

ğümlendi. Bir kısmı diyor ki, madem ki Teklif sa
dece Arsa Ofisi ile ilgili, onunla sınırlı kalsın, di
ğer konuları katmayalım; ama tümünü görüşmeye 
başladık ve sanıyorum <e) bendiyle ilgili konuyu 
önerge içermektedir, o konudaki görüşlerimi arz ede
ceğim. 

Komisyonun düzenlediği metinde kooperatifin ar
sa iktisabından itibaren 10 yılı geçmemek ibaresi var. 
Türkiye'de eğer bu işin prensibini benimsersek, arsa
sını alıp 10 yılda işini bitirebilen küçük sanayi sitesi 
ve böyle bir kooperatif yoktur. Yani bu haliyle be-
nimsesek bile işe yaramayacak bu. Benimseyip be
nimsememek ayrı bir konu. 

Ancak, önerge eğer bu konu böyle benimsenir ise, 
işe yaraması için alınan arsaların ve bunun üzerinde 
yapılan işlemlerin 10 yılda bitmediğini dolayısıyla bu 
düzenlemenin yaraya merhem olmayacağına amirdir. 
Sayın Narlıoğlu ile birlikte verdiğimiz önerge. 

Bu nedenle, önergenin bu anlayışla dikkate alın
ması, eğer prensip benimseniyorsa ki, benimsenmesin
den yanayız, bu ibarenin kooperatifin iktisabından 
itibaren değil, 1.1.1983'ten itibaren, yani bu Kanu
nun çıktığı bu yılın başından itibaren 10 yıllık süre
nin getirilmesini biz öneriyoruz, böylece kanun iş
lerlik kazanacaktır. 

Arz ederim, teşekkür ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Sayın Sabuncu, buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, önergeye katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Mert. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HANİFİ 

MERT — Efendim, ben şöyle arz edeyim; bu mua
fiyet belli bir süre içerisinde geçiyor, 1.1.1983'ten iti
baren 10 yıl deyince daha sonrakileri kapsamıyor. 
Aslında biz böyle muafiyetlere karşıyız; ama bu dü
zenleme de o açıdan uygun olmadığı için bu açıdan 
ben karşıyım. Yani belli bir süre sonra bitiyor bu iş, 
daha sonraki olayları kapsamıyor, o açıdan üzerinde 
durmuştuk ve o açıdan karşıyım efendim. 

BAŞKAN — Evet siz katılamıyorsunuz. 
Değerli üyeler,... 
Buyurun. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMt 

SABUNCU — Sayın Başkan, Sayın Mert'in açıkla
malarına biz de katılıyoruz. Esasında eğer burada 
önergedeki şekliyle geçecek olursak, «Yapı kullanma 
izni alınıncaya kadar ve fakat her halükârda koope
ratifin iktisabından itibaren 10 yıl» dersek 198 5'de alı
nan kooperatifler de buna girer. Ancak, 1.1.1983'ten 
itibaren dersek o takdirde 1.1.1993'te bu bitmiş olur, 

O bakımdan, bir, iki dakika müsaade ederseniz 
bunu ona göre düzeltip takdim edelim? 

BAŞKAN — Hay hay buyurun bekliyorum. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, Sayın Mert'in ifade 
ettikleri şekilde 1.1.1983 tarihinden itibaren dersek 
1.1.1993 tarihinden itibaren iktisap edilecek veya ku
rulacak yapı kooperatifleri bundan faylanamayacak. 
Önergenin şu anda, özellikle büyük sanayi siteleriyle 
ilgili problemi halledecek şekilde olduğunu ve kabul 
ettiğimizi arz etmiştim. Ancak, bu sakıncayı da or
tadan kaldırabilmek bakımından, «Yapı kullanma iz
ni alınıncaya kadar» deyip bitirmenin kanun tekni
ğine uygun olacağı ve önergenin amacına ve Sayın 
Mert'in de ifade ettikleri şekle uygun olacağı kanı
sındayız. 

O bakımdan, önergenin mahiyetinde bir değişiklik 
söz konusu tam anlamıyla olamayacak. Ancak, eğer 
bunu değiştirecek olursak, 1.1.1983 10 yıl koyacak 
olursak birtakım karışıklıklara sebep olacak o bakım
dan «Yapı kullanma izni alınıncaya kadar» deyip bi
tirmek istiyoruz efendim. 
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Arz ederim. 
BAŞKAN — «Yapı kullanma izni alınıncaya ka

dar.» 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — «Kadar» «ve fakat her halükârda koo
peratifin iktisabından itibaren 10 yıl geçmemek kay
dıyla.» O bölüm olduğu gibi çıkıyor efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Buyurun Sayın 'Mert. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HANİFt 

MERT — Efendim, madde düzenlemesi açısından arz 
ettiğim şekilde bir düzenleme uygun. Yalnız, «Yapı 
kullanma izni alınıncaya kadar» ibaresi ve süre ko
nulmaması son derece tehlikeli. Malumları olduğu 
üzere, Türkiye'de yapı kullanma izni alınmadan kul
lanılan sayısız binalar vardır ve böyle bir hüküm kal
dığı sürece bu binalar için yapı kullanma izni hiç 
alınmaz ve vergi de hiç ödenmez efendim. Yani bu
rada mutlaka bir sınırlamanın getirilmesi uygun olur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Kooperatif söz konusudur efendim, 
özel bina söz konusu değildir. Kooperatifler belirli 
disiplin ve sistem içerisinde çalışan kuruluşlardır, fer-
dileştirmek işlemini gerçekleştirmek zorundadırlar 
kooperatifin uhdesindeki borç fertlere intikâl edebil
mesi için. 'Bu bakımdan, iskân ruhsatı almadan da 
ferdileşme olmayacağına, hatta mülkiyetin devri söz 
konusu olmayacağına göre, Sayın Mert'in ifade et
tikleri şekilde bir durum kesinlikle söz konusu olma
yacaktır. Ferdî bir mülkiyet söz konusu değil, siste
mi içerisinde mutlaka yapı kullanma izninin alınma
sına ve mülkiyetin devrine ilişkin hususlar düzenlen
mektedir. O bakımdan, böyle bir sakınca söz konusu 
olmaz. 

Tamamiyle karşısındayız ve burada 10 yıllık süre
nin inşaat için yeterli geleceği, uygun olduğu, geçmiş 
kooperatiflerin de ancak böyle çözümlenebileceği. 
Kaldı ki, eğer bu geçici maddenin bu şıkkını 10 yıl 
içerisinde değiştirmek gereği duyulursa, bu bir ka
nundur değiştirilebilir tabiî. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Narlıoğlu'da önergesini bu tarzda değiştir

mişlerdir. «Yapı kullanma izni alınıncaya kadar.» 
Şeklinde ve Komisyonun görüşüne uyarak değiştir
mişlerdir. 

Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmı
yor. O itibarla, önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Sabuncu, önergeyi size göndermeden metni 
ne şekilde düzenliyorsanız o şekilde bildirirseniz mad
deyi sizin düzenlediğiniz şekilde Genel Kurulun oyu
na sunacağım. 

Maddeyi lütfen okur musunuz? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — «Küçük sanayi siteleri yapı koopera
tiflerinin mülkiyetinde bulunan arsa ve araziler (Yapı 
kullanma izni alınıncaya kadar),» ve ondan sonra 
(f) ye geçiyoruz. 

BAŞKAN — Evet. Diğerlerini siliyoruz. 
(Değerli üyeler; 
Komisyondan gelen, dikkate aldığınız önerge üze

rine kararınıza uyarak gelen 1 inci madde metninde 
(e) bendi şu tarzda düzenleniyor : 

«Küçük sanayi siteleri yapı kooperatiflerinin mül
kiyetinde bulunan arsa ve araziler (Yapı kullanma 
izni alınıncaya kadar),». 

Ondan sonra diğer fıkralar aynen devam ediyor. 
Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, bu madde üzerinde 
konuşacağınızı söylemiştiniz, buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Evet Sayın 'Başkanım, kısaca 
arz edeyim. 

Bilindiği üzere, Emlak Vergisi beyannameleri bu 
ayın sonuna kadar verilmek mecburiyetinde idi ve 
müddeti bitmek üzeredir. 

Bu itibarla tahakkuk etmiş vaziyette olan bu
günkü vergilerin de iade edilmesi durumu hâsıl ola
cağından bu Kanunun 1 Ocak 1983 değil, 1 Ocak 
1984 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihin
de yürürlüğe girmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, evet. 
ıSayın Komisyon. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HANİFt 

MERT — Biz kabul ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Kabul ediyorsunuz. 
Sayın (Sabuncu. 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Biz metnimizde ısrar ediyoruz 
efendim. 

Sayın Baş'kan; 
(Müsaade ederseniz bir konuyu açıklamak istiyo

rum. Açıklamalarım yetersiz kalabilir. 

Emlak Kredi Barikası Arsa Ofisi Genel Müdür
lüğü bu konuyu 1.1.1983'ten itibaren öngörüyorlar. 
Teklifin metninde, Sayın Tosyalı ve arkadaşlarının 
teklifinin metnin'de «1.1.1983» diye geçiyor. Arsa 
Ofisinin sıkıntısı bu senedir aslında ve Emlak Ban
kası için de aynı şey söz konusudur. Emlak Banka
sının şu anda ödemdkle yükümlü olduğu miktar 252 
milyon liradır. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün yak
laşık 800 milyon liradır; bu yıl için bu. 

O bakımdan, Teklifin de muhtevasına ve amacı
na uygun olarak 1.1.1983 olarak kabul ediyoruz efen
dim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; o zaman 
teklifimi kademeli olarak, bu bahsettikleri için 1983, 
diğerleri için 1984 demekte bir mahzur yoktur zan
nediyorum. Sayın Komisyon iştirak ederse daha uy
gun ölür efendim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Erginay, tabiî bu tarz
da şifahi talepler, teklifler oylanamayacağı için ve 
neticede Komisyonun verdiği, Hükümetin verdiği ce
vapları dinledikten sonra Genel Kurulda gayet tabiî 
bu .madde üzerinde bir umumî fikir ve kanaat hâsıl 
olacağı içi'n doğrudan doğruya maddeyi oylatmak 
zorundayım. Bu usulümüzün hepiniz bilinci içinde
siniz. Başka şekilde bir şey yapmam mümkün değil. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; bazen ko
misyon uyuyor ve kabul ediliyor, oylamaya geçme
den eVvel. 

BAŞKAN — Evet, evet, bazen uyuyor, kabul edi
liyor. O tamamen redaksiyonla ilgili bir konu; bu 
ana bir konu. Yani 1983'ün 1984 olması bir redak-
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si yon konusu değil. Tamamen kanunun uygulanma
sında önemli bir hususu ihtiva ettiği için bu tarz
da hareket etmek zorundayız. 

Sayın Âyanoğlu, başka bir şey mi diyeceksiniz?.. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Hayır efendim. 

Sayın Başkan, ben de sizin söylediklerinizi söyleye
cektim. 

BAŞKAN — Evet. 

«Değerli üyeler; 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütün 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
'edilmiştir. 

Tdklifin tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 
Sayın üye?.. Yoktur. 

Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 sayılı 
Kanunla Değiştirilen 15 inci Maddesine Dört Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi Danışma Mecli
simizce kabul ddilmİşjtir, hayırlı uğurlu olsun. 

Sayın Komisyona ve Sayın Hükümet Temsilcisi
ne teşekkür ediyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL-
Mlî SABUNCU — Çok teşekkür ederiz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.25 
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ÎKÎNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 15.45 

BAŞKAN : Başkanvdüili Veflik KtTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK - Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
104 üncü Birleşimimizin ilkindi oturumumu açıyorum, 

4. — Danışma Meclisi Üyeleri Recep MERİÇ ve , 
32 Arkadaşının; Muhsin Zekâi BAY ER, Hayati 
GÜRTAN ve 10 Arkadaşının, Nurettin ÂYANOĞ-
LU ve 9 Arkadaşının, 31.8.1956 Tarihli ve 6831 sa
yılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldı
rılmasına İlişkin Kanun teklifleri ve Adalet, Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (2/71, 2/60, 2/62) (S. Sayısı : 390) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizde 'bulunan, Danışma 
Meclisi Üyeleri Recep Meriç ve 32 Arkadaşının; 
Muhsin Zekâi Bayer, Hayati Gürtan ve 10 arkada
şının, Nurettin Âyanoğlu ve 9 arkadaşının, 31.8.1956 
Tarihli ve 6831 slayıılı Orman Kanununun Bazı Mad
delerinim DeğişitUTİlmöS'ine ve Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldairılrnasına llisjkin Kanun Tetk'liiflertimii 
görüşmeye başlıyoruz. 

Bu Kanunla ilgili Komisyon yerimde; Tarım ve 
Orman Bakanlığını temsilen Müsteşar Sayın Prof. 
Dr. Osman Tekinel buradalar ve Orman Genel Mü
dürü Sayın Ömer Özen de Genel Kurulumuzdaâar. 

Kanunla ilgili raporun okutulup okutulmaması 
hususunu oylarınıza sunacağımı. Okutulmasını kabul 
edenler.. Kaibul etmeyenler... Okutulmasına gerek 
görülmemiştir. 

Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerinde Sayın 
Gürtan, Sayın Bayer, Sayın Âyanoğlu söz istemiş
lerdir. Başka sayın üye?.. Sayın Aydar... Başka?.. 
Yok. 

Sayın Gürtan, buyurun.. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, müsaade eder mitisiniz 
efendim, İm Raporumuz üzerimde bazı açıklamaları 
Komisyonumuz yapdıktan sonra sayın üye arkadaş-

«(1) 390 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir.» 

larımızım görüşlerine de bir nebze oevap verileceği 
kanaatindeyiz. Acaba mümlkünse, teamülü bozmu
yorsa Komisyona söz verirseniz onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Mümlkün Sayın Yavuz, buyurun 
efendim. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başlkanım, değerli arkadaşlar; 
Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 

Sayım Meriç, Sayın Bayer ve Sayın Gürtan ve 
Sayım Âyanoğlu tarafından verilen Kanun teklifleri 
Komlısyonuımıuzda 'birleştirilerek görüşülmüş, tartışıl
mıştır. Huzurunuza getirmiş 'olduğumuz metim, Ko
misyonumuzda uzun görüşme ve tartışmalar sonu
cunda 'Son şeklini almıştır. 

ÇeşJtli vesıilelerle 'bu kürsüden dile gelinilen or
manlarımızla, Orman - vatandaş iMşk'ieriyle ilgili 
problemlere 'büyük ölçüde çözüm getireceğime inan
dığımız bu teklif, verimdi işletilen ve mutlak orman 
alanlarımda olan insan basikısını asgarî seviyeye in
direceğine ve herşeyden önce ormanlarımızın geliş-
tirilmeaine medar olacağına inanıyoruz. 

Anayasamız -Me 6831 sayılı Orman Kanunu ve 
3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanu
nu çerçevesûnde ormancılığımızın geliıiştkilmıesi konu
sunda uygulanmakta olan politika şöylece özetlene
bilir. 

Orman'larımıızım korunması ve kadastrosunun ya
pılması, Ormanların devamlılık ilkesi doğrultusunda 
(işletıillmesi ve yönetilmesi. Ormanların. genişlbtıjlmesi 
ve g;elştiriimesi Ormanlarda üretimin devamlı, ve
himli ve rasyonel bir şekilde yapılması ve birim sa
hada üretimin artırılması. Halkım yapacak ve yaka
cak ihtiyacının karşılanması. Orman sanayiinin uzun 
vadede gelişen teknoloji ve işleme 'kapatıilsesi parele-
linde hammadde ihtiyacınım yurt 'ormanlarımdan kar-
şi'lanmasıı. Mevcut potansiyeli tam 'harekete geçire
rek ihracat imkânları yaratılması ve ekonomiye olan 
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katkısının bu yolla artırılmasının teminidir. Uzun 
vadede ormancılığımızın anastratejlsi İse; «Orman
lar, orman vardığının korunması ve genişletilmesi ya
nında, sanayileşmemizin gerektirdiği talepleri yurt 
içinden darboğazlara yol açmaksızın karşılama ve 
ihracaat anlayışı içinde işletilecektir» şeklinde belir
lenmiştir. 

1956 yılımdan beri yürürlükte bulunan ve o ta
rihten 'beri değişen şartlar nedeniyle •belirlenen hedef 
ve hlzrneltlerle bir ahenk İçinde olmayan ormancılık 
anapolitikasryla ormancılık 'Stratejisinin gerçekleştiril
mesinde yeterli görülmeyen 6831 sayılı Orman Ka
nununun 'bazı maddelerinin, yukarıda belirtmeye ça
lıştığım nedenlerle değiştirilmesi, ayrıca Anayasamı
zın 169 ve 170 inci amaddeleriıyle getirilen orman ve 
ormancılıkla igili yeni hükümlere uygunluğun sağ
lanması 'içim acilen bu Kanunda gerekli değişiklikle-
rin yapılması zarurî hale gelımişttir. 

Sayın üyeler; 
Ormanların yönetimli, işletilmesi, mülkiyeti, ko

runması, tarım alanlarına dönüştürülecek alanlar, 
orman sınırlan dışına çıkarılacak yerler ile orman 
içi ve 'bitişiğinde yaşayan 10 milyona yakın orman 
köylüsünün ekonomik durumunu iyileştirmek, kal-
kındırılmala.nıııı sağlamak gibi hususlara* mıedaır oldu
ğu kadar, 400 bini aşkın orman içi köylü ailesinin 
orman içinde yaptıkları ev, ahır, samanlık ile tarla, 
bağ ve bahçelerin kesinleşmiş mahkeme kararları ne
deniyle yıkımı ve bozulmasını; dolayısıyla 'bunların 
•işsiz kalmalarını önlemek amacıyla gerekli görülen 
değişikliklerin 6831 sayılı Orman Kanununda yapıl
ması kaçınılmaz ve haltta zaman kaybına tahammülü 
olmayan bir durum arz etmektedir. 

6831 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikle yuka
rıda belirtilenler dışında, özetle arz ötmeye çalişaea-
ğım diğer bazı konulara da iyi bir uygulama imkânı 
sağlanacaktır. 

Sayım üyeler; 
Orman olarak muhafazasında bilim ve fen 'bakı

mından hiçbir yanar görülmeyen, aksine tarım alan
larına dönüştürülmesine keşlin yarar olduğu tespit 
edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve 
fen bakımından orman niteliğiınÜ tam olarak kaybet
miş tarım alanları ve hayvancılıkta kullanılmasında 
yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve 
köy yapılarının toplu bulunduğu yerlerin orman sı
nırları dışına çıkarulması sağlianacaktıır. 

Orman kadastro komisyonlarınım teşekkülü ve 
çalışma esaslarında yapılan değişiklikle gereksiz za
man, emek ve para israfı önlenip, buna mukabil or
man hududunun kısa sürede ve daha kolay ve az 
masrafla tespiti sağlanarak takriben 10 milyon va
tandaşla idare arasındaki istenilmeyen anlaşmazlıkla
ra son verilmiş olacaktır. Ayrıca, bir yerin orman 
sayılıp sayılmadığı hususunda yılda 50 bin davayı 
sürüncemeye sokan ve giderek sayısı yüzbiınleri aşan 
dava birikimine yol açan bakanlık mütalaaları mah
kemeleri bağlamadığından, mahkemelerce yeniden ke
şif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldığından lüzumsuz 
hale gelen bu görevin ortadan kaldırılması sağlana
caktır. Halen «25 kuruş para cezası ile bir gün ha
pis cezası» hükümlerimi metninde bulunduran bu Ka
nunun suçtan caydırıcılık vasfı kalmamış bulundu
ğundan gerek Ceza Kanununda para cezalan için 
yapılan değişikliğe parelelllk sağlanması ve gerekse 
benzeri kanunlarda yer alan hürriyeti bağlayıcı ce
zalara benzer ceza hükümlerinde makul değişiklik
ler yapılması zarureti duyulmuştur. Bu değişJkUikle 
orman emvalinin üretim ve değerlendirilmesi orman 
köylüsü nün ekonomik durumunun daha da iyileşti
rilmesinin yanında, orman köylüsünün doğrudan ida
re ile çalışacak, daha fazla kazanıma'laırını temin; ay
rıca, ormanların da daha akılcı ve ekonomik esas
lara uygun işletilmesini sağlamak amacıyla gerekti 
değişiklikler bu Teklifle getirilmiştir. 

Çeşitli nedenlerle azalan ormanlarımıızı belirli bir 
seviyede t'uitabiimek ve daha iyi vasıfta ormanlara 
sahip olmak için en iyi şekilde ağaçlandırma 'yapıl
masını sağlayacak değişiklikler yer almıştır. 

Genel hatlarıyla belirtmeye çalıştığım' değişiklik
ler maddelerin görüşülmesinde daha tiyi bir şekilde 
görülecek ve anlaşılacaktır. 

Sayın üyeler; 
1956 yıllından bu yana bu Kanunda birçok deği

şiklikler yapılmış olmasına rağmen, bugün ficin or
man ve ormameılik politika ve stratejisi yönünden 
genel uygulamaya imkân vermeyecek seviyede etkin
liğini kaybetmiş olan bu Kanunun değiştirilmesi za
rurî bale gelmiştir. Ayrıca, Anayasamızdaki belirle
nen ilkelere uyulmasının mecburiyeti göz önüne alı
nırsa bu görevin şifası da yerine getirilmiş olacaktır. 

Yüce Heyetinizin olumlu katkılarıyla bu Kanun
da yajpılacak değişikliklerin daha da olgunlaşacağı 
kanaatli ve inancı içinde Yüce Heyetlinizi saygılarım
la selamlarım, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. ı 
Sayın Gürtan, buyurun efendim. I 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanıım,, Danış

ma Meclisinin saygıdeğer üyelieri; I 
6831 sayılı Ortaıan Kanununun Bazı Maddeleri- I 

nin Değiştirilmesine iHnşkıin Tekliflin tümü üzerindeki I 
görüşlerûmi sizlere arz etmıelk için huzuruınuzda bu- I 
lunuyorum. I 

Gönlüm isterdi iki, ibu arzumu Genel Kurulumu- I 
zun tüm üyelerünin bu salonda hazır bulunduğu ta I 
günde yapayımı; anoaik gölünüm öyle gösteriyor ki I 
buna kavu'şamadiim. Yine gönlüm isterdi iki, ısayrn I 
basınımız toplu halde basın locasında bulunsunlar 
ve hizlim burada söylediklerimizi belli ölçülerde de I 
oltea kamuoyuna aktarsınlar, Ancalk, 'bu umudumu 
TRT'mizin ve Anadolu Ajansımızın hazır bulunan 
muhabir arkadaşlarının yapacağı kanııı&ındayım, liınaın-
cmdayıım. 

Daha önce yaptığım konuşmalarda olduğu gjiıbi, I 
bu konuşmamda da sadece ıkonunun tümü üzerinde 
görüşlerimi arz edeceğıiım, Tekrar ediyorum; Kanu
nun maddelerine sırası geldiğinde değineceğim. 

Öncelikle şunu arz etmek isterim; Kanunun tü
müyle aynı fikirdeyim. Bazı noksanlıklarının olduğu
nu peşinen arz edeceğim. Bunlar da umarım verile
cek önergelerle tamamlanmış olur. Bu bakımdan, 
teklifi veren, bilhassa 6831 sayılı Kanunun genelde 
değişmesi teklifi veren Sayın Meriç ve arkadaşlarıyla 
Komisyonda kısa zamanda incelenmesini sağlayan 
Değerli Komisyon Başkanı ve üyelerine de huzurla
rınızda teşekkür etmeyi borç bilirim. 

Saygıdeğer üyeler; 
Orman konusunda sizlere uzun uzun bilgi arz et

mekten kaçınacağım. Daha evvel bu kürsüden bu ko
nunun ülkemiz ve insanımız için arz ettiği önemi bir
kaç kez belirtmeye çalışmıştım; bunları tekrar etmek 
istemiyorum. Kaldı ki, biraz evvel konuşan Sayın 
Komisyon Başkanı, ormanın ülkemiz ve insanımız 
için haiz olduğu öneme değindiler. Ancak, izin verir
seniz satırbaşları halinde birkaç noktayı hafızalarınızı 
tazelemek için tekrar edeyim. i 

Bunların başında; biz diyoruz ki, orman bir ülke 
için, ülkede yaşayan insanlar için «olmazsa, olmaz» 
niteliğinde önemi haizdir. Neden?.. Öncelikle bir ül
ke insanının yakacak ve yapacak ihtiyacını karşıla
yan, mal üreten bir kaynaktır, su ekonomisini dü
zenleyen bir kaynaktır, erozyonu önleyen, barajların 
dolmasını önleyen bir varlıktır, gerektiğide hayvan- I 
larımıza yem deposu olabilmektedir, savaşta bir si- I 
lahtır ve bunları çoğaltmak mümkündür. | 
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Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Arz ettiğim gibi, ülke için bu derece önemli, ül

ke insanı için bu derece vazgeçilmez bu doğa kayna
ğının ülkemizdeki bugünkü durumu nedir?.. Bunları 
sizlere teker teker sayısal olarak, somut olarak arz 
etmem her zaman mümkün; ancak değerli vakitleri
nizi almak istemiyorum. Bunları sizlere daha önce 
de sunmuştum. Sadece satırbaşları halinde yine bir 
iki noktaya değinerek bu kısmı da geçmek istiyorum. 

Ülkemizde ormanlar, nitelik ve nicelik yönleriyle 
kendisinden beklenen fonksiyonlara yetecek düzeyde 
değildir. Mevcut 20 küsur milyon hektar ormanımı
zın ancak yaklaşık 1/3'ü verimli ormanlardır ve de
min kısaca saymaya gayret ettiğim fonksiyonları 
yapacak niteliktedir; geri kalan 2/3'lük bölümü maa
lesef çok çeşitli nedenlerle ve uzun yıllardır sürege
len bir yerde istismar, bir yerde ihmal nedeniyle fonk
siyonlarını yapacak halde değildir, bozulmuştur, tah
rip edilmiştir, harap olmuştur. 

Yerine getirilemeyen fonksiyonların neler olduğu
nu sayısal olarak verebilirim; «Şu fonksiyon şu oran
da yerine gelmiyor, bu fonksiyon bu oranda ye
rine gelmiyor, bu fonksiyon bu orada yerine 
gelmiyor» diye teker teker sayabilirim. Bun
ları sizler de biliyorsunuz, zaman zaman basına 
aksediyor, «Falanca kasabamızı sel bastı, filanca hek
tar miktarlarındaki tarım ürünlerimiz sellerden tah
rip oldu, falanca barajımızdaki selibent miktarı şu 
düzeye ulaştı» ve benzeri... Ancak, sanıyorum bana 
bu konuşma için ayrılan süre buna yetmeyecektir. O 
bakımdan sadece ve sadece bir - iki hususa izninizle 
değineceğim. 

Bunlardan birisi; ormanların verimi konusunda 
büyük endişelerimiz vardır. Bugün 7 ila 8 milyon 
metreküp civarında yapılan planlı üretim ihtiyacımı
zı karşılamaktan uzaktır. Ülkemizde odun hammad
desi işleyen kurulu kapasitenin 1981 sayımlarına gö
re bugünkü durumu 16 küsur milyon metreküptür; 
yani biz aşağı yukarı % 40 ila 45 civarında bir ka
pasiteyle çalışmak durumunda kalıyoruz. 

Yakacak odun başka bir feci manzara arz etmek
tedir. Yapılan bilimsel araştırmalar, 20 milyon ster 
civarında yapılan üretime karşılık, 30 küsur milyon 
sterin bugün yakıldığını göstermektedir. Bu da, or
manların mevcut planlı verimlerinin üzerinde bir bas
kı altında olduğunu, dolayısıyla tahrip altında oldu
ğunu gösteren sayısal değerlerdir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Hal böyle iken, manzara kanımca ibu denli acık

lı iken, gelecek bu kadar karanlık iken, yıllardır tüm 
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gözler orman üzerinde olmuştur; daha fazla üretim, 
halkımızın yapacak ihtiyacı daha fazla karşılansın, 
orman arazileri tarıma açılsın, hayvanlarımız or
manlarda plansız otlatılsın, orman suçlarına af çıkar
tılsın, orman içi ve civarında yaşayan hakikaten ko
runmaya muhtaç yaklaşık 10 küsur milyon vatandaş 
sadece orman sektörü tarafından kalkındırılsın, yeni 
yeni teşvik belgeleri verilsin vesaire vesaire... Bu is
tekler bugün dahi devam edip gitmektedir. 

Saygıdeğer üyeler; 
Hal böyle iken, acı gerçekleri gören, ormanların 

yok olmasının getireceği felaketleri bilimsel olarak 
dile getirmeye çalışan meslek mensuplarının tüm 
uyarılarına kulak tıkanmış, kulak tıkanmakta, hatta 
meslek mensuplarının meslek ve memleket sevgisin
den başka hiçbir amacı ojmayan çabaları çoğu kez 
bağnazlık olarak, meslek taassubu olarak değerlendi-
rilegelmektedir. 

«Bir dokun, bin ah işit.» Orman ve ormancılık 
konusunda inanınız söylenecek daha pek çok şey 
vardır; ancak Sayın Başkanın müsamahasına sığına
rak sözlerimi bitirmeden önce bir - iki hususa de
ğinmek isterim. 

Bu durum karşısında acaba ne yapılmalıdır?.. Ül
kemizin ve insanlarımızın gelecekte ormanların bütün 
fonksiyonlarından yeterince faydalanabilmeleri için 
ne gibi önlemler alınmalıdır?.. Şimdi de bunlara yine 
satırbaşları halinde değinmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Gürtan; ne kadar zamana ih
tiyacınız var? 

HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım; sanıyo
rum en geç bir 5 - 6 dakika daha zamana ihtiyacım 
var, lütfeder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Gürtan'ın 
konuşmasının 5 - 6 dakika daha uzatılmasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATI GÜRTAN — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım* 
Mevcut verimli ormanları her ne pahasına olur

sa ölsün korumak, bir metreküp dahi plan dışı üre
time izin vermemek gerekir. Bozuk, verimsiz, ima
ra ve ıslaha muhtaç ormanlık alanlarımızın elden 
çıkmasına engel olmamız gerekir. Ağaçlandırılması 
gereken, tarıma ve hayvancılığa elverişli olmayan, 
çok eğimli, erozyona ve sel teşekkülüne müsait çıp
lak alanların hızla ağaçlandırılması, hiç değilse ye- j 

şil örtüyle örtülmesi gerekir. Ormanlarımızın bir oy 
deposu, orman alanlarının bir arsa ofisi olarak gö
rülmek alışkanlığından vazgeçilmesi gerekir ve niha
yet, ' ormancılık teşkilatının, hizmetin önemi ve kap
samına paralel olarak gerektiği şekilde düzenlenme
si, geliştirilip, genişletilmesi gerekir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Çağımızda insan zekâsı, teknolojiyi her gün biraz 

daha geliştirerek dünyamızın enerji sorununu 2000'li 
yıllarda mutlak surette yeni bir yöntemle çözümleye
cektir. Enerji üretimi, petrol ve kömürün dışına bü
yük ölçüde kayacaktır. Güneş mi, atom mu veya 
başka yepyeni bilinmeyen bir kaynak mı, çok geniş 
çapta devreye girecektir. Böylece, bugünün önde ge
len enerji kaynağı olan petrol ve kömür değerini 
büyük ölçüde yitirecektir. Bu görüş bir kehanet de
ğildir; teknolojik gelişmenin bir uzantısıdır. 

İşte bu nedenlerle biz, ülkemizde yeterince mev
cut, ancak yeraltından çıkarmayı bir türlü becere
mediğimiz taşkömürünü, linyiti, petrolü; yani güriür 
müzün aslî enerji kaynaklarını olabildiğince kullan
maya yönelmeliyiz. Tüketiciye bunları temin etmeyi 
'başarmalı, buna mukabil halen geniş çapta enerji 
kaynağı olarak kullanılan odunu geleceğe saklama-
lıyız. 

2000'li yıllarda kömüre olan ihtiyaç azalacak; 
ancak buna mukabil, yerine yenisinin konulması her 
zaman mümkün olamayacak, olsa bile en erken 50 
ilâ 100 yıl isteyecek ormanlara duyulacak ihtiyaç, 
çok yönlü ihtiyaç giderek artacak, yükselecektir. 
İnanınız bu da bir kehanet değildir. 

Tüm ilgililer, tüm yetkililer, tüm görevliler sizlere 
sesleniyoramı; kurulacak partilerde yer alacak, gele
cekte parlamentoda bulunacak, halen aramızda bu
lunan sayın üyeler, sizlere sesleniyorum : Orman ko
nusunu propaganda konusu yapmayınız. Orman ko
nusu, sıon derece hassas bir konudur. En ufak yan
lış bir söz, bir işaret çok büyük olumsuzluklar, te
lafisi mümkün olmayacak zararlar meydana getir
mektedir. İşte size somut bir örnek : 1950 - 1980 ara
sındaki 30 yılda af, seçimler, yasa değişikliği olan 
yıllarda yangın sayısı yılda ortalama 948, olmayan 
yıllarda ortalama 558. Yaklaşık % 100 farklı. 

IBaşka bir somut örnek : Çdk yakın bir zamanda, 
Karadeniz yöresinde yangınların 4 yıllık ortalaîma-
sı, yangınların en az olduğu mıntıka, 1979, 1980, 
1981, 1982 yılları; yıllık yangın ortalaması 20 nci 
Yıl 1983, yılın ilk 4 ayında (Bilmiyorum sayın yet-
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kililer bu konuda ne söyleyecekler) duyduğum ka
darıyla yangın adedi 100'ün üstüne çıkmış vaziyet
te. Yani, 15 misli bir artış. Neden?.. Anayasamızın 
çok iyi niyetlerle hazırlanmış olan 170 nci maddesi
nin yanlış anlaşılması, yanlış anlatılması... 

İşte saygıdeğer üyeler, Sayın Başkan; çok hassas 
olan bu orman konusunda tüm yetkililerden, ilgililer
den, geleceğin politikacılarından istirham ediyorum, 
lütfen bu konuyu, bu hassas konuyu son derece dik
katli işlesinler. Bu, ülke için, ülkenin geleceği için 
son derece önemli bir konudur. 

Yurtsever sorumluların ve yetkililerin olduğu gi
bi, tüm vatandaşlarımızın da bu gerçeklere gereken 
önemi verecekleri bekleyişi ve inancıyla 6831 sayılı 
Orman Kanununda yapılan değişikliklerin, katkıları
nızla daha mükemmel bir hale getirileceğini umu
yor, Kanunun ülkemiz ve insanımız için hayırlı ve 
uğurlu olmasını dileyerek, hepinizi saygılarımla se
lamlıyorum Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSÎN ZEKÂÎ BAYER^— Sayın Başkan, de

ğerli üyeler, Tarım ve Orman Bakanlığının sayın 
temsilcileri; 

Konuşmama başlarken, Sayın Komisyona, Orman 
Kanununun değişitirilmesi konusundaki tekliflere 
gösterdiği yakın alaka, ilgi ve yapıcı çalışmalarından 
dolayı, teklifleri veren arkadaşlarınızdan birisi ola
rak candan teşekkür ederim. 

Ülkemizde orman konusu, özellik ve nitelikleri 
göz önünde tutularak Anayasada yer alan ekono
mik, sosyal, kültürel tarafları bulunan çok önemli 
bir konudur. 

Görüşmeye başladığımız 6831 sayılı Orman Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesini öngören 
üç teklif, birbirini tamamlayan hususları kapsamak
tadır. Ormanların, ülke gerçekleri bakımından öne
mini ve orman konusundaki problemleri, benden ev
vel konuşan Sayın Gürtan kardeşim açıkladığı için, 
o konulara değinmeden, diğer bazı görüşleri belirt
meyi faydalı gördüm. 

Ülkemizde ormanlar, binlerce yıllık bir istismar, 
bakımsızlık ve çeşitli savaşların tahrip edici etkileri
nin yer aldığı dönemlerden arta kalan bir yapıya sa
hiptir. Büyük ölçüde Türkiye ormanları, yapısal de
ğişikliğe uğramalarına rağmen, ülkemizde geçerli 
olan doğa ve ormanlara ait değer yargılarının bir
çok ileri düzeydeki ülkelerden farklı özellikleri de bu
lunmaktadır, 
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J Gerçekten, yakın tarihimizde ormanların korun
masındaki başarısızlıkların ortaya koyduğu çeşitli 
olaylar yaşanmış ve bu sorunların normal kanunlar
la halledilmeyeceğine dair örnekler ortaya çıkmıştır. 
t'şte bundan dolayı hem 1961 Anayasasında, hem de 
1982 Anayasasında ormanların korunması, gözetimi 
ve işletilmeleri konularında maddeler vardır. 1982 
Anayasasında da 169 uncu madde bu hususları kap-

I samaktadın 

Türkiye'nin ormancılık tarihinin tetkikinden gö-
I rüleceği üzere, ülkemizde ormanları modern anlam

da idare etmek üzere ilk defa Devlet Orman İşlet
meciliği 1937 yılında çıkartılan 3116 sayılı Kanunla 
yürürlüğe girmiştir. Atatürk Devrinin bu Kanunu
nun ilkeleri ve prensipleri, bugün Devlet Orman iş
letmeciliğinin ana, temel ilkeleridir. Daha sonra 
Î956 yılında 6831 sayılı Orman Kanunu çıkartılmış
tır. tşte bu Orman Kanununun bazı maddelerinin 

I değiştirilmesi konusundaki hususlar, Teklifimizin ana 
I ilkelerini kapsamaktadır. 

I Ancak, bütün bu kanunî düzenlemelere rağmen, 
I ormanların istenilen ölçüde korunabildiğini de söy-
I lemek biraz hata olur. Ormanların içerisinde ve civa-
I rında 10 milyon dolayında nüfus yaşamaktadır. Bu 
I nüfusun gerek gelir düzeyi, gerekse kültürel düzeyi 
I iyi değildir. Ayrıca, orman içinde yaşayan ve geçi-
I mi ormana bağlı bulunan nüfûsun ormanlar üzerin-
I de tahrip edici bir otken olduğu da açık bir gerçek-

tiı« 

1 tşte yaşanan bu olaylar neticesinde, hukuksal ola-
I rak konuyu halletmek için de Anayasamızın 170 inci 
I maddesi, orman köylüleri konusunda yeni hükümler 

getirmiştir. 

Diğer önemli bir husus da ülkemizde arazinin 
kullanma kabiliyet haritalarına göre, tarımsal faali
yetlerde kullanılmadığı ve arazi faydalanma planları
nın ypılmadığını ortaya koymak lazımdır. Bunun ne
ticesinde, araziyi kullanan çeşitli sektörler arasında
ki rekabet, devamlı surette, ormanın aleyhine olmak
tadır ve ormanlardan açmalar, yangınlarla ormanlar 
tahrip edilmektedir. 

J Orman alanları kalite ve kan'tite bakımından ül
kemizde yeterli olmadığı gibi, ülkemizde ormanlar, 
sarp ve yerleşme yerlerinden uzak bölgelerde kal-

ı mıştır. Bugün, ormanlardan açılmış ve halen orman 
olarak kayıtlı ve fakat iskân sahası, bağ - bahçe du
rumunda bulunan birçok yer vardır. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; 
İşte bu durumlar dolayısıyla hazırlanan üç kanun 

teklifinin genel olarak şu hususları kapsadığını be
lirtmeyi faydalı görmekteyim : 

İBirindi Teklif, muvakkat 1 inci maddenin değiş
tirilmesi teklifidir. Muvakkat 1 inci madde, bir yerin 
orman olup olmadığı konusunda Orman Bakanlığı
nın mütalaasının alınmasını istemektedir. Hal'buki, 
mahkemeler bu mütalaayı da esas almamakta ve ka
rarı yeniden kendileri vermektedir. O halde, ehli vu
kuflarla, ehli Mbrelerle birlikte verilen bu karar do
layısıyla, artık 1 inci madde işlemez duruma gelmiş
tir. Sayın Âyanoğlu'nun teklifi, açık ve seçik ola
rak, mahkemelerin yetki alanı ile ilgili olarak bu hu
susa açıklık getirmektedir ve yerindedir. 

İkinci Teklif ise, orman tahdit komisyonlarının 
yeniden düzenlenmesi konusu ile ilgilidir. Bu konu 
da, Sayın Gürtan arkadaşım ve diğer arkadaşlarım
la birlikte hazırladığımız maddeleri havidir. Bunlar 
da, Orman Kanununa göre ağaç ve ağaççıklık örtüsü 
kaybolsa, yeri orman sayılır, ilkesini uygulayan, plan
layan, düzenleyen, hukuksal niteliklerini ortaya ko
yan orman tahdit komisyonları ile ilgilidir. 

îşte bu bakımdan orman tahdit komisyonları ile 
ilgili hususları, orman hukukunda tetkik ettiğimiz za
man, 3116, daha sonra 6831 ve 1744 sayılı Kanun
larda bulunduğunu görüyoruz. 

Bu kanunlara göre, bir yerin orman sayılıp sa
yılmaması konusundaki hukukî niteliklerini, ilmî ni
teliklerini belli eden, orman tahdit komisyonlarına 
yeni bir düzen verilmekte ve bu suretle bu düzenle, 
orman tahdit komisyonlarının çalışmaları hızlandı-
rılmakta, zamandan kazanıldığı gibi, emekten de 
kazanılmakta ve daha fazla iş yapılması sağlanmak 
istenmektedir. Bu konu çok mühim bir konu. Çünkü 
Sayın Tarım ve Orman Bakanı, 22 Ocak 1983 tari
hinde İzmir'de yaptığı bir konuşmada orman - haik 
ilişkileri konusunda, orman ihlalleri ve hudut ihtilaf
ları dolayısıyla halen Orman Bakanlığıyla ilgili 417 
bin davanın bulunduğunu ve bu davaların % 50'sinin 
ise orman hudut ihtilaflarıyla ilgili olduğunu söylü
yorlar. Yani, bugün eğer bu tahdit komisyonları, bi
raz sonra müzakereye başladığımız esaslarda yeni
den düzenlenirse, bir yerin hudut ihtilafı, daha açık
çası tarım alanıyla orman sahası arasındaki arazi kul
lanma şekli orman - halk ilişkilerinin daha iyi düzen
leneceği kanaati bende vardır. 
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Bu konuda size bazı rakamları da vermeyi fay
dalı gördüm : Biraz evvel arz ettiğim üzere, 1937 
senesinde çıkan 3116 sayılı Kanunla ilk defa orman 
tahdit işlerine başlanmıştır. Türkiye'de. 1937 senesi 
ile 1952 senesi içinde, 16 yılda 3 milyon 582 bin hek
tar saha orman tahdidi yapılmıştır; fakat gelin gö
rün kii, bu tahdidi yapılan yerler bugün fabrika yeri
dir, tarladır, bağdır, bahçedir, hatta kasabadır, hat
ta Karabük İlçesidir. 

İşte, ilerleyen ekonomi, arazi kullanma kararla
rında Devletin ana planının bulunmaması neticesin
de ormanlar, biraz evvel saydığım değişik sektörler 
tarafından yağmaya uğramaktadır. İşte bu tahdit ko
nusundaki yeni usulle daha hızlı, daha ekonomik ve 
daha planlı bir çalışmaya imkân sağlanacaktır. 

Aynı şekilde 6831 sayılı Orman Kanunu 1956 yı
lında çıkmıştır. Ancak nedense 1956 yılında çıkan bu 
Kanunla orman tahdit çalışmaları 1965'e kadar çok 
yavaş gitmiştir. 1965 - 1972 yıllarında; yani 8 yılda 
2 milyon 525 bin hektar saha orman tahdidi yapıl
mıştın 

Daha sonra 1744 sayılı Kanun çıkmıştır. Bu Ka
nundaki değişiklikleri, orman tahdit heyetleri deği
şikliklerini şimdi değiştirmek istemekteyiz ki. çok 
faydalı bir değişiklik olduğu kanaatindeyim ben. 1974 
ile 1979 senesi içinde, 6 yılda da orman sahalarının 
sınırlanması için 2 milyon 18 bin hektar saha yeni
den sınırlama yapılmış, ayrıca biraz evvel, deminden 
beri söylemek istediğim 16 yılda ve 8 yılda evvelce 
yapılan orman tahditleri içinde düzeltmeler mecburi
yeti ortaya çıkmış, bu da 2 milyon 34 bin hektar sa
hada da yeniden sınır düzeltmesi yapılmıştır. 

İşte ikinci teklif hususunda da açıklayacağım 
bunlardır. Bu bakımdan ikinci teklif doğrudan doğ
ruya bir teknik çalışma heyetlerinin kurulmasıyla il
gili, Orman Kanununun 7 nci ve 13 üncü maddele
riyle ilgili Tekliflerdir. 

Üçündü teklif, Sayın Meriç ve arkadaşlarının Tek
lifi; benim de imzamın bulunduğu Teklif : Orman 
ve ormancılık konusunda 1956 yılında çıkan 6831 
sayılı Orman Kanununda bazı maddeleri değiştiren 
Tekliftir. Bu konuda kısaca şunu da belirtmeyi fay
dalı görüyorum : Orman konusunun üç ana ilkesi 
vardır. Bunlardan bir tanesi koruma, ikincisi işlet
me ve orman ürünleri istihsali ve planlaması, üçün
cüsü bakım, imar, çalışma ve ağaçlandırmadır. 

îşte bu üçüncü Teklifte de bu ana ilkelere göre 
günün şartlarına, Anayasanın yeni ortaya koyduğu 
ormancılık ilkelerine göre bazı maddelerde değişik-
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lik yapılmaktadır. Ancak bu değişiklik yapılırken bir 
hususu, bendeniz de Komisyonda bulunduğum hal
de unuttum; fakat hukukçu arkadaşlarımız bizi ikaz 
ettiler. Bu husus da şu : Değiştirdiğimiz maddelerin 
uygulanması için, nasıl uygulanacağı hakkında yö
netmelik hususlarını açıklığa kavuşturmamışız. Bu 
konuda bazı yeni değişik maddelerin yen'i uygulama 
imkânları içinde yönetmeliklerin bulunması için ufak 
tekliflerimiz olacak. Ancak bu yeni tekliflerin arasın
da üç tane çok önemli husus var. Birincisi; Sayın 
Gürtan'ın da belirttiği gibi, Türkiye'de orman ürün
leri bugün artık artan nüfusun ihtiyaçlarını karşıla
yacak derecede değil. Bunun için muhaTcka'k orman 
ürünlerinin istihsali, pazarlaması konusunda, değer
lendirilmesi 'konusunda yeni çalışmalar yapmamız la
zım. İşte, getirilen Tdklifte orman ürünleri sanayiinin 
planlanması getiriliyor. 

'Bu çok mühim efendim. Şöyle ki; bugün Devlet 
Planlama, orman teşkilatından, Tarım ve Orman Ba
kanlığından habersiz birçok teşvik belgeleriyle yeni 
orman ürünleri sanayii kurulmuştur. Daha açıkçası
nı söyleyeyim, Balıkesir'deki ve Mersin'deki kağıt 
fabrikaları hammadde bulamamaktadır, işte, Dev
lette bir düzensizlik vardır. Bu düzensizliği önleye
cek tedbir yeni getirdiğimiz maddelerin içinde bu-
runmaktadın 

İkinci husus : Orman - halk münasebetlerinde (İl
mî tabiriyle veyahut hukuksal tabirle) köylü zati ih
tiyacı meselesi. Bu konunun da artık Türkiye'nin eko
nomik şartlarına göre yeniden düzenlenmesi lazım
dır. Bu hususu da getirmiş bulunmaktadır yeni tek-
lifimiZj 

Üçüncü husus ise : Sayın Genel Kurulumuzun 
tasvibinden geçen Türk Ceza Kanunu yürürlüğe gir
miştir. O bakımdan, Orman Kanunundaki suçların 
cezalarının Türk Ceza Kanunundaki yeni müeyyide
lerine uydurulması lazımdır. 

ıSayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu üç Teklif için bir üye olarak ben, ilk önce 

teklifler hazırlandıktan sonra, benim de imzam ol
duktan sonra, İstanbul Orman Fakültesi ve Trabzon 
Orman Fakültelerine gönderdim. Arkasından Orman 
Mühendisleri Odasına, Türkiye Ormancılar Cemiye
tine, Yeşil Türkiye Ormancılar Cemiyetine, Türkiye 
Tabiatını Koruma Cemiyetine ve nihayet benim de 
üye olduğum Emekli Ormancılar Cemiyetine gönder
dim. Bu üç teklifi bütün bu resmî ve özel kuruluş
lar, kamu niteliğinde gönüllü kuruluşlar müspet kar-
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şılamıştır. Bu bakımdan bu üç teklifin birleştirilerek 
kanunlaşması Türkiye ormancılığı için faydalı ola-
ca'ktır< 

Arz ederim; teşe'kkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Âyanoğlu, buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmeye 
başlamış bulunuyoruz. 

Genel gerekçede de belirtildiği üzere, 1937 yılın
da çıkan ve zaman zaman değişikliklere uğrayan Or
man Kanunu eskimiş ve bugünün şartlarına uydu
rulması gereken bir Kanun olarak mevzuatımız için
de yer almaktaydı. 

1982 Anayasamızın 169 ve 170 nci maddelerine 
uygun olarak Orman Kanununda değişiklik yapılma
sı gerekiyordu. İşte bu Kanun Teklifleri Anayasa doğ
rultusunda hazırlanmış Tekliflerdir. 

Ormanın ekonomimiz içindeki büyük yerini dü
şünmek, esas bünyeye zarar getirmeden ormandan 
gelişen, büyüyen iktisadiyatımızın istifadesini sağla
mak lazım. Ormanları yalnız servet olarak değil, iç
timaî, iktisadî ve sıhhî faydaları yanında, memleke
timizin iklimini de düzenleyen bir varlık olarak kabul 
etmeliyiz. 

Memleketimiz yüzölçümünün % 26'sı ormandır. 
Orman içinde ve civarında 17 bin küsur köy olup, 
10 milyon insan yaşamaktadır. Orman içi ve kena
rında oturan insanların geçim kaynakları son dere
ce kısıtlı olup, aşağı yukarı bütün geçimlerini orman
da işçilik yaparak sağlamaktadırlar. 

«Ormansız bir millet yaşayamaz» prensibinden 
hareketle, orman varlığını korurken, ormandan istifa
de eden halkımızı gözetmek, kollamak da görevleri
miz arasında olduğunu unutmamak lazımdır. 

Üç Teklifin birleştirilmesi şeklinde huzurunuza ge
len bu Teklif içinde bulunan 6831 sayılı Orman Ka
nununun muvakkat 1 inci maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair Teklifimiz hakkında kısaca bilgi 
vermek istiyorum : 

6831 sayılı Orman Kanununun muvakkat 1 inci 
maddesi «Ormanların kadastrosunun ikmal ve kesin
leşmesine kadar bu Kanunun 1 inci maddesi tatbi
kattan çıkacak ihtilaflarda Orman Bakanlığının ge
rekçeli mütalaası alınır. Ancak, mahkeme bu müta
laa ile bağlı değildir.» hükmünü ihtiva etmektedir. Bu 
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madde hükmüne göre orman kadastrosu yapılma
mış yerlerde ormanla ilgili anlaşmazlıklarda bir yerin 
ormanlık olmadığının tespiti mahkemelere aittir. An
cak, mahkemeler bu hususu tespit ederken Orman 
Bakanlığından gerekçeli mütalaa almak zorunluluğu 
olmakla beraber, bu mütalaa ile bağlı değildir. 

1973 yılında 1744 sayılı Kanunla yapılan bu de
ğişiklik, 1973 yılından bu yana getiriliş gayesine uy
gunluk bakımından, uygulamaya bir pratiklik ve za
man yönünden bir kazanç getirememiştir. 1973'ten 
bu yana geçen on yıl içinde bu hükümle getirilen 
hususta uygulamaya bir kolaylık gelmemiş ve Dev
letin emek, para ve zaman kaybına neden olduğu gi
bi, yine davaların uzamasına neden olmuştur. Mahke
melerce Tarım ve Orman Bakanlığından istenilen 
gerekçeli mütalaa adedinin yıllık ortalaması 40-50 bin 
civarındadır. 

Mahkemelerden istenilen mütalaa talebi orman 
başmüdürlüklerine intikal ettiriliyor. Buralarda olu
şan inceleme kurulları mahkemelerden gelen bu mü
zekkereleri yerinde incelemek üzere araziye gitmek
tedirler. Bu işler için bazen yüzlerce kilometre yol 
katetmek zorunda kalmaktadırlar. Mahkemeleri bağ
lamayan bu gerekçeli mütalaalar, gördükleri işler ne
deniyle asgarî bir yıldan önce mahkemelere gönde-
rilememekte, bazen üç yılı bulmaktadır. Tarım ve 
Orman 'Bakanlığının mütalaası ne olursa olsun, bu
günkü uygulamada hâkim bizzat dava konusu yere 
gitmek, dava konusu yeri incelettirmek zorundadır. 

Bu açıklanan duruma göre bugünkü uygulamada 
pratik bir değeri kalmamış bulunan, davaları uzatan 
ve Devleti gereksiz yere emek, para ve zaman kay
bına sokan gerekçeli mütalaa ile ilgili 6831 sayılı Or
man Kanununun muvakkat 1 inci maddesinin kal
dırılması mahkemelerin daha süratli karar vermele
rini sağlayacak, Devlet ve vatandaş anlaşmazlıklarının 
uzayıp gitmesini önleyecektir. 

Ben, arkadaşlarımla beraber verdiğim Teklifi kı
saca açıkladıktan sonra, maddeler üzerindeki görüşle
rimi, maddelerin müzakeresi sırasında arz edeceğim. 

Kanun Teklifinin, yüksek huzurlarınızda yapılacak 
müzakereleriyle Türk orman köylüsünün haklarını alan 
değil, haklarını koruyan, yeşil Türkiye'mizin daha da 
yeşillenmesini sağlayacak bir Kanun olarak Türk Mil
letinin hizmetine sunulacağına inanarak hepinizi say
gılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Danışma Meclisi üyesi arkadaşlarımızın bir konu 
üzerinde yoğunlaştırdıkları tekliflerinin bir metin ha
linde Yüce Kurula sunulmuş olmasını ben, gerek 
Komisyonumuzun, gerek Hükümetin ve gerekse 
Teklif sahibi arkadaşlarımın bu konudaki hassasi
yetleri içerisinde büyük başarı telakki ediyor ve ken
dilerini kutluyorum. 

Yalnız, meseleyi genel hatları ile mütalaa ettiği
miz zaman, Türkiye'nin büyük sancılarından ve bü
yük acılarından bir tanesinin de orman meselesinin 
hâlâ köklü biçimde çözüme kavuşturulmamış oldu
ğu gerçeği ile karşı karşıya gelmekteyiz. 

Anadolu ormanlarının insan tahribatına uğradığı 
fark edilmiş olduğu 114 yıl öncesinden bugüne ka
dar yapılmış hukukî düzenlemeler, birtakım zecri 
tedbirler dahi etkin olamamıştır; ancak medenî 
âlemde ve medenî Türkiye'de insan-ormah ilişkisi
nin (ki buna «Halk-orman ilişkisi' deniliyor) çok iyi 
bir şekilde organize edilebilmesi bakımından ancak 
buradaki ortaya hemen çıkıveren menfaat faktörü
nün adalet ölçüleri içerisinde dikkate alınması lazım 
geliyor. Bu menfaat faktörü, kişilerin kendi men
faatidir, Devletin menfaatidir ve ülke genelinin, ülke 
insanlarının menfaatidir. Bu menfaat, sadece yaşa
yan kuşakların değil, gelecek nesillerin menfaatidir. 
Bütün bu unsurları bir araya topladığımız zaman 
görmekteyiz ki, Türkiye'de orman meselesinin; in-
san-orman ilişkisirideki temel meselenin, orman üze
rindeki tasarrufun fevkalade yetersiz kaldığından 
kaynaklandığıdır. Bunu hemen ifade edebiliriz ki; 
bir kadastro çalışması bugün Türkiye genelinde her
kesi tatmin edebilecek bir ölçüye ulaştırılmamıştır. 1937 
yıllarında başlatılıp 1972 yılına kadar gelen sürede 
6,3 hektar ve oradan da, 1973ten günümüze kadar 
getirilen 2,6 milyon hektarlık bir durumu dikkate 
alırsak, bugün Türkiye genelinde orman kadastro
sunun 9 milyon hektar civarına çıktığını görmekte
yiz. Bu, aslında fevkalade küçük bir rakamdır ve bu 
rakam bu küçüklüğü gösterdiği için de, insan-or-
man ilişkisi çeşitli yaralar ortaya çıkarmaktadır. 

Demin Sayın Âyanoğlu Arkadaşımın da bela-
gatle ifade ettiği gibi, işte insanımızla Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan ormanın kullanıl
ması arasında kaynaklanan problem burada ortaya 
çıkmaktadır. Neresi ormandır, neresi değildir? Bu 
en büyük problemdir ve bunun süratle çözümlene-
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bilmesi için getirilmiş olan düzenlemeyi bendeniz I 
şahsen yeterli bulmaktayım. 

Bir başka konu, Sayın Komisyon Başkanımızın 
açıklıkla ifade ettiği gibi, orman rejiminde bir stra
tejinin ve anastratejinin bence henüz tam, yeterince 
ortaya çıkmış olmadığı vakıasıdır. Her ne kadar Ana
yasamızın 169 ve 170 nci maddeleri Devlete yeni 
ufuklar açmakta ise de, ben bu kanun tekliflerinde, 
birleştirilmiş tekliflerde bunu biraz zayıf bulmakta
yım. Devlet, ana stratejiyi başlı 'başına bir bütün ola
rak mütalaa etmeli ve bu noktada bir çözüm getiril
melidir. I 

Devlet ormanları bugün Türkiye ölçeğinde ger
çekten 'büyük bir tahribat baskısı altındadır. Çok 
geniş ölçeklidir ve bunun tek sorumlusu insanımız 
değildir. Bunun tek sorumlusu, Devletin hüküm ve 
tasarrufunu elinde bulunduran Orman İşletmesidir. 
Ben, yıllar yılı Orman İşletmesinin temsilcisi bulun
duğum ilde yaptığı tahribatı görerek göz yaşı dök
müş bir arkadaşınızım Sayın Hükümet Başkanımı
za da Bingöl'de ifade ettiğim cümle şudur; «Size 
yalvarıyoruz, Orman Teşkilatını Bingöl'den kaldırı
nız. Kendi haline bıraktığınız zaman hüdainabit bu 
ormanlar eski gür haline dönüşecektir.» Ama bu sa- I 
dece içten kanayan bir yaranın ifadesiydi, bir te
menninin ifadesiydi. Ben, bu temennimi şurada, mil
letin kürsüsünde şöyle pekleştiriyorum: Orman Ida- I 
resi akılcı bir yaklaşımla, prodüktif bir yaklaşımla 
sadece bugünkü kuşaklara değil, gelecek kuşaklara 
da emanet edilebilecek, aktarılabilecek ormanlar ye- I 
tiştirsin. Dileğimiz milletçe budur. 

En derin saygılarımla hissiyatımı arz ediyor, say- I 
gılar sunuyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyonun, sayın üyelere cevabı olacak I 

herhalde?... 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, müsamahanıza sığına- I 
rak iki cümle ile sayın «üyelerimize, Komisyonumuz I 
adına göstermiş oldukları teveccühe şükran borçlu- I 
yuz. I 

Tamamıyla ormanların meselesi ve problemleri I 
üzerinde durdular ve tümü üzerindeki görüşmelerini I 
buna mün'hasır kıldılar. Esasen bir-iki sayın üyemiz 1 
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maddeler üzerindeki görüşlerini açıkladılar. Bunla
ra, maddeler üzerinde sırası geldiği zaman cevap 
verme zarureti doğacaktır. 

Ben sayın üyelerin bu gösterdikleri ilgi ve ala
kaya teşekkür ederim. Bütün üyelerimiz esasen or
manın problemlerine ve meselelerine hâkim oldukları 
inancı ile vermiş oldukları genel bilgiden dolayı da 
teşekkürlerimi arz ederim. 

Saygılar sunuyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
Sayın Tekinel, zatı âlinizin bir diyeceği var mı? 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ OSMAN TEKİNEL — Yok efendim. 
BAŞKAN — «Yok» diyorsunuz. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkanım sorum 

var. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin maddelere 

geçelim, ondan sonra. Zaten maddeler okunacak. 
Soruyu, Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanıp maddelere geçmeden evvel vermiyoruz 
Sayın Baturalp. Soru imkânı vereceğiz, soru sora
bileceksiniz tabiî. 

Değerli üyeler; tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

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

1 inci maddeyi okutuyorum. 

31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
1 inci maddesinin 2 nci fıkrasının D, F, G, 1 bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

D) Şebir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hu
dutları içerisinde bulunan kadim mezarlıklardaki 
ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler. 

F) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapu 
kaydına dayanarak, orman sınırları veya bitişik alan
lar dışında ise tapu kaydı veya diğer tasarruf belge
leri ile özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi ola
rak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra 
halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü sa
hipli yerler, 

G) Devlet ormanlarına bitişik olmayan, yüzöl
çümü üç hektardan yukarı bulunmayan ve tapu ile 
sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar, 
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1) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, 
özel kanunu gereğince Devlet Ormanlarından tefrik 
edilmiş ve imar, İslah ve temlik şartları yerine geti
rilmiş bulunan ya'banî zeytinlikler ile 27.2.1960 tarih 
ve 7457 sayılı ve 9.7.1956 tarih 6777 sayılı Kanun
larda tasrih edilen yabanî veya aşılanmış fıstıklık, 
sakızlik ve harnupluklar. 

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

Sayın Baturalp, sorunuzu şimdi sorabilirsiniz; bu
yurun. 

RECAI BATÜRALP — Sayın Başkanım, sora
cağım soru bu madde üzerinde değil efendim. 

BAŞKAN — Hayır; bu münasebetle sorun efen
dim. 

RECAI BATÜRALP — Cumhuriyetin ilanından 
bugüne 60 yıl geçti. 60 yıl içerisindeki orman zayia
tını ve ondan sonra ormanlaştırılan sahaları bir ra
kamla ifade edecek olursak ortaya şu çıkıyor: (Ra
kamları) teferruatıyla tek tek izah etmeyeyim) Bu
gün 600 bin hektar hazırdan yemişiz; yanmış, sanayi 
maksadıyla kesim yapılmış ve ağaçlandırılmış. Bun
ların muhasebesini yaparsak, hazırdan 600 bin hek
tar orman zayiatı olmuş. Bu Kanun teklifi, bu za
yiatı telafi edecek mi?.. 

İkincisi; 1972 senesinde «Kamu Ağaçlandırma 
ve Ağaç Bayramı Yönetmeliği» diye bir yönetmelik 
çıkarılmıştır; fakat o gün, bugün tatbik edilmemek
tedir. Bu yönetmeliğe göre vilayetlerde kurulmuş 
olan «Kamu Ağaçlandırma Kurulu» diye adlandırı
lan müessese de çalışmamaktadır. Bu Kanun teklifi 
'bu hususa da bir çare getiriyor mu?.. 

Hazırlanmış olan bu Kanun teklifi muhakkak 
büyük bir boşluğu dolduracaktır; ama şu kesin ifa
delerle belirttiğim hususları acaba telafi edecek mi
dir?.. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
'Maddelerin müzakeresi sırasında, yeri geldiğinde 

bu sorulara cevap verilmesi ricasında bulunuyorum. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, 1 inci maddeyle ilgili 
olarak redaksiyon bakımından bir hususu hatırlat
mamıza müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yavuz. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, 1 inci maddenin (I) 
bendinin beşinci satırındaki «9.7.1956 tarih 6777 sa

yılı Kanunlarda» ibaresi, «9.7.1956 tarih ve 6777 sa
yılı Kanunlarda» şeklinde düzeltilecektir; bir «ve» 
ilave edilmesi lazım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Değerli' üyeler; 1 inci maddeyi, 

Sayın Komisyon Başkanının işaret etmiş olduğu bu 
küçük düzeltmeyle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

1744 Sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

'Madde 2. — 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve 
fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybet
miş yerler'den; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman 
bütünlüğünü bozmayan; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, 
zetinlik, fındıklık, fıstıklık (Antepfıstığı) gibi çeşitli 
tarım alanları veya hayvancılıkta kullanılmasında ya
rar bulunan otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yer
ler, 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerleşim sahaları, 

Hazine adına tapuya kaydedilmek üzere orman sı
nırları dışına çıkarılır. 

Sınırlaması evvelce yapılmış yerlerde yukarıdaki 
fıkra hükümlerine göre sınırlamaların düzeltilmesi iş 
ve işlemleri, yönetmeliğinde belirlenen şekilde Orman 
'Kadastro Komisyonlarınca yapılır. Bu düzeltme iş
lemleri; orman Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlı
ğının mahallî birimlerine komisyonlarca yazılı ola
rak bildirilir ve mahallinde askı suretiyle ilan. edilir. 
Bu bildirmeden ve ilandan itibaren 60 gün içinde ta
şınmazın bulunduğu yer adliye mahkemesine Tarım 
ve Orman Bakanlığı aleyhine iptal davası açılabilir. 

İlk defa yapılacak orman kadastrosunda sınırla
ma ile birlikte bu madde hükümleri de uygulanır. 

Bu madde hükümleri yanan orman sahalarında 
hiçbir surette; muhafaza ormanı, millî park olarak 
ayrılan, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlarda 
ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yer
lerde ise niteliklerinin devamı süresince uygulanmaz. 

Tüzelkişiliğe haiz kamu müesseselerine ait veya 
özel mülkiyetteki ormanlarda bu madde hükmünün 
uygulanmasında orman sınırlarına çıkarma işlemleri 
bu ormanların sahipleri adına yapılır. 
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BAŞKIAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Sayın Gürtan. Başka söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım; bu mad

de üzerinde, Sayın Zekâi Bayer Arkadaşımın Tasarı
nın tümü üzerindeki konuşması sırasında işaret ettiği 
bir husus vardı. Uygulama sırasında, uygulamanın 
nasıl yapılacağını tespit edecek olan yönetmeliklerin 
yürülüğe konması meselesi... Bu konuda bizim öner
gemiz vardır, Başkanlığımıza takdim edilmiştir. 

Benim arzım şu olacaktır: Bu yönetmeliklerin ha
zırlanması sırasında, olayın Türkiye çapındaki önemi 
çok dikkatle ve çok titizlikle düşnülüp taşınılıp yö
netmeliklerin bu şekilde hazırlanması temennisi ola
caktır. Aksi halde yapılacak hatalar, sağlanacak ya
rarların çok üstünde olacak, çok dışına taşacaktır. 
Benim, madde üzerinde herhangi bir değişiklik öner
gem yoktur; ancak bunu Sayın Hükümet yetkilileri
miz sanıyorum bir temenni olarak kabul edecektir. 
Altını çizerek tekrar ediyorum; bu yönetmeliğin çok 
çok titizlikle, dikkatle, ülkenin yararları iyice ölçü
lüp tartılarak hazırlanması gerekecektir. 

Bunu arz etmek için huzurunuzu işgal ettim; say
gılar sunarım. 

BAŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Komisyon, Sayın Gürtan'a bir cevap vere

cek misiniz? 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; Sayın Gürtan «(Bu iş
lemlerin bir yönetmelikte veya bir tüzükte toplanma
sını» önerdiler. Bu maddeleri, esas kapsam ve amaç 
kısımlarını ve değişikliğe tabi olan anakısımları geç
tikten sonra yönetmelik üzerinde, Komisyonumuza 
müsaade ederseniz, böyle bir madde içerisinde tedvini 
suretiyle bir durum arz etmeye ve bunu istişare et
meye zaman vermenizi istirham ediyorum efendim. 
Kati olarak yerini söylemek doğru değil; ama 1*2 nci 
maddeye sıra geldiği zaman bunu açıklıkla ifade etmek 
durumunda olacağız. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

bir şey arz etmeme müsaade eder misiniz? 
,BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu müsaade edin, bi

raz sonra söz vereceğim. 
Değerli üyeler; bu maddeyle ilgili iki önerge var, 

okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 390 Sıra Sayılı Kanun Tekli

finin 2 jıci maddesinin b bendinin sonundaki fıkranın 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim., 

Nurettin ÂYANOĞLU 

«Orman sınırları dışına çıkarılır, bu şekilde orman 
sınırları dışına çıkarılan yerlerden tapulu olanlar ki
şiler adına, tapusuz olanlar ise Hazine adına tescil 
edilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 390 Sıra Sayılı Kanun Tek^ 

lifinin ikinci maddesinin altıncı fıkrasındaki 60 gün
lük sürenin, teklifte olduğu gibi bir yıl olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

BAŞKIAN — Sayın Âyanoğlu, buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Kanun Teklifinin ikinci 

maddesinin (b) bendinin sonunda, «Hazine adına ta
puya kaydedilmek üzere orman sınırları dışına çıka
rılır» ibaresi konmuştur. Teklife baktığımız zaman, 
«Hazine adına tapuya kaydedilmek üzere» ibaresi 
yoktur. Yalnız, «Orman dışına çıkarılır» ibaresi var
dır. Komisyon, «Hazine adına kaydedilmek üzere» 
ibaresini eklemiştir. 

Orman niteliğini kaybetmekle birlikte şahsın ta
pulu malı ise, orman sınırları dışına çıkarılmakla bir
likte Hazine adına kayıt yapılmakta. Bu tamamen özel 
mülke bence tecavüzdür. Nasıl olur da bir kimsenin 
tapuda üzerine kayıtlı bir yeri ve yukarıda sayılan ni
telikleri haiz tarım arazisi olmuşsa bunun Hazine adı
na kaydı yapılmaktadır.? Bunu anlamak mümkün de
ğildir. 

Yine, zamanımız çok kısa olduğu için kısa olarak 
arz ediyorum. İkinci önergemde de orman kadastrosu 
yapılan yerlere mahkemelerce yapılacak itiraz müd
deti 60 günle sınırlandırılmıştı. Bu müddet çok az
dır muhterem arkadaşlarım. Çeşitli nedenlerle, köy
lünün duyamaması vesair nedenlerle bu süre yetme
yebilir. Teklifte de zaten bu bir yıldır. Bu 60 günlük 
itiraz etme, iptal davası açma süresinin Teklifte oldu
ğu gibi, bir yıla çıkarılmasını teklif etmiş bulunuyo
rum. 

Her iki teklifin kabulünü saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayıa 

üye?.. 
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RECAI DflNÇER — Lehinde. 
MUHSİN ZHKÂ1 BAYER — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, lehinde buyurun 

efendim. 

RECAI DİNÇER — Sayın Başkanım, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Bir orman sahası içerisinde ve Anayasayı da yap
tığımız şeklîyle, orman sınırı dışına çıkarılacak olan 
arazilerin her şeyden önce orman niteliğini kaybetmiş 
olmasını kabul ediyoruz. 

Orman köylüsü eğer bu araziyi çeşitli meyvelik 
vesair nedenlerle tesis etmiş ve ondan geçimini temin 
ediyor ise, ve tapusu da var ise, tapusu da olmak kay
dıyla, tapulu malı yine orman dışına çıkarılıp köylüye 
bunu vermek kadar tabiî bir şey olmaması lazım ge
lir. Bunun aleyhiride konuşacak arkadaşımın konuş
masını dinlemek isterim. Neden özel mülkiyete bu 
kadar lüzumsuz olarak müdahale yapmaktayız?.. Ama, 
eğer tapusu yok ise, Hazine adına tescil edilebilir. O 
bakımdan son derece yerinde bir önergedir. Anayasa
da yapmış olduğumuz yanlışlıkları burada yapmama
mız lazım gelir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Buyurun Sayın Bayer, aleyhinde 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Birinci önerge hakkında konuşuyorum, ikinci 

önerge hakkında değil; yani ikinci maddenin (b) fık
rasında «Hazine adına tapuya kaydedilmek üzere or
man sınırları dışına çıkartılır» hükmünü değiştiren 
önergenin aleyhinde konuşuyorum. 

Şöyle efendim :̂ Bir defa Sayın teklif sahibi ve 
teklifi destekleyen sayın üyemiz, Anayasanın 169 un
cu ve 170 inci maddelerini okumaları lazım. Anaya
sanın amir hükümleri karşısında böyle bir teklif hü
kümsüzdür. Birinci konu bu. 

ikinci konu; ifadelerinde belirttikleri konuda za
ten biraz evvel kabul ettiğimiz birinci maddenin (e) 
fıkrasında tapu kaydı ve tasarruf belgeleriyle olan yer
ler Hazineye kaydedilmeyecek zaten. Birinci madde
nin (e) fıkrasında, özel mülkiyete hiç bir zaman Or
man idaresinin hukuk anlayışına göre tasallut etmesi 
veya onu önlemesi gibi bir husus yoktur. Ormanın 
içinde özel müliyete ait tapulu bir yer varsa, orman 
karakterini kapsamıyorsa tabiî olarak özel mülkiyete 
ait olacaktır; birinci maddede de bu bellidir. 

i Üçüncü husus ise; «Şahsın tapulu arazisi» deni
yor. Şahsın tapulu arazisi konusu yine hiç bizim or
man mülkiyet ihtilafıyla ilgili konu değildir. Hukukî 
belgeler, Orman Tahakkuk Komisyonlarında daima 
muteber belgedir. Bu bakımdan böyle bir muteber 
belgeye tabiî olarak kim sahipse onun adına (Hazine 
adına değil) orman dışına çıkartılan yer tescil edile
cektir. 

iBu bakımdan bu teklifin hem Anayasa karşısında, 
hem de biraz evvel kabul ettiğimiz birinci maddenin 
(e) fıkrası karşısında reddedilmesi lazımdır. 

I Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Komisyonun ve Hükümetin birinci önergeyle ilgi

li görüşü lütfen. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, Sayın Âyanoğlu'nun 
vermiş olduğu birinci önerge konusunda Komisyonu
muzun fikrini açıklıyorum. 

I Her ne kadar Sayın Bayer, Anayasanın lı69 ve 170 
inci maddelerindeki duruma göre tereddütlerini bil-
dirdiyse de, Komisyonca Sayın Âyanoğlu'nun önerge-

I sini nazarı dikkate alarak, yeni bir tedvin yapmanın 
zaruretini, ihtiyacını duyuyoruz ve önergeye katılıyo-

I ruz. Eğer Sayın üyelerimiz bu katılma esbabı muci-
besini açıkça ifade etmeme müsamaha gösterirlerse 
onu da ayrıca arz etmek isterim efendim, önergeye 
katılıyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ OSMAN TEKÎNEL — Sayın Başkanım, esasında 
bu ormandan çıkacak arazidir; ama öyle bir iki keli-

I me ilavesinin de bir sakıncası olacağı kanısında de
ğilim. Biraz evvel gelen önergeyi okudum, her iki 
şekil de olabilir efendim, önergeye katılıyoruz. 

I (BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergeye Sayın 
Komisyon ve Sayın Hükümet katılıyor, önergeyi ke
sin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler... önerge kabul edilmiştir. 

İkinci önerge üzerinde Sayın Âyanoğlu konuştu. 
Lehinde, aleyhinde önergenin söz isteyen?.. Yok. 
Komisyonun ve Hükümetin görüşünü rica ediyo

rum. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, önergeye katılamıyoruz. 

| Bu gerek idare ve gerekse şahıslar adına mahkemeyi 
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ve işlemleri sürüncemede bırakma istidadında oldu- , 
ğu için, 60 günlük sürenin değiştirilmemesi taraftarı
yız. önergeye katılamıyoruz, arz ederim. 

IBAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSlLOt-

St OSMAN TEKİNEL — Sayın Başkanım, zaten biz 
bir değişiklik getirmemiştik, eski Kanunda mevcut 
olan şekildir 60 gün ve uzatıldığı takdirde işlem uzar 
efendim. Katılmıyoruz. 

iBAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, alıyor musunuz 
önergeyi, yoksa.... 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
•Bu son fıkra tamamen çıkıyor, öyle mi Sayın Ko

misyon? 

TARIM VE ORMAN, KOY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, (b) bendini son olarak 
açıklayayım efendim. 

(b) Bendi, «Şehir, kasaba ve köy yapılarının top
lu olarak bulunduğu yerleşim sahaları orman sınır
ları dışına çıkarılır, bu şekilde orman sınırları dışına 
çıkarılan yerlerden tapulu olanlar kişiler adına, tapu
suz olanlar ise Hazine adına tescil edilir.» 

Bir de ayrıca Sayın Başkanım, redaksiyon bakı
mından (b) fıkrasının üçüncü paragrafının en son sa
tırındaki, «Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhine iptal 
davası açılabilir.» Oradaki «aleyhine» kelime olarak 
yanlış yazılmış. 

/Bir de en son paragrafın sondan bir önceki satı
rında, «Orman sınırları dışına çıkarma işlemleri» diye
rek, «dışına» kelimesinin ilavesini arz ediyoruz efen
dim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz efendim. 
Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. I 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

bir husus daha var, onu arz edeyim. I 
©AŞIKAN — Buyurun. 
IBAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; I 
Sayın Komisyon Başkanımız benim temas ede

cek olduğum hususlara değindiler. Ancak, bir hususa I 
daha redaksiyon yönünden değinmek istiyorum. Bu I 
maddenin son fıkrasında «Tüzelkişiliğe haiz kamu mü
esseselerine» denilmektedir. Buradaki «tüzelkişiliğe 
haiz» ifadesi, kanımca Türkçe gramer kurallarına ters I 
düşmektedir. Bunun ya «Tüzelkişiliğe sahip kamu I 
müesseselerine» şeklinde düzenlenmesi yahütta «tü- | 

zelkişiliği haiz kamu müesseseleri» şeklinde düzen
lenmesi gerekmektedir. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİHSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, «'tüzelkişiliği haiz» ola
rak kabul ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz Sayın 
Uzunoğlu'na. 

/BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddenin (b) bendi, Sayın Âyan-

oğlu'nun oylarınızla kabul edilen önergesi istikametin
de şu tarzda oluyor, «b) Şehir, kasaba ve köy yapı
larının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları or
man sınırları dışına çıkarılır, bu şekilde orman sınır
ları dışına çıkarılan yerlerden tapulu olanlar kişiler 
adına, tapusuz olanlar ise Hazine adına tescil edilir.» 
Bu itibarla, «(Hazine adına tapuya kaydedilmek üze
re orman sınırları dışına çıkarılır.» kısmını siliyoruz. 

Değerli üyeler, bu maddeyi, ayrıca 29 uncu say
fada birinci fıkra olarak görünen kısımda «aleyhine» 
kelimesindeki «y» harfi unutulmuştur; o yerine kon
mak, maddenin en son fıkrasındaki «tüzelkişiliğe» de
ğil, «tüzelkişiliği» ve en son fıkranın sondan ikinci sa
tırında «sınırlarına» değil, «sınırları dışına» kelimele
ri konmak suretiyle, bu değişikliklerle maddeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 7. — Devlet Ormanları ile evvelce sınır

lama yapılmış olupta herhangi bir nedenle orma-ı 
sınırları dışında kalmış ormanların, tüzelkişiliğe sa
hip amme müesseselerine ait ormanların ve özel or
manların kadastrosu ve bu ormanların içinde ve biti
şiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların orman
larla müşterek sınırlarının tayin ve tespiti, Orman 
Kadastro Komisyonları tarafından yapılır. 

Orman Kadastro Komisyonları; Tarım ve Orman 
'Bakanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde 
çalışmış ve bu Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında 
en az on yıl hizmet görmüş bir orman yüksek mühen
disi veya orman mühendisinin başkanlığında; bir or
man yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya 
bunların bulunmaması halinde en az on yıl hizmet 
görmüş orman teknikeri üye, bir ziraat yüksek mühen
disi veya ziraat mühendisi veya bunların bulunma
ması halinde en az on yıl hizmet görmüş ziraat tek-
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nisyeni üye ile beldelerde belediye encümenince, 
köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek 
bir üyeden kurulur. 

Komisyon başkanının yokluğu halinde ormancı 
üye başkana vekâlet eder. 

Komisyon emrine gerektiği kadar teknik eleman 
ve memur verilir. 

Komisyonlar arazideki çalışmaları sırasında bel
delerden belediye encümeni, köylerde ihtiyar kurulla
rı tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgilerinden de 
yararlanırlar. (Bunların gelmemeleri halinde, Komis
yonlar gerekli gördükleri takdirde resen bilirkişi se
çebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sıra
sında Millî Savunma Bakanlığınca bir temsilci bulun
durulabilir. Orman kadastro işlemlerinin beş yılda 
bitirilmesi için gereken bütün tedbirler alınır. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Âyanoğlu.. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; 

Orman kadastrosunu düzenleyen bu maddede, 
kadastro komisyonlarının üye adedi düşürülmüş ve 
daha hızlı çalışma amaçlanmış ise de, Ziraat Odası ve 
il genel meclisi üyelerinin komisyondan çıkarılması, 
Orman Teşkilâtının komisyonda ağırlığını daha da 
çoğaltmıştır. Bu, hem davacı, hem davalı olan bir du
rumu yaratmaz mı?.. Bu konuda ne düşünüyorlar; 
bunu açıklamalarını rica ediyorum. 

(Bir de, Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi görü
şülürken, arz ettiğim gibi, orman kadastrosu, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü ile beraber yürütülmeli
dir ve orman köylüsünü hem ormanla, hem de Ka
dastro ile karşı karşıya getiren binlerce davalı mev
zuun ortadan kalkacağı kanaatindeyim. Bu konuda 
Sayın Orman Bakanlığı veya Orman Genel Müdürlü
ğünün bazı girişimleri olduğunu duymaktaydım, ne 
safihada olduğunu bu vesile ile öğrenmek istiyorum. 

Halen yürürlükte olan 7 nci maddede bulunan 
kadastro ekipleri bu maddeden tamamen çıkartılmış
tır. Bunun da neden çıkartıldığı hakkında Hükümet 
veya Komisyondan bilgi rica ediyorum. 

7 nci maddeye konan, «Orman kadastro işlerinhı 
beş yılda bitirilmesi için gereken bütün tedbirler alı
nır.» şeklindeki hükmü memnuniyetle karşıladığımı 
ifade etmek isterim. Kadastro işinin beş yılda bitiril
mesi kanun hükmü haline getiriliyor; yapılamadığı 
takdirde müeyyidesi ne olacaktır?.. Şimdiye kadar 
Türkiye'de kadastrosu yapılan orman ile kadastrosu 

yapılacak orman hakkında kısaca bir bilgi verirlerse, 
ayrıca memnun olurum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, bu kadastro konusu tek
nik bir konu, Sayın Orman Genel Müdürümüz bura
dalar, müsaade ederseniz kısa bir konuşma ile bunu 
açıklasınlar Yüce Kurula, 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
İBuyurun Sayın Özen. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLOt-

ISft ÖMİER ÖZEN — Efendim, Sayın Âyanoğlu'nun 
işaret ettiği hususlar, hakikaten uzun senelerden beri 
sürüncemede kalan orman kadastrosunu hızlandır
mak için alınmış tedbirlerdir. Bendeniz yine o zaman 
Umum Müdürdüm, bu ekipleri biz teklif ettik, daha 
çabuk yapılsın diye teklif ettik ve lütfettiler o za
manki Meclis kanunlaştırdı; fakat 10 senelik tatbikat 
'gösterdi ki, kademeli itiraz oluyor, vatandaş ona iti
raz ediyor, o, ötekine itiraz ediyor, yıllarca sürünce
mede kalıyor. Biz ümit ettik ki, yılda milyona yakın 
hektarın kadastrosunu yapacağız; onun yarısını bile 
yapamadık. Binaenaleyh, derhal bir dönüş yapmak 
zorunda kaldık ve bu yapılacak değişiklik yerinde ola
caktır, işleri bir misli süratlendirecektir. 

ikincisi, kadastro komisyonunun içerisindeki te-
rekkü'batı da azalttık. Meselâ, Ziraat Odası temsilci
si; zaten bu köydeki kimselerin çoğu o Odanın tem
silcisi, bir de köyden birisi, oradan birisi, encümenden 
birisi oldu mu, takdir buyurursunuz ki, iş ne kadar 
kaîabalıklaşırsa, dağ başında bunları bir yerden bir 
yere taşımak da zor oluyor ve ekseriyetle bulunmu
yor, bulunamayınca da işler sürüncemede kalıyor. 
IBu Kanunda, şu maddede yer alan hususların tamamı 
bu komisyonları süratle çalıştırıp bu işi bir an önce 
bitirmektir. 

Sayın Âyanoğlu'nun üzerinde durduğu husus ye
rindedir. İnşallah şu kanunu da; çıkarabilir misiniz, 
çıkaramaz mısınız bilemiyorum, şu kanun çıkarsa, bu 
iş kökünden o zaman halledilecektir. Burada bugün 
lütfedip kabul edeceğiniz 7 ilâ 12 nci maddeler bu 
Kanunda yer almıştır. Bir madde ile lağvediliyor. Yal
nız bu Kanun çok büyük bir kanun, Tapu Kadastro
nun Kanunudur, çok yüklü bir kanun, pek zannetmi
yorum bu dönem çıkacağını; ama inşallah önümüz
deki senelerde bu kanun çıkarsa, burada orman k'a-
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dastrosu, arazi kadastrosu, şehir kadastrosu; üçü bir 
elde toplanıyor, Hem sürat, hem de tasarruf sağlana
caktır ve orada bir madde var: «Orman Kanununun 
7 ilâ 12 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır,» di
yor. Binaenaleyh, bu maddeler o zaman yürürlükten 
kaldırılacak; ama bilemiyorum bu, iki senede mi çı
kar, beş senede mi çıkar, ne zaman çıkar... 

O bakımdan, bizim getirdiğimiz hususları aynen 
kabul ederseniz mesele kolaylaşacak. Beş seneyi koy
duk; inşallah bütün kuvvetimizi buraya yükleyip bu 
işi bitirmek arzusundayız. Allah kısmet ederse önü
müzdeki yıllar bunun yapıldığını görmek hepimizi se
vindirecektir. 

Komisyonun tartılı bir yönü vardır. Gelen mad
de, aslında işin süratlendirilmesi bakımından da ha
kikaten yerinde; fakat bugün Türkiye'de bir Ziraat 
Odası kurulmuştur ve Ziraat Odasının geliştirilme 
temayülünü de yine, gerek Tarım ve Orman Bakan
lığı olarak, gerekse Türkiye'nin diğer ilgilileri olarak 
yürekten hissediyoruz. Yine akseriyet, Orman Ge
nel Müdürlüğünün üzerinde olacaktır, yine istedikleri 
takdirde o tarafa ağırlık verecektir; ama Ziraat Oda
sı gibi, hiç olmazsa çiftçiyi temsil eden resmî bir ku 
ruluşun da oraya katılmasında ben fayda umarım. Bu 
konuda Orman Genel Müdürlüğünün dediği olacak, 
yani demek ki bir tarafta bir kişi öbür tarafta yine 
dört kişi. Ziraat odası dörde iki; ama Sayın Genel 
Müdür, Ziraat Odasının oraya girmesiyle bir hayli 
münakaşaları önleyecektir. Bunu, ziraat odası da arzu 
etmektedir. Şahsen ben burada yeni gördüm; çok 
fazla meşguliyetim dolayısıyla pek tespit edemedim. 
Kendisinin çalışmalarını candan kutluyorum; Ziraat 
Odası temsilcisinin de konmasında fayda umuyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Buyurun efendim. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ ÖMER ÖZEN — Efendim, ben de arzu ederim, 
Osman Bey de daha iyisini biliyor, o söyleyecek efen
dim. 

IHAŞKAN — Hay hay. Buyurunuz Sayın Yavuz. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İSLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, bu Teklif Komisyonu
muzda görüşülürken aynı mevzu oradada mevzubahis 
olmuştu. 

Efendim, Ziraat Odaları Birliğinin köylerde ka
nunî temsilcisi yoktur, ancak ilçelerde vardır. İkin
ci fıkrada, «köylerde köy ihtiyar kurulunca araların
dan seçilecek bir üyeden kurulur.» diyor; zaten bu 
üye, Ziraat Odasına ve ilçeye yakın bir üyedir, kö
yü iyi tanıyan bir üyedir. O bakımdan, arkadaşımız 
müsterih olsunlar, herhangi bir tereddüde mahal yok. 
Ziraat Odası zaten ilçelerde işin içindedir; fakat köy
lerde. «Bu şahıs ziraat odası temsilcisidir.» diye söy
lemek mümkün değildir; çünkü köylerde kanunî tem
silci yoktur. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
RECAÎ DİNÇER — Sayın Başkanım, müsaade 

ederseniz düzeltebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçer. 
REOAİ DİNÇER — Ziraat odasının her köyde 

bir temsilcisi vardır. 
Arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, herhangi bir tartışma
ya müsamahanıza sığınarak girmek istemiyorum. 
Ziraat Odasının kanunî temsilci başka, orada işlerini 
ve işlemlerini yürüten şahıs başka. Ben hukukî tem
silciden bahsettim. Sayın Dinçer herhalde yanlış an
ladılar efendim. 

Sayın Başkanım, bir de redaksiyonla ilgili olarak 
iki hususu arz etmek istiyorum. 

Efendim, birinci fıkranın sondan üçüncü satırın
da, «içinde ve bitişiğinde bulunan» değil, «içinde ve 
bitişiğinde bulunan» olması gerekiyor. 

Yine, ikinci fıkranın sondan ikinci satırındaki, 
«köylerde köy ihtiyar kurulunca» tabiri Kanunda 
geçmiyor, «heyet» kelimesi geçtiği için, «köylerde 
köy ihtiyar heyetince» demek gerekir. Aynı şekilde, 
31 inci sayfada dördüncü paragrafın ikinci satırında 
«ihtiyar kurulları tarafından» değil, «ihtiyar heyetle
ri tarafından» şeklinde değiştiriyoruz. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özen. 
RECAÎ DİNÇER — Sayın Başkanım, müsaade 

ederseniz soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Hay hay, buyurun Sayın Dinçer. 
RECAÎ DİNÇER — Efendim, Sayın Genel Mü

dürün bu konudaki çalışmalarını yakinen izliyorum; 
hakikaten çok daha müftehirim. 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; maddeyi bu değişik- I 
İlklerle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et- I 
meyenler... Madde kabul edilmiştir. I 

4 üncü maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 4. — 6831 sayılı Orman Kanununun I 

8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 
Madde 8. — Orman kadastrosunun yapılacağı I 

il ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün teklifi, Ta- I 
rım ve Orman Bakanlığının onayı ile belirlenir. I 

Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az I 
bir ay önce TRT ve Resmî Gazetede, ilgili il, varsa I 
ilçe merkezlerinde çıkan birer gazetede, gazete çık- I 
mayan yerlerde ise diğer mutad vasıtalarla en az be- I 
şer gün ara ile ikişer defa ilan olunur. I 

Orman kadastrosu; belde ve köy sınırları esas 
alınmak suretiyle bu sınırlar dahilinde kalan bütün I 
ormanları kapsayacak şekilde yapılır. I 

Orman kadastrosunun başlama tarihi, komisyon I 
başkanlığı tarafından tayin ve tespit edilerek çalışı- I 
lacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köy
lerde en az bir ay önce, bu belde ve köylerin uygun 
yerlerine asılacak ilan kâğıdı ile duyurulur ve durum I 
bir tutanakla tevsik edilir. 

Bu ilanda, komisyonların hangi köy veya belde- I 
lerde çalışacakları, ormanların içinde ve bitişiğinde
ki taşınmaz malların sahiplerinin veya kanunî mü- I 
messillerinin veya vekillerinin sınırlama sırasında ha
zır bulunmaları ve hazır bulunmadıkları takdirde or
man kadastro işlerine yokluklarında devam edileceği I 
açıklanır. 

İlan işlerine ait belgeler dosyasında saklıdır. I 
Kadastro yapılacak ormanların bitişiğinde ve I 

içinde taşınmaz malları olanların, orman sınırlarının I 
tespiti sırasında kendileri veya kanunî mümessilleri 
veya vekilleri hazır bulunur, tşgal ettikleri ve fayda
landıkları taşınmaz malların sınırlarını ve her nevi 
belgelerini gösterirler. 

Yerinde yapılan ilana rağmen ilgililerin bulunma
maları sınırlama ve kadastro işini durdurmaz. 

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

Redaksiyon bakımından bir düzeltme var mı 
TARIM VE ORMAN, KÖY ÎŞLERÎ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım onu arz edeyim : Son
dan üçüncü fıkrada, «ilan işlerine ait belgeler dosya
sında saklanır» olması lazım. «Saklıdır» yazılmış, 
«saklanır» olacak. | 
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Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka efendim?.. Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Dördüncü fıkra

nın en sonunda, «durum bir tutanakla tevsik edilir» 
yerine, «tespit edilir» olması lazım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
TARIM VE ORMAN. KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, burada yalnız tespit veya tu
tanak değil, bu işi daha fazla etkileyebilecek diğer 
başka vesikalar varsa onları da içine alıyor. Bu şe
kilde kalmasında fayda vardır. 

Arz ederim. 
AKlF ERGlNAY — Yanlıştır efendim; «Tevsik» 

kelimesi orada tutmaz, lütfen «tespit» yapılsın. Bün
yesi itibariyle bir tutanak ancak bir şeyi tespit eder, 
ondan sonra o tevsik vasfını ihraz eder; ama evvela 
durumu tespit eder, onun için «tespit edilir» olması 
lazım. 

BAŞKAN — Evet. Komisyondan bir kere daha 
soruyorum; buyurun. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, Komisyon olarak ısrarlı deği
liz. Bu paragrafın anlarnı nazarı itibara alınırsa, yal
nız başına, «tespit edilir» doğrudur; ama tabiî diğer 
kısımlardaki durumlar da bu paragrafın içerisinde 
ele alınabileceği düşüncesinden biz hareket ettik. 
«Tespit edilir» şeklinde değiştirebiliriz; «tevsik» te 
ısrarlı değiliz Sayın Başkanım. 

Arz ederiz. 
BAŞKAN — «Tespit edilir şeklinde olabilir» di

yorsunuz. 
Değerli üyeler, yukarıdan dördüncü paragrafın 

sonundaki «Tevsik» kelimesi «Tespit» olarak değiş
tirilmiştir. Beşinci fıkrada «ilan işlerine ait belgeler 
dosyasında saklıdır» ibaresindeki «saklıdır» kelime
si «saklanır» olarak değiştirilmiştir. 

Bu değişikliklerle dördüncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 9. — Han işleri tamamlanan belde ve köy

lerde kadastrosu yapılacak ormanların sınırları ko
misyonlarca, arazi üzerinde belirlenir, ölçülür veya 
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hava fotoğraflarına işaretlenir ve bu işlemler tuta
nakla tevsik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme 
şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet ve 
diğer aynî hakları, sınırda bulunan taşınmaz malla
rın cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soy
adını, gösterilen veya verilen belgelerin tarih, nu
mara ve nitelikleri ile ilgililer tarafından yapılan iti
razları kapsayacak şekilde düzenlenir. 

Tutanaklar; her belde ve köy için tutulacak bir 
tutanak defterine yazılır ve orman kadastro komisyon 
başkanı, üyeler ve bilirkişiler ve hazır bulundukla
rı takdirde orman içinde veya bitişiğinde taşınmaz 
mal sahibi olanlar ile işgal edenler veya kanunî mü
messilleri veya vekilleri tarafından imza edilir. 

Orman kadastro komisyonları en az üç üye ile de 
çalışabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı 
taraf çoğunluğu kazanmış olur. 

Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için ge
rekli hava fotoğrafları, Tarım ve Orman Bakanlığın
ca yapılır veya yaptırılır. 

Ölçme metotlarına ait uygulanacak teknik husus
lar yönetmelikte belirtilir. 

Kadastrosu yapılan ormanların sınır noktalan sa
bit taş ve beton kazıklarla tespit edilir. Tespit edilen 
sınır noktalarının tahrip edilmesi veya yerlerinin de
ğiştirilmesi yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Sayın Komisyon veya Sayın Hükümetçe 
ilave edilecek bir husus?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6 — 6831 sayılı Orman Kanununun 

10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
. Madde 10. — Sınırlandırılması bitirilen belde ve 

köye ait tutanak suretleri komisyon başkanlığınca ait 
olduğu belde ve köylerin münasip yerlerinde usulüne 
uygun bir şekilde asılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca 
tutanak örnekleri aynı gün ilgili orman işletme mü
dürlüğüne ve Maliye Bakanlığının mahallî kuruluşu
na bir yazı ile gönderilir. 

Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin 
köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri belge
lerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyaların
da saklanır. 

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar 
komisyon başkanınca tasdik olunur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Sayın Hükümet veya Sayın Komisyonca 
ilave edilecek bir husus?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir 

Yedinci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 11. — Orman kadastro komisyonlarınca 

düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilanı ilgililere 
şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve ka
rarlara karşı hak sahipleri askı tarihinden itibaren bir 
yıl içinde görevli ve yetkili adliye mahkemelerine 
müracaatla sınırlamaya itiraz edebilirler. 

İlan tutanaklarında bu tutanak ve kararlara kar
şı ne suretle dava açılacağı açıkça belirtilir. 

Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve re
simden muaftır. Bu müddet içinde itiraz olmaz ise 
komisyon kararları kesinleşir. 

Gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılacak itiraz 
davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğüdür. Or
man Genel Müdürlüğünce açılacak itiraz davaların
da ise, hasım, tutanakta ismi geçen kişilerdir. Bu ki
şilerin itiraz konusu yeri başkalarına temlik etmiş, öl
müş veya gaipliğe karar verilmiş olmaları halinde 
temlik, ölüm ve gaiplik tarihine bakılmaksızın itiraz 
davası sonuçlandırılır. 

itiraza konu yer için tutanakta kişi adı yazılma
mışsa itiraz davası hasımsız açılır. Hasımsız açılan 
davalarda mahkemeler üç ay içinde ilgililerin davaya 
katılmaları için gerekli ilanı yaparlar. 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait orman
lar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alın
maksızın hazine adına tapuya tescil olunur. 

Sınır noktalarındaki taş, beton, kazık ve diğer işa
retler, Orman Genel Müdürlüğünce korunur ve gere
ken sahalar dikenli tel içine alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Sayın Azgur, soru soracaksınız, buyuru
nuz efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bu maddede 
son derece önemli olan husus; askı suretiyle ilgililere 
tebligat yapılması oluyor. Bu askı suretiyle vaki olan 
ilan ne kadar süreyle acaba askıda kalacaktır? Bu 
husus bu madde metninden anlaşılmıyor. Sürenin 
başlangıcı ilk asıldığı gün müdür, yoksa askıdan kal
dırıldığı gün müdür? Yani bir senelik süreyi hesap 
edebilmek için bunun mutlaka belirtilmesi gerekir. 



Danışma Meclisi B : 104 18 . 5 . 1983 O : 2 

Oysa maddede buna ait bir husus yok. Yoksa bunu 
düzenleyen bir yönetmelik veya Bakanlığın bu konu
da bir tamimi var mıdır? Zabıtlara geçmesi bakımın
dan açıklanmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. Sa
yın Yavuz, buyurunuz. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, Sayın Azgur'un tered
dütleri yerindedir; bu yönetmelikte belirtilecektir ve 
ilan edildiği tarihten itibaren, o günden itibaren baş
layacaktır. Bu durum yönetmelikte yer alacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Redaksiyonla ilgili bir konu?.. Yoktur. Maddeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Sekizinci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 12. — Orman kadastro komisyonunda bil

fiil çalışan başkan, üye ve teknik elemanlarla diğer 
görevlilere verilecek yan ödemelerde Bütçe Kanun
ları ile tespit edilecek miktarların azamileri üzerin
den ödeme yapılır. 

Orman kadastro komisyonları için lüzumlu taşıt 
araçları ve görevlilerin kanunî yollukları ile her türlü 
giderler Orman Genel Müdürlüğünce sağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Meriç buyurunuz efendim. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU ADINA RECEP 
MERİÇ — Sayın Başkan, 12, 22, 25 ve 33 üncü mad
delerde birer fıkra eklenmesi; bunun uygulanmasına 
ilişkin bir yönetmelik çıkarılması için fıkra eklenme
si yönünde Sayın Zekâi Bayer ve Hayati Gürtan'ın 
önergeleri var. Bunlar tetkik edildi; Komisyon ola
rak bunlara katılıyoruz, fakat her maddenin altına 
«Şu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar 
Tarım Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte be
lirlenir» şeklinde birer fıkra eklemektense, biz Ko
misyon olarak, maddelerin sonunda, ilgili maddelerin 
uygulanmasıyla ilgili bir yönetmelik çıkarılacağına 
dair bir madde önergesi getireceğiz. 

Bu bakımdan, 12, 22, 25 ve 33 üncü maddelerle 
ilgili önergeleri; eğer önerge sahibi arkadaşlar katı
lırlarsa bu görüşümüze, sonunda onların arzuları bir 
tek maddeyle oluşturulacaktır. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FUAT AZGUR — Redaksiyonla ilgili bir hususu 

arz etmek istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bu birinci 

fıkranın sonunda ilgililere ödenecek olan yan ödeme
lerle ilgili bir miktar tayin ediliyor. Cümle aynen şöy
le : «... miktarların azamileri üzerinden ödeme ya
pılır.» 

Bendenize göre «miktarların azamî hadleri» de
mek lazım geliyor. Sayın Komisyon acaba bunu uy
gun görür mü? 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Katılırız efendim, çok doğru bir tek
lif. «Azamî hadleri» olarak düzeltilmesine katılırız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Bayer, buyurunuz. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, Sa

yın Komisyon Sözcüsünün belirttiği, bizim 12 nci 
maddeden başlayarak 33 üncü maddeye ilişkin bir ko
nuyu açıklamak gerekiyor. 

Ayrı ayrı yönetmelikler çıkarılması lazım, yoksa 
bir tek yönetmelik değil. Sayın Komisyon Sözcüsü 
bir yönetmelik anlamına gelen ifadeler kullandılar. 
«Her madde için ayrı yönetmelik çıkarılması» diye 
bir müstakil maddenin konması lazımdır. 

BAŞKAN — Evet, şimdi sekizinci maddedeyiz, 
tabiî 12 nci maddeye kadar zamanımız var. 

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

Değerli üyeler, 9 uncu madde üzerinde önerge var, 
10 uncu maddede var. Binaenaleyh, Komisyonun bu 
maddeler üzerindeki önergeleri tetkik etmesi maksa
dıyla Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.30 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KtTAPÇIGlL 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 104 üncü Birleşi
min Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının müzakeresine 
devam ediyoruz. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2 

nci Bölüm Başlığı ile 13 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Orman köylerinin nakledilmesi 
Madde 13. — Devlet ormanları içinde veya biti

şiğinde bulunan köylerde veya dağınık evlerde otu
ranlardan; bulundukları yerlerde kalkındırılmalarına 
imkân olmayacağı anlaşılanlarla, ormanın bütünlüğü, 
toprak ve su muhafazası ve biyolojik dengenin ko
runması bakımından, bulundukları yerlerden nakle
dilmelerine lüzum görülenlerin, Tarım ve Orman Ba
kanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca nakline 
karar verilir. Bu takdirde bunların bıraktıkları taşın
mazlar, Devlet ormanı sayılır. Bu yerlerle diğer ta
şınmazların genel hükümler çerçevesinde takdir edi
lecek bedelleri sahiplerine ödenir. Nakil ve yerleştir
meler 2510 sayılı İskân Kanunu hükümlerine göre 
yapılır. 

Bu iç iskân işi, Anayasanın 169 ve 170, nci mad
delerine göre orman dışına çıkarılacak yerlerde ya
pılacak ise, Köy İşleri ve Kooperatifler ile Tarım ve 
Orman Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak plana 
göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Âyanoğlu, Sayın Bayer. 

Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Orman köylerinin nakledilmesi konusundaki mad

deyi görüşmeye başlamış bulunuyoruz. Benim bu ko
nuda önergem de var, önergem üzerinde tekrar ko
nuşarak sizi rahatsız etmeden bu madde üzerindeki 
fikirlerimi söylemek istiyorum. 

Önergemle esaslı olarak değiştirmek istediğim 
konular şunlardır : 

Bir defa; «Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde 
bulunan köylerde veya dağınık evlerde oturanlardan; 
bulundukları yerlerde kalkındırılmalarına imkân ol
mayacağı anlaşılanlar.» demektedir madde. Bunu kim 
tespit edecek, kararı kim verecektir, hangi şartlarda, 
ne zamana kadar bu karar verilecektir?.. 

Bence, orman köylüsünü kalkındırmak iktisadî ted
birlerle olmalıdır. Köylüler muhitlerine, örf ve âdet
lerine bağlıdırlar. Madde, «... kalkındırılmalarına im
kân olmayacağı anlaşılanlarla, ormanın büyüklüğü, 
toprak ve su muhafazası ve biyolojik dengenin ko
runması bakımından, bulundukları yerlerden nakle
dilmelerine lüzum görülenlerin...» diye devam etmek
tedir; «Bakanlar Kurulunca nakline karar verilir.» iba
resi de kesin bir ibaredir. Yani, «Tarım ve Orman 
Bakanlığı ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
müşterek olarak teklif ettiği takdirde, Bakanlar Ku
rulunca nakline karar verilir.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hepinizin bulunduğu bölgelerde bunlar vaki ol

muştur. Bir köyde heyelan olur, bir köylüyü oradan 
başka bir yere nakledemezsiniz, köylü oraya, köyüne 
alışmıştır, Bence, bunları zorla ba§ka yerlere naklet
mek değil, onlar eğer orada iktisadî yönden kalkına-
mıyorlarsa, önergemde, bunların kendi istek ve arzu
larıyla başka yerlere nakilleri hakkında bir ibare bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
10 milyon orman köylüsü olduğundan sık sık bah

sediyoruz; 10 milyon orman köylüsünden 2 milyo
nunu kaldırır başka bir yere götürürsek, bunlar nere-
/e yerleşeceklerdir? Eski tatbikatta şu ana kadar pek 
jlmamıştır. Bu köylüler mutlaka bulundukları yerlerde 
İcalkındırılmalı, başka yerlere götürülmemelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yine, «Bu yerlerle diğer taşınmazların gend hü

kümler çerçevesinde takdir edilecek bedelleri sahip
lerine ödenir.» deniyor. Anayasamızda bu konuda 
hüküm vardır; bunun peşin ödenmesini gene buraya 
bir ilave olarak koymak istiyorum. Anayasamızda, 
«Bu kamulaştırma bedellerinin nasıl ödeneceği kanun-
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la düzenlenir» diyor. İşte, bu bir kanundur; orman 
köyünü madem kaldırmış, fakir köylülerinin alacak
larının da peşin ödenmesi lazım geldiği kanaatinde
yim. 

Son fıkrada gene, «İskân işi, Köy İşleri ve Koo
peratifler ve Tarırri-Orman Bakanlığınca birlikte ha
zırlanacak plana göre yürütülür.» deniyor. Burada da, 
yukarıdaki gibi, «Bakanlar kurulunun tasdik edeceği 
bir plan...» demek suretiyle, bir bakanlığın veya iki 
bakanlığın hemen söylemesiyle kalkmaması gereken 
köyler için buradaki bu hükmün supap vazifesi gö
receği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yuvasından yurdundan ayrılacak bu orman fakir 

köylülerinin kendi istek ve muvafakatlarının mutlaka 
olması şarttır. Bu konuya Yüce Kurulun bilhassa 
dikkatini çekmek istiyorum. Bundan evvelki metinde; 
yani halen 'yürürlükte olan metlimde bunlar vardır; 
«Bulundukları yerlerde kalkındırılmasına imkân ol
mayacağı anlaşılanlarım daha müsıbaihsıil hale getiril
meleri gayesiyle ve kemdi istek ve muvafakatiarı üze
rim© 'başka yere kaMıolımailarıına İcra Vekillleri He
yetince karar verilir.» demek suretiyle, bakanlıkla
rım üzerinde bir Bakamlar Kuruluna konuyu götür
müştür. 

Benlim önergemde bu hususlar Var; tekrar öner
gede sizi rahatsız etmeyeceğim. Önergemin kabulü 
yönünde oylarınızı saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayım Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Müzakere etmekte olduğumuz 13 üncü madde, 

bugün -meri olan 6831 saydı Orman Kanunıunum ikin
ci böiümıü olan, orman köylerimin kalkındrrılrnasıyla 
ilgili 13 üncü maddeyi tadil ediyor. Halen yürürlükte 
bulunan Orman Kanunumun 13 üncü maddesi, or
man köylerimin kalkındırılmasını iki esasa bağlıyor. 

Bir; ekonomik gelişmeyi sağlamak üzere, yerinde 
ekonomik faydalaındırmaya (imkân sağlamak üzere, 
imkânların düzenlenmesini getiriyordu. 

İkincisi ise; benden evvel Sayın Âyanoğlu'nun 
belirttiği gibi, (b) fıkrasında ise, yerinde kalkındırıl
ması mümkün olamayan orman köylülerimi, kemdi 
istekleriyle başka yere nakil etmeyi sağlıyordu. 

6831 sayılı Orman Kanunu 1956 yılımda çıkmış
tır. Maalesef, kemdi isteğiyle nakil imkânı bugüne 
kadar tok tek köyde dahi olmamıştır. Neden?.. Çün

kü Türk köylüsü, biraz evvel Sayın Âyanoğl'u'mun 
belirttiği gibi, yerine, ananelerine düşkündür. Bu ba
kımdan, bir zaruret olduğu halde dahi nalklil olma
maktadır. Bumun daha enteresan misali, Toprak - İs
kânım ve Köy İşleri Bakanlığınım yaptığı iskânlarda 
da görülmektedir. Mecburî iskân olduğu halde; he
yelan olduğu halde, yangım olduğu halde yemi yapı
lan yapılara köylüler gitmemektedir; 'ama yeni Ana
yasamız 169 uncu ve 170 imci madde ile yemi bir fel
sefe getirmiştir. Bu felsefemin esası, onmamam bütün
lüğüdür. Artık, kaybolan ormanlarımızın bir ekolo
jik denge ıçyrıde bütünlüğümü sağlamak mecburiye
tindeyiz.; 

İşte bu bütünlüğünü sağladığımız orman parçası 
içimde bir köy varsa, Devlete görev vereceğiz, o köy
lünün ııhıtlyacıyla deği, kendi isteğiyle değil, mecbu
rî bir nakil getireceğiz; ama bunum yanımda Anaya
sanın amir hükümleri gereğince eski Kamumda olma
yan yeni maddeler getirdik. Nasıl getirdik?.. Köylü
nün, eskiden iskâna tabi tutulduğu zaman kendi em
laki, yani oradaki binaları ve diğer mallarımın değer-
lendirilmesi yapılmıyordu. Şimdi aımlir hüküm; bir 
kamulaştırma gereğince de, buradaki gerçek değer
lerine göre bütün bedelleri, köylümün masrafı ödene
cek; ekstradan köylüye Orman İdaresi ev yapacak, 
bir çiftlik işletmesi gibi kendisimin ekonomik ve ta
nım ilişkilerine göre tarım sahasını da sağlayacak. 
Bu bakımdan, kendi isteğime bıraktığımız takdirde 
bu madde ölü doğar. Birimci husus bu. 

İkinci husus ise; bu, Devlet Orman Işletmelteri-
nin işletme tekniği bakımımdan da zarurî bir madde. 
Çünkü, bugüne kadar Devlet Orman İşletmeleri or
man - köylü münasebetlerimde kendisi, ormanların 
İçinde ve ormanların kenarındakli köylülerle vahidi 
fiyat usulüyle bir hizmet götürüyordu ve istihsal ya
pıyordu. İşte bu maddeyle ekonomik kalkıımmayı da 
köylüye sağlayacağız; çünkü orman istihsalinde de
ğerlendirdiği parayla geçinemıiyordu, geçinemeyince 
de ormana tasallut ediyor, ağaçları tahrip ediyordu. 
İşte, ormanın bütünlüğünü sağlayacak bir sistem 
içinde; yani Orman Bakanlığının veyahut Orman 
Genel Müdürlüğümün kemdi düşüncesiyle değil, bir 
bilimsel ve hukuksal bir ekolojik dengeyi sağlamak 
içim orman 'bütünlüğünü sağlayacak bir gerekçe kar
şısı mda nakil yapdacak; yoksa, her istenilen yerde 
devamlı surette böyle bir nakil düşünülmüyor. 

Sayım Âyanoğlu'nun önergesinin birinci kısmına 
bu bakımdan iştirak etmiyorum; ancak ikinci kısım
da bedellerinim peşin ödenmesi hakikaten yerinde-
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dir. O fıkra; yani peşin bedel ödenmesi doğrudur, 
haiklaıdiır. 

Üçüncüsünde ise; biliyorsunuz, Anayasamın 169 
uncu ve 170 dinci maddeleri birbirini tamamlayan 
maddelerdir. Bugün orman - köylü, münasebetlerin
de orman köylerinin kalkındırılması ika anaibakanlık 
(tarafından yürütmektedir. B;ir tanesi Tarım ve Or
man Bakanlığına bağlı Orman Köylerini Kalıkındıır-
ma Genel Müdürlüğü idi, şirndi Daire Bakanlığı 
oldu, bir de Köy işleri Bakanlığında bu görevler 
vardı, işte bu görevlerin, iki tane yan yana giden 
tren giıbi değil, birleşik bir müşterek ünite hailinde, 
Devletin tek 'hizmeti halinde götürülmesi bakımın
dan 169 uııou ve Anayasamızın 170 imci maddeleri 
gereğince yapılacak hizmetlerin bir bütünlük sağla
ması bakımından bir Bakanlar Kurulu Ikararııyla bu 
sistemin götürülmesi konusunda Sayın Âyanoğlu'nıun 
maddenin son fıkrasında «Bakanlar Kurulu kararı» 
prensibini getirmesi de yerindedir. 

Son olarak şu hususu da belirtmeyi faydalı görü
yorum : 

Anayasamızın amir hükmü ve Anayasamız gere
ğince bu 6831 sayılı Kanunda yaptığımız değişiklük-
ler, Anayasanın bir uygulamasıdır. Anayasanın uy-
gulamasii ne diyor?.. «Devlet ormanlarının bütünlü
ğünü sağlamak.» diyor. İşte bu maddeyle de bütün
lüğünü sağlıyoruz; ama köylünün kendi kararına bı
rakılırsa, bu bütünlük sağlanamaz ve bu suretle or
man tahribatı gene devam eder. 

Arz eder, teşekkür ederim,, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer, 
Sayın Yavuz, cevap verecek misiniz?.. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Evet Sayın Başkanım. 

Başta şunu arz edeyim: Önergeye kaıtılamıyoruz. 
Katılmamamızın sebebi de şu noktalarda toplanıyor; 
özet olarak Yüce Kurula arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutmadım; amia tabiî 
önerge sah'M konuşmasını yaptı. Müsaade edin 
Önergeyi okutayım, Genel Kurul muttali olsun, on
dan sonra konuşmanızı yapın. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Peki Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu'num önergesini 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
. Görüşülmekte olan Orman Kanununun çerçeve 

9, 13 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

.«Orman köylerinin nakledilmesi, 
Madde 13, — Devlet ormanları içinde veya biti-

ş>ğinde bulunan köylerde veya dağınık evlerde otu
ranlardan; ^bulundukları yerlerde kalkındırıimalarına 
imkân olmayacağı anlaşılanlar daha müstakil hale 
geçirilmek amacıyla toprak ve su muhafazası ve 'bi
yolojik dengenin korunması bakımından, kendıi istek 
ve muvafaKatlanıyia bulundukları yerlerden nakle-
dilmelerlne lüzum görülenlerim, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı
nın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca nak
line karar verilebilir. Bu takdirde bunların bıraktık
ları taşınmazlar Devlet ormanı sayılır. Bu yerlerde 
diğer taşınmazların genel hükümler çerçevesinde tak
dir edilecek bedelleri sahiplerine peşin ödenir. Na
kil ve yerleştirmeler 2510 sayılı İskân Kanunu hü
kümlerine göre yapılır. Bu iş, İskân işi Köy İşleri ve 
Kooperatifler ile Tarım ve Orman bakanlıklarınca 
birlilkte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca tasdik edi
lecek plana göre yapılır. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde söz 
'isteyen?.. 

RECAİ DİNÇER — Lehinde. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Leh'inde Sayın 

Başkan. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Aleyhinde efen

dim. 
BAŞKAN — İki sayın üye aynı anda «Lehinde» 

diye işaret buyurdunuz; hangi sayın üye konuşacak
tır?., 

RECAİ DİNÇER — Sayın Hamltoğuâarı'na bı
rakıyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Hamıitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
13 üncü madde gerçekten bugün orman ile or

man köylüsü arasındaki oiddî bir savaşa, 'ki bugün 
orman köylüsü ormanla 'bir savaş halindedir; maale
sef yürürlükteki mevzuatımız orman civarında yaşa
yan köylü ile ormanı barıştııracak bdr ilişkiler yapısı, 
düzeni oluşturamamıştır. 
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Şimdi bunu düzenlerken, ormanlarımızı korurken I 
ormanlarımıızın çevresinde bulunan yerleşfiim merkez- I 
tenini ormanları yıikmıa'dan koruyacak düzetnılemdere I 
limıkân verilirken orman köylerinin ve oraıdtaJki yer- I 
leşim bürimleriniin nakli söz konusudur başka yerle- I 
re. Burada veıtitaı önergede «Kendli muvafaikatıı» de- I 
yimi kullanıhyoır ki, bu gömülü bıir malkildir, iskân- I 
dır. I 

Şimdi değerli arkadaşlarım; I 
Son derece önemli bir konu var karşımızda. Şim- I 

di değerli Bakanlığımız ve Komisyonumuz konuyu I 
çözme yönünde katkılar getirirken bu noktayı göz I 
ardı etmemek lazım. Eğer yeniden iskânı yapılacak I 
köylünün rızasına dayanmayan bir çözüm getirecek I 
olursak başarı yolu tıkalıdır. I 

Bu çok açık; Türkiye bu konuda çok büyük de- I 
nemeler geçirmiştir. Ben size tarihi önemli bir örnek I 
vereyim. Trabzon yöresinden İmroz'a rahmetli İnönü I 
zamanında 49 aile nakledilmiştir. Bugün gidin İmroz'a I 
bu ailelerden tek kişi kalmamıştır. Siz şimdi bu aile- I 
ler burada zikredilen çerçeve içerisinde Bakanlar Ku- I 
rulunun kararı ile nakledilecektir; burada tadat edi- I 
liyor; «Kalkınmalarına imkân olmayacağı anlaşı- I 
lanlarla». Bu tespiti kim yapacaktır?.. Planlama Teş- j 
kilatı mı, Bakanlık mı, ilgili bakanlıklar mı?. Bu nok- I 
tada bir vuzuh eksikliği vardır. Eğer köylünün mu- I 
vafakatı alınırsa gerek bu deplasman, gerek bu iç I 
iskân nakli hem daha başarılı olur, hem de nakil edi- I 
len köylüler gidecekleri yerlerde de başarılı olur. Yok- I 
sa siz nakledersiniz, bir süre sonra tekrar gelebilirler. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
Bir insan bir yeri ikamet yeri olarak edinmişse, I 

bu sadece bir binadan ibaret değildir. Bu iskânın çok I 
boyutlu anlamı ve nedenleri vardır. Onun için bu ne- I 
denlerle birlikte o insanları başka yerlere nakletme
diğimiz zaman bu insanların nakledildikleri yerlerde I 
yerleşimlerini yapmaları, tutumları sosyolojik bir fe- I 
nomen olarak mümkün değildir. Onlar oradan başka 
yerlere giderler, geri dönebilirler, başka sorunlar ya- I 
ratabilirler. Onun için bu yeniden iskân edilme köy- I 
lünün gönüllü katkısıyla ikna edilmesiyle yapılırsa I 
zannediyorum Tasandan amaçlanan hedefler daha ko- I 
laylıkla gerçekleşebilir. I 

Çok değerli ve olumlu Komisyonumuzun, işin bu 
sosyolojik boyutlarını da göz önüne almasında yarar
lar olacağı inancıyla bu noktayı vurgulamak gereğini I 
duydum; çok teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Bayer... • ' 
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MUHSİN ZEKÂl BAYER — Efendim, söz hak
kımı Hayati Gürtan beye bırakıyorum. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın 'Başkanım, saygı

değer üyeler; 
Sayın Hamitoğulları'nın önerge lehinde konuşma

larının büyük bir kısmını ben önerge aleyhinde ola
rak değerlendirdim oturduğum yerde. 

Şimdi efendim, mesele amaçtan hareket etmek ol
malı. Yani biz 13 üncü maddede ne yapmak istiyo
ruz, kimi olduğu yerden, bulunduğu yerden kaldır
mak istiyoruz? «Bulundukları yerlerde kalkındırma
larına imkân olmayacağı anlaşılanlarla» diye başlıyor 
ve ondan sonra devam ediyor. 

Amacı gözden kaçırmamak lazım bence. Esas 
olan insanlarımızın mutluluğu. Bu insanların mutlu
luğunu, yerinde mutlu olmayan insanların mutluluğu
nu sağlamak devletin, Sayin Hamitoğulları'nın da 
vurguladıkları gibi, sosyal bir görevidir. Biz, işte bu, 
insanları oradan alıp daha mutlu yaşayabilecekleri, 
daha pozitif olabilecekleri yerlere götürüp orada is
kân etmek istiyoruz. Devlet bunu görev olarak üstle
necek ve yine şunu arz ediyorum, bunun örneklerini 
batıda görmek mümkün; örneğin İspanya'da. İspan
ya'da bu iş çok boyutlu olarak yapılmış ve insanlar 
hakikaten mutlu hale getirilmiştir. Esasen Türkiye'de 
bir göç vardır, tutamıyorsunuz, eski görüşler değiş
miştir geniş ölçüde, yerinde kalmıyor. İstanbul'un, 
Ankara'nın ve büyük şehirlerimizin sağlıksız büyü
mesi buna bağlıdır. 

Bir yerde gerek ekonomik, gerek sosyal yönleriy
le eğer bu başarılabilirse ben son derece ülke yara
rına olacağına inanıyorum. O bakımdan önergenin, 
daha eskiden olduğu gibi isteğe bağlı olarak kalma
sının sakıncalı olduğunu sanıyorum. Lüzum görülen
lerin, yapılacak plan ve program dahilinde yerlerin
den kaldırılıp daha uygun yerlere nakledilmelerinin 
gerektiği kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Yavuz, buyurun... 
RECAİ DİNÇER — Efendim, soru sorabilir mi

yim?. 
BAŞKAN — Efendim, cevap versinler, maddeyi 

oylatmadan soru sorduralım. 
Buyurun Sayın Yavuz. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, şunu önceden arz et
mek isterim ki, burada temel ilke ormancılığımızda 
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ormanların muhafazası ve geliştirilmesi ilkesidir. Bun
dan millet olarak, memleket olarak vazgeçmemiz 
mümkün değildir. Burada ormanların tahribinde en 
büyük unsur da insan baskısıdır. İnsanın yapmış ol
duğu tahribatı hiç bir tabiî faktör yapamaz. 'Bunu da 
kabullenmek durumundayız. Çünkü 8-10 milyona 
yakın nüfusumuz orman içinde veya bitişiğinde ya
şamaktadır. Bunu da tüm üye arkadaşlarımız bilir
ler. 

Efendim, burada iki nokta var; ya ormanların 
geliştirilmesi ve muhafazasından feragat etmemiz la
zım veya'hutta orman içi ve bitişiğindeki köylerin 
hayat standardını, refahını artırabilecek işlemlere 
tevessül edilmesinde mecburiyet vardır. Burada ge
tirdiğimiz en önemli nokta ormanın bütünlüğü, top
rak ve su muhafazası ve dengesinin gelişmesinin ko
runması meselesidir. Biz hiç bir zaman kendi yur
dundan, kendi köyünden hiç kimsenin tedirgin edil
mesi taraftarı değiliz. Ama yıllar boyunca o köy, 
o orman bitişiğindeki olan köy, içinde olan köy re
fah seviyesi düşük olarak yaşama durumunda ise ve 
ormanla da karşılıklı yıllar boyunca ihtilaflı ise o 
köyün, ormanın selametine ve o köyün selametine, 
insanların selametine başka bir yere naklinde mu
hakkak ki, zaruret vardır. Pahalı olduğundan dolayı 
sosyal ve psikolojik yönden çok mecbur olmadığı ve 
menfî yönleri daha çok olduğu için hiçbir hükümet 
iskân problemine fazla eğilmez; iskân hareketlerine 
fazla girme cesaretini bulamaz. Biz, iki milyon veya 
üç milyon ailenin veya bitişiğindeki şeylerin bu mad
de ile bir an önce başka yerlere nakledilmesi mec
buriyetinde olmadığı göz önüne alınırsa... Böyle de
ğil. Plana, projeye, araştırmaya bağlı ve zaruret ol
duğuna inandığımız köylerin ancak Bakanlar Kuru
lu kararı ile nakledileceklerini getirmektedir ki, is
kân işi pahalı bir iştir; bütçe işidir. O bakımdan, 
sayın üyelerimiz müsterih olsunlar bu maddenin 
böyle kalması ormanlarımızın selameti ve gelişmesi 
bakımından, ayrıca orman içinde ve dışında yaşayan 
köylülerimizin daha müstahsil olmaları için başka 
yerlere taşınması zaten orada gördüğü istikbal on
ları gönüllü hale getirecektir. 

Saygılarımla arz ederim Sayın Başkanım. 
!BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 

önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın Tekinel? 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ OSMAN TEKİNEL — Komisyona uyuyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergeye Sayın 
Hükümet... 

RECA1 DİNÇER — Soru Sayın Başkan; öner
geyle ilgili. 

BAŞKAN — Önerge ile ilgili mi soracaktınız?.. 
Buyurun o 'halde. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, bir hususu arz ede
bilir miyim? 

Yalnız «Peşin ödeme»ye katılıyoruz efendim. 
«Ödenir'den önce bir «Peşin» kelimesinin konulma
sına katılıyoruz; Sayın Âyanoğlu'nun önergesindeki 
olduğu gibi efendim, onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçer. 
RECA1 DİNÇER — Sayın Başkanım, çok değer

li arkadaşlarım; 
Aslında son derece kritik bir konudur; müsaade 

ederseniz bir, iki cümle ile soru şekline getireyim. 

Bir defa orman içi köylüsünün orman dışına çık
ması için bugünün rayiçlerine göre asgarî 500 mil
yon liralık bir yatırım yapmak lazım gelir. Bugün 
Devletimiz taş çatlasa belki üç, beş sene içerisinde 
iki, üç tane köyü ancak kaldırabilir. Devletimiz za
ten hiçbir zaman köylüyü mağdur edecek derecede 
orman dışına çıkartmaz. O bakımdan da madde ile 
hemfikiriz. Tek kritik bir nokta var onu sual halin
de arz edeyim. 

Köylü orman içinde gerekli meyveciliğini, seb
zeciliğini, tavukçuluğunu çeşitli işleri (Ormandan ki, 
orman ürünü yan üründür, yoksa, orman ürünle
riyle bir orman köylüsünün yaşaması mümkün de
ğildir) bütün bunları yaparken içinde bir tek endişe 
vardır; «Bir gün gelir de bu orman dışına çıkar mı
yım?» O zaman eğer çıkacağına bu Kanunla dü
şünür ise bu yatırımları yapmaz. Bu bakımdan, Sa
yın Komisyonun madde üzerinde konsantrasyonun
dan şöyle kendisinde bertaraf ederek lütfen buna 
çözüm getirecek bir maddeyi, düzeltmeyi kabul et
sinler. Aslında önerge gayet güzeldir. Devletimiz 
hiçbir zaman orman içinden çıkartacağı bir kişiyi 
mutlak surette ona daha güzel hayat verecek şekil
de çıkartacaktır ve köylü de mutlak gönüllü çıka
caktır bugüne kadar olduğu gibi. Acaba, tedirgin 
olacağını ve tedirgin olacağı için de birtakım yapa
cağı yatırımları yapmayacaktır. Buna inanıyorlar 
mı? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Buyurun Sayın Yavuz. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, Sayın Dinçer'in söy
lediklerine kısa olarak cevap vereceğim. 

Efendim, bizim hareket noktamız şudur: Orman 
içinde ve bitişiğinde kalkındırılması güç olan bir yer- I 
leşim merkezi varsa bu vatandaşlarımızı uzun süre 
refahtan mahrum edemeyiz. Bugün el atamazsanız 
muhakkak birkaç yıl sonra el atacaksınız. İskân işi 
çok zor bir iştir. Bir ailenin bir yerden bir yere alı
nıp iskân edilmesi ortalama fiyatla bugün beş mil- I 
yon liradır ve bu ailenin asgarî geçim seviyesinde I 
bir kazanç temininede yardımcı olmanız lazım dev- I 
let olarak. Biz diyoruz ki, öyle bir köy düşünün; 
araştırma, inceleme, planlama sonunda muhakkak 
başka bir yere kaldırılmasında gerek ormanların ge- I 
liştirilmesi ve korunması açısından menfaat var, ge- I 
rekse o yerin uzun süre fakir kalmasında veyahut- I 
ta refaha gitmemesinde bir sebep olarak, yani bir 
menfaati var. Biz öyle yerlerde planı yapacağız ve 
öyle yerlerde planın yapılmasına matuf bir madde-' I 
dir ve buna Hükümetin bütün organı, yani Bakan- I 
lar Kurulu karar verecektir. Bu bir idarenin, bir I 
dairesinin bir müsteşarlığın, bir bakanlığın tasarru
funda olan bir madde değildir Sayın Başkanım. Hü
kümetin tasarrufunda olan bir maddedir. Birtakım I 

" mmm 
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inceleme, araştırmaya dayanan bir maddedir. O ba
kımdan, katılamıyoruz. Yalnız, en sonunda «Peşin 
ödenir» şeklinde bir İbarenin girmesine katılıyoruz. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu önergedeki «Peşin ödeme»ye Sayın Hükü

met de katılıyor. Değerli üyeler, evvela bu önerge
nin «Peşin ödeme» kısmını, Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet katıldıkları için kesin oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

önergedeki diğer tekliflere Sayın Komisyon ve 
Hükümet katılmıyorlar. Dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

Değerli üyeler, birinci fıkranın sondan üçüncü 
satırında «Takdir edilecek bedelleri sahiplerine pe
şin ödenir.» Oraya «Peşin» kelimesini ilave ediyo
ruz. Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Değerli üyeler, siz sayın üyelerin umumî arzu
larınıza uyarak çalışmalarımızı burada noktalıyorum. 
23 Mayıs 1983 Pazartesi günü saat 14.00'de toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.15 

• • 
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DANIŞMA MECLİSİ 
ÖZEL GÜNDEMİ 

104 üncü BİRLEŞİM 

18 Mayıs 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
!(1) 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel 

Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/653) (S. Sayısı: 
393) (Dağıtma tarihi : .11.5.1983) 

(2) 5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu. (1/652) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma ta
rihi : 11.5.1983) 

ı(3) Danışma Meclisi Üyeleri Recep MERİÇ ve 
32 arkadaşının; Muhsin Zekâi BAYER, Hayati GÜR-
TAN ve 10 Arkadaşının, Nurettin ÂYANOĞLU 
ve 9 Arkadaşının, 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı 
Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Or
man Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları ra
porları. (2/71, 2/60, 2/62) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma 
tarihi : 2.5.1983) 

'(4) Danışma Meclisi Üyesi Lüüfullah TOSYALI 
ve 14 arka'daşının, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 1610 Sayılı Kanunla Değiştirilen 15 inci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Malî İşler Komisyonu Raporu, (2/104) (S. Sayı
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 11.5.1983) 

X (5) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesa'bına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacet
tepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. 
Sayısı : 277) (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (6) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesirihesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacet
tepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sa
yısı : 278) (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X '(7) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesa'bına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacet
tepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesirihesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sa
yısı : 279) (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X '(8) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin-
hesa(bma Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1972 Yılı Kesirihesap Kanunu Tasarısı 
ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış
tay Komisyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (9) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesa'bına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacet
tepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sa
yısı : 281 (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (10) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesa'bına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacette
pe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/ 289) (S. Sayısı : 
282) (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (11) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesa'bına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 

(Devamı arkada) 



Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) 
(Dağıtma tairihi : 31.12.1982) 

X (12) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesin'hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacet
tepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını incele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sa
yısı : 284) (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (13) Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/205) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (14) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesin'hesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/229) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (15) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapla
rını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/241) 
(S. Sayısı : 313) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (16) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meüdanlan 
İşletmesi Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını , İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/253) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 
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ı X (17) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1973 Bütkçe Yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesin-

l 'hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 

! (1/276) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 
X (18) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapla
rını İnceleme ve Sayıştay oKmisyonu Raporu. (1/294) 
(S. Sayısı : 316) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (19) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/308) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma tarihi : 22.1.1983) 

X (20) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinnesabnıa ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
'Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/351) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (21) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapla
rını Incele'hme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/344) 
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 

1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 

ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1 /653) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 22 Mart 1983 

Sayı: K.K.T.D. 18/101-
1/58/03269 

DANIŞMA MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

«1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Res
mî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (a) 
bendinde yapılan değişiklikle Genel Müdürün niteliği yeniden düzenlenmiş, ayrıca atanma usullerinde «istisnaî 
memuriyetler» ile ilgili hükümlerin uygulanmasını sağlamak üzere, yürürlükten kaldırılmış olan 3656 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi yerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesine atıfta 
bulunulmuştur. 

Genel Müdürün niteliklerinin yeniden düzenlenmesinde, bugüne kadarki uygulamalarda meydana gelen 
sakıncaların giderilmesi amaçlanarak, Genel Müdürün münhasıran Opera ve Bale sanatçıları arasından değil, 
onların yanında, üniversitelerde ve Türk sanat hayatında,, bu konuda eserler vermiş, söz sahibi olmuş otorite
ler arasından seçilmesinin doğuracağı yararlar göz önünde bulundurulmuştur. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/653 
Karar No. : 28 

2 Mayıs 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» Komisyonumuz
ca 28.4.1983 günlü 33 üncü toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Personel Dairesi ve Maliye 
Bakanlığı temsilcilerinin iştirakleri ile incelenip görüşülmüştür. Bütçe - Plan Komisyonu görüş bildirmemiştir. 

1. Birinci madde (A) bendi; Yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olma niteliğini maddenin tümüne 
teşmil etmek, 

2. «Yönetimi» kelimesi, anlam bakımından açıklık getirmek ve uygulamada kullanıldığı gibi «yönetmen» 
olarak değiştirilerek, madde yeniden düzenlenmiştir. 

3. Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
4. Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci madde olarak görüşülen yürürlük maddesi 3 üncü madde ola

rak yeniden düzenlenmiştir. 
5. Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü madde olarak görülen yürütme maddesi Komisyonumuzca 

4 üncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Raporumuz gereği için Bakanlığa saygı ile arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Ethem AYAN 
Üye 

Nihat KUBÎLAY 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

imzada bulunamadı. 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 393) 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNÎ 

1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 

14.7.1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun bir maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek madde ek
lenmesi; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 17.3.1983 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 14.7.1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«a) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının teklifi üzerine, Yükseköğretim kurumlarından birinden 
mezun opera, bale ve müzik alanında başarılarıyla tanınmış, özel ve kamu kuruluşlarında en az 15 yıl hiz
met görmüş sanatçılar ile, bu alanlarda eserler veren besteci ve yazarlar, temayüz etmiş opera ve bale yö
neticileriyle, üniversitelerde bu dalda öğretim üyeliği veya yardımcılığı yapanlar arasından müşterek karar
name ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesi hükmüne göre,» 

MADDE 2. — 1309 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
«EK MADDE 1. — Kanunda geçen Millî Eğitim Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eği

tim Bakanlığı ifadeleri de, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

17 Mart 1983 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
B„ Ulusu 

Devlet Baıkanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakamı 
S, R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
K. Cantürk 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/., Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Baıkanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve iskân Baıkanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H, Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
HA Sağlam 

Gümrük ve Tekel Baıkanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Baıkanı 
Af., Turgut 

Köy iş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakamı 
&, Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Balkanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Baıkanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 393) 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

23 Temmuz 1970 Tarihli ve 1309 Saydı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 tarihli 59 

- Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14.7.1970 tarihli ve 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hak
kında Kanunun 5 inci maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanımın teklifi üzerine, opera, bale, müzik alanlarında başarı
larıyla tanınmış sanatçılar ile bu alanlarda eserler veren besteci ve yazarlardan, temayüz etmiş opera ve bale 
yönetmenlerinden, özel ve kamu kuruluşlarında veya bunların her ikisinde en az 15 yıl hizmet görmüş Yük
sek öğretim Kurumlarının! birinden mezun olanlarla, üniversitelerde bu dalda öğretim üyeliği veya yar
dımcılığı yapanlar arasından, müşterek kararname ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 
uncu maddesi hükmüne göre,» 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri, 59 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihi olan 22 Mart 
1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükümlerimi! Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 394 

5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Ko

misyonu Raporu. (1 /652) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22 Mart 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/57/03258 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve 
Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Kanunun 13İK) sayılı Kanunla Değişik 4 üncü madde
sinin (A) bendinde yapılan değişiklikle Genel Müdürün niteliği yeniden düzenlenmiş, ayrıca atanma usullerinde 
«istisnaî memuriyetler» ile ilgili hükümlerin uygulanmasını sağlamak üzere, yürürlükten kaldırılmış olan 3656 
sayılı Kanunun 6 ncı madesi yerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesine 
atıfta bulunulmuştur. 

Genel Müdürün niteliklerinin yeniden düzenlenmesinde, bugüne kadarki uygulamalarda meydana gelen sa
kıncaların giderilmesi amaçlanarak, Genel Müdür münhasıran sanatçılar arasından değil, onların yanında Türk 
Tiyatrosunda, Türk Sanatında, Türk edebî hayatında ve üniversitelerde bu sahalarda, eserler vermiş, söz sahibi 
olmuş otoriteler arasından seçilmesinin doğuracağı yararlar göz önünde bulundurulmuştur. 
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Millî Eğitim Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/652 
Karar No. : 27 

2 Mayıs 1983 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» Komisyonumuzun 28.4.1983 günlü 33 üncü 
toplantısinda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı Temsilcilerinin işti
rakleri ile incelenip görüşülmüştür.; Bütçe-Plan Komisyonu görüş bildirmemiştir. 

1. Birinci madde (A) bendi; Yüksek öğretim Kurumlarının birinden mezun olma niteliğini maddenin 
tümüne teşmil etmek, 

2. «Yönetici» kelimesi, anlam bakımından açıklık getirmek ve uygulamada kullanıldığı gibi «yönetmen» 
olarak değiştirilerek, madde yeniden düzenlenmiştir. 

3. Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
4. Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci madde olarak görüşülen yürürlük maddesi 3 üncü madde ola

rak yeniden düzenlenmiştir. 
5. Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü madde olarak görülen yürütme maddesi Komisyonumuzca 4 

üncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Raporumuz gereği için Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

Mahir CANOVA Muzaffer ENDER 
jdaşkanveKilı Sözcü 

Ethem AYAN Halil AKAYDIN 
Üye Üye 

•Nihat KUBİLAY M. Utkan KOCATÜRK 
Üye Üye 

îmzada bulunamadı 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

5441 Sayıh Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 

10.6,1949 tarihli ve 5441 Sayıh Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye da
yanılarak Bakanlar Kurulunca 17.3.1983 talihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 10.6.1949 tarihlıi, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 14.7.1970 ta
rihli ve 1310 sayılı Kanunla değişlik 4 üncü maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının teklifi üzerine, Yükseköğretim kurumlarından birinden 
mezun, sahne hayatında başarıları ile tanınmış, özel ve kamu kuruluşlarında en az 15 yıl hizmet görmüş 
sanatçılar ile, tiyatro yazarları, eleştirmenleri, temayüz etmiş tiyatro yöneticileri ve üniversitelerde tiyatro sa
natı dalında öğretim üyeliği veya yardımcılığı yapanlar arasından müşterek kararname lile 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesi hükmüne göre,» 

MADDE 2. — 5441 ısayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir., 

«EK MADDE 7. •*- Kanunda geçen Millî Eğitim Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî 
Eğitim Bakanlığı ifadeleri de, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
K. Cantürk 

Kültür ve Turizm Bakam 
/., Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakam 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
#.ı Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

17 . 3 . 1983 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakamı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
Af. Turgut F. İlkel 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
Af. R, Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

10 Haziiran 1949 Tarihli ve S441 Saydı Devlet Tiyatrosu Kurulusu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 Tarihli 58 Say* Kamın Hükmümde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabuli Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 10.6J1949 tarihli 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 14.7.1970 ta
rihli ve 1310 'sayiı Kanunla değişik 4 üncü madideslinm (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının teklifi üzerine, sahne hayatında başarılarıyla tanın
mış sanatçılar, tiyatro yazarları, eleştirmenleri, temayüz etmiş tiyatro yönetmenlerinden özel veya ikamu ku
ruluşlarında veya bunların her ikisinde en az 15 yıl hizmet görmüş yükseköğretim kurumlarının birinden 
mezun olanlarla, üniversitelerde tiyatro sanatı dalında öğretim üyeliği veya yardımcılığı yapanlar arasından 
müşterek kararname ile, 657 saydı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu madldesıi hükmüne gö
re,» 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükümleri, 58 «ayık Kamın Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihi olan 
22 Mart 1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

...>. - ^ > q < g » <<"• 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 396 

Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI ve 14 Arkadaşının, 
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 Sayılı Kanunla De
ğiştirilen 15 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka

nun Teklifi ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (2 /104) 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 sayılı Kanunla değiştirilen 15 inci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi eklice sunulmaktadır. 

Gereğini takdirlerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

23 Mart 1983 

Lütfullah TOSYALI Fehmi KUZUOĞLU Necmi ÖZGÜR 

Ali Mazhar HAZNEDAR Ahmet SARP Hayati GÜRTAN 

Muhsin Zekâi BAYER Mehmet AYDAR Hayrı SEÇKİN 

Teoman ÖZALP Şükrü BAŞBUĞ Hidayet UĞUR 

Güngör ÇAKMAKÇI Vahap GÜVENÇ Prof. Dr. Türe TUNÇBAY 

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü emlak vergisi mükellefi sıfatıyla kamu yaran amaçlı arazi istimlakten şq-» 
nucu iktisap etmiş ve etmekte bulunduğu gayrimenkuUere 1982 y4t Emlak Vergisi olarak 270 milyon ür% 
ödemede bulunmuştur. 

1983 yılında arsalar için asgarî değer esası getirildiğinden, Genel Müdürlükçe 1983 ve müteakip yıllarda 
ödenmesi gereken Emlak Vergisi tutarının yaklaşık olarak 800 milyon TL. sına baliğ olacağı hesaplanmak
tadır. 

Bu durumda sermayesine mahsuben Maliye Bakanlığından alınan nakit, ayın ve kârlarla birlikte bugünkü 
sermayesi 1,3 milyar lira olan Arşa Ofisi Genel Müdürlüğünün, sermayesinin yüzde altmışından fazlası 
Emlak Vergisine gitmektedir. 

Ayrıca, 1164 sayılı Yasanın 5 inci maddesinin son fıkrasına göre; döner sermayesinin işletilmesinden elde 
ettiği kârlar, artırılacak sermayeye nüve teşkil etmek üzere, Hazine adına özel bir hesapta bloke etmektedir, 

Genel Müdürlük, organ ve fonksiyon itibariyle 1164 sayılı Kuruluş Kanunundaki amaçların (yani düzenli 
yerleşimin gerçekleşmesi ve arsa spekilasyonunu önlemek amacıyla Devletçe yapılması kaçınılmaz olan işleri 
yapmak) için kurulmuş bir Genel Müdürlüktür. Bu Genel Müdürlüğe ait işlerin yürütülebilmesi için edinmiş 
olduğu taşınmazları ihtiyaç sahibi vatandaş topluluğuna devretmeye ve bunu yaparken de bir kâr düşünme
diğine göre muvakkaten uhdesinde kayıtlı olan taşınmazları emlaktan addedip Emlak Vergisi mükellefi ola
rak kabul etmek eşyanın tabiatına ters düşmektedir. Kaldı ki benzeri işlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
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ğının mülkiyetine geçirdiği organize sanayi bölgelerinin sanayici kuruluşlara devredinceye kadar bu vergiden 
muvakkaten muaf tutulmuştur. 

Ayrıca 1164 sayılı Yasanın 17 nci maddesi; Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ait malları Devlet malı hük
münde saymıştır. 

Yukarıda arz olunan nedenlerle Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Emlak Vergisinin geçici muafiyetinden 
istifade ettirilmesi gerekmektedir. 

Madde 1. — Genel gerekçede ifade edildiği üzere geçici muafiyet istenmektedir. 
Madde 2. — Vergi 1 Ocak 1983'ten itibaren tahakkuk edeceği için, yürürlük tarihinin bu tarih olması* 

gereklidir. 
Madde 3. — Yürütmeyle ilgilidir. 

Mali İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/104 19 Nisan 1983 
Karar No. : 25 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

«1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 sayılı Kanunla Değiştirilen 15 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, teklif sahibi üye, Bütçe - Plan Komisyonu temsilcisi ve Hükümet tem
silcisinin de bulunmasıyla görüşülmüştür. 

1982 yılında 17 milyar hâsılat sağlanan Emlak Vergisinden geçici muafiyetleri öngören 15 inci madde, 
lafzea ve gayesi itibariyle yorumlanmış ve teklifin konusunu teşkil eden Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ait 
arsa ve arazilerin de Emlak Vergisinden muaf olmaları kabul edilmiştir. 

Ayrıca Komisyonumuz, benzer nitelikte olan Türkiye Emlak Kredi Bankasına ve 2487 sayılı Toplu Ko
nut Kanununa göre hak sahibi olma niteliğini haiz konut kooperatiflerine ait arsa ve arazilerin de, aynı dü
şünceden hareketle Emlak Vergisinden muaf olmalarını kabul etmiştir. 

Bu Kanunun 15 inci maddesinin (d) fıkrasında «.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölge
leri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi» nin geçici muafiyetten fayda
lanması karşısında, paralelliği sağlama bakımından «küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin mülkiyetinde 
bulunan arsa ve arazilerin de» geçici muafiyet kapsamına alınması kararlaştırılmıştır. 

Bu düşüncelerle Komisyonumuz aşağıdaki değişikliklerle teklifi benimsemiştir. 
1, Sadece «Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce iktisap edilen arsa ve arazilerin emlak vergisinden muaf 

olması» hükmünü taşıyan teklif, yukarıda arz edilen düşüncelerle genişletilmiş, geçici muafiyet kapsamına, 
— Küçük sanayi siteleri yapı kooperatifleri, 
— Türkiye Emlak Kredi Bankası Anonim Ortaklığı, 
— 2487 sayılı Toplu Konut Kanununa göre hak sahibi olma niteliğini haiz konut kooperatifleri. 
Mülkiyetinde bulunan arsa ve araziler de alınarak 1 inci madde, ek dört fıkra halinde tedvin edilmiştir, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 396) 
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2. Teklifin 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
işbu raporumuz gereği için Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

H. Erdoğan GÜREL 
Üye 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

Raporlu. 

İsmail ŞEN GÜN 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Mehmet PAMAK 
Söz hakkım saklıdır. 

Sözcü 

Mehmet KANAT 
Muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Ragıp TARTAN 
l inci maddenin (h) fıkrasına 

muhalifim. 
Üye 

KARŞI OY YAZISI 

Arsa Ofisine ait arsaların Emlak Vergisinden muaf tutulması yolu ile bu Ofisin sorunlarına çözüm geti
rilemeyeceği, Komisyonumuzda yapılan açıklamalardan anlaşılmıştır. 

Müzakereler sırasında verilen önergelerin çoğunluk tarafından kabul edilmesi sureti ile Kanun Teklifine 
ilave edilen diğer muaflıkları, bunlar dışında kalan başka alanlara da teşmil etmek muhtemel olduğundan, bu 
konunun daha etraflı şekilde bir inceleme yapılarak hal ledilmesi uygun olacaktır. 

Bu nedenlerle çoğunluk görüşüne muhalif bulunuyorum. 
Mehmet KANAT 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ LÜTFULLAH 
TOSYALI VE 14 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 Sayılı 
Kanunla Değiştirilen 15 inci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1.. — 1319 Sayılı Emlak Vergisi kanu
nunun 1610 sayılı Kanunla değiştirilen 15 inci mad
desine (d) fıkrasından sonra aşağıdaki (e) fıkrası ek
lenmiştir. 

«e) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce istimlak ve 
sair yollarla organize sanayi, küçük sanatlar sitesi, 
konut, turizm bölgeleri ile kamu hizmet ve tesis
leri için iktisap edilen arsa ve araziler, Emlak Ver
gisinden muaftır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer< 

MADDE 3. 
rütür. 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTÎÖÎ METİN 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 Sayılı 
Kanunla Değiştirilen 15 inci Maddesine Dört Fıkra 

Eklenmesi Hakkında Kamın Teklifi 

MADDE 1. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 1610 sayılı Kanunla değiştirilen 15 inci mad
desine (d) fıkrasından sonra aşağıdaki (e), (f), (g) ve 
(h) fıkraları eklenmiştir. 

e) Küçük sanayi siteleri yapı kooperatiflerinin 
mülkiyetinde bulunan arsa ve araziler (yapı kullan
ma izni alınıncaya kadar ve fakat her halükarda ko
operatifin iktisabından itibaren 10 yılı geçmemek 
kaydıyla); 

f) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce istimlâk ve 
sair yollarla organize sanayi, konut, turizm böl
geleri ile kamu hizmet ve tesisleri için iktisap edi
len arsa ve araziler, 

g) Türkiye Emlak Kredi Bankası Anonim Or
taklığı tarafından konut yapımı için satın alınan ve 
bu amaçla elde tutulan arsa ve araziler; 

h) Tüm üyeleri 2487 sayılı Toplu Konut Kanu
nuna göre hak sahibi olma niteliğini haiz konut ko
operatiflerinin iktisap ettikleri arsa ve araziler (yapı 
kullanma izni alınıncaya kadar ve fakat her halü
kârda kopperatifin iktisabından itibaren 10 yıl; 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo-
mumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 390 

Danışma Meclisi Üyeleri Recep MERİÇ ve 32 Arkadaşının; 
Muhsin Zekâi BAYER, Hayati GÜRTAN ve 10 Arkadaşının; 
Nurettin ÂYANOĞLU ve 9 Arkadaşının 31.8.1956 Tarihli ve 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifleri ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 

Kooperatifler Komisyonları Raporları. ( 2 /71 , 2 /60, 2 /62) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«6831 Sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin kanun» teklifimiz ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 
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31.8.1956 TARİHLİ VE 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİL
MESİNE VE BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEK

LİFİNİN GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

Devlet ve Halk ilişkilerini düzenleyen kanunlar zaman içinde etkinliklerini kaybetmekte, bilhassa hızlı 
gelişen toplumlarda kanunların süratle değiştirilememesi nedeniyle kanunu uygulayanlarla kişiler arasında so
nu gelmeyen çekişmeler başlamakta ve devam etmektedir. 

Zaman içinde etkinliğini kaybeden kanunlardan bir tanesi de 6831 sayılı Orman Kanunudur. 
Bilindiği üzere, 1937 yılında yayımlandığı sıralarda modern bir kanun kabul edilen 3116 sayılı Orman Ka

nunu, uzun zaman bu vasfını sürdürmüş ise de bu yasa ile orman köylülerine verilen hakları kapsayan mad
deler 3444 ve 5653 sayılı kanunlarla değiştirilmiş, bu kanunların yerine ikame edilen 68311 sayılı Orman Ka
nununun da 7395, 1444, 1744 ve 1906 sayılı kanunlarla bazı maddeleri değiştirilmiştir. 

Orman işletmeciliği şartlarının tahakkuku için köylü haklarının kaldırılması lazım gelirken 3116 sayılı 
Kanunun neşrinden sonra yürürlüğe konan bütün kanunlar bilakis köylü haklarını artırmış, artan haklar 
suiistimal ve zorlamaları da beraber getirmiştir., 

7 Kasım 1982 tarihinde halkoyu ile kabul edilerek yürürlüğe giren T. C. Anayasasının gerek 10 uncu 
maddesindeki kanun önünde eşitlik anakuralına aykırıdan bu durumun düzeltilmesi, gerekse 169 ve 170 inci 
maddelerdeki ormanlarla ilgili anakurallara uygunluk ve işlerlik sağlanması bir zaruret olarak ortaya çıkmış. 
tır. 

Yürürlükteki kanun hükümleri ile kadastro işlerinin yürütülmesi, cezaların yetersizliğinden her sene artan 
açma, kesme, otlatma gibi suçlar sebebiyle ormanların korunması, kaynak yetersizliğinden ormanların isteni
len şekilde yenilenmesi ve ıslahı (Ağaçlama-imar-bakım) mümkün olamamaktadır. 

Orman Kadastro Komisyonlarına işlerlik kazandırarak sınırlama işlerini süratlendirmek, ormanlarını 
koruyan köylülere haklarını makul fiyatlarla ve şartlı olarak vermek, cezaları 2248 sayılı Kanunla belirtilen 
seviyede artırarak orman suçlarını önlemek, kanunun yüklediği görevleri tam olarak yerine getirmek için Ge
nel bütçeden yardım görmeyen Orman Genel Müdürlüğüne kaynak yaratmak, orman sayılmayan yerlerden 
yapılacak kesimleri disipline etmek, elde edilecek kaynakla ağaçlandırma programlarını gerçekleştirmek, Orköy 
çalışmalarını başarılı hale getirmek gayesiyle 6831 sayılı Orman Kanununun işlemeyen, ihtilal ve ihtilaflar yaratan 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ormanların tahribine sebep teşkil eden maddelerinin değiştirilmesi ge
rekli görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Maddenin birinci fıkrasında orman tarif edilmekte, ikinci fıkrasında ise bentler halinde Orman sayılmayan 

yerler sıralanmaktadır. Bu bentlerden; 
(D) bendi: Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisindeki mezarlıklarda ağaç ve ağaççık

larla örtülü yerlerin orman sayılmayacağım belirtmektedir. 
Ancak kanunun yürürlüğe girdiğinden bu yana yapılan uygulamalar göstermiştir ki, çeşitli nedenlerle 

gittikçe tahribolan ormanlık sahalarda ileriye dönük arazi kazanma düşüncesiyle mevcut mezarlıkların yanı-
sıra yeni mezarlıklar ihdas edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca sağlık açısı yönünden büyük önem arz eden 
mezarlıkların da ilgili mevzuat gereğince tescilli olmaları gerekmektedir. Bu nedenle D bendi metnine «Devlet 
Ormanlarına bitişik olmayan tescilli» ibaresi dahil edilmiştir. 

(F) bendi: Sahipli ziraat arazisi olarak kullanılan ve dağınık, yer yer küme ve sıra halinde bulunan her 
nevi ağaç' ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerlerin orman sayılmayacağını belirtmektedir. Bentte geçen sahip-
lilik hususunda, ne anlaşılacağının açıkça belirtilmesi uygulamada meydana gelen bir çok anlaşmazlıkları 
oradan kaldıracağından, bent metnine bu hususu açıklayıcı düzenleme getirilmiştir. 
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(G) bendi: Bu bentte de yer alan «Sahipli arazi» ibaresinden neyin kastedildiğinin açıklığa kavuşması 
için bent metnine «Tapu ile» ibaresi ilave edilmiştir. IJc'v 

(t) bendi: Hususi kanunu gereğince devlet ormanlarından tefrik edilecek olan, imar, ıslah ve temlik şart
ları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile fıstıklık, sakızlık ve harnupluklan orman sayılmamakta
dır. 

Bu bentteki; «...ve edilecek olan...» ibaresi yanlış yorum ve uygulamalara, bazı karışıklıklara, kadastrosu 
yapılmış ve kesinleşmiş ormanlarda bu tür yerlerin yeniden tespit ve tefrikine yol açabileceği düşüncesiyle 
metinden çıkarılmıştır. 

Esasen bu gibi sahalar, 334 sayılı Anayasanın yürürlüğe girdiği 15J10.19I61 tarihine kadar Devlet Or
manlarından tefrik edilmiş, isteklilerine tevzi olunmuş imar edenlere temlik edilmiştir. 

Anayasanın yürürlük tarihinden sonra ı(I) bendi ve bu bendin matufu 1528, 3573 ve 6777 sayılı kanunlar, 
Anayasanın, «Orman sınırlarında hiçbir daratlma yapılamaz» hükmüne aykırı görülerek uygulanmamış, bu 
alandaki çalışmalar sadece, daha önce tespiti yapılmış olan delicelik, sakızlık ve harnupluk sahaların mütea
kip işlemlerinin tamamlanmasına inhisar ettirilmiştir. 

Birinci maddenin (1) bendinden ayrı ve farklı olarak, 2 nci maddeye göre, 15.10.1961 tarihinden önce zey
tinlik ve fıstıklık haline gelmiş yerler, gerek sınırlaması yapılmış ve kesinleşmiş ve gerekse sınırlanması yeni 
yapılan ormanlardan sınır dışına çıkarılmaktadır. 

2 nci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
IBu maddenin 2 nci fıkrasında «'Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukarıdaki fıkra hükümlerine uyma

dığı Orman Bakanlığınca veya vaki müracaatlar üzerine anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu düzeltme 
sonunda orman sınırları dışına çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi, ise mülkiyet 
tekrar tapu sahiplerine intikal eder» hükmü yer almaktadır. 

7 Kasım 1982 tarihinde halkoyu ile kabul edilerek yürürlüğe giren T. C Anayasanın 169 ve 170 inci mad
delerinde yer alan ormanlarla ilgili anakurallara uygunluk ve işlerlik sağlamak üzere değişiklik yapılması 
gerekmiştir. 

Evvelce yapılmış sınırlamalar bir program dahilinde gözden geçirilmekte, maddenin 1 inci fıkrasında be
lirtilen niteliklere sahip tarım alanlarını (tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi), otlak, kışlak ve yaylakları, 
toplu yerleşim sahalarını müracaat olsun veya olmasın, konu Bakanlığa intikal etsin veya etmesin sınır dışına 
çıkarmakta ve sınır düzeltmelerini yapmaktadır. Bu bakımdan maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «...Orman 
Bakanlığınca veya vaki müracaatlar üzerine...» ibaresi gereksiz ve faydasız bir fazlalık teşkil etmekte, metin
den çıkarılması gerekmektedir. 

Aynı fıkranın sonundaki ibare; «Sınır dışına çıkarılan yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi 
ise, mülkiyetinin eski tapu sahiplerine intikalini» öngörmekte, böylece ölmüş, kaybolmuş bir hakkı yıllar sonra 
diriltmekte, hak düşürücü süre müessesesini zedelemekte, haksız veya yanlış talepleri teşvik etmekte, orman 
kadastrosunu ihtilafları kesinkes ortadan kaldırmayan, işlemez bir kamu hizmeti haline getirmektedir. 

Değişken sınırlı, her yere uyarlı, hukuken geçersiz tapuların, kötü niyetli kimselerin elinde, orman ka
dastrosunu yozlaştırmasına etkisiz ve verimsiz hale getirmesine imkân vermemek, günlük politikanın bu hü
kümle idarenin içine sokulmasını önlemek, esasen mevout olmayan bir hakka vücut verecek suistimalleri ön
lemek için bu ibarenin bütünü ile metinden çıkarılması uygun .görülmüştür. 

Kadastro Komisyonlarınca ikinci maddeye göre yapılacak sınır dışına çıkarma ve sınır düzeltme işlemleri
nin hukukî mahiyetini, bu işlemlere kimler tarafından hangi sürelerde ve hangi mercilerde itiraz edilebilece
ğini belirtmek vt uygulamadaki tereddütleri gidermek amacı ile ikinci fıkraya bir ilâve yapılmasında yarar 
görülmüştür. 

7-12 maddelere göre yapılacak orman kadastrosu ile, ikinci madde uygulamasının birlikte yapılacağı be
lirtilmek suretiyle 3 üncü fıkraya açıklık getirilmiştir. 

Maddenin 5 inci fıkrasında; «Yanan orman sahalarında bu madde hükümlerinin kesinlikle uygulanmaya* 
cağı» belirtilmektedir. 
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Maddeye ayrıca, yanan orman sahalarında, Muhafaza ormanı, Millî Park olarak ayrılan, izin ve irtifak 
hakkı tesis edilen ormanlarda ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu madde hükümle
rinin uygulanamayacağı esası getirilmiştir. 

7 nci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Maddenin 1 inci fıkrasında, herhangi bir sebeple sınırlama dışı bırakılmış ormanlık alanların kadastro

sunda kadastro komisyonları tarafından yapılacağına dair bir ek yapılmış ve böylece bir boşluk doldurulmuş 
ve uygulamadaki tereddütler giderilmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrasına göre orman kadastro komisyonları bir başkan ile altı üyeden oluşmaktadır. 
Komisyonlar bu teşekkülü ve üye sayısı ile hizmeti ağırlaştırmakta, güçleştirmekte ve hizmet maliyetini gerek
siz yere yükseltmektedir. Esas üyelerden bazıları kadosfro konusunda herhangi bir ve tecrübeye sahip bu
lunmamakta, politik etkilere açık bulunmaktadır. Ayrıca komisyon bünyesinde bulunması ozrunlu görülen 
hukukçu üyelerin temin edilememesi komisyon çalışmalarını engellemekte hatta durdurmaktadır. Bu nedenle 
kadastro komisyonları kuruluşunda bulunan Hukukçu Üye ve 11 Genel Meclisi Üyesi ile mahallî Ziraat Odası 
Başkanı veya Üyesi çıkarılmış ve fıkra buna göre düzenlenmiştir. Okulları 30 yıl önce kapatılan ve halen 
başka görevlerde çalışıp bu göreve atanabilecek çok az sayıda Mühendis Muavini kaldığından, madde metnin
den «Mühendis Muavini» deyimide çıkarılmıştır. 

Orman kadastrosunun en ağır ve en mühim işi, genç ve tecrübesiz elemanlardan oluşan ekiplere yük
lenmiş bulunmakta; bu ise isabetli kararlar oranını düşürmekte ve netice sınırlamanın esas çözümünü, bağlı 
bulunduğu komisyonlara bırakmakta bu durum ise zaman, emek ve para israfına yol açmakta, sınırlamanın 
biran önce sonuçlanmasını engellemektedir. Bu nedenle ekipli çalışma sistemi kaldırılarak fıkra buna göre 
düzenlenmiştir. v 

8 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Birinci fıkradaki «Orman Bakanlığı» tabiri «Tarım ve Orman Bakanlığı» olarak, altıncı fıkradaki «Ekip

lerin» tabiri ekip kuruluşu kaldırılarak komisyon kuruluşu şekline dönüldüğünden «Komisyonların» şeklinde 
değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

9 uncu Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Orman sınırlamasında iki kademeli çalışma kaldırılarak bu hizmetin orman kadastro komisyonları tara

fından yürütülmesi öngörüldüğünden maddenin birinci fıkrasındaki ekipler ve görevleri tabirleri kaldırılarak 
metinden çıkarılmıştır. 

Orman sınırlaması esasında komisyonlarca arazide tesis edilen orman sınır noktaları vatandaşlar tarafından 
tahrip edilmekte ve yerleri değiştirilmekte böylece orman sınır noktalarının yaşatılması ve ileriki yıllarda 
orman sınır noktalarının aplikesi güçleşmektedir. Bu nedenle maddenin son fıkrasına sınır noktalarının mu
hafazasına ilişkin yasaklayıcı yeni bir hüküm ilâve edilmiştir. 

10 uncu Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
7 nci maddenin değişiklik gerekçesinde belirtilen nedenlerle, ekip sistemi kaldırıldığından 10 uncu madde

nin ek üç fıkrası birleştirilmiş dört, beş, altı ve yedinci fıkralar ise tamamen metinden çıkarılarak madde met
nine yeni bir düzenleme getirilmesi zorunlu görülmüştür, 

11 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Orman sınırlamasında iki kademeli çalışma kaldırıldığından ekip tabiri madde metninden çıkarılmıştır. 

Uygulamada eski maddenin tebligat ile ilgili hükmü, orman kadastro hizmetini uzatıcı ve aksatıcı mahi
yette görüldüğünden çoğu defa ilgililere şahsen tebliğ yapma olanağının da bulunmayışı esasen bu çalışmaların 
çeşitli yayın ve mutad vasıtalarla duyurulması nedeniyle «maddedeki tebligat usulünde» değişiklik yapılmıştır. 

Maddenin 2 nci fıkrası kademeli tahdide göre tedvin edildiğinden kaldırılarak yeni bir düzenleme getiril
diğinden itirazların doğrudan ilgili mahkemelere yapılması esası öngörülmüş ve 2 nci fıkra buna göre tedvin 
edilmiştir. 

Maddede itiraz davaları için açıklayıcı hususlar dar tutulduğundan uygulamada gerek vatandaş tarafından 
gerekse idare tarafından büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu maddeyle ilgili en büyük sorun husumet 
sorunudur. Vatandaşlar tarafından açılan itiraz davalarında, özellikle Orman Bakanlığının kuruluşundan son-
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ra Orman 'Bakanlığı, 2384 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı ile birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı teşkil 
olunduğundan bu Bakanlık hasım gösterilmektedir. Tarım ve Orman Bakarılığı 3204 sayılı Yasa' ile kurulan 
ve tüzelkişiliği olan Orman Genel Müdürlüğünden ayrı tüzelkişiliğe sahiptir. Devlet tüzelkişiliği içinde olup 
Yargı Organlarında Hazine tarafından temsil olunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı davalı gösterilmek 
suretiyle açılan davalara Orman Genel Müdürlüğünce müdahale edilip husumet itirazında bulunulduğu halde 
mahallî mahkemeler ve Yargıtay ibunu kabul etmemekte ve kesinleşen kararların infaz edilememe durumu 
ortaya çıkmakta, vatandaş iki kamu kuruluşu arasında sonuç alamama nedeniyle mutazarrır olmaktadır. 

Diğer taraftan Orman Kadastrosu ormanların yasada belirtilen esaslar dairesinde bir yerin orman olup 
olmadığını tespit etmektedirler. Bu tespit orman sınırlarında gösterilen kişilere mülkiyet hakkı bahşetmemek-
tedir. Orman sınırlarına bitişik yerlerin mülkiyet orman Yasası dışındaki diğer yasaların uygulanması sonucu 
veya bir anlaşmazlık sonucu mahkemelerce çözümlenmektedir. 

Uygulamada, Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan sınırlama çalışmaları sırasında bilirkişilerce da
ha önce ölmüş kişilerin ve ilgisi bulunmayan kişilerin tutanağa yazdırıldığı, ilgilisi yazılsa bile sonradan eski 
tarihle aralarında basit bir devir senedi düzenledikleri, esasen çok büyük sahaları kapsayan orman sınırlama 
çalışmalarında bunların araştırma olanağı bulunmadığı görülmüştür. Diğer taraftan sınırda gösterilen kişilere 
bu gösterilme bir mülkiyet hakkı bahşetmemektedir. Durum bu iken orman idaresince süresi içinde açılan 
itiraz davalarında; şahsın ölmüş olması veya sınırdaki yerin gösterilen kişiden başka birisinin herhangi bir 
mülkiyet belgesine dayanmadan elinde bulunmas; halinde davalar red olunmakta, bu arada hak düşürücü bir 
yıllık sürede geçmiş olduğundan bir daha dava açılmamakta ve bir çok ormanlık sahalar dolaylı olarak özel 
mülkiyete konu sahalara dönüşmektedir. Bu husus Anayasanın Devlet Ormanlarının mülkiyeti özel kişilere 
devrolunamaz, orman sınırları daral'tılamaz ana hükmüne aykırı düşmektedir. 

Bu nedenle dolaylı veya dolaysız orman varlığının kaybını önlemek için maddeye iki fıkra eklenmiştir. 
12 nci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Bu maddedeki mevcut azamî yan ödemelerin bugüne kadar verilmesi nedeniyle eleman temin edilememiş 

ve hizmet yürütülememiştir. Bu nedenle hizmetin yürütülebilmesi için diğer meslek gruplarında olduğu gibi 
tazminat esası getirilmiştir. 

13 üncü Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Maddenin birinci fıkrasının (A) bendi, bulundukları yerlerde kalkınd'ırılmaları mümkün görülenlere kredi 

verilmesini, kredi verilmesinin, kredi şartlarının kim tarafından nasıl düzenleneceğini, OB) bendi, bulundukları 
yerlerde kalkındırılmaları imkân olmayacağı anlaşılanların kendi istek ve muvafakatları ile başka yere kaldırıl
malarını düzenlemektedir. 

6831 sayılı Orman Kanununa, 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 üncü madde ile (Orman köylerinin kal
kındırılmasına katkıda bulunmak amacı ile) bir fon kurulduğundan (A) bendi işlerliğini kaybetmiş, bu neden
le de metinden çıkarılması uygun bulunmuştur. 

Aynı maddenin (B) bendi, istek ve muvafakat şartına bağlı olduğundan bu güne kadar tatbik edilememiş
tir. Hükme işlerlik kazandırmak için bu şart kaldırılmış ve madde yeniden tedvin edilmiştir. 

Yeni madde ile, ormancılık tekniği zorunlu kıldığı takdirde orman köylerinin başka yere nakli imkânı 
getirilmiştir. 

Madde metninde yapılan bu değişikliklere parelel olarak bölüm başlığı da değiştirilmiştir. 
18 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesine göre verilecek izinlerin, işlemlerin ve mevzuatın geniş

liği nedeniyle bir yönetmelik ile düzenlenmesi gerekli görülmüştür. 
19 uncu Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Ormanlara hayvan sokulmasını yasaklayan ve istisnaî olarak ormanlarda otlatmaya izin verilmesini düzenle

yen bu madde ile 21 inci maddenin fevkalade hallerde Devlet ormanlarında hayvanların otlatılmasını düzenle
yen 3, 4, ve 5 inci fıkralarının birlikte ele alınarak bir madde halinde düzenlenmesi uygun bulunmuştur. 

21 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi , 
(Maddenin 3 ve 5 inci fıkraları 19 uncu maddeye aktarıldığı ve 4 üncü fıkrası metinden çıkarıldığı için 

madde, otlaklara hayvan sokulup otlatılmasını düzenleyen 1 ve 2 nci fıkra olarak kalmıştır. 
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122 nci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Madde metnine «Kışlak» sözcüğü eklenmiştir. 
25 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Madde metnine orman-insan ilişkilerini geliştirecek ve sevdirecek unsurlardan olan Tabiat Parkları <&hil 

edilmiş ayrıca Tabiat Anıtları ve Tabiatı Koruma sahaları için ayırma esası getirilmiştir. 
26 ncı Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Yine Orman-însan ilişkilerini göz önünde tutmak ve amenejman planlarından çok taraflı yararlanmak üze* 

re madde yeniden tedvin edilmiştir. 
27 nci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Orman Ürünleri üretiminde hangi ağaçların diplerinin ve hangi ürün çeşitlerinin numaralanıp damgala

nacağı, hususlarında Orman Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi amaçlanmıştır. Bu yetki ile baltalık orman
larda traşlama sahalarında ve ince direklik çağına kadar olan bakım sahalarındaki ağaçların çok ince olması 
nedeniyle damga ve numara tatbikinin zorluğu yanında onbinlerce ince ağacın elden geçirilmesi işgücü ve za
man kaybına neden olacağından ve ayrıca kontrol bakımından da hiç bir yarar sağlamayacağından yürürlük
teki maddenin birinci fıkrasında bu mahzurun ortadan kaldırılması için değişiklik yapılması öngörülmüştür. 

30 uncu Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
^Kalkınmanın ana hedeflerini belirleyen Millî Planlara parelel olarak düzenlenmesi gereken talî planlardan 

bir tanesi'de «Orman Ürünleri Sanayi Planlaması» olup bu planda amaç, sanayi kuruluşlarını ormanlık mın-
tıklara ve yurt sathına yaymaktır. Senelerden beri hazırlanamayan ancak güncelliğini kaybetmeyen bu plan 
hazırlandığında, plan ilkelerine uygun kuruluşlara veya kurulacak sanayie de hammaddenin pazarlıkla ve 
tahsisen verilmesi bu sanayiin ekonomik çalışması için zaruri görülmektedir. 

Yürürlükteki madde ana hatlarıyla «Orman mahsullerinin piyasa satışlarında açık artırmayı» esas kabul 
etmiş, resmî daire ve müessese ve İktisadî Devlet Teşekküllerine pazarlıkla da satış yapılabileceğini kabul 
etmiştir. 

Birinci fıkradaki görüşe paralel olarak, maddenin 2 nci fıkrasına göre pazarlıkla satış yapılabilecek kuru
luşlar arasında Tarım ve Orman Bakanlığınca orman ürünleri sanayi planlamasına uygunluğu tasdik edilmiş 
kuruluşlar da dahil edilmiştir. 

, Yanlış anlamaları önlemek için madde açılarak beş fıkra haline getirilmiş, pazarlıkla yapılacak orman 
emvali satışlarına ait bedellerin piyasa satış fiyatı üzerinden tahsil edileceği bir fıkra halinde metne ilave 
edilmiştir. Yürürlükteki 1 ve 3 üncü fıkrada değişiklik yapılmamış aynen bırakılmıştır. 

31 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Yürürlükteki madde ormanın verimini kaale almadan Devlet Ormanları içinde veya Orman hudutlarına 

köy ortasından ufkî hattı müstakim ile 10 km. mesafede bulunan köylülere ev, ahır, samanlık yayla kulübe
leri ile ev ve ziraat aletleri yapımı için 1/10 tarife ve varsa kesme taşıma masrafları alınarak, bu yerlerdeki 
cami, köy yolu köprüsü gibi müşterek ihtiyaçlar için de tarife bedeli alınmaksızın tomruk ve kerestelik ağaç, 
verilmesini amirdir. 

1 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3116 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesi «Ormanların 
içinde veya orman sınırlarına beş kilometre uzaklıktaki köylülere zati ihtiyaçları için dikili ağaç tarife bedeli
nin dörtte biri karşılığında tomruk ve mahrukat verileceği» hükmünü getirmiş 25.6.1938 tarihinde yürürlüğe 
giren 3444 sayılı Kanun ormanlara mesafeyi 5 km. den 10. km.'ye çıkarmış, dikili ağaç bedelini 1/10'a indir
miştir. 3.4.1950 de yürürlüğe giren 5653 sayılı Kanunla da 18 inci madde kısmen değiştirilmiş ise de 3444 
sayılı Kanunla getirilen 1/10 tarife bedeli veya bedava emval verilmesi hükmü ve 10 km. lik mesafe değişme
miş aynen 6831 sayılı Kanuna'da geçmiştir. 

'Bilindiği üzere, 1937 - 1938 yıllarında satış geliri tam tarifeden ibarettir. O zamanlar beş lira olan tarife 
bedelinin 1/4'ü 1,25. - TL.'sı, 1/10'u ise 0,50. - T^.'sıdır., 

Kapalı ve dar bir ekonomik düzen içindeki Orman Köylüsüne zati ihtiyaçlar ve pazar satışı konusunda 
bazı avantajlar sağlaması o zamanki şartlarla doğaldır. Ancak aradan 43 sene geçtikten sonra Orman Köylü
sünün durumuna baktığımızda sosyo - ekonomik açıdan 1937'lere kıyasla muazzam gelişme kaydettiği görül
mektedir. 
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Zaman içerisinde bilhassa ova ve az meyilli ormanlar tümü ile tahribedilerek Ziraat arazisine çevrilmiş, 
köy civarlarındaki taşlık arazilerde bölük pörçük, ama orman mefhumuna giren çok bozuk sahalar kalmıştır. 

Ormanlarını tahribeden bu köylüler yüzlerce km. mesafelerdeki ormanlardan halâzati yapacak ve yakacak 
olmakta, bu durum aynı yasanın 81 inci maddesine müsteniden ormanları koruyan köylülerin sızlanmala
rına neden olmaktadır. 

1972 icra planı - 117 sayılı tedbir ile, 6831 sayılı Orman Kanununun 3(1, 32, 33, 34, 35, 36 ve 39 uncu mad
deleri ile orman köylülerine sağlanmış bulunan çeşitli intifa haklarının günün gerçeklerine ve rasyonel bir 
orman işletmeciliği ilkesine uyacak şekilde değiştirilmesini öngören çalışmaların program döneminde tamam
lama görevini Orman Bakanlığına vermiştir. 

Rasyonel İşletmelerin hiçbirinde bedavacılık yoktur, veya çok ucuza mal satılması düşünülemez. 100 sene
de yetişen bir ağacın metreküpünü 1/10 tarife ile ki, bu yıl ortalama 60-70 liraya verilmesini planlamacılar 
ve ekonomistler hayretle karşılamaktadırlar, ©u diğer yönü ile bir kaynak israfı olarak tanımlanabilir. 

1963 indeks alınırsa 1977 yılında nüfus artışı % 42 iken, bu maddeye müsteniden verilen yapacak em
valde artış '% 292 oranındadır. Bu rakamlar dahi Devlet Ormanlarındaki kaynağın sorumsuzca harcandığını 
göstermektedir. 

Bu nedenlerle madde hakkaniyet esaslarına göre ve haklar zedelenmeden yeniden düzenlenmiş ve bazı 
şartlar getirilmiştir. 

1. Köy mülkî sınırları içinde verimli Devlet Ormanı bulunan dolayısıyla ormanlarını korumuş köyler ta
rife bedeli ile yapacak, yakacak ve müşterek ihtiyaçlarını alacaklardır. Metreküpü 10 000 liraya satılan tomruk 
1 000 - 1 500 liraya verilecektir. Bu bedel 1938'de satış gelirinin 1/1 (Tu iken bugün 1/14-16 sı dolayındadır. 

2. Her hak bir vecibe getirdiğine göre, ormanlarını koruyan köyler bu haktan istifade edecek, orman
larını tahrip edenler bu köy sıriirlarına giremeyeceklerdir., 

3. Nüfus artışı veya yeni aile teşkili gibi sebeplerle yapacak ve yakacak talebinde bulunanlar bu haktan 
istifade edemeyeceklerdir. Diğer bir deyimle bu haklar dondurulmuş olup zamanla tasfiye edilecektir. 

4. a) Orman içindeki dağınık yerleşmeleri ve bu yerleşmelerin getirdiği orman tahribatını önlemek için 
yayla kulübelerine zatî yapacak verilmesi yolundaki hüküm ile, 

b) Köylümüz modern ev ve ziraat aletleri ile donatıldığından esasen hiç uygulaması bulunmayan, ev ve 
ziraat aletleri yapımı için kerestelik verilmesi hükmü Madde metninde çıkartılmıştır. 

5. Okullar 222 sayılı «İlköğretim Kanunu» gereğince Millî Eğitim Bakanlığınca inşa edildiğinden köy 
okulları metinden çıkarılmıştır. 

6. IBu hakkın suiistimal edilmemesi için yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

32 nci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Bu madde de 117 sayılı tedbir ışığı altında ve 31 inci maddeye paralel olarak düzenlenmiş olup, orman

ları muhtelif nedenlerle tahammülsüz hale gelmiş köyler halkı ile köy tarifinden çıkmış ve nüfusu 2 500'den 
aşağı ve mülkî sınırları içinde tahammülü devlet ormanı bulunan kasabalarda oturanlara maliyet bedeli 
ile orman emvali verilmesi öngörülmüştür. Ormanlarını koruyarak tahammüllü hale getiren köyler bilahara 31 
inci madde kapsamına alınabilecektir. 

'33 üncü Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
IBu madde ana hatlarıyla muhafaza edilmiş olup, göçmenlerle yurt içinde yerleri değiştirileceklere ve sı

nırları içinde Devlet Ormanı bulunan köylerdeki felaketzedelere tarife bedeli, kesme-taşıma-istif masrafları 
karşılığında, madde dışında kalan köylerdeki felaketzedelere de maliyet bedeli ile yapacak verilmesi öngörül
müştür. Uygulamada aksaklıklar yaratan, ormandan dikili olarak kerestelik ağaç verilmesi madde metninden 
çıkarılmıştır. 

35 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi ' 
31, 32, ve 33 üncü maddelere göre yeniden ev, ahır, ambar ve samanlık yapmak için tomruk ve kereste 

alanların tespit olunacak yapı sistemleri ile inşaatlarını yapma mecburiyetini, inşaat malzemesinin temin ve 
yapımı için fon teşkilini öngören maddenin 1 inci fıkrası ana hatlarıyla aynen bırakılmış, ancak «Tomruk 
ve kereste» deyimi yerine «Yapacak orman emvali» deyimi kullanılmıştır. 
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Tuğla, kiremit ve Kireç ocakları gibi inşaat malzemesi üreteceklere yakacak odun ile tomruk veya keres
te verilmesini içeren 2 nci fıkra inşaat malzemesi üreti'lmemesi halinde bunların Devlet Orman işletmelerince 
üretilmesini düzenleyen 3 üncü fıkra, malzeme üreteceklere fondan kredi verilmesini düzenleyen 4 üncü fık-
metinden çıkarılmıştır. 

Maddenin 5 inci fıkrası 1 inci fıkraya parelel hale getirilmiş, son fıkradaki Bakanlıklar yeni isimleri ve 
fonksiyonlarına göre sıralanmıştır. 

36 nci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
31 ve 32 nci maddelerde yapılan değişikliklere parelel olarak tarife bedeli ve maliyet bedeli ile zatî yapacak 

ve yakacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçlarının kimler tarafından nasıl tespit edileceği hususları yeni
den düzenlenmiştir. 

37 nci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Orman Ürünleri Sanayi ve Teknolojisine parelel olarak artan ürün çeşitleri sayılmak suretiyle bunların 

dışında kalan orman ürünlerinin tarife bedeli ödenmek şartıyla üretimine izin verilebileceği açıklığa kavuş
turulmuştur. 

Yürürlükteki 2 nci fıkra, bugüne kadar hiç uygulanmadığı ve bundan sonra uygulansa bile maliyeti artırı
cı ve satış fiyatını yükseltici bir sonuç doğuracağından maddeden çıkarılmıştır. 

38 inci Maddenin Yürürlükten Kaldırılması Gerekçesi 
Yeniden düzenlenen 31 inci maddeye göre mülkî sınırları içinde tahammüllü Devlet Ormanı bulunan 

köyler zatî ve müşterek ihtiyaçlarını. 34 üncü maddeye göre de pazar ihtiyaçlarını alabileceklerinden bu mad
de tümü ile boşlukta kaldığından yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür. Esasen bu maddenin 24 sene
den beri hiç uygulanmadığı ve ölü bir madde olduğu anlaşılmıştır. 

39 uncu Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Yasanın 31, 32 ve 33 üncü maddeleri yeniden düzenlendiğinden bu madde, uygulamadaki aksaklık ve sür

tüşmeleri önleyecek şekilde tertip edilmiş olup belirtilen maddelerin istifade edenlere ait ihtiyaçların öncelikle 
karşılanması öngörülmüştür. 

40 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Bu madde aslî vaziyeti ile muhafaza edilmiş, 34 üncü madde ile paralellik kurularak köy orman koopera

tifleri yerine «Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri» deyimi kullanılmıştır. Madde ilave edilen keli
melerle açılmış, açıklığa kavuşturulmuş gerek köylülerce ve gerekse orman işleri yapmak üzere kurulan Koo
peratiflere iş gücü nisbetinde orman işi verilmesi öngörülmüştür. 

57 nci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Maddede verilen rakamların günün şartlarına uygun hale getirilmesini sağlamak, maddede geçen «'Elverişli 

topraklar» ilavesini açıklığa kavuşturmak, orman ve ağaç sevgisini yaymak amacı ile yapılacak ağaçlama
ların ilgili kamu kuruluşlarınca korunup bakılmalarını güvence altına almak için madde yeniden düzenlen
miştir. 

59 uncu Madedeki Değişiklik Gerekçesi 
Maddenin birinci fıkrası ile ikinci fıkranın ilk cümlesi gereksiz görüldüğünden metinden çıkarılmıştır. 
Hususi şahısların yapacakları ağaçlandırmalara idarenin yapacağı yardımın şekli açıklığa kavuşturulmuş

tur. 
60 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Yürürlükteki madde orman idaresinin ve özel şahısların fidan ihtiyaçlarını dikkate almadığından madde 

bu yönden değiştirilmiştir. 
64 üncü Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Ağaçlama yapacak hususi şahıslarla hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine verilecek kuruluş kredisi 

ile ilgili olarak her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinde konulacak ödenek miktarı günün şartlarına gö
re elli milyon liraya çıkarılmış ve geçici 6 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

66 nci Maddenin Yürürlükten Kaldırılması Gerekçesi 
65 inci maddeye göre özel şahıslara bedeli mukabilinde fidan verilirken özel hukuk tüzel hukuk tüzelki

şisi olan orman köy kooperatiflerine bu madde ile bedelsiz fidan verilmesi ve fidanların ağaçlama sahasına 
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kadar nakledilmesi Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulunmuş ve bu nedenle yürürlükten kaldırılman uy
gun görülmüştür. 

71 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Yangın söndürülürken sakatlananlara, sakatlık deroıssine göre, verilecek paranın tavanı ile ölenlerin ka

nunî mirasçılarına verilecek paranın miktarı, günün şartlarına göre 30 kat artırılmıştır. 
Maddenin anlamı bakımından 4 üncü fıkra halinde tedvini, birinci fıkradaki aile kelimesi yerine kanunî 

mirasçıları ibaresinin konulması uygun bulunmuştur. 
79 uncu Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Madde metninde bulunmayan ve zabtolunması gereken «Suç aletleri ve» deyimi madde metnine ilave 

edilmiştir. 

184 üncü Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
84 üncü maddenin uygulanmasında, yakalanan emvalin yediemin teslim ve yer tayininde ye zaptolunan 

suç nakil vasıtaları için yapılan, işlemlerdeki farklılıkları ve tereddütleri ortadan kaldırmak bu konudaki 
Yargıtay görüşlerine ve idarenin mevcut uygulamasına uygunluk sağlamak amacıyla gerekli değişiklik yapıl
mıştır. 

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre yakalanan ve mahkemece müsaderesine karar verilen 
kaçak eşya ve varsa nakil vasıtası satış bedelinin muayyen bir kısmı kaçak eşyayı ih)ba.r eden yakalayanlara 
ikramiye olarak verilmektedir. 

Emniyet Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanununa göre polislere kanunda yazılı şartların tahakkukunda 
iki maaş kadar ikramiye verilmektedir. 

Bütün bunlar memuru çalışmaya teşvik bakımından verilirken orman kaçakçılığının men ve takibinden 
çalışan memurlara teşvik bakımından birşey verilmemektedir. Hatta vazifede öldürülen veya yaralanan memu
run ailesine veya kendisine hiçbir şey verilmemektedir. 

Orman kaçakçılığının men ve önlenmesi hizmetlerinde çalışanları teşvik etmek bakımından gümrük ve 
tekel kaçakçılığında olduğu gibi mahkemece müsaderesine karar verilen orman emvali, suç aleti ve nakil va
sıtasının satışından (orman emvali satış bedeli hariç) bir miktarın kaçağı ihbar edenler ile yakalayanlara ve
rilmesi uygun görülmüştür. 

91 ve 92 net Maddelerdeki Değişiklik Gerekçesi 
ıBu maddelerdeki hapis ve para cezaları ile ilgili değişiklikler, 12.,6.1979 tarihli ve 2248 sayılı Yasa ile geti

rilen esaslar göz önünde tutularak yeniden düzenlenmiştir. 

93 üncü Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Maddedeki hapis cezaları 2248 sayılı Yasa ile getirilen esaslar göz önünde bulundurularak değiştirilmiş 

ve maddeye müsadere edilen mahsul ve tesislerle ilgili uygulamalardaki farklılığı önleyici ve etkinliği sağla
yıcı değişiklik getirilmiştir. 

94, 95, 96 ve 97 nci Maddelerdeki Değişiklik Gerekçesi 
766 sayılı Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 üncü maddelerinde ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde 

2248 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik esas alınarak asgari hadlar tespit edilmek suretiyle yeniden düzenlen 
mistir. 

"I 

98 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Köylüye kişisel ihtiyacı için çok ucuz olarak verilen orman emvalinin, ticaret metaı haline getirildiği, 

gayesi dışında piyasaya intikal ettirildiği, tazminat hususunda Yargıtaym farklı görüşleri sonucunda ihtiyaç 
sahibinin sorumlu tutulamadığı satın alanın ise tespit edilemediği, bu nedenle Devletin fedakârlık yaparak 
verdiği kişisel ihtiyacın gayesine uygun kullanılmasını sağlamak ve satın alınmasını önlemek üzere malı elin
den çıkaran ve alana tazminat sorumluluğu getirilmiş ve cezai hükümler 2248 sayılı Yasa esasları göz önünde 
bulundurularak yeniden düzenlenmiştir. 

99 uncu Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
2248 sayılı Yasayla yapılan değişiklik göz önünde bulundurularak para cezası artırılmıştır. 
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100 üncü Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Maddenin birinci ye ikinci fıkralarındaki cezalandırma konusunda olayla ilgili bulunmayan ve uygulama 

olanağı olmayan 91 inci maddeye yapılan atıf yerine ilgili olan 108 inci maddeye atıf yapılmak suretiyle ve 
2248 sayılı Yasa esaslarını göz önünde bulundurularak gerekli değişiklik yapılmıştır. 

101, 102, 103, 104, 105 ve 107 nci Maddelerdeki Değişiklik Gerekçesi 
Bu maddelerdeki para cezaları 2248 sayılı Yasa esasları göz önünde bulundurularak artırılmıştır. 
108 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Madde metninin başında yer alan «!Bu kanun hükümlerine göre müsaderesine hükmolunacak orman 

malları «27 nci maddenin son fıkrası gereğince damgasız ve nakliyesiz orman malları olup kaçak sayıldığın
dan orman emvalinin damgasız ve nakliyesiz olması halinde kaçak olacağının bilinmemesi söz konusu edile
meyeceği cihetle ve uygulamada Yargıtay kararları da bu yönde bulunduğundan madde metninde yer almış 
bulunan «Kanunsuz olarak temin edildiğinin bilindiği halde» hususu madde metninden çıkarılmış ve 2248 sa
yılı Yasa esasları göz önünde bulundurularak hapis ve para cezaları yeniden düzenlenmiştir. 

109 uncu Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Ormanlarla ilgili damga, numara, işaret ve levhaları bozan, kıran ve kaldıranlara ceza verilmesini öngö

ren ımadde metninde orman kadastro sınır noktaları ile ilgili bir müeyyide yer almadığından madde metni
ne bu husus ilave edilmiş ve 2248 sayılı Yasa esasları göz önünde bulundurularak hapis ve para cezaları 
yeniden düzenlenmiştir. 

112 nci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Madde, orman suçlarının işlenmesinden husule gelen zararın talep halinde tazmin olunacağını hükme bağla

maktadır. 
Ağaç kesilmesi dışında kalan orman suçlarında zararın mahiyeti, unsurları, nasıl hesaplanacağı, zararın 

tazmininde kullanılacak cetvellerin kim tarafından, nasıl ve ne zaman hazırlanacağı hususları belirtmek sure
tiyle madde 6 nci fıkra halinde yeniden düzenlenmiş ve uygulamadaki aksaklık vs tereddütler giderilmiştir. 

113 üncü Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Madde metninde yer alan mahallî rayiç değerin uygulamada bir çok tereddütlere ve farklı uygulamalara 

neden olduğundan bu husustaki Yargıtay kararları da göz önünde bulundurularak maddeye mahallî rayici 
açıklayan bir fıkra eklenmiştir. 

114 üncü Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Maddede, ağaçlama masrafının nasıl hesaplanacağı açıklığa kavuşturulmuştur. 
115 inci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Anayasanın 131 inci maddesi «'Ormanların Devlet tarafından işletilmesi, devlet ormanlarının mülkiyeti

nin özel kişilere devrolunamayacağı esası getirdiğinden, maddenin 1 inci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır. 
116 nci Maddedeki Değişiklik Gerekçesi 
Madde, Orman Kanununun 1 inci maddesinde belirtilen orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççık

lardan sahiplerinin yararlanma esaslarını düzenlemektedir. 

Madde, sahiplerinin ıgerek zatî ihtiyaçlara ve gerekse pazar satışları için hiç bir kayıt ve şarta tabi olma
dan yararlanacakları yerlerle, keşif, damga ve nakliye muamelelerine tabi olacakları yerleri kesinlikle belir
tecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Yürürlükteki maddede, sahiplerinin ne şekilde yararlanacakları belirtilmeyen, (Ç) ve (H) bentlerine giren 
yerler yeni metne, alınmrş ve mevcut boşluk doldurulmuştur. 

Sahipli yerlerden haklı kesim talepleri yanında haksız ve yolsuz talepler başta Bölge Şefi olmak üzere ida
reyi boşyere uğraştırmakta, emek ve zaman israfına sebep olmaktadır. Ücretsiz yapılan bu kamu hizmeti ger
çek dışı talepleri teşvik ettiğinden idarenin bu konuda, yapacağı masrafları peşinen alması, keşif ve inceleme
ye bu ön şartın bağlaması yerinde görülmüş ve maddeye bu yönde bir ek yapılmıştır., 

Ek 1 inci Maddenin Yürürlükten Kaldırılması Gerekçesi 
Yürürlükten kaldırılması istenilen madde hükmüne göre aynı davada sanık avukatının, Avukatlık Ücret 

Tarifesinden tam olarak yararlanmasını buna karşılık orman idaresi avukatının 1/110 tarife ile hizmet görme-

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 390) 



. — 11 — 

sini sağlarken, Anayasamızdaki eşitlik ilkesine uymadığı gibi madde avukatlık ücreti ile de olsa suçluyu do
laylı himaye etmektedir. 

Orman köylüsünün oy potansiyelini istismar etmek için biraz da politik olarak hazırlanarak sonradan 
kanuna eklenen mezkûr madde orman idaresinde avukatlık hizmetlerini aksatarak birçok işletmelerin avukat-
sız kalmasının sebep olduğu gibi bugün dahi idaresini avukat ihtiyacı karşılanamamaktadır. Dava hizmetleri
nin avukatsız takipleri ise tabiidirki sanıkların lehine olmakta, açılan davalar yeterince savunulamamaktadır. 

Madde yürürlükten kaldırıldığından tüm kamu kuruluşlarında olduğu gibi orman davalarının taraf ve
killeri arasında eşitlik sağlanacağı gibi sanığın dolaylı himayesi de ortadan kalkacak orman idaresinin tüm 
işletmelerinde avukat istihdamı kolaylaşacak ve sonuçta orman suçlarının takibinde müesseriyet sağlanacak
tır. 

Ek madde 3 Deki Değişiklik Gerekçesi 

Orman köylerinin 'kalkındırılmasına katkıda bulunmak amacı ile kurulan fon kaynağının, değişen ve ge
lişen şartlara göre artırılması için c ve d bentlerinde değişiklik yapılmıştır. 

Geçici 1 inci Maddenin Yürürlükten Kaldırılması Gerekçesi 
6831 sayılı Orman Kanununun geçici 1 inci maddesi «Ormanların Kadastrosunun ikmal ve kesinleşmesine 

kadar bu kanunun birinci madde tatbikatından çıkacak ihtilaflarda Orman Bakanlığının gerekçeli mütalaası 
alınır. 

Ancak mahkeme kararı ve mütalaa ile bağlı değildir. Hükmünü ihtiva etmektedir. 
Bu madde metnine göre orman tahditi (kadastrosu) yapılmamış yerlerde, ormanla ilgili anlaşmazlıklarda 

bir yerin orman olup olmadığı hususunun saptanması mahkemelere aittir. Ancak mahkemeler bu hususu 
saptarken Orman Bakanlığından gerekçeli mütalaa almak zorunluğunda olmakla beraber bu mütalaa ile 
bağlı kılınmamışlardır. 

6831 sayılı Orman Kanununa 1973 yılında 1744 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklik sonucu getirilen bu 
husus 1973 yılından bu yana getiriliş gayesine uygun, uygulamaya bir pratiklik ve zaman yönünden bir kazanç 
getirememiştir. 

Şöyleki değişiklikten önce Orman Kanununun geçici 1 inci maddesi tatbikatından çıkacak anlaşmazlık
larda, bir yerin orman sayılıp sayılamayacağı Ziraat Vekâletince (Orman Bakanlığınca) belirtilirdi. Bu be
lirtme mahkemeleri bağlıyor ve mahkemeler bu belirtmeye göre karar veriyorlardı. Ancak bu belirtmeye kar
şı Danıştaya baş vurmak mümkündü. Ağır eleştirilere hedef olan bu uygulama, davada taraf olan Orman 
Teşkilatınca yapılan belirtmenin tarafsızlık ilkesinin zedelendiğini, belirtmenin uzun yıllar yapılmaması nede
niyle davaların uzadığı, devlet ve vatandaş ilişkilerinin, devlet aleyhine çoğaltıldığı gerekçesiyle 1973 yılında 
kaldırılarak yerine daha pratik olduğu tahmin edilen ve bugün yürürlükte olan ek madde l'deki hüküm ge
tirilmiştir, 

Ancak görülen odur ki 1973 den bu yana geçen dpkuz yıl içinde bu hükümle getirilen hususta uygulamaya 
kolaylık getirmemiş ve devletin emek, para ve zaman kayibına neden olduğu gibi yine davaların uzanmasına 
neden olmuştur. 

Mahkemelerce Tarım ve Orman Bakanlığından istenilen gerekçeli mütalaa adedinin yıllık ortalaması 
40-50 bin civarındadır. Orman Bakanlığına gelen müzekkereler Orman Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi 
Başkanlığına intikal ettirilmekte, bu dairece de davanın görüldüğü yerin bağlı olduğu Orman Bölge Başmü
dürlüğüne gerekli inceleme yapılması için talimat verilmektedir. 

Orman Bölge Başmüdürlüklerinde kurulmuş bulunan 3 kişiden oluşan inceleme kurulları, Orman Bölge 
Başmüdürlüğünün hudutları için'de bulunan mahkemelerden gelen bu müzekkereleri yerinde incelemek üzere 
araziye gitmektedirler. Bu işler için bazen yüzlerce kilometre katetmek zorunda kalmaktadırlar. Bazen incele
me Kurulları teşekkül ettirilemediği için işler askıda kalmaktadır., 

Merkeze gönderilen raporlarda noksanlık görüldüğü takdirde, tekrar İnceleme Kurullarına belgeler nok
sanlığın tamamlanması için iade edilmektedir. 
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Mahkemeleri bağlayan bu gerekçeli mütalaalar gördükleri işlem nedeni ile asgari bir yıldan önce mahkeme
lere gönderilmemekte bazen hu süre üç yılı bulmaktadır. Mahkemeler uzayıp giden davalar nedeni ile cevap 
vermeyen yetkililer hakkında kanunî takibata dahi geçmektedirler. 

Devlet bu gerekçeli mütalaa için gereksiz emek, zaman ve büyük para kaybına uğramaktadır. 
Esasen mahkemelerin bugünkü ormanı saptama yöntemi Yargıtay (Kararlan ile tamamlanması ile ve so

runu tarafsız şekilde çözüm bulacak durumda rayına oturmuştur. 
Tarım ve Orman Bakanlığının mütaalası ne olursa olsun bugünkü uygulamada hâkim bizzat dava konusu 

yere gitmek ve Orman Yüksek Mühendisi Uzman Ormancı Bilirkişi ye dava konusu yeri inceletilmek zorun
dadır. 

Bu açıklanan duruma göre bugünkü uygulamada pratik bir değeri kalmamış bulunan, davaları uzatan 
ve devleti gereksiz yere emek, para ve zaman kaybına sokan gere'kçeli mütalaa ile ilgili 6831 sayılı Orman 
Kanununun geçici 1 inci maddesinin kaldırılması, mahkemelerin daha süratli karar veröbilmelerini sağlaya
cak, devlet ve vatandaş anlaşmazlıklarının uzayıp gitmesini önleyecektir. 

Geçici 6 ncı Maddenin Kaldırılması Gerekçesi 
64 üncü maddede yapılan değişiklik geçici, 6 ncı maddeyi gereksiz hale getirdiğinden kaldırılmıştır. 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6831 Sayılı Orman Kanunu Orman Kadastro Komisyonları ile ilgili 1744 sayılı kanunla değiştirilen 7-12 
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun Teklifini ilişik olarak sunuyoruz. 

Gereğini arz ederiz. 

5 Temmuz 1982 

Muhsin Ze'kâi BAYER 
Dr. Hayati GÜRTAN ve arkadaşları 

• Necmettin NARLIOĞLU Selçuk KANTARCIOĞLU Dr. Orhan BAYSAL 

Yavuz ALTOP Muzaffer SAĞIŞMAN Dr. Mehmet AKDEMİR 

Nazmi ÖNDER Fuat AZGUR Dr. Tandoğan TOKGÖZ 

Erdoğan BAYIK 

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 7-12 NCI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE 
İLİŞKİN KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

Türk Hukuk uygulamasında, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan «kamu malları» ile devlet 
arasındaki hukukî ilişki kamu mülkiyeti olarak kabul edilmektedir. 

Yasalarımız, bir kamu malı olan devlet ormanlarının korunabilmesi, işletilebilmesi ve devamı için or
manlar üzerindeki hukukî düzeni de kamu mülkiyeti biçiminde düzenlemiştir. 

Kamu hizmetlerinin ifasına ve kamunun yararlanmasına tahsis edilmiş olan kamu mallarının ve özel
likle Devlet ormanlarının tayin ve tespiti gerekmektedir. Aksi takdirde alanı belirlenmemiş bir Devlet or
manının korunması, devamlılığının sağlanması ve bu ormanda ormancılık hizmetlerinin yürütülmesi müm
kün değildir. 

1869 yılında yürürlüğe giren «Orman Nizamnamesi» ormanları alan itibariyle koruyabilmenin, öncelikle 
orman tahdidinin yapılmasına bağlı olduğu gerçeğini bundan 113 yıl önce görmüş ve 52 nci maddesine bu hu-
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susta b'ir yönetmelik çıkartılması hükmünü getirmiştir. Ne yazik ki bu yönetmelik çıkarılmamış sonraki se
nelerde bu yolda yapılan çalışmalarda uygulama görmemiştir. 

1937 yılında yürürlüğe giren 3116 Sayılı Orman Kanunu, orman tahdidi ile ilgili hükümler getirmiş ve 
orman tahdidi çalışmalarına başlanmıştır. Orman tah udinin amacı ormanların korunması ve orman-halk 
ilişkilerinin düzenlenmesi için ormanların saha emniyetini ve devamlılığını sağlamak, ormancılık çalışma
larının verimli şekilde yapılabilmesini güvence altına almaktır. 

Kapsamı ise, Devlet ormanları ile tüzel ve özel kişilere ait ormanların tahdidinin yapılması, bu or
manlar içinde veya bitişiğindeki orman sayılmayan her çeşit taşınmaz malların bu ormanlarla olan müşte
rek sınırlarını tayin ve tespit etmektir. 

8.2.1937 tarihinde yürürlüğe giren 3116 Sayılı Orman Kanununun hükümlerine ve getirdiği orman ta
nımına göre orman tahdit çalışmalarına başlanılmış, daha sonra 9.7.1945 tarih ve 4785, 24.3.1950 tarih ve 
5653 ve 31.8.1956 tarih ve 6831 Sayılı Orman Kanunlarındaki orman tanımlarına göre devam ettirilerek 
1937-1972 yılları arasında 6,4 milyon hektar ormanın tahdidi yapılmıştır. 

1972 yılılna kadar ormanların tahdidi, orman tahdit komisyonlarınca yapılıyordu. 1973 yılında orman 
tahdidinin geçmiş yıllardaki uygulamasında görülen noksanlıklar giderilmek istenilmiş, aynı zamanda or
man tahdidine gereken süratin kazandırılması için, 766 sayılı Tapulama Kanununa göre yapılan tapulama 
çalışmaları paralelinde 1744 sayılı Kanunla 6831 Sayılı Orman Kanununda yapılan değişiklikle; orman tahdit 
komisyonlarının adı, orman kadastro komisyonları olarak değiştirilmiş komisyonlar bünyesinde 3 adetten aşa
ğı olmamak üzere orman kadastro ekiplerinin teşkili ve bu ekiplerin ormanların tespit ve sınırlamasını yap
maları öngörülmüştür. 

Daha önceleri 14 adet komisyonla çalışırken değişiklikten sonra komisyon adedi 30'a yükseltilmiş ve 
ekip adedide lOO'ü bulmuştur. Buna rağmen 1973-1981 yılları arasında yapılan orman kadastrosu 2,6 milyon 
hektardır. 

Bu nedenle, gerek komisyonun kuruluşundan ve gerekse çalışma şekil ve esaslarından gelen ve uygu
lamaya yansıyan aksaklıkların giderilerek orman kadastro komisyonlarına işlerlik kazandırarak orman ka
dastrosunu hızlandırmak ve böylece istikrarlı bir ormancılık politikası ile ormanların saha emniyetini 
ve devamlılığını sağlamak, ormancılık çalışmalarının verimli şekilde yapılabilmesini güvence altına almak 
için orman kadastro işlerini düzenleyen 6831 Sayılı Orman Kanununun 7-12 nci maddelerinde günün koşulları
na uygun olarak değişiklik yapılması gerekli görülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

7 nci Maddedeki değişiklik gerekçesi : 
Maddenin 1 inci fıkrasında, herhangi bir sebeple sınırlama dışı bırakılmış ormanlık alanların kadastrosu

nun da kadastro komisyonları tarafından yapılacağına dar bir ek yapılmış ve böylece bir boşluk doldurul
muş ve uygulamadaki tereddütler giderilmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrasına göre orman kadastro komisyonları bir başkan ile altı üyeden oluşmaktadır. Ko
misyonlar bu teşekkülü ve üye sayısı ile hizmeti ağırlaştırmakta, güçleştirmekte ve hizmet maliyetini ge
reksiz yere yükseltmektedir. Esas üyelerden bazıları kadastro konusunda herhangi bir bilgi ve tecrübeye sa
hip bulunmamakta, politik etkilere açık bulunmaktadır. Ayrıca komisyon bünyesinde bulunması zorunlu 
görülen hukukçu üyelerin temin edilememesi komisyon çalışmalarını engellemekte hatta durdurmaktadır. Ara
zi kadastrosu (tapulama) çalışmalarında da hukukçu üye bulunmamaktadır. 

Esasen itirazlar yargı mercilerinde incelenerek karara bağlanmakta olduğundan orman kadastro komis
yonu bünyesinde hukukçu üyeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nedenle kadastro komisyonları kuruluşunda 
bulunan hukukçu üye ve 11 Genel Meclis Üyesi ile mahallî Ziraat Odası Başkanı veya üyesi çıkarılmış ve 
fıkra buna göre düzenlenmiştir. 

Orman kadastrosunun en ağır ve en mühim işi, genç ve tecrübesiz elemanlardan oluşan ekiplere yük
lenmiş bulunmakta; bu ise isabetli kararlar oranını düşürmekte ve netice sınırlamanın esas çözümü, bağlı 
bulunduğu komisyonlara bırakmakta bu durum ise zaman, emek ve para israfına yol açmakta, sınırlama-
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nın biran önce sonuçlanmasını engellemektedir. Bu nedenle ekipli çalışma sistemi kaldırılarak fıkra buna gö
re düzenlenmiştir. 

8 inci Maddedeki değişiklik gerekçesi : 
1 inci fıkradaki «Orman Bakanlığı» tabiri «Tarım ve Orman Bakanlığı» olarak, 6 ncı fıkradaki «ekiplerin ta

biri ekip kuruluşu kaldırılarak komisyon kuruluşu şekline dönüldüğünden «komisyonların» şeklinde değişti
rilmesi uygun görülmüştür. 

9 uncu maddedeki değişiklik gerekçesi : 
Orman sınırlamasında iki kademeli çalışma kaldırılarak bu hizmetin orman kadastro komisyonları tara

fından yürütülmesi öngörüldüğünden maddenin 1 inci fıkrasındaki ekipler ve görevleri tabirleri kaldırılarak me
tinden çıkarılmıştır. 

Orman sınırlaması esnasında komisyonlarca arazide tesis edilen orman sınır noktaları vatandaşlar tara
fından tahrip edilmekte ve yerleri değiştirilmekte böylece orman sınır noktalarının yaşatılması ve ileriki yıl
larda orman sınır noktalarının aplikesi güçleşmektedir. Bu nedenle maddenin son fıkrasına sınır noktalarının 
muhafazasına ilişkin yasaklayıcı yeni bir hüküm ilave edilmiştir. 

10 uncu maddedeki değişiklik gerekçesi : 
7 nci maddenin değişiklik gerekçesinde belirtilen nedenlerle, ekip sistemi kaldırıldığından 10 uncu maddenin 

ek üç fıkrası birleştirilmiş dört, beş, altı ve yedinci fıkraları ise tamamen metinden çıkarılarak madde met
hine yeni bir düzenleme getirilmesi zorunlu görülmüştür. 

11 inci maddedeki değişiklik gerekçesi : 
Orman sınırlamasında iki kademeli çalışma kaldırıldığından ekip tab'iri madde metninden çıkarılmış ve 

itirazların doğrudan mahkemelere yapılması dolayısıyla tebligatında mahkemece yapılması ve komisyon ça
lışmalarının çeşMi yayın ve mutad vasıtalarla duyurulması nedeniyle de «maddedeki tebligat usulünde» de
ğişiklik yapılarak 2 nci fıkra buna göre düzenlenmiştir. 

Maddede itiraz davaları için açıklayıcı hususlar dar tutulduğundan uygulamada gerek vatandaş tarafın
dan gerekse idare tarafından büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu maddeyle ilgili en büyük sorun hu
sumet sorunudur. Vatandaşlar tarafından açılan itiraz davalarında, özellikle Orman Bakanlığının kuruluşun
dan sonra Orman Bakanlığı, 2384 Sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı ile birleştirilerek Tarım ve Orman Ba
kanlığı teşkil olunduğundan bu bakanlık hasım göste -ilmektedir. Orman Bakanlığı 3204 sayılı Yasa ile kuru
lan ve tüzelkişiliği olan Orman Genel Müdürlüğün ten ayrı ve tüzelkişiliğe sahiptir. Devlet tüzelkişiliği 
içinde olup yargı organlarında hazine tarafından temsil olunmaktadır. Orman Bakanlığı davalı gösterilmek 
suretiyle açılan davalara Orman Genel Müdürlüğünce müdahale edilip husumet itirazında bulunulduğu hal
de mahallî mahkemeler ve Yargıtay bunu kabul etmemekte ve kesinleşen kararların infaz edilmeme durumu 
ortaya çikma'kta, vatandaş iki kamu kuruluşu arasınla mekik dokumaktadır. 

Diğer taraftan orman kadastrosu ormanların yasada belirtilen esaslar dairesinde bir yerin orman olup 
olmadığını tespit etmektedirler. Bu tespit orman sınırlarında gösterilen kişilere mülkiyet hakkı bahşetmemek-
tedir. Orman sınırlarına bitişik yerlerin mülkiyeti orman yasası dışındaki diğer yasaların uygulanması so
nucu veya bir anlaşmazlık sonucu mahkemelerce çözümlenmektedir. 

Uyugulamada, Orman Kadastro Ekiplerince yapılan sınırlama çalışmaları sırasında bilirkişilerce çok 
önceleri ölmüş kişilerin ve ilgisi bulunmayan kişilerin tutanağı yazdırıldığı, ilgilisi yazılsa bile sonradan eski 
tarihle aralarında basit b'ir devir senedi düzenledikleri, esasen çok büyük sahaları kapsayan orman sınırla
ma çalışmalarında bunların araştırma olanağı bulunmadığı görülmüştür Diğer taraftan sınırda gösterilen 
Kişilere bu gösterilme bir mülkiyet hakkı bahşetmemek tedir. Durum bu iken orman idaresince süresi içinde 
açılan itiraz davalarında; şahsın ölmüş olması veya sınırdaki yerin gösterilen kişiden başka birisinin her
hangi bir mülkiyet belgesine dayanmadan elinde bu^nması halinde davalar red olunmakta, bu arada hak 
düşürücü bir yıllık sürede geçmiş olduğundan bir daha dava açılamamakta ve bir çok ormanlık sahalar do
laylı olarak özel mülkiyete konu sahalara dönüşmek edir. Bu husus Anayasanın Devlet ormanlarını mülki
yeti özel kişilere devrolunamaz, orman sınırları daral »lamaz anahü'kmüne aykırı düşmektedir. 

Bu nedenle dolaylı veya dolaysız orman varlığının kaybını önlemek için maddeye iki fıkra eklenmiştir. 
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12 inci maddenin değişiklik gerekçesi : 
Bu Kanun teklifinde Orman Kadastro ekipleri kaldırılmış ve çalışmalar Komisyon bünyesine inhisar et

tirilmiş olduğundan madde metninden «Kadastro ekipleri» ta'biri çıkarılmıştır. 
Ayrıca 1965 yılında yürürlüğe giren ve Orman tahdit Komisyonu elemanlarına tazminat ödenmesini hük

me bağlayan 636 sayılı Kanunun geçerli bulunduğu süre içinde orman kadastro komisyonlarına yeterince 
eleman temini mümkün olmuş ve istenilen miktarda sınırlama çalışmaları yapılabilmiştir. 

657 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile 636 sayılı Kanun uygulaması son bulmuş ve Kadastro Komis
yonlarına eleman temininde güçlük çekilmeye başlanmıştır. Bunu önlemek üzere büyük bir mahrumiyet ve 
fazla çalışma ve özel bilgi gerektiren Kadastro Komisyonlarına eleman teminini sağlamak üzere 1744 sayılı 
Kanuna bu konu ile ilgili 12 nci madde hükmü getirilmiş. Anca'k bu madde 657 sayılı D. M. K.'nun mu
vacehesinde işletilememiş ve kadastro komisyonlarına yeterli nicelik ve nitelikte eleman temini mümkün ola
mamış ve Komisyon çalışmaları durma raddesine gelmiştir. 

Üretimin başlangıcı olan Kırsal kesimde ve çok zor şartlar altında çalışan Komisyonlara eleman bu
larak, hükümetimizin titizlikle üzerinde durduğu üretimi artırma ilkesinin ormancılıkta tam olarak uygu
lanabilmesini sağlamak amacıyla orman kadastro hizmetlerinde çalışanlara diğer meslek gruplarında oldu
ğu gi'bi bu maddede tazminat esası getirilmiştir. 

DANIŞMA MECLİSİ ÜYELERİ MUHSİN ZEKÂİ BAYER, HAYATİ GÜRTAN ve 10 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

6831 Sayılı Orman Kanununun 7 - 12 nci maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 7. — Devlet ormanları ile evvelce tahdit edilmiş olupta herhangi bir nedenle orman sınırları dı

şında kalmış ormanların, hükmî şahsiyete haiz amme müesseselerine ait ormanların ve özel ormanların ka
dastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sı
nırlarının tayin ve tespiti orman kadastro komisyonları tarafından yapılır. 

Orman kadastro komisyonları; Tarım ve Orman Bakanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde çalışmış 
ve bu bakanlıkta veya bağlı ilgili kuruluşlarında en az on yıl hizmet görmüş bir orman yüksek mühendisinin 
başkanlığında; bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi muavini veya en az on yıl hizmet görmüş 
orman teknikeri üye, bir ziraat yüksek mühendisi veya on yıl hizmet görmüş Ziraat teknisyeni üye ile beldeler
de belediye encümenince, köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden kurulur. 

Komisyon başkanının yokluğu halinde ormancı üye başkana vekâlet eder. 
Komisyon emrine gerektiği kadar teknik eleman ve memur verilir. 

Komisyonlar arazideki çalışmaları sırasında, beldelerde belediye encümeni, köylerde ihtiyar kurulları ta
rafından seçilecek bilirkişilerin bilgilerinden de yararlanılır. Bunların yerinde ve gününde hazır bulunmamaları 
halinde komisyonlar gerekli gördükleri takdirde resen bilirkişi seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Millî Savunma Bakanlığınca bir temsilci bulundurulabi
lir. 

MADDE 2. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 8. — Orman kadastrosunun yapılacağı ıil ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün teklifi, Tarım ve 

Orman Bakanlığının onayı ile tayin olunur. 
Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay önce radyo ve Resmî Gazetede, ilgili il varsa ilçe 

merkezlerinde çıkan birer gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise diğer mutad vasıtalarla en az beşer gün ara ile 
ikişer defa ilan olunur. 

Orman kadastrosu; belde ve köy sınırları esas alınmak suretiyle bu sınırlar dahilinde kalan bütün orman
ları kapsayacak şekilde yapılır. 
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Orman kadastrosunun başlama tarihi, komisyon başkanlığı tarafından tayin ve tespit edilerek çalışılacak 
belde ve köylerde bunlara bitişik belde ve köylerde en az bir ay önce bu belde ve köylerin uygun yerlerine 
asılacak ilan kâğıdı ile duyurulur. 

ilan kâğıdının asıldığı tutanakla tevsik edilir. 
Bu ilanda; komisyonların hangi köy ve beldelerde çalışacakları , ormanların içinde ve bitişiğindeki taşın

maz malların sahiplerinin veya kanunî mümessillerinin veya vekillerinin sınırlama sırasında hazır bulunmaları 
hazır bulunmadıkları takdirde orman kadastro işlerine yokluklarında devam edileceği açıklanır. 

ilan işlerine ait bölgeler dosyasında saklanır. 
Kadastrosu yapılacak ormanların bitişiğinde ve içinde taşınmaz malları olanların orman sınırlarının tespiti 

sırasında kendileri veya kanunî mümessilleri veya vekilleri hazır bulunur, işgal ve faydalandıkları taşınmaz 
malların sınırlarını ve her nevi belgelerini gösterirler. 

Yerinde yapılan ilana rağmen ilgililerin bulunmamaları sınırlama ve kadastro işini durdurmaz. 

MADDE 3. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 9. — ilan işleri tamamlanan belde ve köylerde kadastrosu yapılacak ormanların sınırları komis

yonlarca, arazi üzerinde belli edilir, Hava fotoğraflarına işaretlenir veya ölçülür ve bu işlemler tutanakla 
tevsik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet ve diğer aynı 
hakları, sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gösterilen; 
veya verilen belgelerin tarih ve numarası ve kısaca niteliklerini, ilgililer tarafından yapılan itirazları kapsaya
cak şekilde düzenlenir. 

Tutanaklar her belde ve köy için tutulacak bir tutanak defterine yazılır. Orman kadastro komisyon baş
kanı, üyeler ve bilirkişiler tarafından imza edilir. 

Orman kadastro komisyonları çoğunluk ile çalışabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf ço
ğunluğu kazanmış olur. 

Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğraflarının alımı Tarım ve Orman Bakanlı
ğınca yapılır, veya yaptırılır. 

ölçme metodlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belli edilir. 
Bu ormanların sınır noktaları sabit taş ve beton kazıklarla tespit edilir. Tespit edilen sınır noktalarının tah

rip edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır. 

MADDE 4. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 10. — Sınırlandırılması belirtilen belde ve köye ait tutanak, ölçü karneleri, fotoğraf v.s. belgeler 

komisyonca bir kere daha incelenerek tamam olduğu anlaşılan tutanak suretleri komisyon başkanlığınca ait 
olduğu belde ve köylerin münasip yerlerinde usulüne uygun bir şekilde asılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca 
tutanak örnekleri aynı gün ilgili orman işletme müdürlüğüne ve Maliye Bakanlığına ait mahallî kuruluşlara 
bir yazı ile gönderilir. 

Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar kurullarının tasdik edecekleri belgelerle 
tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyasında saklanır. 

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar, teknik esaslar dairesinde düzenlendikten sonra komisyon 
ormancı üyesi ve ziraatçi üyesi tarafından imzalanır. Bu haritalar komisyon başkanınca teknik yönden kont
rol edilerek tasdik olunur. 

MADDE 5. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 11. — Orman kadastrosu komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilan ilgililere 

şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve kararlara karşı hak sahipleri askı tarihinden itibaren bir yıl 
içinde görevli ve yetkili adliye mahkemelerimde müracaatla sınırlamaya itiraz edebilirler. 

ilan tutanaklarında bu tutanak ve kararlara karşı, ne suretle dava açılacağı açıkça belirtilir. 
Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve resimden muaftır. Bu müddet içinde itiraz vuku bulmaz ise 

komisyon kararları kesinleşir. 
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Gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılacak itiraz davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğüdür. Orman 
Genel Müdürlüğünce açılacak itiraz davalarında ise hasım tutanakta ismi geçen kişilerdir. Bu kişilerin itiraz ko
nusu yeri başkalarına temlik etmiş olmaları veya ölmüş olmaları veyahut gaipliğine karar verilmiş olmaları 
halinde, temlik, ölüm ve gaiplik tarihine bakılmaksızın itiraz davası sonuçlandırılır. 

itiraza konu yer için tutanakta kişi adı yazılmamışsa itiraz davası hasımsız açılır. Hasımsız açılan davalarda 
mahkemeler üç ay içinde ilgililerin davaya katılmaları için gerekli ilanı yaparlar. 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmak
sızın hazine adına tapuya tescil olunur. 

Sınır noktalarındaki taş, beton, kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur ve gereken 
sahalar dikenli tel içine alınır. 

MADDE 6. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 12. — Orman kadastro komisyonunda bilfiil çalışan Başkan, ormancı ve ziraatçi üyelerle diğer tek

nik elemanlara verilecek aylık ve her türlü diğer ödemelerden başka, birinci derece son kademe memur ay
lığının brüt tutarının % 50'si (Yüzde elli) oranında ayrıca tazminat, Orman Genel Müdürlüğünce başkaca 
hiçbir işlem, emir ve yetkiye lüzum kalmaksızın ödenir. 

Orman kadastro komisyonları için lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerin kanunî yollukları ile her türlü 
giderler Orman Genel Müdürlüğünce temin edilir. 

Orman kadastro işlerinin uygulanmasına dlişkin iş ve işlemler Tarım ve Orman Bakanlığınca bu kanu
nun yayımından itibaren dört ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikle belir
tilir. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

DANIŞMA MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değişik muvakkat 1 inci maddesinin yürürlükten kal
dırılması hakkındaki Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 8.7.1982 

Nurettin ÂYANOĞLU Halil Erdoğan GÜREL Mehmet AKDEMİR 

Cevdet KARSLI Yılmaz ÖZMAN Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Mehmet AY D AR Kâzım ÖZTÜRK Mehmet PAMAK 

M. Talât SARAÇOĞLU 
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6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 1744 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK MUVAKKAT 1 iNCl 
MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLtFlNlN 

GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

6831 sayılı Orman Kanununun muvakkat 1 inci maddesi «ormanların kadastrosunun ikmal ve kesinleşme
sine kadar bu Kanunun birinci madde tatbikatından çıkacak ihtilaflarda Orman Bakanlığının gerekçeli mü
talaası alınır. 

Ancak mahkeme bu mütalaa ile bağlı değildir» hükmünü ihtiva etmektedir. 
Bu madde metnine göre orman tahdidi (Kadastro su) yapılmamış yerlerde, ormanla ilgili anlaşmazlıklarda 

bir yerin orman olup olmadığı hususunun saptanması mahkemelere aittir. Ancak mahkemeler bu hususu 
saptarken Orman Bakanlığından gerekçeli mütalaa almak zorunluluğunda olmakla beraber bu mütalaa ile 
bağlı kılınmamışlardır. 

6831 sayılı Orman Kanununa 1973 yılında 1744 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklik sonucu getirilen bu 
husus 1973 yılından bu yana getiriliş gayesine uygun, uygulamaya bir pratiklik ve zaman yönünden bir ka
zanç getirememiştir. 

Şöyleki değişiklikten önce Orman Kanununun 1 inci maddesi tatbikatından çıkacak anlaşmazlıklarda, bir 
yerin orman sayılıp sayılmayacağı Ziraat Vekâletince (Orman Bakanlığınca) belirtilirdi. Bu belirtme mahke
meleri bağlıyor ve mahkemeler bu belirtmeye göre karar veriyorlardı. Ancak bu belirtmeye karşı Danıştaya 
başvurmak mümkündü. Ağır eleştirilere hedef olan bu uygulama, davada taraf olan Orman Teşkilatınca ya
pılan belirtmenin tarafsızlık ilkesini zedelediğini, belirtmenin uzun yıllar yapılamaması nedeniyle davaların 
uzadığı devlet ve vatandaş ilişkilerini devlet aleyhine çoğaltıldığı gerekçesiyle 1973 yılında kaldırılarak yeri
ne daha pratik olduğu tahmin edilen ve bugün yürürlükte olan muvakkat madde l'deki hüküm getirilmiştir. 

Ancak görülen odur ki 1973'den bu yana geçen dokuz yıl içinde bu hükümle getirilen hususta uygulama
ya kolaylık getirememiş ve devletin emek, para ve zaman kaybına neden olduğu gibi yine davaların uzama
sına neden olmuştur. 

Mahkemelerce Tarım ve Orman Bakanlığından .istenilen gerekçeli mütalaa adedinin yıllık ortalaması 40 -
50 bin civarındadır. Orman Bakanlığına gelen müzekkereler Orman Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi 
Başkanlığına intikal ettirilmekte, bu dairece de davanın görüldüğü yerin bağlı olduğu Orman Bölge Başmü
dürlüğüne gerekli inceleme yapılması için talimat verilmektedir. 

Orman bölge başmüdürlüklerinde kurulmuş bulunan 3 kişiden oluşan inceleme kurulları, Orman Bölge 
Başmüdürlüğünün hudutları içinde bulunan mahkemelerden gelen bu müzekkereleri yerinde incelemek üzere 
araziye gitmektedirler. 

Bu işler için bazen yüzlerce kilometre katetmek zorunda kalmaktadırlar. Bazan da inceleme kurulları 
teşekkül ettirilemediği için işler askıda kalmaktadır. 

Merkeze gönderilen raporlarda noksanlık görüldüğü takdirde, tekrar inceleme kurullarına belgeler nok
sanlığın tamamlanması için iade edilmektedir. 

Mahkemeleri bağlamayan bu gerekçeli mütalaalar gördükleri işlem nedeni ile asgarî bir yıldan önce mah
kemelere gönderilememekte bazan bu süre üç yılı bulmaktadır. Mahkemeler uzayıp giden davalar nedeni ile 
cevap vermeyen yetkililer hakkında kanunî takibata dahi geçmektedirler. 

Devlet bu gerekçeli mütalaa için gereksiz emek, zaman ve büyük para kaybına uğramaktadır. Ayrıca 
çeşitli baskılar nedeniyle ormanların kaybı söz konusu olabilmektedir. 

Esasen mahkemelerin bugünkü ormanı saptama yöntemi Yargıtay kararları ile tam manası ile ve sorunu 
tarafsız şekilde çözüm bulacak durumda rayına oturmuştur. 

Tarım ve Orman Bakanlığının mütalaası ne olursa olsun bugünkü uygulamada hâkim bizzat dava konu
su yere gitmek ve orman yüksek mühendisi uzman ormancı bilirkişiye dava konusu yeri incelettirmek zo
rundadır. 
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Bu açıklanan duruma göre bugünkü uygulamada pratik bir değeri kalmamış bulunan, davaları uzatan 
ve Devleti gereksiz yere emek, para ve zaman kaybına sokan gerekçeli mütalaa ile ilgili 6831 sayılı Orman 
Kanununun muvakkat 1 inci maddesinin kaldırılması, mahkemelerin daha süratli karar verebilmelerini sağ
layacak, devlet ve vatandaş anlaşmazlıklarının uzayıp gitmesini önleyecektir. 

MUVAKKAT 1 ÎNCİ MADDENİN YÜR ÜRLÜKTEN KALDIRILMA GEREKÇESİ 

Genel gerekçede belirtilen hususlara, madde gerekçesinde de aynen iştirak edilmesi uygan görülmektedir. 

DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ NURETTİN ÂYANOĞLU VE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

6831 Sayıh Orman Kanununun 1744 Sayılı Kanunla Değişik Muvakkat 1 inci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayıh Kanunla değişik muvakkat 1 inci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TC 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Orman, Köy İsleri ve 
Kooperatifler Komisyonu 10 Ocak 1983 

Sayı : 40 
Esas No. : 2/71 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Recep Meriç ve 
32 Arkadaşının, 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi» hakkında Başkanlıkça Komisyonu
nuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 ve 36 ncı maddeleri gere
ğince teklif hakkındaki görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Osman YAVUZ 
Tarım ve Orman, Köy İçleri ve 

Kooperatifler Komisyonu Başkanı 
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TC 
Danışıma Meclisi 

Tarım ve Orman, Köy İsleri ve 
Kooperatifler Komisyonu 10 Ocak 1983 

Sayı : 41 
Esas No. : 2/62 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Nurettin Âyan-
oğlu ve 9 Arkadaşının, 6831 Sayılı Orman Kanununun 1744 Sayılı Kanunla Değişik Muvakkat 1 inci Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşü
nün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince teklif 
hakkındaki görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Osman YAVUZ 

Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Komisyonu Başkanı 

TC 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Qrman, Köy İsleri ve 
Kooperatifler Komisyonu 

Sayı : 42 10 Ocak 1983 
Esas No. : 2160 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyeleri Muhsin Zekâi 
Bayer, Hayati Gürtan ve 10 arkadaşının 6831 Sayılı Orman Kanununun 7 - 12 nci Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldü
ğünden Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince teklif hakkındaki görüşlerinizin 
Komisyonumuza bildirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Osman YAVUZ 

Tarım ve Onman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Komisyonu Başkanı 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/60,2/62,2(71 30 Mart 1983 

Karar No. : 66 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyeleri Muhsin Zekâi 
Bayer, Hayati Gürtan ve 10 Arkadaşının 6831 Sayılı Orman Kanununun 7-12 nci Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi», «Danışma Meclisi Üyesi Nurettin Âyanoğlu ve 9 Arkadaşının 6831 Sayılı Or
man Kanununun 1744 Sayılı Kanunla Değişik Muvakkat 1 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hak-' 
kında Kanun Teklifi» ile «Danışma Meclisi Üyesi Recep Meriç ve 32 Arkadaşının 31.8.1956 Tarihli ve 6831 
Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırıl
masına ilişkin Kanun Teklifi» hakkında Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini havi 10.1.1983 gün
lü ve 40, 41 ve 42 sayılı yazılarınız gereğince üç teklif birbirleriyle ilgili görüldüğünden içtüzüğün 34 üncü 
maddesi uyarınca birleştirilerek ilk iki teklifin üçüncü teklif içinde yer alması nedeniyle Recep Meriç ve ar
kadaşlarının teklifi esas alınmak suretiyle, Tarım ve Orman ile Adalet Bakanlıkları temsilcilerinin de katıl
masıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü : 

1. Teklifin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (F) bendinin ekli teklif metninde olduğu şekilde yeniden 
düzenlenmesi, 

2. Teklifin 2 nci maddesinin Komisyonumuzca düzenlenen şekilde aynen benimsenmesi, 

3. Teklifin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki «tahdit edilmiş» kelimelerinin «sınırlaması yapılmış», 
«hükmü şahsiyete haiz» kelimelerinin «tüzelkişiliğe sahip» kelimeleriyle değiştirilmesi, 

4. Teklifin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki «ile tayin olunur» kelimeleri yerine «belirlenir» keli
mesi konulmak suretiyle Komisyonunuz metninin aynen benimsenmesi, 

5. Teklifin 5,6,7, 8,9,10,11, 12,13,14, 15, 16, 17,18,19 ve 20 nci maddelerinin Komisyonunuzca 
düzenlenen şekilde aynen kabul edilmesi, 

6. Teklifin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki «tabiî kaynaklar» kelimesinden sonra gelen «ile» bağ
lacının yerine «,» konulması, 

7. Teklifin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «kurulu» kelimesinden sonra «mevcut» kelimesinin 
eklenmesi, 

8. Teklifin 23,24,25, 26,27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci maddelerinin Komisyonunuzca kabul edilen şe
kilde benimsenmesi, 

9. Teklifin 33 ve 34 üncü maddelerinin ekli teklif metninde olduğu şekilde yeniden düzenlenmesi, 
10. Teklifin 35 ve 36 nci maddelerinde yer alan para cezalarının asgarî hadlerini tespit edip azamî had

lerini Türk Ceza Kanununa bırakmak suretiyle teklif metinlerinin ekli metinde olduğu biçimde düzenlen
mesi, 

11. Teklifin 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «dört» kelimesinin «altı» olarak değiştirilmesi, fık
ranın ikinci cümlesinin ikinci fıkra olarak yazılması, üçüncü fıkranın başındaki «Birinci» kelimesinden son
ra «ve ikinci» kelimelerinin eklenmesi, «fıkrada» ke limesinin «fıkralarda» olarak düzeltilmesi ve teklifin 
ikinci fıkrasının dördüncü fıkra olarak kabul edilerek fıkranın birinci cümlesinde yer alan «ormancılık» ke 
limesinden sonra «veya diğer» kelimelerinin ilave edilmesi, 

12. Teklifin 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 inci maddelerde yazılı olan cezaların aşağı hadleri tespit 
edilmek suretiyle madde metinlerinin ekli teklif metninde yazıldığı şekilde düzenlenmesi ve 40 mcı madde
deki «muhalif» kelimesinin «aykırı» olarak değiştirilmesi, 

13. Teklifin 46 nci maddesindeki «sahiplerinden onbeşbin lira hafif para cezası alınır» kelimelerinin 
«sahipleri onbeşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ile cezalandırılır» şeklinde düzenlenmesi, 
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14. Teklifin 47 nci maddesindeki ceza miktarları 
nuz metninin aynen benimsenmesi, 

15. Teklifin 48 inci maddesinin aynen kabul edil 
16. Teklifin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında 

meşinin «beşbin» olarak değiştirilmesi, «hafif» kelime 
limesinin «cezaya», «alakalılar» kelimesinin «ilgililer», 
len kararlar kesindir» şeklinde değiştirilmek suretiyle 

17. Teklifin 50 nci maddesindeki «etmeyenlerden 
meyenler beşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif pa 
misyonunuz metninin kabul edilmesi, 

18. Teklifin 51 inci maddesini düzenleyen Komis 
resine hükmolunacak» kelimelerinin metinden çıkarıl 

aşağı had olarak kabul edilmek suretiyle Komisyonu-

mesi, 
ki «salahiyetli» kelimesinin «yetkili», «onikibin» keli-
sinin metinden çıkarılması; ikinci fıkradaki «ceza» ke-
«tetkik edilir» kelimelerinin «incelenir, bu konuda veri-
Komisyonunuz metninin benimsenmesi, 
beşbin lira hafif para cezası alınır» kelimelerinin «et-

ra cezası ile cezalandırılır» şeklinde düzeltilerek Ko-

yonunuz metninin birinci fıkrasında yer alan «müsade-
ması, 

19. Teklifin 52 nci maddesini düzenleyen Komis yonunuz metnindeki «beşbin lira» kelimelerinin «beşbin 
liraya kadar» şeklinde değiştirilmesi, 

20. Teklifin 53 üncü maddesini düzenleyen Komisyonunuz metninin birinci fıkrasındaki «kanunda yasak 
edilen» kelimelerinin «kanunla yasaklanan» şeklinde değiştirilmesi; üçüncü fıkradaki «mahalle» kelimesinin 
«yere»; beşinci fıkradaki «ürününün» kelimesinin «emvali» olarak yazılması ve altıncı fıkradaki «Sulh ve As
liye» kelimelerinin metinden çıkarılması, 

21. Teklifin 54 üncü maddesini düzenleyen Komisyonunuz metninin birinci fıkrasındaki «y^sak edilen» 
kelimelerinin «yasaklanan» şeklinde düzenlenmesi, 

22. Teklifin 55 ve 56 nci maddelerini düzenleyen Komisyonunuz metinlerinin aynen benimsenmesi, 

23. Teklifin 57 nci maddesini düzenleyen Komisyonunuz metninin birinci fıkrasının (A) bendinde yer 
alan «kapalı» kelimesinin «kaplı» olarak değiştirilmesi, 

24. Teklifin 58, 59, 60 ve 61 inci maddelerini düzenleyen Komisyonunuz metninin aynen benimsenmesi, 
25. Teklifin 62 nci maddesinin aynen kabul edilmesi, 
Uygun görülmüştür. 
Raporumuz saygıyla arz olunur. 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Söz hakkım saklıdır. 

Halil GELEN DOST 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunamadı. 

Halil ERTEM 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 
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Tanm ve Orman, Köyişleri ve Kooperatifler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Orman, Köyişleri ve 
Kooperatifler Komisyonu 13 Nisan 1983 

Esas No. : 2/71, 2/62, 2/60 
Karar No. : 19 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyeleri Muhsin Zekâi 
BAYER, Hayati GÜRTAN ve 10 Arkadaşının 6831 sayılı Orman Kanununun 7-12 nci Maddelerinim De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi», «Danışma Meclisi Üyesi Nurettin ÂYANOĞLU ve 9 Arkadaşının 
6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla Değişik Muvakkat 1 inci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi» ile «Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 32 Arkadaşının 
31.8.1956 Tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi», Başbakanlığın da olumlu mütalâaları alındıktan 
sonra birbirleriyle ilgili görüldüğünden İçtüzüğün 34 üncü maddesi gereğince birleştirilmiş ilk iki teklifin 
üçüncü teklif içinde yer alması nedeniyle Recep MERİÇ ve arkadaşlarının teklifi esas alınarak ilgili Ba
kanlıklar ve kuruluşlar temsilcilerinin katıldıkları toplantılarda Komisyonumuzca incelenip görüşülmüştür. 

1. Yapılan incelemeler sonucunda teklif ile getirilmek istenen değişiklikler Komisyonumuzca da olumlu 
görülmüş, özellikle yeni Anayasamızın 169 uncu ve 170 nci maddelerinde yer alan Ormanlarla ilgili ana 
kurallara uygunluk ve işlerlik sağlaması açısından bu değişikliklerim gerekli ve zorunlu olduğuna inanılmış
tır, 

2. 1 inci maddenin 2 nci fıkrasının (D) ve (G) bendleri teklifte olduğu gibi aynen (F) ve (I) bend-
leri ise Komisyonumuz metninde görüldüğü şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

3. Teklifin 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 nci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci maddeleri Ko
misyonumuz metninde görüldüğü şekilde değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

4. Teklifin 12 nci, 13 üncü, maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
5. Teklifin 14 üncü maddesi Komisyonumuz metninde görüldüğü şekilde yenliden düzenlenmiştir. 

6. Teklifin 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
7. Teklifin 16 nci, 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri Komisyonumuz 

metninde görüldüğü şekilde değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 
8. Teklifin 24 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan 38 inci madde yasa tekniği açısından teklifin so

nunda yer alan yürürlükten kaldırılan maddelere ilişkin 58 inci madde kapsamına alınmış ve daha sonra 
gelen maddelere ait numaralar bir üste kaydırılmıştır. 

9. Teklifin 25 inci, 26 nci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci ve 32 ndi maddeleri Komisyonu
muz metninde görüldüğü şekilde değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

10. Teklifin 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
11. Teklifin 34 üncü maddesi Komisyonumuz metininde 33 üncü madde olarak yeniden düzenlenmiş

tir., 
12. Teklifin 35 inci ve 36 nci maddeleri Adalet Komisyonu metninde 34 üncü ve 35 inci madde ola

rak düzenlendiği şekilde aynen benimsenmiştir. 
13. Teklifin 37 nci maddesi Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 36 nci maddesinde düzenlendiği 

şekilde benimsenmiş, ancak «ika» kelimesi yerine «işleyenler» kelimesinin konulması uygun görülmüştür. 
14. Teklifin 38 inci maddesi Adalet Komisyonu metninde 37 nci madde olarak düzenlendiği şekilde ay

nen benimsenmiştir. 
15. Teklifin 39 uncu maddesi 38 inci madde olarak metinde görüldüğü şekilde değiştirilerek yeniden 

düzenlenmiştir. 
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16. Teklifin 40 inci, 41 inci, 42 nci, 43 üncü, 44 üncü, 45 inci, 46 ncı ve 47 nci maddeleri Adalet Ko
misyonunun metninde düzenlendiği şekilde aynen benimsemiştir. 

17. Teklifin 48 inci maddesi, 47 nci madde olarak aynen benimsenmiştür. 

18. Teklifin 49 uncu, 50 inci, 51 inci ve 52 nci maddeleri Adalet Komisyonunun metninde düzenlendi
ği şekilde aynen benimsenmiştir. 

19. Teklifin 53 üncü maddesi, 52 nci madde olarak Komisyonumuz metninde görüldüğü şekilde değiş-
tirelerek yeniden düzenlenmiştir. 

20. Teklifin 54 üncü maddesi, Adalet Komisyonunun metninde 53 üncü madde olarak düzenlendiği şekil
de aynen benimsenmiştür. 

21. Teklifin 55 inci, 56 ncı, maddeleri Komisyonumuz metninde 54 üncü ve 55 inci madde olarak ye
niden düzenlenmiştir. 

22. Teklifin 57 nci maddesi, Adalet Komisyonu metninde 56 ncı madde olarak düzenlendiği şekilde ay
nen benimsenmiştir. 

23. Teklifin 58 inci maddesi yürürlükten kaldırılan maddeler arasına alınarak aynen benimsenmiştir. 
24. Teklifin 59 uncu maddesi, 57 nci madde olarak yeniden düzenlenmiş maddenin (d) bendi Komüs-

yonumuzca reddedilmiştir. 

25. Teklifin 60 ncı maddesi, 58 inci madde olarak metinde görüldüğü şekilde yeniden düzenlenmiş yü
rürlükten kaldırılan tüm maddeler bu madde içerisinde yer almıştır. 

26. Teklifin 61 inci macdesi, 59 uncu madde olarak Komisyonumuz metninde görüldüğü şekilde yeni
den düzenlenmiştir. 

27. Teklifin 62 ndi maddesi, 60 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz saygı ile arz olunur. 

Osman YAVUZ 
Başkan 

Zeki ÖZKAYA 
Kâtip 

Kamer GENÇ 
Üye 

Tümü ve Maddeler Üzerinde Söz 
Hakkım Saklıdır 

R. Adli ONMUŞ 
Üye 

Salih İNAL 
Başkanvekili 

Mahmut AKK1L1Ç 
Üye 

M. Velİd KORAN 
Üye 

Atalay PEKÖZ 
Üye 

İmzada Bulunamadı 

Fuat YILMAZ 
Üy« 

/. Doğan GÜRBÜZ 
Sözcü 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 
Üye 

imzada Bulunamadı 

Recep MERİÇ 
Üye , 

Şerafettin YARKIN 
Üye 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESÎ RECEP MERtÇ VE 32 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Mad
delerinin Yürürlükten Kaldırılmasına tlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasının D, F, G, I bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

D) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisindeki Devlet Ormanlarına bitişik olmayan 
tescilli mezarlıklardaki ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler, 

F) Orman içinde veya bitişiğinde tapu ile, orman dışında ise diğer sahiplik unsurları ile sahipli ziraat 
arazisi olarak kullanılan ve dağınık yer yer küme ve sıra halinde bulunan her nevi ağaç ve ağaççıklarla 
örtülü yerler, 

G) Devlet ormanlarına bitişik olmayan, yüzölçümü üç hektardan yukarı bulunmayan ve tapu ile sahip
li arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar, 

İ) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, hususi kanunu gereğince Devlet Ormanlarından tefrik 
edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabanî zeytinlikler ile 6777 sayılı Kanun
da tasrih edilen yabanî veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar, 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirlilmiştir. 

Madde 2. — 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybet
miş yerlerden; 

a) Su ve Toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan; 
Tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım aılanı haline gelmliş yerler, hayvancılıkta kullanılmasında 

yarar bulunan otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler 
b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 
Orman sınırları dışına çıkarılır. 

Sınırlaması evvelce yapılmış ve kesinleşmiş yerlerde yukarıdaki fıkra hükümlerine göre sınırlamaların dü
zeltilmesi iş ve işlemleri tüzüğünde belirlenen şekilde yapılır. Bu düzeltme işlemleri Orman Genel Müdür
lüğü ve Maliye Bakanlığının mahallî birimlerfine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden itibaren 1 yıl içinde 
taşınmazın bulunduğu yerdeki adliye mahkemesine Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhine iptal davası açılabi
lir, 

Bu madde hükümlerö; yanan orman sahalarında, muhafaza ormanlarında, Millî Parklarda, İzin ve İrti
fak Hakkı tesis edilen ormanlarda, orman olarak kamulaştırılan yerlerde ve orman rejimi içerisine alınan 
yerlerde hiçbir suretle uygulanamaz. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ 
METİN 

6831 Sayılı Omıan Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin yürürlükten 

Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
1 inci maddesinin 2 nci fıkrasının D, F, G, 1 bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

D) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hu
dutları içerisindeki Devlet Ormanlarına bitişik olma
yan tescilli mezarlıklardaki ağaç ve ağaççıklarla ör
tülü yerler, 

F) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapu 
kaydına dayanarak, orman sınırları veya bitişik alan
lar dışında ise tapu kaydı veya diğer tasarruf bel
geleri ile özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi 
olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra 
halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü sahipli 
yerler, 

G) Devlet ormanlarına bitişik olmayan, yüzölçü
mü üç hektardan yukarı bulunmayan ve tapu ile sa
hipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar, 

1) Sahipli arazilerdeki aşılı ve aşısız zeytinlikler
le, hususî kanunu gereğince Devlet Ormanlarından 
tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine 
getirilmiş bulunan yabanî zeytinlikler ile 6777 sayılı 
Kanunda tasrih edilen yabanî veya aşılanmış fıstıklık, 
sakızlık ve harnupluklar, 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesini düzen
leyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPE
RATİFLER KOMİSYONU METNİ 

31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
1 inci maddesinin 2 nci fıkrasının D, F, G, 1 bendleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

D) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hu
dutları içerisinde bulunan kadim mezarlıklardaki 
ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler, 

F) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapu 
kaydına dayanarak, orfnan sınırları veya bitişik alan
lar dışında ise tapu kaydı veya diğer tasarruf belge
leri ile özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi ola
rak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra ha
lindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü sahipli 
yerler, 
- G) Devlet ormanlarına bitişik olmayan, yüzöl-

zümü üç hektardan yukarı bulunmayan ve tapu ile 
sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar, 

1) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, 
özel kanunu gereğince Devlet Ormanlarından tefrik 
edilmiş ve imar, İslah ve temlik şartlan yerine geti
rilmiş bulunan yabanî zeytinlikler ile 27.2.1960 tarih 
ve 7457 sayılı ve 9.7.1956 tarih 6777 sayılı Kanunlar
da tasrih edilen yabanî veya aşılanmış fıstıklık, sa
kızlık ve harnupluklar. 

MADDE 2. — 6831 Sayıh Orman Kanununun 
1744 Sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve 
fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybet
miş yerlerden; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman 
bütünlüğünü bozmayan; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, 
zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antepfıstığı) gibi çeşitli 
tarım alanları veya hayvancılıkta kullanılmasında 
yarar bulunan otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş 
yerler, 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerleşim sahaları, 

Hazine adına tapuya kaydedilmek üzere orman 
sınırları dışına çıkarılır. 

Sınırlaması evvelce yapılmış yerlerde yukarıdaki 
fıkra hükümlerine göre sınırlamaların düzeltilmesi iş 
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı 
ay içinde yürürlüğe konulacak tüzükle belli edilir. 

MADDE 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde \ değiştirilmiştir. 
Madde 7. — Devlet ormanları ile evvelce tahdit edilmiş olupta herhangi bir nedenle orman sınırları 

dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyete haiz amme müesseselerine ait ormanların ve özel ormanların ka
dastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek 
sınırlarının tayin ve tespiti Orman Kadastro Komisyonları tarafından yapılır. 

Orman Kadastrosu Komisyonları; Tarım ve Orman Bakanlığınca atanacak Orman Kadastro işlerinde 
çalışmış ve bu Bakanlıkta veya bağlı ilgili kuruluşlarında en az on yıl hizmet görmüş bir Orman Yüksek Mü
hendisinin Başkanlığında; bir Orman Yüksek Mühendisi veya en az on yıl hizmet görmüş Orman Teknik
leri Üye, bir Ziraat Yüksek Mühendisi veya on yıl hizmet görmüş Ziraat Telknisyeni Üye ile böldelerde 
Belediye Encümenince, köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden kurulur. 

Komisyon Başkanının yokluğu halinde Ormancı Üye Başkana vekalet eder. 

Komisyon emrine gerektiği kadar teknik eleman ve memur verilir. 
Komisyonlar arazideki çalışmaları sırasında beldelerde Belediye Encümeni, köylerde ihtiyar kurulları ta

rafından seçilecek bilirkişilerin bilgilerinden de yararlanılır. Bunların yerinde ve gününde hazır bulunmama
ları halinde Komisyonlar gerekli gördükleri takdirde resen bilirkişi seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Millî Savunma Bakanlığınca bir temsilci bulunduru
labilir, 
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MADDE 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Devlet Ormanları ile evvelce sınır
lama yapılmış olup da herhangi bir nedenle orman 
sınırları dışında kalmış ormanların, tüzelkişiliğe sa
hip amme müesseselerine ait ormanların ve özel or
manların kadastrosu ve bu ormanların içinde ve biti
şiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlar
la müşterek sınırlarının tayin ve tespiti Orman Ka
dastro Komisyonları tarafından yapılır. 

Orman Kadastro Komisyonları; Tarım ve Orman 
Bakanlığınca atanacak Orman Kadastro işlerinde ça
lışmış ve bu Bakanlıkta veya bağlı ilgili kuruluşların
da en az on yıl hizmet görmüş bir Orman Yüksek 
Mühendisinin başkanlığında; bir Orman Yüksek Mü
hendisi veya en az on yıl hizmet görmüş Orman Tek
nikeri üye, bir Ziraat Yüksek Mühendisi veya on yıl 
hizmet görmüş Ziraat Teknisyeni üye ile beldelerde 
belediye encümenince, köylerde köy ihtiyar kurulun
ca aralarından seçilecek bir üyeden kurulur. 

Komisyon Başkanının yokluğu halinde Ormancı 
Üye Başkana vekalet eder. 

Komisyon emrine gerektiği kadar teknik eleman 
ve memur verilir. 

Komisyonlar arazideki çalışmaları sırasında belde
lerde belediye encümeni, köylerde ihtiyar kurulları 
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ve işlemleri, yönetmeliğinde belirlenen şekilde Or
man Kadastro Komisyonlarınca yapılır. Bu düzelt
me işlemleri; Orman Genel Müdürlüğü ve Maliye 
Bakanlığının mahallî birimlerine komisyonlarca ya
zılı olarak bildirilir ve mahallinde askı suretiyle ilan 
edilir. Bu bildirmeden ve ilandan itibaren 60 gün 
içinde taşınmazın bulunduğu yer adliye mahkemesine 
Tarım ve Orman Bakanlığı alehine iptal davası açıla
bilir. 

İlk defa yapılacak orman kadastrosunda sınırla
ma ile birlikte bu madde hükümleri de uygulanır. 

Bu madde hükümleri yanan orman sahalarında 
hiçbir surette; muhafaza ormanı, millî park olarak 
ayrılan, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlarda 
ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yer
lerde ise niteliklerinin devamı süresince uygulanmaz. 

Tüzelkişiliğe haiz kamu müesseselerine ait veya 
özel mülkiyetteki ormanlarda bu madde hükmünün 
uygulanmasında orman sınırlarına çıkarma işlemleri 
bu ormanların sahipleri adına yapılır. 

MADDE 3. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Devlet Ormanları ile evvelce sınır
lama yapılmış olupta herhangi bir nedenle orman 
sınırları dışında kalmış ormanların, tüzelkişiliğe sa
hip amme müesseselerine ait ormanların ve özel or
manların kadastrosu ve bu ormanların içinde ve biti-
şiğince bulunan her çeşit taşınmaz malların orman
larla müşterek sınırlarının tayin ve tespiti, Orman 
Kadastro Komisyonları tarafından yapılır. 

Orman Kadastro Komisyonları; Tanm ve Or
man Bakanlığınca atanacak orman kadastro işlerin
de çalışmış ve bu Bakanlıkta veya bağlı kuruluşların
da en az on yıl hizmet görmüş bir orman yüksek mü
hendisi veya orman mühendisinin başkanlığında; 
bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi 
veya bunların bulunmaması halinde en az on yıl hiz
met görmüş orman teknikeri üye, bir ziraat yüksek 
mühendisi veya ziraat mühendisi veya bunların bu
lunmaması halinde en az on yıl hizmet görmüş zi
raat teknisyeni üye ile beldelerde belediye encüme
nince, köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından 
seçilecek bir üyeden kurulur. 

Komisyon başkanının yokluğu halinde ormancı 
üye başkana vekâlet eder. 

(S. Sayısı : 390) 
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MADDE 4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 8. — Orman Kadastrosunun yapılacağı il ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün teklifi Tarım 

ve Orman Bakanlığının onayı ile tayin olunur. 
Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay önce Radyo ve Resmî Gazetede ilgili il, varsa ilçe 

merkezlerinde çıkan blirer gazetede, gazetede çıkmayan yerlerde ise diğer mutad vasıtalarla en az beşer gün 
ara ile ikişer defa ilan olunur. 

Orman Kadastrosu; belde ve köy sınırları esas alınmak suretiyle bu sınırlar dahilinde kalan bütün orman
ları kapsayacak şekilde yapılır. 

Orman Kadastrosunun başlama tarihi, komisyon Başkanlığı tarafından tayin ve tespit edilerek çalışacak 
belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köylerde en az bir ay önce bu belde ve Köylerim uygun yerlerine 
asılacak ilan kâğıdı ile duyurulur. 

ilan kâğıdının asıldığı tutanakla tevsik edilir. 

Bu ilanda; Komisyonların hangi köy veya beldelerde çalışacakları ormanların içinde ve bitişiğindeki ta
şınmaz malların sahiplerinin veya kanunî mümessillerinin veya vekillerinin sınırlama sırasında hazır bulun
maları, hazır bulunmadıkları takdirde orman kadastro işlerine yokluklarında devam edileceği açıklanır. 

ilan işlerine ait belgeler dosyasında saklanır. 
Kadastrosu yapılacak ormanların bitişiğinde ve içinde taşınmaz malları olanların, orman sınırlarının tes

piti sırasında kendileri veya kanunî mümessilleri veya vekilleri hazır bulunur, işgal ve faydalandıkları ta
şınmaz malların sınırlarını ve her nevi belgelerini gösterirler. 

Yerinde yapılan ilana rağmen ilgililerin bulunmamaları sınırlama ve kadastro işini durdurmaz. 
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tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgilerinden de ya
rarlanılır. Bunların yerinde ve gününde hazır bulun
mamaları halinde komisyonlar gerekli gördükleri tak
dirde resen bilirkişi seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasın
da Millî Savunma Bakanlığınca bir temsilci bulundu
rulabilir. 

MADDE 4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 8 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Orman Kadastrosunun yapılacağı il 
ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün teklifi, Tarım 
ve Orman Bakanlığının onayı ile belirlenir. 

Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az. 
bir ay önce radyo ve Resmî Gazetede ilgili il, varsa 
ilçe merkezlerinde çıkan birer gazetede, gazete çık
mayan yerlerde ise diğer mutad vasıtalarla en az beşer 
gün ara ile ikişer defa ilan olunur. 

Orman Kadastrosu; belde ve köy sınırları esas 
alınmak suretiyle bu sınırlar dahilinde kalan bütün 
ormanları kapsayacak şekilde yapılır. 

Orman Kadastrosunun başlama tarihi, Komisyon 
Başkanlığı tarafından tayin ve tespit edilerek çalışı
lacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köy
lerde en az bir ay önce bu belde ve köylerin uygun 
yerlerine asılacak ilan kâğıdı ile duyurulur ve du
rum bir tutanakla tevsik edilir. 

Bu ilanda, Komisyonların hangi köy veya belde
lerde çalışacakları ormanların içinde ve bitişiğindeki 
taşınmaz malların sahiplerinin veya kanunî mümessil
lerinin veya vekillerinin sınırlama sırasında hazır bu
lunmaları, hazır bulunmadıkları takdirde orman kadas
tro işlerine yokluklarında devam edileceği açıklanır. 

Han işlerine ait belgeler dosyasında saklanır. 

Kadastrosu yapılacak ormanların bitişiğinde ve 
içinde taşınmaz malları olanların, orman sınırlarının 
tespiti sırasında kendileri veya kanunî mümessilleri 
veya vekilleri hazır bulunur, tşgal ettikleri ve fay
dalandıkları taşınmaz malların sınırlarını ve her nevi 
belgelerini gösterirler. 

Yerinde yapılan ilana rağmen ilgililerin bulunma
maları sınırlama ve kadastro işini durdurmaz. 
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Komisyon emrine gerektiği kadar teknik eleman 
ve memur verilir. 

Komisyonlar arazideki çalışmaları sırasında bel
delerde belediye encümeni, köylerde ihtiyar kurulla
rı tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgilerinden de 
yararlanırlar. Bunların gelmemeleri halinde, Ko
misyonlar gerekli gördükleri takdirde resen bilirkişi 
seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sıra
sında Millî Savunma Bakanlığınca bir temsilci bulun
durulabilir. Orman kadastro işlemlerinin beş yılda 
bitirilmesi için gereken bütün tedbirler alınır. 

MADDE 4. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Orman kadastrosunun yapılacağı 
il ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün teklifi, Ta
rım ve Orman Bakanlığının onayı ile belirlenir. 

Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az 
bir ay önce TRT ve Resmî Gazetede, ilgili il, varsa 
ilçe merkezlerinde çıkan birer gazetede, gazete çık
mayan yerlerde ise diğer mutad vasıtalarla en az be
şer gün ara ile ikişer defa ilan olunur. 

Orman kadastrosu; belde ve köy sınırları esas 
alınmak suretiyle bu sınırlar dahilinde kalan bütün 
ormanları kapsayacak şekilde yapılır. 

Orman kadastrosunun başlama tarihi, komisyon 
başkanlığı tarafından tayin ve tespit edilerek çalışı
lacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köy
lerde en az bir ay önce, bu belde ve köylerin uygun 
yerlerine asılacak ilân kâğıdı ile duyurulur ve durum 
bir tutanakla tevsik edilir. 

Bu ilanda, komisyonların hangi köy veya belde
lerde çalışacakları, ormanların içinde ve bitişiğinde
ki taşınmaz malların sahiplerinin veya kanunî mü

messillerinin veya vekillerinin sınırlama sırasında ha
zır bulunmaları ve hazır bulunmadıktan takdirde or
man kadastro işlerine yokluklarında devam edileceği 
açıklanır. 

Han işlerine ait belgeler dosyasında saklıdır. 

Kadastro yapılacak ormanların bitişiğinde ve 
içinde taşınmaz malları olanların, orman sınırlarının 
tespiti sırasında kendileri veya kanunî mümessilleri 
veya vekilleri hâzır bulunur, tşgal ettikleri ve fayda
landıkları taşınmaz malların sınırlarını ve her nevi 
belgelerini gösterirler. 
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MADDE 5. — 6831 sayılı Orman Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 9. — tlan işleri tamamlanan belde ve köylerde kadastrosu yapılacak ormanların sınırları komis

yonlarca, arazi üzerinde belli edilir. Hava fotoğraflarına işaretlenir veya ölçülür ve bu işlemler tutanakla tev
sik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet ve diğer 
aynı hakları, sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, göste
rilen; veya verilen belgelerin tarih ve numarası ve kısaca niteliklerini, ilgililer tarafından yapılan itirazları 
kapsayacak şekilde düzenlenir. 

Tutanaklar her bolde ve köy için tutulacak bir tutanak defterine yazılır. Orman Kadastro Komisyon 
Başkanı, üyeler ve bilirkişiler tarafından imza edilir. 

Orman Kadastro Komisyonları çoğunluk ile çalışabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf 
çoğunluğu kazanmış olur. 

Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğraflarının alımı Tarım ve Orman Bakan
lığınca yapılır veya yaptırılır. 

ölçme metodlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belli edilir. 
Bu ormanların sınır noktaları sabit taş ve beton kazıklarla tespit edilir. Tespit edilen sınır noktalarının 

tahrip edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır. 

MADDE 6. — 683!1 sayılı Orman Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 10. — Sınırlandırılması bitirilen belde ve köye ait tutanak, ölçü karneleri, fotoğraf vesair bel

geler komisyonca bir kere daha incelenerek tamam olduğu anlaşılan tutanak suretleri komisyon başkanlığın
ca ait olduğu belde ve köylerin münasip yerlerinde usulüne uygun bir şekilde asılmak suretiyle ilan edi
lir. Ayrıca tutanak örnekleri aynı gün ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne ve Maliye Bakanlığına ait mahal
lî kuruluşlara bir yazı ille gönderilir. 

Asılma tarihi beldelerde Belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar kurullarının tasdik edecekleri belge
lerle tevsik olunur. Bu belgeler Komisyon dosyasında saklanır-

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar, teknik esaslar dairesinde düzenlendikten sonra komis
yon Ormancı üyesi ve Ziraatçı üyesi tarafından imzalanır. Bu haritalar komisyon başkanınca teknik yön
den kontrol edilerek tasdik olunur. 
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MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesini düzenle
yen Tarım ve Qrman, Köy işleri ve Kooperatifler Ko
misyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesini düzenleyen 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komis
yonumun metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

Yerinde yapılan ilana rağmen ilgililerin bulunma
maları sınırlama ve kadastro işini durdurmaz. 

MADDE 5. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9. — İlan işleri tamamlanan belde ve köy
lerde kadastrosu yapılacak ormanların sınırları ko
misyonlarca, arazi üzerinde belirlenir, ölçülür veya 
hava fotoğraflarına işaretlenir ve bu işlemler tuta
nakla tevsik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme 
şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet ve 
diğer aynî hakları, sınırda bulunan taşınmaz malla
rın cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soy
adını, gösterilen veya verilen belgelerin tarih, nu
mara ve nitelikleri ile ilgililer tarafından yapılan iti
razları kapsayacak şekilde düzenlenir. 

Tutanaklar; her belde ve köy için tutulacak bir 
tutanak defterine yazılır ve orman kadastro komisyon 
başkanı, üyeler ve bilirkişiler ve hazır bulundukla
rı takdirde orman, içinde veya bitişiğinde taşınmaz 
mal sahibi olanlar ile işgal edenler veya kanunî mü
messilleri veya vekilleri tarafından imza edilir. 

Orman kadastro komisyonları en az üç üye ile de 
çalışabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı 
taraf çoğunluğu kazanmış olur. 

Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için ge
rekli hava fotoğrafları, Tarım ve Orman Bakanlığın
ca yapılır veya yaptırüır. 

ölçme metotlarına ait uygulanacak teknik husus
lar yönetmelikte belirtilir. 

Kadastrosu yapılan ormanların sınır noktaları sa
bit taş ve beton kazıklarla tespit edilir. Tespit edilen 
Sınır noktalarının tahrip edilmesi veya yerlerinin de
ğiştirilmesi yasaktır. 

MADDE 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Sınırlandırılması bitirilen belde ve 
köye ait tutanak suretleri komisyon başkanlığınca ait 
olduğu belde ve köylerin münasip yerlerinde usulüne 
uygun bir şekilde asılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca 
tutanak örnekleri aynı gün ilgili orman işletme mü
dürlüğüne ve Maliye Bakanlığının mahallî kuruluşu
na bir yazı ile gönderilir. 

Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin 
köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri belge-
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MADDE 7. — 683İ1 sayılı Orman Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 11. — Orman Kadastrosu Komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilanı ilgililere 

şahsen yapılan tebliğ hükmündödir. Tutanak ve kararlara karşı hak sahipleri askı tarihinden itibaren bir yıl 
içinde görevli ve yetkili Adliye Mahkemelerine müracaatla sınırlamaya itiraz edebilirler. 

İlan tutanaklarında bu tutanak ve kararlara karşı ne suretle dava açılacağı açıkça belirtilir. 
Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve resimden muaftır. Bu müddet içinde itiraz vukuu bulmaz 

ise komisyon kararlan ke&Meşir. 
Gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılacak itiraz davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğüdür. Orman 

Genel Müdürlüğünce açılacak itiraz davalarında ise hasım tutanakla ismi geçen kişilerdir. Bu kişilerin iti
raz konusu yeri başkalarına temlik etlmiş olmaları veya ölmüş olmaları veyahut gaipliğine (karar verilmiş 
olmaları halinde temlik, ölüm ve gaiplik tarihine bakılmaksızın itiraz davası sonuçlandırılır. 

İtiraza konu yer içeren tutanakta kişi adı yazılmamışsa itiraz davası hasrmsız açılır. Hasımsız açılan da
valarda mahkemeler üç ay içinde ilgililerin davaya katılmaları için gerekli ilanı yaparlar. 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın 
hazine adına tapuya tescil olunur. 

Sınır 'noktalarındaki' taş, beton, kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur ve gereken 
sahalar dikenli tel içine alınır, 

MADDE 8. — 6831 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 12. — Orman Kadastro Komisyonunda bilfiil çalışan Başkan, Ormancı ve Ziraatçi üyelerle diğer 

teknik elemanlara verilecek aylık ve her türlü diğer ödemelerden başka, birinci derece son kademe me
mur aylığının bürüt tutarının c/0 50'si (Yüzde elli) oranında ayrıca tazminat, Orman Genel Müdürlüğünce 
başkaca hiçbir işlem, emir ve yetkiye lüzum kalmaksızın ödenir. 

Orman Kadastro Komisyonları için lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerin kanunî yollukları ile her türlü 
giderler Orman Genel Müdürlüğünce temin edilir. 

Orman Kadastro işlerinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Tarım ve Orman Bakanlığınca bu kanu
nun yayımından itibaren dört ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikte belir
tilir. 
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MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesini düzenle
yen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Ko
misyonunun methi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesini düzenle
yen Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler Ko
misyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

lerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyaların
da saklanır. 

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar 
komisyon başkanınca tasdik olunur. 

MADDE 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — Orman kadastro komisyonlarınca 
düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilanı ilgililere 
şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve karar
lara karşı hak sahipleri askı tarihinden itibaren bir 
yıl içinde görevli ve yetkili adliye mahkemelerine 
müracaatla sınırlamaya itiraz edebilirler. 

İlan tutanaklarında bu tutanak ve kararlara kar
şı ne suretle dava açılacağı açıkça belirtilir. 

Sınırlamaya itiraz davaları 'her türlü harç ve resim
den muaftır. Bu müddet içinde itiraz olmaz ise ko
misyon kararları kesinleşir. 

Gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılacak itiraz 
davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğüdür. Or
man Genel Müdürlüğünce açılacak itiraz davaların
da ise hasım, tutanakta ismi geçen kişilerdir. Bu ki
şilerin itiraz konusu yeri başkalarına temlik etmiş, öl
müş veya gaipliğine karar verilmiş olmaları halinde 
temlik, ölüm ve gaiplik tarihine bakılmaksızın itiraz 
davası sonuçlandırılır. 

itiraza konu yer için tutanakta kişi adı yazılma
mışsa itiraz davası hasımsız açılır. Hasımsız açılan 
davalarda mahkemeler üç ay içinde ilgililerin davaya 
katılmaları için gerekli ilanı yaparlar. 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait orman
lar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alın
maksızın hazine adına tapuya tescil olunur. 

Sınır noktalarındaki faş, beton kazık ve "diğer 
işaretler, Orman Genel Müdürlüğünce korunur ve ge
reken sahalar dikenli tel içine alınır. 

MADDE 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Orman kadastro komisyonunda bil
fiil çalışan başkan, üye ve teknik elemanlarla diğer 
görevlilere verilecek yan ödemelerde Bütçe Kanun
ları ile tespit edilecek miktarların azamileri üzerin
den ödeme yapılır. 

Orman kadastro komisyonları için lüzumlu taşıt 
araçları ve görevlilerin kanunî yollukları ile her türlü 
giderler Orman Genel Müdürlüğünce sağlanır. 
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MADDE 9. — 683'1 sayılı Orman Kanununun ikinci bölüm başlığı ile 13 üncü maddesi aşağıdaki -şekilde 
değiştirilmiştir. 

Orman Köylerinin Kaldırılması 
Madde 13. — Devlet Ormanları içinde veya kenarında bulunan köylerde ve doğınık evlerde oturanlar

dan, toprağın korunması,. tabiî ve biyolojik dengenin sağlanması, yurt ve yöre gereği bulundukları yerler
den kaldırılmaları zorunlu olanlarla, bulundukları yerlerde kaldınlmalaırına imkân olmayacağı anlaşılanların 
daha üretken hale getirilmeleri amacı ile başka yere kaldırılmalarına Tarım ve Orman Bakanılığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu takdirde bunların bıraktıkları taşınmazlar orman mefhu
muna girer. Bu malların genel hükümler çerçevesinde takdir edilecek bedelleri sahiplerine ödenir veya nakil 
ve yerleştirilmeleri Mân ve toprak kanunları hükümlerine göre yapılır. 

Bu iç İskân işi, Köy İşleri ve Kooperatifler ile Tarım ve Orman Bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak 
Bakanlar Kurulunca ta'sdik edilecek plana göre yapılır, 

MADDE 10. — 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 18. — Devlet Ormanları hudutları içinde veya dört kilometreye kadar uzaklıkta olan yerlerde her 

çeşit fabrika kurulması Tarım ve Orman Bakanlığının; Bir kilometreye kadar olan yerlerde hızar ve şerit ku
rulması, taş, kireç, kömür, trebentin, katran ve benzeri ocakların kurulması orman idaresinin iznine bağlıdır. 
îzin işlemleri ile ilgili mevzuat Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir. Ruh
satname istihsali ve rüsum hakkındaki ahkâm mahfuzdur. 

MADDE 11. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 19 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilimştir. 

Madde 19. — Ormanlara her cins hayvan sokulması yasaktır. 
Ancak fevkalade haillerde; ormancılık tekniği imkan verdiği takdirde, devlet ormanlarına zarar vermeye

cek şekilde geçici olarak, bu ormanlarda hayvan otlatılmasına, Tarüm ve Orman Bakanlığınca yürürlüğe ko
nulacak yönetmelikte belirtilecek esas ve usule uygun olarak izin verilebilir. 

Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sahalarda hiçbir suretle hayvan 
otlatılamaz. 
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MADDE 9. — Teklifin 9 uncu maddesini düzenle
yen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Ko
misyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Teklifin 10 uncu maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Teklifin 11 inci maddesini düzen
leyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

MADDE 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2 
nci Bölüm Başlığı ile 13 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Orman köylerinin nakledilmesi 
Madde 13. — Devlet ormanları içinde veya biti

şiğinde bulunan köylerde veya dağınık evlerde otu
ranlardan; bulundukları yerlerde kalkındırılmalarına 
imkân olmayacağı anlaşılanlarla, ormanın bütünlüğü, 
toprak ve su muhafazası ve biyolojik dengenin ko
runması bakımından, bulundukları yerlerden nakle
dilmelerine lüzum görülenlerin, Tarım ve Orman Ba
kanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca nakline 
karar verilir. 'Bu takdirde bunların bıraktıktan taşın
mazlar, Devlet ormanı sayılır. Bu yerlerle diğer ta
şınmazların genel hükümler çerçevesinde takdir edi
lecek 'bedelleri sahiplerine ödenir. Nakil ve yerleştir
meler 2510 sayılı İskân Kanunu hükümlerine göre 
yapılır. 

Bu iç iskân işi, Anayasanın 169 ve 170 inci mad
delerine göre orman dışına çıkarılacak yerlerde ya
pılacak ise, Köy İşleri ve Kooperatifler ile Tarım ve 
Orman Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak plana 
göre yürütülür. 

MADDE 10. — 6831 sayılı Orman Kanununun 18 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 18. — Orman ürünleri işleyecek her çeşit 
fabrika kurulması Tarım ve Orman Bakanlığının; 
Devlet Ormanları hudutları içinde veya ormanlara 
dört kilometreye kadar olan yerlerde hızar ve şerit 
kurulması ve taş, kum, toprak, kireç, kömür, tere
bentin, katran ve benzeri ocakların açılması Orman 
Genel Müdürlüğünün iznine bağlı olup, ruhsatname 
alınması ve rüsum hakkındaki hükümler saklıdır. 

Yangın görmüş ormanlarla gençleştirmeye ayrılmış 
veya ağaçlandırılan sahalarda ve baraj havzalarında 
hiçbir surette izin verilemez. 

MADDE 11. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
1744 Sayılı Kanunla değiştirilen 19 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 19. — Ormanlara her türlü hayvan sokul
ması yasaktır. 

Ancak, fevkalade hallerde ormancılık tekniği im* 
kân verdiği takdirde, Devlet ormanlarına zarar ver
meyecek sekide ve geçici olarak, bu ormanlarda hay-
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MADDE 12. — 6831 sayılı Orman Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 21. — Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan toplu olarak veya sürü hailinde hayvan sokulup 

otlatılması tanzim olunacak planlara göre onman idaresinin izinine bağlıdır. 
Planlar otlak zamanından evvel tanzim ve orman işletme Müdürlüklerince tasdik olunur. 

MADDE 13. — 6831 sayılı Orman Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 22. — Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içindeki ağaçsız otlak, yaylak ve kışlakların 

tanzim, tevsi ve ıslâhı hususunda gerekli tedbirleri alır. 

MADDE 14. — 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 25. — Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve haiz olduğu hususiyeti dolayısıyla lüzum göreceği or

manları ve orman rejimine giren saha/lan, memleketin ilim hayatının istifadesine tahsis etmek, tabiatı mu-
hafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, halkın çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turis
tik hareketlere imkân vermek maksadıyla Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiatı Koru
ma sahaları ayırır ve düzenler. 

Bu gibi sahaların ayrılma esasları muhafaza ormanları hükümlerine göre tatbik olunur. 

MADDE 15. — 6831 sayılı Orman Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 26. — Orman insan ilişkilerinde, ormanın korunması, kullanma değerlerinin esas tutulması, or

mancılıkta ve amenejman planlarında çok taraflı faydalanma esas'larmı getirmek maksadıyla; Devlet orman
larından yapılacak istihsali, Tarım ve Orman Bakanlığmca tespit olunacak esaslar dairesinde ve amenejman 
planlarına göre Devlet tarafından yapılır veya 40 inci madde hükümleri dairesinde yaptırılabMir. 

MADDE 16. — 6831 sayılı Orman Kanununun 27 net maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Devlet Ormanlarından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangileri
nin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tarafından numaralanıp, damgalanacağına orman mahsullerinin 
kesim, imal, toplama, koruma ve satış icaplarına göre nakil ve istif etme ve ölçme işlerine ve nakliye tezke
relerinin tanzim ve kullanılmasına ait şekil ve esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur. 
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MADDE 12. — Teklifin 12 nci maddesini düzen
leyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Teklifin 13 üncü maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14. — Teklifin 14 üncü maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15. — Teklifin 15 inci maddesini düzen
leyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16. — Teklifin 16 ncı maddesini düzen
leyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

39 — 

(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

van otlatılmasına Tarım ve Orman Bakanlığınca izin 
verilebilir. 

Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrıl
mış veya ağaçlandırılmış sahalarda hiçbir surette hay
van otlatdamaz. 

MADDE 12. — Teklifin 12 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 13. — Teklifin 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 14. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 25. — Orman Genel Müdürlüğü; mevkii 
ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve 
orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin isti
fadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yur
dun güzelliğini sağlamak, toplumun çeşitli spor ve 
dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketle
re imkân vermek maksadıyla millî parklar, tabiat park
ları, tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve orman 
mesire yerleri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve ge
rektiğinde işletir. 

MADDE 15. — Teklifin 15 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 16. — 6831 Sayılı Orman Kanunu
nun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir 
sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangileri
nin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tara
fından numaralanıp damgalanacağına, orman mahsûl
lerinin kesim, imal, toplama, koruma ve satış icap
larına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye tez
kerelerinin tanzim ve kullanılmasına ait şekil ve esas
lar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur. 
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MADDE 17. — 6831 sayılı Orman Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 30. — Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık 

artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve kalite itibariyle mahallî ihtiyaçlara ve satış icaplarına uy
gun partiler halinde ayarlanması mecburidir. 

Resmî daire ve müessese ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ihtiyaçları ile Tarım ve Orman Bakanlığınca 
kapasitesi, teknolojisi ve kuruluş yeri uygun görülen özel sektör sanayi tesislerinin ihtiyaçları pazarlıkla 
karşılanabilir, 

Lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satış yapılmasını icap ettiren hallerde de her türlü orman em
vali pazarlıkla satılabilir. 

Pazarlıkla yapılacak orman emvali satışına ait bedeller piyasa satış fiyatı üzerinden tahsil edilir. 
Bu maddede yazılı satışların şartlan ve şekilleri Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

MADDE 18. — 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 31. — Mülkî hudutları içinde tahammülü müsait Devlet ormanı bulunan köylerde, köy nüfu

suna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi aile reislerine, köyde barınmalarına mahsus yapacakları 
ev, ahır, samanlık ve ambar ile köy halkının müşterek ihtiyacı olan ve masrafları köy bütçesinden karşılanan 
cami ve köy yolu köprüsü inşaatları için bu ormanların verim gücü nispetinde ve üretilen emvalin cins ve ne
vi dikkate alınarak yine bu ormanlara ait istif veya satış istif yerlerinden tarife bedeli' ile kesme, taşıma ve is
tif masrafları alınmak suretiyle bir defaya mahsus yapacak emval verilir. Yukarıda sıralanan ev ve müşte
milatı ile cami ve köy yolu köprüsü tamiratı için gerekli yapacak emval en yakın istif veya satış istif ye
rinden maliyet bedeli ile verilir. 

Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları yakacak odun verimi bulunan bu ormanlardan ve verim gücü nis
petinde tarife bedeli ile her yıl karşılanır. Yakacak ihtiyaçlarının bu ormanlara ait istif veya satış istif 

yerlerinden karşılanması halinde kesme, taşıma ve istif masrafları ayrıca alınır. 
Mülkî hudutları içinde tahammülü müsait Devlet Ormanı bulunmasına rağmen yapacağa elverişli em

val üretilmemesi veya amenejman planlan kesim düzeni gereği alarak bu ormanlardan her sene üretim yapıl
maması halinde zati yapacak, yakacak ve müşterek ihtiyaçları birinci ve ikinci fikralardaki esaslar ve nispet
ler dahilinde, aynı plan ünitesindeki (seri) ormanlardan üretilen emvalden karşılanabilir. 

Bu maddeye müsteniden yapacak ve yakacak emval verilebilmesi için köylerde mevcut ve kurulu ha
neler bu konunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tespit edilir. Kanunun yayımı tarihinden 
sonra nüfus artımı veya aile teşkili gibi sebeplerle yapacak ve yakacak talebinde bulunanlar bu madde hük
münden istifade edemezler : Ancak bunların yapacak ihtiyaçları. bir defaya mahsus olmak üzere ve yaka
cak talepleri ise her yıl maliyet bedeli ile karşılanabilir, 

Bu maddeye müsteniden verilen yapacak ve yakacak emvalin yerinde kullanılmayıp her ne suretle olur
sa olsun elden çıkarılması, gayesi dışında kullanılması, orman idaresinde'n izin almadan imal edilmek gayesiy
le de olsa başka yere götürülmesi, kullandıktan sonra haliyle veya yıkarak enkaz halinde elden çıkarılması, 
bunların her ne suretle olursa olsun alınması veya kabul edilmesi yasaktır. 

Bu yasaklara uymayanlar ile daha önce yukarıdaki fıkraya aykırı hareket edenler bu madde hükmün
den istifade edemezler. 

Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak l e bunların enkazı ve yakacak emval haczedilemez. 
Yukarıda yazılı ihtiyaçlar için verilen yapacak ve yakacak emvalin aynı köy hakkının bu gibi ihtiyaçla

rına devrine orman idaresince izin verilebilir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metün) 

MADDE 17. — Teklifin 17 nci maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 18. — Teklifin 18 inci maddesini düzen
leyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

MADDE 17. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 30. — Devlet Ormanlarından elde edilen 
ürünlerin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık 
artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve ka
lite itibariyle mahallî ihtiyaçlara ve satış icaplarına 
uygun partiler hallinde ayarlanması zorunludur. 

Resmî daire, müessese ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya 
acele olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde her 
türlü orman emvali piyasa fiatı üzerinden pazarlıkla 
satılabilir. 

Bu maddede yazılı satışların şartları ve şekilleri 
Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

MADDE 18. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
31 inoi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 31. — Mülkî hudutları içinde verimi ye
terli Devlet ormanı bulunan köylerde, köy nüfusuna 
kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi aile 
reislerine, köyde barınmalarına mahsus yapacakları 
ev, ahır, samanlık ve ambar ile köy halkının müş
terek ihtiyacı olan ve masrafları köy bütçesinden kar
şılanan cami ve köy yolu köprüsü, köy konağı in
şaatları için yapacak emval, bu ormanların verim gücü 
nispetinde ve üretilen emvalin cins ve nevi dikkate 
alınarak yine bu ormanlara ait istif veya satış istif 
yerlerinden tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif 
masrafları alınmak suretiyle bir defaya mahsus ol
mak üzere, bunların gerekli tamiratı için ise, en yakın 
istif veya satış istif yerinden maliyet bedeli ile verilir. 
Tamir ihtiyacının verildiği tarihten itibaren en az beş 
yıl geçmedikçe tekrar tamir için ihtiyaç verilemez. 

Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları, yakacak 
odun verimi bulunan bu ormanlardan verim gücü nis
petinde tarife bedeli her yıl karşılanır. Yakacak ihti
yaçlarımın bu ormanlara ait istif veya satış istif yer
lerinden karşılanması halinde kesme, taşıma ve istif 
masrafları ayrıca alınır. 

Mülkî hudutları içinde verimi yeterli olan Devlet 
ormanı bulunmasına rağmen yapacağı elverişli emval 
üretilmemesi veya amenajman planları kesim düzeni 
gereği olarak bu ormanlardan her sene üretim yapıl
maması halinde zati yapacak, yakacak ve müşterek 
ihtiyaçları birinci ve ikinci fıkralardaki esaslar ve 
nispetler dahilinde, aynı plan ünitesindeki (seri) or
manlardan üretilen emvalden karşılanabilir. 
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(Danışma Meclisi Üyesi Recep Meriç ve 32 Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 19. — 68*31 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 32. — Mülkî hudutları içinde tahammülsüz DeVlet Ormanı bulunan köylerde; ıköy nüfusuna ka

yıtlı ve köyde devamlı oturan köylülerle hudutları içinde tahammülü müsait DeVlet ormanı bulunan ve nü
fusu 2 500 den aşağı kasabalar halkına kendi ihtiyaçlarına sarf edilmek şartıyla, barınmaları için yapacakla
rı ev, ahır, samanlık, ambar ihtiyaçlarıyla masrafları, köy/veya beilediye bütçesinden karşılanan cami ve köy 
yolu köprüsü ihtiyaçları için en yakın istif veya satış istif yerieririden maliyet bedeli ile bir defaya mahsus 
yapacak emval verilebilir. 

Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet be
deli ile karşılanabilir. 

31 inci ve 32 nci maddeler kapsamına giren yerlerde oturup ta bu maddelerden istifade edemeyenlerin 
ihtiyaçları piyasa satış bedeli İle istif veya satış istif yerlerinden karşılanabilir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metün) 

MADDE 19. — Teklifin 19 uncu maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatif-
Komisyonunun methi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

Bu madde hükümlerine göre yapacak ve yakacak 
emval verilebilmesi için, köylerde mevcut ve kurulu 
haneler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içinde tespit edilir. Kanunun yayımı tarihin
den sonra nüfus artımı veya aile teşkili gibi sebepler
le yapacak ve yakacak talebinde bulunanlar, bu mad
de hükmünden istifade edemezler. Ancak bunların ya
pacak ihtiyaçları bir defaya mahsus olmak üzere ve 
yakacak talepleri ise her yıl maliyet bedeli ile karşı
lanabilir. 

Bu maddeye göre verilen yapacak ve yakacak 
emvalin yerinde kullanılmayıp her ne suretle olursa 
olsun elden çıkarılması, gayesi dışında kullanılması, 
Orman idaresinden izin almadan imal edilmek ga
yesiyle de olsa başka yere götürülmesi, kullandıktan 
sonra haliyle veya yıkarak enkaz halinde elden çıka
rılması, bunların her ne suretle olursa olsun alınması 
veya satılması yasaktır. 

Bu yasaklara uymayanlar ile daha önce yukarıdaki 
fıkraya aykırı hareket edenler bir daha bu madde 
hükmünden istifade edemezler. 

Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ile 
bunların enkazı ve yakacak emval haczedilemez. 

Yukarıda yazılı ihtiyaçlar için verilen yapacak ve 
yakacak emvalin, aynı köy halkının bu gibi ihtiyaç
larına devredilmesine orman idaresince izin verilebilir. 

MADDE 19. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 32. — Mülkî hudutları içinde verimi yeterli 
olmayan Devlet ormanı bulunan köylerde; köy nü
fusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan köylülerle, 
hudutları içinde verimi yeterli Devlet ormanı bulunan 
ve nüfusu 2500'den aşağı kasabalar halkına kendi ih
tiyaçlarına sarf edilmek şartıyla, yapacakları ev, ahır, 
samanlık ve ambar ihtiyaçlarıyla; masrafları köy veya 
belediye bütçesinden karşılanan cami, köy yolu köp
rüsü ve köy konağı ihtiyaçları için, en yakın istif 
veya satış istif yerlerinden maliye bedeli ile bir de
faya mahsus yapacak emval verilebilir. 

Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her 
yıl en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet 
bedeli ile karşılanabilir. 

31 inci ve 32 nci maddeler kapsamına giren yer
lerde oturup da bu maddelerden istifade edemeyen
lerin ihtiyaçları, piyasa satış bedeli ile istif veya satış 
istif yerlerinden karşılanabilir. 
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(Danışma Meclisi Üyesi Recep Meriç ve 32 Arkadaşının Teklifi) 

MADDE '20. — 6831 sayılı Orman Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 33. — (Hariçten gelecek ve Hükümetçe iskâna tabi tutulacak göçmenlerle, Hükümetçe memle

ket içinde bir yerden .diğer bir yere nakledilecek ve" topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek 
olanlara ve mülkî hudutları içüride Devlet ormanı bulunan köylerde yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ 
yüzünden felakete uğrayan muhtaç köylülere; yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar için bir defaya mah
sus olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca en yakın istif veya satış istif yerlerinden tarife bedeli ile kes
me, taşıma ve istif masrafları karşılığında yapacak emval verilebilir. 

Bu madde dışında kalan köylerdeki felâketzede ihtiyaçları bir .defaya mahsus olmak üzere maliyet be
deli ile karşlanabilir. 

3il inci maddenin 5 inci ve 7 nci fıkralarındaki hükümler, 32 nci ve 33 üncü maddeler hakkında da tat
bik olunur. 

MADDE 21. — 6831 sayılı Onman Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 35. — 31, 32 ve 33 üncü maddelere göre yeniden ev, ahır, ambar ve samanlık yapmak için ya

pacak orman emvali alanların; bu husustaki yönetmelikte tespit olunacak yapı. sistemlerine göre inşaat yap
maları zorunludur. 

Bu maddenin uygulama şekli ve şartları imar ve İskân, Köyişleri ve Kooperatifler, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ile Tarım ve Orman Bakanlıklarınca birlikte hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetme
likte gösterilir. 

MADDE 22. — 6831 sayılı Orman Kanununun 36 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 36. — Tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları ve maliyet bedeli karşılığında zati yapa

cak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları ve bunların Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek kriterlere 
göre muhtaçlık durumları her sene Orman Bölgç Şefinin iştirakiyle Köy ihtiyar Kurulunca ormanın verimi ve 
isteklilerin ihtiyacı göz önünde tutularak mahallinde tespit edilir. 

Köy müşterek İhtiyaçlarına öncelik tanınır. 
Yakacak ihtiyaçları kurulu hane ve nüfus sayısı esas. tutularak verimin dağıtılması suretiyle karşılanır. 
Hane sayısındaki eksilmeler ve nüfus sayısındaki değişiklikler Köy İhtiyar Kurulunca orman idaresine bil

dirilir. 
Maliyet bedeli ile zati yakacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları da aynı kurul tarafından mahallin

de tespit edilir. 
Verilen yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıkaranları 

Köy Muhtarı Orman dairesine bildirmekle mükelleftir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

MADDE 20. — Teklifin 20 nci maddesini düzen
leyen Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 21. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 35. — 31, 32 ve 33 üncü maddelere göre 
yeniden ev, ahır, ambar ve samanlık yapmak için ya
pacak orman emvali alanların, bu husustaki yönet
melikte tespit olunacak yapı sistemlerine göre inşaat 
yapmaları zorunludur. 

Bu maddenin uygulama şekli ve şartları İmar ve 
İskân, Köy işleri ve Kooperatifler, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıklarınca birlikte 
hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönet
melikte gösterilir. 

MADDE 22. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 36. — Tarife bedeli ile kesme, taşıma ve is
tif masrafları ve maliyet bedeli karşılığında zatî ya
pacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları ve 
bunların Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek kri
terlere göre muhtaçlık durumları her sene Orman 
Bölge Şefinin iştirakiyle köy ihtiyar kurulunca orma
nın verimi ve isteklilerin ihtiyacı göz önünde tutula
rak mahallinde tespit edilir. 

Köy müşterek ihtiyaçlarına öncelik tanınır. 
Yakacak ihtiyaçları mevcut hane ve nüfus sayısı 

esas tutularak verimin dağıtılması suretiyle karşıla
nır. 

(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

MADDE 20. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 33. — Hariçten gelecek ve Hükümetçe is
kâna tabi tutulacak göçmenlerle, Hükümetçe memle
ket içinde bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve 
topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek 
olanlara ve mülkî hudutları içinde Devlet ormanı 
bulunan köylerde yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel 
ve çığ yüzünden felakete uğrayan muhtaç köylülere; 
yapacakları ev, ahır, samanlık ve ambar için bir de
faya mahsus olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlı
ğınca en yakın istif veya satış istif yerlerinden kesme, 
taşıma ve istif masrafları karşılığında yapacak emval 
verilebilir. 

Bu madde dışında kalan köylerde felaketzede ih
tiyaçları bir defaya mahsus olmak üzere maliyet be
deli ile karşılanabilir. 

31 inci maddenin 5, 6 ve 7 nci fıkralarındaki hü
kümler, 32 noi ve 33 üncü maddeler hakkında da tat
bik olunur. 

MADDE 21. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 35. — 31 inci, 32 nci ve 33 üncü madde
lere göre yeniden ev, ahır, ambar ve samanlık yap
mak için yapacak orman emvali alanların, bu husus
taki yönetmelikte tespit olunacak yapı sistemlerine 
göre inşaat yapmaları zorunludur. 

Bu maddenin uygulama şekli ve şartları; İmar ve 
İskân, Köy tşleri ve Kooperatifler, Enerji ve Tabi 
Kaynaklar üe Tarım ve Orman Bakanlıklarınca bir
likte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yö
netmelikte gösterilir. 

MADDE 22. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 36. — Tarife bedeli ile kesme taşıma ve 
istif masrafları ve maliyet bedeli karşılığında zatî 
yapacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları ve 
bunların Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek 
esaslara göre muhtaçlık durumları, her sene Orman 
bölge şefinin iştirakiyle köy 'ihtiyar heyetince orma
nın verimi ve isteklilerin ihtiyacı göz önünde tutularak 
mahallinde tespit edilir. 

Köyün müşterek ihtiyaçlarına öncelik tanınır. 
Yakacak ihtiyaçları, mevcut hane ve nüfus sayısı 

esas tutularak verimin dağıtılması suretiyle karşılanır. 
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(Danışma Meclisi Üyesi Recep Meriç ve 32 Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 23. — 6831 sayılı Orman Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 37. — Devlet ormanlarından çıkarılacak tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kâğıtlık odun, 

lif - yonga odunu, sırık, çubuk yakacak odun, reçine, sığla yağı, çıra ve şimşir gibi yıllık üretim programına alın
mış orman ürünlerinin dışındaki her nev'i orman ürün ve artıklarını, tayin olunacak mıntıka ve süreler içinde 
toplayıp çıkarmaları için, öncelikle 40 inci maddede be lirlenen kooperatiflere veya iş yerindeki veya civarındaki 
köylülere, ilanen duyurulmak suretiyle ve tarife bedelini ödemeleri şartıyla izin verilebilir. 

Bu yerlerdeki kooperatiflerin veya iş yerinde veya civarındaki köylülerin bu işe istekli olmadıklarının ve
ya iş güçlerinin yeterli bulunmamasını tespit ve tevsiki halinde; bu ürünlerin diğer isteklUerce üretimine aynı 
şartlarla izin verilebilir. 

Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek ormana zararlı ağaççıklar ve köylüler ile diğer orman zararlıları
nın, orman idaresince tespit edilecek şartlarla kesilerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarak ormandan çı
karılması için isteklilere izin verilebilir. Bunları kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerden para alınmaz. 

MADDE 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 25. — 6831 sayılı Orman Kanununun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 39. — Devlet ormanlarından yapılacak istihsalden, 31, 32 ve 33 üncü maddeden istifade edenlerin 

ihtiyaçları öncelikle karşılanır. 
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Hane sayısındaki eksilmeler ve nüfus sayısındaki 
değişiklikler köy ihtiyar kurulunca orman idaresine 
bildirilir. 

Maliyet bedeli ile zatî yakacak alma hakkına sa
hip olanların ihtiyaçları da aynı kurul tarafından ma
hallinde tespit edilir. 

Verilen yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını yerinde 
kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıka
ranları köy muhtarı orman dairesine bildirmekle mü
kelleftir. 

MADDE 23. —̂ Teklifin 23 üncü maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 24. — Teklifin 25 inci maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

Hane sayısındaki eksilmeler ve nüfus sayısındaki 
değişiklikler köy ihtiyar heyetince orman idaresine 
bildirilir. 

Maliyet bedeli ile zatî yakacak alma hakkına sahip 
olanların ihtiyaçları da aynı heyet tarafından mahallin
de tespit edilir. 

Verilen yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını yerin
de kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çı
karanları, köy muhtarı orman idaresine bildirmek
le mükelleftir. 

MADDE 23. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 37. — Devlet ormanlarından çıkarılacak 
tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kâğıt
lık odun, lif - yonga odunu, sırık, çubuk yakacak 
odun, reçine, sığla yağı, çıra ve şimşir gibi yıllık üre
tim programına alınmış orman ürünlerinin dışındaki 
her nevi orman ürün ve artıklarını, tayin olunacak 
mıntıka ve süreler içinde toplayıp çıkarmaları için, 
öncelikle 40 inci maddede belirlenen kooperatiflere 
veya işyerindeki veya civarındaki köylülere, ilanen 
duyurulmak suretiyle ve tarife bedelini ödemeleri şar
tıyla izin verilebilir. 

Bu yerlerdeki kooperatiflerin veya işyerinde veya 
oivarındaki köylülerin bu işe istekli olmadıklarının 
veya iş güçlerinin yeterli bulunmamasının tespit ve 
tevsiki hallinde, bu ürünlerin diğer isteklilerce top
lanıp çıkarılmasına aynı şartlarla izin verilebilir. 

Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek ormana 
zararlı ağaççıklar ve kökler ile diğer orman zararlı
larının, orman idaresince tespit edilecek şartlarla ke
silerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarak orman
dan çıkarılması için isteklilere izin verilebilir. Bunları 
kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerden para 
alınmaz. 

MADDE 24. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 39. — Devlet ormanlarından yapılacak 
istihsalden, 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelerden 
istifade edenlerin ihtiyaçları öncelikle karşılanır. 
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MADDE 26. — 6831 sayılı Orman Kanununun 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 40. — Devlet ormanlarında ağaçlama, bakım, imar, yol yapma, kesme, toplama taşıma imal gibi 

orman işleri öncelikle iş yerindeki veya civanndaki, sınırları içinde Devlet ormanı 'bulunan köy ve kasaba
larda 34 üncü maddede ki şartlarla ve orman işleriyle de uğraşmak üzere kurulan ve işe ehil olan kooperatiflere 
veya işyerinde veya civarındaki işe ehil köylülere iş güçleri oranında gördürülür. 

Yapılacak işe yukarıda 'belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçlerinin kâfi gelmemesi veya işe ehil 
olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri gibi hallerde bu işler iş yerine civar olmayan, birinci fıkrada belirtilen 
nitelikteki kooperatifler veya işyerine civar olmayan köylülere veya taahhüt yoluyla yaptırılabilir. Bu işleri 
yapacak müteahhitlerden nitelik ve sayıları işin mahiyet ve miktarına göre tespit edilen teknik eleman çalıştır
maları ve malî yeterlik belgesi istenir. 

MADDE 27. — 6831 sayılı Orman Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 57. — Yurtta orrnan sahasını çoğaltmak maksadıyla orman sınırlan içinde yangın ve çeşitli neden

lerle meydana gelmiş olan açıklıklarda, verimsiz, vasıfları bozulmuş orman alanlarında, Devlete ait olup ye
tişme muhiti şartlan elverişli ve ekonomik icabların gerektirdiği yerlerde orman idaresince ağaçlandırmalar ya
pılır. 

Orman ve ağaç sevgisini artırmak için köy, kasaba ve şehirler civarında devlete veya diğer kamu tüzelki
şilerine ait arazilerde de gerekli şartlar bulunduğu takdirde, örnek nitelikte olmak ve istekli kamu kuruluşla
rınca korunup bakılmak şartı ile ağaçlandırmalar yapılabilir. 

MADDE 28. — 6831 sayılı Orman Kanununun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 59. — 57 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerdeki ağaçlandırılmış sahalar, ilgili kamu kurulu

şuna teslim edilir ve hunlar hakkında bu kanunun hükmü şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlara 
müteallik hükümleri tatbik olunur. 

Kendi arazilerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek kişilere, sahipleri tarafından talep edildiği tak
dirde; plan, proje yapımında ve bunların uygulamalarında orman idaresince teknik yardım yapılabilir. Bunlar 
hakkında hususi ormanlara müteallik hükümler tatbik olunur. 
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MADDE 25. — Teklifin 26 ncı maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 26. — Teklifin 27 nci maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 27. — Teklifin 28 inci maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

(Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

MADDE 25. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 40. — Devlet Ormanlarında ağaçlama, ba
kım, imar, yol yapımı, kesme, toplama, taşıma, imal 
gibi orman işleri; işyerinin ve işyerinde çalışacakla
rın hangi mülkî hudut ve orman teşkilatı hudutları 
içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde 
veya civarındaki orman köylerini kalkındırma koope
ratiflerine veya işyerinde veya civarındaki orman iş
lerinde çalışan köylülere, işyerine olan mesafeleri ile 
iş güçleri dikkate alınarak gördürülür. 

Yapılacak işe yukarıda belirtilen kooperatiflerin 
ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmaması veya 
işe ehil olmaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin 
dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülme
si mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hal
lerde, bu işler; işyerine civar olmayan orman köyle
rini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere yap
tırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir. 

Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet 
ve hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırma
ları istenilir. Ayrıca bu taahhüde gireceklerden ma
lî yeterlilik belgesi istenir. 

MADDE 26. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 57. — Yurtta orman sahasını çoğaltmak 
maksadıyla, orman sınırları içinde yangın ve çeşitli 
nedenlerle meydana gelmiş olan açıklıklarda, verimsiz, 
vasıfları bozulmuş orman alanlarında, Devlete ait 
olup yetişme yeri şartları elverişli olan ve ekonomik 
icapların gerektirdiği yerlerde orman idaresince ağaç
landırmalar yapılır. 

Orman ve ağaç sevgisini artırmak için köy, kasa 
ba ve şehirler civarında devlete veya diğer kamu tü
zelkişilerine ait arazilerde de gerekli şartlar bulun
duğu takdirde, örnek nitelikte olmak ve bu kuruluş
larca korunup bakılmak şartı ile ağaçlandırmalar ya
pılabilir. 

MADDE 27. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 59. — 57 nci maddenin ikinci fıkrasında 
yazılı yerlerdeki ağaçlandırılmış sahalar, ilgili kamu 
kuruluşuna teslim edilir ve bunlar hakkında bu Ka
nunun tüzelkişiliği haiz kamu müesseselerine ait or
manlara ilişkin hükümleri uygulanır. 
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MADDE 29. — 6831 sayılı Orman Kanununun 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 60. — Orman idaresinin ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek ve özel tüzelkişilerin orman ağacı ve 

ağaççığı fidan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, uygun görülen yerlerde, her yıl ağaçlandırılacak sahaya yetecek 
miktarda fidan üretecek genişlikte fidanlıklar Orman Genel Müdürlüğünce tesis edilir. 

MADDE 30. — 6831 sayılı Orman Kanununun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 64. — Tarım ve Orman Bakanlığının vereceği ağaçlandırma planı gereğince ve tayin edeceği ağaç 

nevilerinden bu Kanunun 63 üncü maddesine göre gerek kendi topraklarında ve gerekse Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki arazide, yarım hektardan aşağı olmamak şartıyla orman yetiştirecek veya kavak, okaliptüs ve 
kızılağaç ağaçlıkları tesis edecek hususi şahıslara veya hükmi şahsiyeti haiz teşekküllere, Tarım ve Orman Ba
kanlığının izni ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından kuruluş kredisi açılır. Kuruluş kredisi için 15 yıl 
müddetle Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine miktarı 50 000 000 liradan aşağı olmamak şartiyle Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca tahsisat konulur. 

Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kredisinin miktarı, faiz riisbeti, müddeti ve diğer şartları Tarım ve 
Orman ve Ticaret Vekaletleriyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca müştereken tespit edilir. 

MADDE 31. — 6831 sayılı Orman Kanununun 66 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır, 
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MADDE 28. — Teklifin 29 uncu maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Teklifin 30 uncu maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Teklifin 31 inci maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

(Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

Kendi arazilerinde ağaçlandırma yapmak isteyen 
gerçek ve tüzelkişilere, sahipleri tarafından talep edil
diği takdirde; plan ve proje yapımında ve bunların 
uygulamalarında, orman idaresince teknik yardım 
yapılabilir. Bunlar hakkında hususî ormanlara ilişkin 
hükümler uygulanır. 

MADDE 28. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
60 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 60. — Orman idaresi ve diğer kamu ku
ruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerin orman ağacı ve 
ağaççığı fidan ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun 
görülen yerlerde, her yıl ağaçlandırılacak sahaya yete
cek miktarda fidan üretecek genişlikte fidanlıklar, 
Orman Genel Müdürlüğünce tesis edilir. 

MADDE 29. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 64. -— Tarım ve Orman Bakanlığının ve
receği ağaçlandırma planı gereğince ve tayin edeceği 
ağaç türlerinden bu Kanunun 63 üncü maddesine gö
re gerek kendi topraklarında ve gerekse Devletin hü
küm ve tasarrufu altındaki arazide veya Or
man Genel Müdürlüğünce uygun görülecek 
Devlet ormanı açıklıklarında bir hektardan aşağı ol
mamak şartıyla orman yetiştirecek veya kavak, oka
liptüs, kızılağaç ve ibreli ağaçlıkları tesis edecek ger
çek ve tüzelkişilere, Tarım ve Orman Bakanlığının 
izni ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca ku
ruluş kredisi verilir. 

Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kredisi
nin miktarı, faiz nis'beti, müddeti ve diğer şartları Ta
rım ve Orman ve Ticaret Bakanlıklarıyla Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca müştereken tespit 
edilir. 

MADDE 30. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 66. — Orman yetiştirecek köy orman koo
peratiflerine lüzumlu fidanlar, orman idaresi tara
fından bedelsiz verilebilir. Dikim işi orman memur
larının gözetimi altında yaptırılır. Bu ağaçlama sa
haları orman idaresinin devamlı gözetim ve kontrolü 
altında bulundurularak gelişip yetişmesi için lüzumlu 
tedbirlerin alınması sağlanır. 
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MADDE 32. — 6831 sayılı Orman Kanununun 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 71. — Umumî hükümler dairesinde tazminat talebiyle mahkemeye müracaat hakları mahfuz kalmak 

üzere yangın söndürülürken sakatlananlara; sakatlık derecesine göre orman idaresince ayrıca 15 000 liradan 
60 000 liraya kadar, ölenlerin ise kanunî mirasçılarına 150 000 lira para verilir. 

Devlet memuru, ölupta sakatlanan veya ölenlerin hakkında umumî ahkâm tatbik olunur. Ayrıca bu me
murlar birinci fıkra hükmünden de istifade ederler. 

İşbu tediyeler mahkemeler tarafından hüklmolunacak tazminata mahsup edilmez. 
Yaralanan ve hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masrafları orman idaresine aittir. Bunlar Devlet 

hastanelerinde parasız tedavi edilir. 

MADDE 33. — 6831 sayılı Orman Kanununun 79 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Orman Memurları orman suçlarına ilişkin delilleri bir zabıt ile tespit ve nakil vasıtaları ile suç aletleri ve 
suç mahsulü malları zapt ve icabında suç işleyenleri yakalamak selahiyetini haizdirler. 

MADDE 34. — 6831 sayılı Orman Kanununun 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 84. — Orman suçlarından dolayı zaptolunan ağaç, tomruk, kereste ve mahrukat vesair mahsulleri 

ile suçta kullanılan aletleri vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere mevcut ise orman 
depolarına, orman deposu yoksa suç mahallî belediye hudutlarında ise o yer 'belediyesine, köy hudutlarında 
ise o köy muhtarlığına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar meclisi üyelerinden birine yedie
min senedi mukabilinde teslim olunur. Belediye ve köy yetkililerine !bu teslim edilen mallar en kısa zamanda < 
behemahal orman depolarına naklettirilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası müşkül 
ve masraflı bulunanlar Orman İşletme Müdürlüklerinin müsadereli mallar satış Komisyonlarınca mahallin
de veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılır. 

Zaptolunan nakil vasıtaları orman idaresinde veya yedieminde bekletilemez. Bu vasıtaların kayıtlı oldu
ğu trafik bürosuna derhal durum bildirilir ve trafik görevlilerince de kaydına ve ruhsatnamesine orman su
çundan zapt edilmiş olduğu hususunda şerh konur. Konması mecburî olan bu şerhi kaydında taşıyan nakil va
sıtasını satın alan üçüncü şahısların hüsnüniyet iddiaları nazarı itibara alınmaz. Bu nakil vasıtaları sahipleri
nin talebi üzerine 1 inci fıkrada belirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tespit edilerek rayiç değeri karşılı
ğında kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil gösterdiklerinde dava neticesinde müsaderesine 
karar verildiği takdirde aynen iade etmek kaydıyla sahibine iade edilir. Zaptolunan nakil vasıtasının müsa
deresine karar verilip infaz edilinceye kadar aynı vasıta ile yeniden orman suçu işlendiği takdirde vasıtanın sa
hibine iade olunabilmesi için nakit veya Devlet tahvili veya Banka teminatı verilmesi zorunludur, bu durumda 
mahkemeler vasıta için alınmış nakit teminatın irad kaydına karar verilir. 

Müsaderesine karar verilen nakil vasıtası hakkında verilmiş başka bir müsadere kararı sebebiyle satışın 
mümkün olmaması halinde alınmış teminat orman idaresince irad kaydedilir veya zabıt sırasında tespit edil
miş değeri sahibinden ya da kefilinden tahsil edilir. 

Suçta kullanılan nakil vasıtaları kesin zorunluluk olmadıkça yediemine teslim olunmaz. Bir ay zarfında 
teminat karşılığında sahibine iade veya satış işlemi yapılır. 
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MADDE 31. — Teklifin 32 nci maddesini dü̂  
zenleyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Teklifin 33 üncü maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen I 
kabul edilmiştir. I 

MADDE 33. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 84. — Orman suçlarından dolayı zaptolu- I 
nan ağaç, tomruk, kereste, mahrukat vesair mahsul
ler ile suçta kullanılan aletler vazifeli orman memur
ları tarafından muhafaza edilmek üzere orman depo
larına, orman deposu yoksa ve suç mahalli belediye 
hudutlarında ise o yer belediyesine, köy hudutları I 
içinde ise o köy muhtarına, yokluğunda vekiline onun 
da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yedi
emin senedi mukabilinde teslim olunur. Belediye ve
ya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en kısa 
zamanda mutlaka orman depolarına naklettirilir. Bun
lardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası 
müşkül ve masraflı bulunanlar Orman işletme Müdür
lüklerinin müsadereli mallar satış komisyonlarınca ma
hallinde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle 
derhal satılır. 

Zaptolunan nakil vasıtaları orman idaresinde ve
ya yedieminde bekletilemez. Bu vasıtaların kayıtlı 
olduğu trafik bürosuna derhal durum bildirilir ve 
trafik görevlilerince de kaydına ve ruhsatnamesine or
man suçundan zapt edilmiş olduğu hususunda şerh 
konulur. Konması mecburî olan bu şerhi kaydında J 
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MADDE 31. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 71. — Genel hükümlere göre tazminat ta
lebiyle mahkemeye müracaat hakları mahfuz kal
mak üzere, yangın söndürülürken sakatlananlara; 
sakatlık derecesine göre orman idaresince, ayrıca olay 
tarihindeki devlet memurunun birinci derece son ka
deme brüt aylığı miktarına kadar, ölenlerin ise ka
nunî mirasçılarına bu miktarın üç misli para tazmi
nat olarak verilir. 

Devlet memuru olupta sakatlanan veya ölenlerin 
hakkında genel hükümler tatbik olunur. Ayrıca bu 
memurlar birinci fıkra hükmünden de yararlanırlar. 

Yukarıda belirtilen ödemeler, mahkemeler tara
fından hükmolunacak tazminata mahsup edilmez. 

Yaralanan ve hastalananların hastanelere nakli 
ve tedavi masrafları orman idaresine aittir. Bunlar 
Devlet hastanelerinde parasız tedavi edilir. 

MADDE 32. — Teklifin 33 üncü maddesi 32 nci 
madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE 33. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 84. — Orman suçlarından dolayı zaptolu
nan ağaç, tomruk, kereste, yakacak vesair mahsuller 
ile suçta kullanılan aletler, vazifeli orman memur
ları tarafından muhafaza edilmek üzere orman depo
larına, orman deposu yoksa ve suç mahallî belediye 
hudutlarında ise o yer belediyesine, köy hudutları 
içinde ise o köy muhtarına, yokluğunda vekiline 
onun da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine 
yediemin senedi muka'bilinde teslim olunur. Beledi
ye veya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en 
kısa zamanda orman depolarına naklettirilir. Bun
lardan çürüyerek veya bozulacak olanlarla muhafa
zası müşkül ve masraflı bulunanlar, bir mahkeme ka
rarına gerek olmaksızın orman işletme müdürlükleri
nin müsadereli mallar satış komisyonlarınca, mahal
linde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle der
hal satılır. 

Zaptolunan nakil vasıtaları orman idaresinde ve
ya yedieminde 'bekletilemez. Bu vasıtaların kayıtlı ol
duğu trafik 'bürosuna derhal durum bildirilir ve tra
fik görevlilerince de, trafik siciline ve ruhsatnamesi-
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Sahibi tarafından belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan veya sahibince istenmeyen veya sahihi bu
lunmayan suç nakil vasıtaları en çok bir ay beklemeden sonra 1 inci fıkrada belirtilen satış komisyonunca 
mahallinde veya pazar yerlerinde, bu yerlerde fiyat veya alıcı oluşmadığı takdirde idarece uygun görülecek 
herhangi bir yerde ilan edilmek suretiyle satılır. 

Müsaderesine karar verilmeden yukarıda gösterildiği şekillerde tedbiren satışları yapılan orman emvali, 
sair mahsuller, suçta kullanılan alet ve nakil vasıtalarının bedelleri yapılan her türlü masraflar düşüldükten 
sonra emanet olarak bankaya veya orman idaresi veznesine yatırılır. 

Orman suçu nedeniyle idarece zaptedildikten sonra kaçırılmış, çalınmış veya mahkemelerce verilmiş mü
sadere hükmü kesinleşmiş olup orman idaresince satışı yapılacak nakil vasıtalarının orman idaresinin yazılı is
temi üzerine kimin elinde olursa olsun yakalanarak en yakın orman idaresine teslimine orman memurları, 
polis, jandarma, trafik görevlileri, belediye zabıtası görevli ve yükümlüdür. 

Müsaderesine hükmolunup satışı yapılan nakil vasıtasının satış bedeli suç tarihinde idarece tespit olunup 
teminata bağlanmış değerinden düşük olduğu takdirde aradaki fark, alınmış teminattan mahsup edilir veya 
sahibi ya da kefillerinden tahsil edilir. 

Sanık lehine karar verilmesi halinde zaptedilmiş emval mevcut ise derhal ve satılmış ise bedeli iade olu
nur. 

Müsaderesine karar verilen mallar, nakil vasıtaları Ve suçta kullanılan aletler satılmamış ise satılır. 
Evvelce satılıp parası emanete alman veya bilahare satılan nakil vasıtası ve suç aletlerinin satış bedelinin 

% 50ysi, hüküm kesinleştikten sonra kaçağı haber verenlere, yakalayıp zaptedenlere ikramiye olarak verilir. 
Polis ve jandarma ile köy muhtarı ve ihtiyar meclisi azalarının kaçak emvali ve varsa nakil vasıtasını 

yakalamaları ve orman idaresine teslim etmeleri halinde bunlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygu
lanır. 

Nakil vasıtası ve suç aletlerinin satış bedelinin % 50'r>inin % 20'si muhbire, geri kalanı bilfiil yakalayan
lara verilir. 

Kaçakçılığın muhbiri yoksa buna ait hisse de bilfiil yakalayanlara verilir. 
Nakil vasıtası ve suç aletleri satış bedelinin bakiye % 50'si ve malların satış bedeli Orman Genel Mü

dürlüğü hesabına irad kaydedilir. 
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taşıyan nakil vasıtasını satın alan üçüncü şahısların 
iyi niyet iddiaları nazarı itibare alınmaz. Bu nakil va
sıtaları sahiplerinin talepleri üzerine birinci fıkrada 
belirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tespit edi
lecek rayiç değerleri karşılığında kanunen muteber 
teminat veya muteber müteselsil kefil göstermeleri 
halinde dava neticesinde müsaderesine karar verildi
ği takdirde aynen iade kaydıyla sahiplerine teslim 
edilir. 

Zaptolunan nakil vasıtası ile yeniden orman suçu 
işlendiği .takdirde vasıtanın sahibine iade olunabil
mesi için nakit veya devlet tahvili veya banka te
minatı verilmesi zorunludur. 

Müsaderesine karar verilen nakil vasıtası hakkın
da verilmiş başka bir müsadere kararı sebebiyle sa
tışın mümkün olamaması halinde alınmış teminat 
orman idaresince irat kaydedilir veya zabıt sırasında 
tespit edilmiş değeri sahibinden veya kefilinden tah
sil edilir. 

Suçta kullanılan nakil vasıtaları kesin bir zaruret 
olmadıkça yediemine teslim edilemez. Bu vasıtalar 
bir ay zarfında teminat karşılığında sahibine iade 
edilir veya satış işlemi yapılır. 

Sahibi tarafından belirtilen esaslara uygun olarak 
alınmayan veya istenmeyen veya sahibi bulunmayan 
mezkûr nakil vasıtaları en çok bir ay beklemeden 
sonra birinci fıkrada belirtilen satış komisyonunca 
mahallinde veya pazar yerlerinde, bu yerlerde alıcı 
veya uygun fiyat bulunmadığı takdirde idarece uy
gun görülecek herhangi bir yerde ilan etmek suretiy
le satılır. 

Müsaderesine karar verilmeden yukarıda göste
rildiği satışları yapılan orman emvali, sair mahsuller 
suçta kullanılan aletler ve nakil vasıtalarının bedel
leri yapılan her türlü masraflar düşüldükten sonra 
emanet olarak bankaya veya orman idaresi veznesi
ne yatırılır. 

Orman suçu sebebiyle bu vasıtalar idarece zapte-
dildikten sonra kaçırılmış veya çalınmış veya mah
kemelerce verilen müsadere hükümlerinin kesinleş
miş olması halinde, orman idaresince satışı yapılacak 
nakil vasıtalarının orman idaresinin yazılı talebi üze
rine orman memurları, polis, jandarma, trafik görev
lileri ve belediye zabıtası, bu vasıtalar kimin elinde 
olursa olsun yakalayarak en yakın orman idaresine 
teslim ile görevli ve yükümlüdürler. 

55 — 

| (Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
I Komisyonu Metni) 

ne orman suçundan zapt edilmiş olduğu hususunda 
açıklama konulur. Trafik sicili ve ruhsatnamesinde bu 
açıklamayı taşıyan nakil vasıtasını satın alan üçüncü 
şahısların iyi niyet iddiaları dikkate alınmaz. Bu na
kil vasıtaları sahiplerinin talepleri üzerine birinci fık
rada belirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tespit 
edilecek rayiç değerleri karşılığında, kanunun mute
ber teminat veya muteber müteselsil kefil gösterme-

I leri halinde dava neticesinde müsaderesine karar ve-
I rildiği takdirde aynen iade şartıyla sahiplerine teslim 

edilir. 
I Zaptolunan nakil vasıtası ile yeniden orman su-
I çu işlendiği takdirde vasıtanın sahibine iade oluna-
I bilmesi için nakit veya Devlet tahvili veya banka te-
I minatı verilmesi zorunludur. 
I Müsaderesine karar verilen nakil vasıtası hakkın

da verilmiş başka bir müsadere kararı sebebiyle satı-
I şın mümkün olamaması halinde alınmış teminat or-
I man idaresince irat kaydedilir veya zapt sırasında tes

pit edilmiş değeri sahibinden veya kefilinden tahsil 
I edilir. 

Suçta kullanılan nakil vasıtaları kesin bir zaruret 
I olmadıkça yediemine teslim edilemez. Bu vasıtalar 
I bir ay zarfında teminat karşılığında sahibine iade edi

lir veya satış işlemi yapılır. 
I Sahibi tarafından belirtilen esaslara uygun olarak 
I alınmayan veya istenmeyen veya sahibi bulunmayan 
I nakil vasıtaları, en çok bir ay beklemeden sonra bi-
I rinci fıkrada belirtilen satış komisyonunca mahallin-
I de veya pazar yerlerinde, bu yerlerde alıcı veya uy-
I gun fiyat bulunmadığı takdirde idarece uygun görü-
I lecek herhangi bir yerde, ilan edilmek suretiyle sa

tılır. 

I Müsaderesine karar verilmeden yukarıda gösteril-
I diği şekilde satışları yapılan orman emvali, sair mah-
I suller, suçta kullanılan aletler ve nakil vasıtalarının 

bedelleri, yapılan her türlü masraflar düşüldükten son-
I ra emanet olarak bankaya veya orman idaresi vez

nesine yatırılır. 
Orman suçu sebebiyle bu vasıtalar idarece zapt 

edildikten sonra kaçırılmış veya çalınmış veya mah-
I kemelerce verilen müsadere hükümlerinin kesinleşmiş 
I olması hallerinde, orman idaresince satışı yapılacak 
I nakil vasıtalarının, orman idaresinin yazılı talebi üze-
I rine orman memurları, polis, jandarma, trafik gö-
j revüleri ve belediye zabıtası, bu vasıtaları kimin elin-
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MADDE 35. — 6831 sayılı Orman Kanununun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 91. — 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden yapacak emval veren 

ağaçlan kesenler iki aydan bir seneye kadar hapis ve yapacak emvalin beher metreküpü için bin lira ağır 
para cezası ile cezalandırılır. Ancak yirmi santimetre kutrundan aşağı olanlar için bu cezalar bir misli artı
rılarak hükmolunur. Ağaç kesme motorlu araç ve gereçler kullanılarak yapılmış ise asıl cezalar bir katı ar
tırılarak hükmolunur. 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden yakacak emval veren 
ağaçları keserek odun veya kömür yapanlar bir aydan altı aya kadar hapis ve odunun beher kentali için üç-
yüz lira, kömürün beher kentali için de binbeşyüz lira ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu suretle verilecek 
ceza bin liradan aşağı olamaz. 

14 üncü maddenin (A) bendine yazılı yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahaları
nı bozmak, ağaçları boğmak, bunlardan yalamuk, pedevra, hortama çıkarmak fiilleri için verilecek cezalar 
beş misli artırılarak hükmolunur. Bu maddenin uygulanmasında fidandan maksat sekiz santimetre ve daha 
az orta kuturlu ağaç ve ağaççıkların fidelik, çırpılık, çubukluk safhalarındaki halidir. 

14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleri 
işleyenler bir aydan üç aya kadar hapis ve yapacak ise metreküpü bin lira, yakacak ise kentali üçyüz lira ol
mak üzere para cezasıyla cezalandırılır. 
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Müsaderesine hükmolunup satışı yapılan nakil 
vasıtasının satış bedeli suç tarihinde idarece tespit 
edilerek teminata bağlanmış değerinden düşük oldu
ğu takdirde aradaki fark, alınmış teminattan mahsup 
edilir veya sahibinden yahut kefillerinden tahsil edi
lir. 

Sanık lehine karar verilmesi halinde zaptedilmiş 
emval mevcut ise derhal veya satılmış ise bedeli ay
nen iade olunur. 

Müsaderesine karar verilen emval, nakil vasıta
ları ve suçta kullanılan aletler satılmamış ise satılır. 

Evvelce satılıp parası emanete alınan veya bilaha
re satılan nakil vasıtası ve suç aletlerinin satış bede
linin % 50'si, hüküm kesinleştikten sonra kaçağı ha
ber verenler ve yakalayıp zaptedenlere ikramiye ola
rak verilir. 

Polis ve jandarma ile köy muhtarı ve ihtiyar he
yeti üyelerinin kaçak emvali ve varsa nakil vasıtasını 
yakalamaları ve orman idaresine teslim etmeleri ha
linde bunlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü 
uygulanır. 

Kaçakçılığın muhbiri yoksa buna ait hisse de bil
fiil yakalayanlara verilir. 

Nakil vasıtası ve suç aletleri satış bedelinin % 50 
si, orman emvalinin satış bedelinin ise tamamı Or
man Genel Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir. 

MADDE 34. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 91. — 14 üncü maddenin (A) ve (B) bent
leriyle yasak edilen fiillerden yapacak emval veren 
ağaçları kesenler iki aydan bir seneye kadar hapis 
ve yapacak emvalin beher metre küpü için yedibin-
beşyüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
ile cezalandırılır. Ancak yirmi santimetre kutrundan 
aşağı olanlar için bu cezalar bir misli artırılarak hük-
molunur. Ağaç kesme motorlu araç ve gereçler kul
lanılarak yapılmış ise asıl cezalar bir katı artırılarak 
hükmolunur. 

14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak 
edilen fiillerden yakacak emval veren ağaçları ke
serek odun veya kömür yapanlar bir aydan altı aya 
kadar hapis ve odununun beher kentali için binbeş-
yüz liradan, kömürün beher kentali için de beşbin 

(Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

de olursa olsun yakalayarak en yakın orman idaresine 
teslim ile görevli ve yükümlüdürler. 

Müsaderesine hükmolunup satışı yapılan nakil va
sıtasının satış bedeli suç tarihinde idarece tespit edi
lerek teminata bağlanmış değerinden düşük olduğu 
takdirde aradaki fark, alınmış teminattan mahsup edi
lir veya sahibinden yahut kefillerinden tahsil edilir. 

Sanık lehine karar verilmesi halinde zaptedilmiş 
emval mevcut ise derhal veya satılmış ise bedeli aynen 
iade olunur. 

Müsaderesine karar verilen emval, nakil vasıtala
rı ve suçta kullanılan aletler satılmamış ise satılır. 

Evvelce satılıp parası emanete alınan veya bila-
hara satılan nakil vasıtası ve suç aletlerinin satış be
delinin % 50'si, hüküm kesinleştikten sonra kaçağı 
haber verenlerle yakalayıp zaptedenlere ikramiye ola
rak verilir. 

Polis ve jandarma ile köy muhtarı ve ihtiyar he
yeti üyelerinin kaçak emvali ve varsa nakil vasıtasını 
yakalamaları ve orman idaresine teslim etmeleri ha
linde, bunlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uy
gulanır. Nakil vasıtası ve suç aletlerinin satış bedeli
nin % 50'si muhbire, geri kalanı bilfiil yakalayan
lara verilir. 

Kaçakçılığın muhbiri yoksa buna ait hisse de bil
fiil yakalayanlara verilir. 

Nakil vasıtası ve suç aletleri satış bedelinin % 50' 
si, orman emvalinin satış bedelinin ise tamamı Orman 
Genel Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir. 

MADDE 34. — Adalet Komisyonunun metni Ko
misyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 
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14 üncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri işleyenler beşyüz liradan ikibin liraya kadar hafif para 
cezasıyla cezalandırılır. 

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine muhalif hareket edenler orman sahipleri ise ya
pılan zarar miktarına göre bir aydan bir seneye kadar hapis ve bin liradan ikibin liraya kadar ağır para ce
zasıyla cezalandırılırlar. 

Ancak kendi arazisi üzerinde tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek ormanların sahipleri 
yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir. 

14 üncü maddedeki suçları hayvan beslemek için işleyenler hakkında yukarıdaki cezalar bir misli artırı
lır. 

MADDE 36. — 6831 sayılı Orman Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 92. — Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince ormanlarda izin almadan açılan maden ocakları ida

rece kapatılır. 
Suçlular hakkında yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca tazmin ettirilir. îzin alarak bir nevi ocakları açanlar idarece ken

dilerine veya temsilcilerine tebliğ edilecek tedbirlere riayet etmezler ise bu cezanın yarısına hükmolunur. Bu 
tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar orman idare since işletilmekten men edilir. 
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liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla ce
zalandırılır. Bu suretle verilecek ceza üçbin liradan 
aşağı olamaz. 

14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı yetişmiş 
veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sa
halarını bozmak, ağaçları boğmak, bunlardan yala
muk, pedevra, hartama çıkarmak fiilleri için verile
cek cezalar beş misli artırılarak hükmolunur. Bu 
maddenin uygulanmasında fidandan maksat sekiz 
santimetre ve daha az orta kuturlu ağaç ve ağaççık
ların fidelik, çırpılık, çubukluk safhalarındaki hali
dir. 

14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak 
edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan 
fiilleri işleyenler bir aydan üç aya kadar hapis ve 
yedibinbeşyüz liradan aşağı olmamak üzere ağır pa
ra cezasıyla cezalandırılır. 

14 üncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri iş
leyenler beşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif 
para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bent
lerine muhalif hareket edenler orman sahipleri ise 
yapılan zarar miktarına göre bir aydan bir seneye 
kadar hapis ve onbin lira ağır para cezasıyla cezalan
dırılır. 

Ancak kendi arazisi üzerinde tohum ekmek veya 
fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek ormanların sa
hipleri yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir. 

14 üncü maddedeki suçları hayvan beslemek için 
işleyenler hakkında yukarıdaki cezalar bir misli artı
rılır. 

MADDE 35. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 92. — Bu Kanunun 16 ncı maddesi gere
ğince ormanlarda izin almadan açılan maden ocak
ları idarece kapatılır. 

Suçlular hakkında yüzellibin liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca tazmin et
tirilir. izin alarak bu nevi ocakları açanlar idarece 
kendilerine veya temsilcilerine tebliğ edilecek tedbir
lere riayet etmezler ise bu cezanın yarısına hükmo
lunur. Bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar 
orman idaresince işletilmekten men edilir. 

(Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

MADDE 35. — Adalet Komisyonunun metni Ko
misyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı ; 390) 
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MADDE 37. — 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 93. — Bu Kanununun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri ika edenler, izne bağlı işleri izinsiz 

yapanlar dört aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. îşgal ve faydalanma yeniden tarla 
açmak suretiyle vaki olduğu veya yanmış orman sahalarına taalluk ettiği takdirde bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Her nevi mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmölunur. Müsadere olunan mahsuller satılarak bedeli Or
man Genel Müdürlüğünce irad kaydolunur. Müsadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğünce ihti
yaç görüldüğü takdirde ormancılık kamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili orman idaresince yı
kılmak suretiyle karar infaz olunur. İdarenin bu husustaki talebi halinde genel zabıta kuvvetleri idareye yar
dım etmekle mükelleftir. 

Birinci fıkrada değinilen işgal ve faydalanılan alan ile yeniden açılan tarlanın beş dekardan fazla olması 
halinde bu fıkrada yazılı ceza yarı oranında artırılır. 

MADDE 38. — 6831 sayılı Orman Kanununun 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 94. — Bu Kanunun 18 inci maddesinde tayin edilen mesafeler dahilinde yapılması izne bağlı olan 

fabrika, hızar, şeritlerle, kireç, kömür, terebentin, katran, sakız ve buna benzer ocakları izinsiz kuranlar on-
bin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bunların işletilmesi de menedilir. 

MADDE 39. — 6831 sayılı Orman Kanununun 95 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanunun 19 uncu maddesine göre her nevi ormanlara izinsiz hayvan sokanlar bir aydan altı aya ka
dar hafif hapis ve ayrıca beher kıl keçi ve deve için elli lira, diğer büyükbaş hayvanların beheri için yirmibeş 
lira, küçükbaş hayvanların beheri için onbeş lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu suretle verilecek para cezası beşyüz liradan aşağı olamaz. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 390) 
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MADDE 36. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 93. — Bu Kanunun 17 nci maddesinde ya
sak edilen fiilleri ika edenler, izne bağlı işleri izinsiz 
yapanlar altı aydan bir seneye kadar hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. 

işgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle 
vaki olduğu veya yanmış orman sahalarına taalluk 
ettiği veya kesinleşmiş orman sınırları içerisinde iş
lendiği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ceza
sıyla cezalandırılır. 

Birinci ve ikinci fıkralarda değinilen işgal ve fay
dalanılan alanın veya yeniden açılan tarlanan yüzöl
çümünün beş dekardan fazla olması halinde bu fık
rada yazılı ceza yarı oranında artırılır. 

Her nevi mahsul ve tesislerin müsaderesine hük-
molunur. Müsadere olunan mahsuller satılarak be
deli Orman Genel Müdürlüğünce irat kaydolunur. Mü
sadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğün
ce ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık veya diğer 
kamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili 
orman idaresince yıkılmak suretiyle karar infaz olu
nur. İdarenin bu husustaki talebi halinde genel za
bıta kuvvetleri idareye yardım etmekle mükelleftir. 

MADDE 37. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 94. — Bu Kanunun 18 inci maddesinde 
belirtilen ve yapılması izne bağlı olan fabrika, hızar 
ve şeritlerle, kireç, kömür, terebentin, katran, sakız, 
taş, kum, toprak ve buna benzer ocakları izinsiz ku
ranlar otuzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. Bunların işletilmesi de 
men edilir. 

MADDE 38. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
95 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 95. — Fıkra 1 ve 2 - Bu Kanunun 19 un
cu maddesine göre her nevi ormanlara izinsiz hay
van sokanlar bir aydan aşağı olmamak üzere hafif 
hapis ve ayrıca beher kıl keçi ve deve için beşyüz lira
dan, diğer büyükbaş hayvanların beheri için ikiyüz-
elli liradan, küçükbaş hayfanların beheri için yüz-
yirmibeş liradan aşağı olmamak üzere hafif para ce
zası ile cezalandırılırlar. 

Bu suretle verilecek para cezası binbeşyüz liradan 
aşağı olamaz. 

(Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

MADDE 36. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 93. —̂ Bu Kanunun 17 nci maddesinde 
yasak edilen fiilleri işleyenler veya izne bağlı işleri 
izinsiz yapanlar, altı aydan bir seneye kadar hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. 

işgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle 
vaki olduğu veya yanmış orman sahalarına ilişkin 
bulunduğu veya kesinleşmiş orman sınırları içerisin
de işlendiği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda değinilen işgal ve fay
dalanılan alanın ve yeniden açılan tarlanın yüzölçü-
münden beş dekardan fazla olması halinde, bu fık
rada yazılı ceza yarı oranında artırılır. 

Her türlü mahsul ve tesislerin müsaderesine hük
molunur. Müsadere olunan mahsuller satılarak bedeli 
Orman Genel Müdürlüğünce irad kaydolunur. Mü
sadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğün
ce ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık veya diğer 
kamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili 
orman idaresince, yıkılmak suretiyle karar infaz olu
nur. İdarenin bu husustaki talebi halinde genel za
bıta kuvvetleri idareye yardım etmekle mükelleftir. 

MADDE 37. — Adalet Komisyonunun metni Ko
misyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 38. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
95 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 95. — Fıkra 1 ve 2 : Bu Kanunun 19 un
cu maddesine göre ormanlara izinsiz hayvan sokan
lar bir aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis ve 
ayrıca beher kıl keçi ve deve için ikiyüz liradan, di
ğer büyükbaş hayvanların beheri için yüz liradan, 
küçükbaş hayvanların beheri için elli liradan aşağı ol
mamak üzere hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu suretle verilecek para cezası binbeşyüz liradan 
aşağı olamaz. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 390) 
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MADDE 40. — 6831 sayılı Orman Kanununun 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 96. — Bu Kanunun 20 ve 21 inci maddesinde yazılı hükümlere muhalif hareket edenler beşyüz li

radan ikibin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 41. — 6831 sayılı Orman Kanununun 97 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Devlet çekici ile damgalanan ağaçlan, keserken bu damgayı orman idaresince tespit edilen şekilde dip kü
tükte bırakmayanlarla damgalı ağaçları tespit edilen hadde nazaran daha yüksekten kesenler, kesilen ağaç
ların miktarı göz önünde bulundurularak beşyüz liradan ikibin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandı
rılır. 

MADDE 42. — 6831 sayılı Orman Kanununun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 98. — 31, 32, 33 üncü madde hükümlerine göre, köylülere zatî ihtiyaçları ile köy müşterek ihti

yaçları için verilen orman emvalini; yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıkaranlar, bun
ları veriliş gayesine uygun kullanmayanlar, orman idaresinden izin almadan imal edilmek gayesiyle de olsa 
başka yere götürenler, kullandıktan sonra haliyle veya yıkarak enkaz halinde elden çıkaranlar, veya 35 inci 
maddede belirtilen emvali aldığından itibaren bir yıl içerisinde yapı sistemine uygun inşaat yapmayarak bu 
emvali elden çıkaranlar ile bu maddede belirtilen her türlü emvali her ne surette olursa olsun alan veya ka
bul edenler iki aydan bir seneye kadar hapis ve bin liradan beşbitı liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılırlar. 

ihtiyaç için verilmiş yakacaklarda da bu madde hükmü uygulanır. 
Yukarıdaki fıkralarda yazılı eylemleri işleyenlerin her birinden ayrı ayrı suç konusu emvalin rayiç değe

rinin iki misli tazminat olarak alınır. 

MADDE 43. — 6831 sayılı Orman Kanununun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ma'dde 99. — 37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet etmeyenler 
beşyüz liradan ikibin liraya kadar hatif para cezası ile cezalandırılır. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 390) 
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MADDE 39. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 96. — Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci 
maddesinde yazılı hükümlere aykırı hareket edenler 
beşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif para ceza
sıyla cezalandırılır. 

MADDE 40. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
97 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 97. — Fıkra 1 - Devlet çekici ile damga
lanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresin
ce tespit edilen şekilde dip kütükte bırakmayanlarla 
damgalı ağaçları tespit edilen hadde nazaran daha 
yüksekten kesenler, kesilen ağaçların miktarı göz önün
de bulundurularak beşbin liradan aşağı olmamak üze
re hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 41. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 98. — 31, 32, 33 üncü madde hükümlerine 
göre, köylülere zatî ihtiyaçları ile köy müşterek ihti
yaçları için verilen orman emvalini; yerinde kullan
mayıp her ne surette olursa olsun elden çıkaranlar, 
bunları veriliş gayesine uygun kullanmayanlar, orman 
idaresinden izin almadan imal edilmek gayesiyle de 
olsa başka yere götürenler, kullandıktan sonra haliyle 
veya yıkarak enkaz halinde elden çıkaranlar, veya 
35 inci maddede belirtilen emvali aldığından itiba
ren bir yıl içerisinde yapı sistemine uygun inşaat yap
mayarak bu emvali elden çıkaranlar ile bu maddede 
belirtilen her türlü emvali her ne surette olursa olsun 
alan veya kabul edenler iki aydan aşağı olmamak 
üzere hapis ve onbeşbin liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

ihtiyaç için verilmiş yakacaklarda da bu madde 
hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı eylemleri işleyenlerin 
her birinden ayrı ayrı suç konusu emvalin rayiç de
ğerinin iki misli tazminat olarak alınır. 

MADDE 42. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 99. — 37 nci madde gereğince verilen izin
lerde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet etmeyen
ler beşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif para 
cezası ile cezalandırılır. 

Danışma Meclisi 

(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

MADDE 39. — Adalet Komisyonunun metni Ko
misyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 40. — Adalet Komisyonunun metni Ko
misyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 41. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 98. — 31 inci, 32 nci ve 33 üncü madde 
hükümlerine göre, köylülere zatî ihtiyaçları ile köy 
müşterek ihtiyaçları için verilen orman emvalini; ye
rinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden 
çıkaranlar, bunları veriliş gayesine uygun kullanma
yanlar, orman idaresinden izin almadan imal edil
mek gayesiyle de olsa başka yere götürenler, kul
landıktan sonra haliyle veya yıkarak enkaz halinde el
den çıkaranlar veya 35 inci maddede belirtilen em
vali aldığından itibaren bir yıl içerisinde yapı sistemi
ne uygun inşaat yapmayarak bu emvali elden çıka
ranlar ile bu maddede belirtilen her türlü emvali her 
ne surette olursa olsun alan veya kabul edenler, iki 
aydan aşağı olmamak üzere hapis ve onbeşbin lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla ceza
landırılırlar. 

İhtiyaç için verilmiş yakacaklarda da bu madde 
hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı eylemleri işleyenlerin 
her birinden ayrı ayrı, suç konusu emvalin rayiç 
değerinin iki misli tazminat olarak alınır. 

MADDE 42. — Adalet Komisyonunun metni Ko
misyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

(S. Sayısı : 390) 
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MADDE 44. — 6831 sayılı Orman Kanununun 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 100. — 41 inci madde mucibince her çeşit orman mallarını nakliyesiz veya damgasız olarak nakle

denler 108 inci madde gereğince cezalandırılırlar. 
Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, odun, kömür ve sair orman mahsullerini taşıyanların malları 

kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü maddede gösterilen şekilde alıkonulur. Kaçak olmadığı ve 
nakliyesinin yenilenmediği tahakkuk ederse alıkonulan mallar derhal taşıyana teslim edilerek nakliyesi veri
lir. 

Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 108 inci madde hükmü tatbik olunur. 
Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlar veya ormandan kesilen ağaçlardan yapılacak damga

ya tabi orman emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine götürenler beşyüz liradan ikibin li
raya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 45. — 6831 sayılı Orman Kanununun 101 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 50 nci maddede yazılı işaretlerle ormanların 
hudutlarını belli etmeyen hususî orman sahipleri beşyüz liradan ikibin liraya kadar hafif para cezasıyla ceza
landırılırlar. 

Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra bir yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise bin li
radan beşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

MADDE 46. — 6831 sayılı Orman Kanununun 102 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

51 inci madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenajman planlarında ormanın imarı, 
genişletilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gös
terilen işleri plan dairesinde ve verilen müddet içinde yapmayan ve gerekli tedbirleri almayan orman sahip
lerinden beşyüz liradan üçbin liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 390) 
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MADDE 43. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 100. — 41 inci madde mucibince her çe
şit orman mallarını nakliyesiz veya damgasız olarak 
nakledenler 108 inci madde gereğince cezalandırılır
lar. 

Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, odun, 
kömür vesair orman mahsullerini taşıyanların mal
ları kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü 
maddede gösterilen şekilde alıkonur. Kaçak olmadığı 
ve nakliyesinin yenilenmediği tahakkuk ederse alıko
nulan mallar derhal taşıyana teslim edilerek nakliyesi 
verilir. 

Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 108 inci madde 
hükmü tatbik olunur. 

Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapan
lar veya ormandan kesilen ağaçlardan yapılacak dam
gaya tabi orman emvalini damgasız olarak orman ida
resinin istif yerlerine götürenler beşbin liradan aşağı 
olmamak üzere hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 44. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
101 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 101. — Fıkra 1 ve 2 - «Yazılı olarak ya
pılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 50 nci 
maddede yazılı işaretlerle ormanların hudutlarını bel
li etmeyen hususî orman sahipleri yirmibeşbin lira
dan aşağı olmamak üzere hafif para cezasıyla ceza
landırılırlar. 

Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra bir 
yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise otuz-
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla 
cezalandırılırlar. 

MADDE 45. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
102 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 102. — Fıkra 1 - «51 inci madde gereğin
ce tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenej-
man planlarında ormanın imarı, genişletilmesi, ağaç
landırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mücadele 
edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen işleri plan 
dairesinde ve verilen müddet içinde yapmayan ve ge
rekli tedbirleri almayan orman sahipleri onbeşbin li
radan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ile 
cezalandırılır. 

(Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

MADDE 43. — Adalet Komisyonunun metni 
Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 44. — Adalet Komisyonunun metni 
Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 45. — Adalet Komisyonunun metni 
Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
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MADDE 47. — 6831 sayılı Orman Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 103. — 67 nci madde hükümlerine muhalif hareket edenler beşyüz liradan ikibin liraya kadar. 

Devlet veya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiştirme veya orman boşluğu ile düşük, devrik ve 
heyeıan gibi hallerde meydana gelen açıklıkları doldurmak ya da satış maksadıyla işlenen sahalarda geçici ol
mak kaydıyla yapılan tohumlama alanlarıyla fideliklerin herhangi bir şekilde veya hayvan sokulması veya 
girmesi suretiyle zarara sebebiyet verenler bin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırı
lırlar. 

MADDE 48. — 6831 sayılı Orman Kanununun 104/ üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyenler bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırı
lırlar. 

MADDE 49. — 6831 sayılı Orman Kanununun 105 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için selahiyetli memurlar ve 
orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mutat vasıtalarla ilan edilmesine 
rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yap
mayanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafındn bin lira hafif para cezası verilir. 

Ancak bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde alakalılar mahallî sulh ceza mahkemesine 
itirazda bulunabilir. Bu itiraz evrak üzerinde tetkik edilir. 

MADDE 50. — 6831 sayılı Orman Kanununun 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 107. — 74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenlerden beşyüz liradan bin liraya ka

dar hafif para cezası alınır. 

MADDE 51. — 6831 sayılı Orman Kanununun 108 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Müsaderesine hükmolunacak orman mallarının kanunsuz olarak kesildiğini, taşındığını veya toplandığını 
bildiği halde taşıyanlar, biçenler, işleyenler, kabul edenler, kullananlar, satanlar, satın alanlar veya bulundu
ranlar bir aydan bir seneye kadar hapis ve bin liradan üçbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

1 inci fıkrada yazılı fiillerin ticarethane sahibi olsun olmasın her türlü orman ürünü ticareti ile uğra
şanlarla, kâr maksadıyla aldıkları orman mallarını işleyerek her ne şekilde olursa olsun alet ve eşya haline 
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MADDE 46. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 103. — 67 nci madde hükümlerine mu
halif hareket edenler onbeşbin liradan aşağı olma
mak üzere; Devlet veya her kime ait olursa olsun 
yeniden orman yetiştirme veya orman boşluğu ile 
düşük, devrik ve heyelan gibi hallerle meydana ge
len açıklıkları doldurmak ya da satış maksadıyla iş
lenen sahalarda geçici olmak kaydıyla yapılan tohum
lama alanlarıyla fidelikleri herhangi bir şekilde ve
ya hayvan sokulması veya girmesi suretiyle zarara 
sebebiyet verenler yirmibeşbin liradan aşağı olmamak 
üzere hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 47. — Teklifin 48 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
105 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 105. — Fıkra 1 ve 2 - 69 uncu maddeye 
göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndür
mek için yetkili memurlar ve orman teşkilatı tara
fından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına ve
ya mahallî mutat vasıtalarla ilan edilmesine rağmen 
orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina eden
ler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yap
mayanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafından 
beşbin lira para cezası verilir. 

Ancak bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren on-
beş gün içinde ilgililer mahalli Sulh Ceza Mahkeme
sine itirazda bulunabilir. Bu itiraz evrak üzerinde 
incelenir, bu konuda verilen kararlar kesindir. 

MADDE 49. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 107. — 74 üncü maddede gösterilen ted
birlere riayet etmeyenler beşbin liradan aşağı olma
mak üzere hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 50. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
108 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 108. — Fıkra 1 ve 2 - Orman mallarıma 
kanunsuz olarak kesildiğini» taşındığını veya top
landığını bildiği halde taşıyanlar, biçenler, işleyen
ler, kabul edenler, kullananlar, satanlar, satın alan-
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MADDE 46. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 103. — 67 nci madde hükümlerine muha
lif hareket edenler 3 bin liradan aşağı olmamak üze
re; Devlet veya her kime ait olursa olsun yeniden or
man yetiştirme veya orman boşluğu ile düşük, dev
rik ve heyelan gibi hallerle meydana gelen açıklık
ları doldurmak ya da satış maksadıyla işlenen saha
larda geçici olmak kaydıyla yapılan tohumlama alan
larıyla fideliklere herhangi bir şekilde veya hayvan 
sokulması veya girmesi suretiyle zarara sebebiyet ve
renler; beşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 47. — Teklifin 48 inci maddesi 47 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen benimsenmiş
tir. 

MADDE 48. — Adalet Komisyonunun metni Ko
misyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 4,9. — Adalet Komisyonunun metni Ko
misyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 50. — Adalet Komisyonunun metni 
Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
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dönüştürdükten sonra satanlar tarafından işlenmesi ha linde bir seneden beş seneye kadar hapis ve beşbin lira
dan onbeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 52. — 6831 sayılı Orman Kanununun 109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 109. — Ağaçlarda bulunan resmî damga ve numaraları bozanlar ve orman hudutlarındaki taksi

mata mahsus işaretleri ve levhaları ve orman kadastrosunda sınır noktalarını gösteren sabit taş veya beton 
kazıkları, ormanlardaki otlak, yaylak ve kışlakların sınır işaretlerini kıranlar, kaldıranlar belirsiz hale geti
renler, yerlerini değiştirenler, ile 116 ncı maddeye aykırı hareket edenler, bir aydan bir seneye kadar hafif 
hapis ve bin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 53. — 6831 sayılı Orman Kanununun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 112. — Bu Kanunda yasak edilen fiillerin işlenmesi yüzünden husule gelen zarar için istek halin

de ayrıca gerçek zarar esası üzerinden tazminata da hükmedilir. 
Gerçek zarar, rayiç değer dışında kalan hallerde suç işlenmesi yüzünden idarenin uğradığı tüm zararları 

içerecek ve ormanların korunması ve idaresi için teşkilat masraflarını, halin icaplarına göre mahrum kalınan 
kârı da kapsar biçimde aşağıdaki fıkralarda belirtilen yöntemle hesap edilecek olan değerdir. 

Suça konu orman emvali ağaçtan elde edilmiş ise suçun işlendiği mahalle en yakın orman satış istif ye
rinde suç konusu orman mahsulü emvalin bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı sa
tışlarda aynı cins ve nevi emval için beliren satışlar ortalamasından, bu tür emvale ait o dönemde yapılmış 
kesim sürütme, taşıma ve istif giderlerinin çıkarılmasından sonra tespit olunacak birim fiyat üzerinden gerçek 
zarar hesap edilir. 

Suç konusu fidan ise, yıllık genel ortalama hacim artım ve idare süresi yaşındaki ağaç adedinden istifa
de etmek ve fidan yaşını esas tutmak suretiyle bulunan birim miktarı yukarıdaki fıkraya göre tespit edilen 
tomruk satış fiyatı ile çarpılarak gerçek zarar bulunur. 

Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçülebilecek diğer her türlü orman ürününün gerçek zarar 
birim fiyatı ise ikinci fıkra esaslarına göre hesaplanır. 

Orman işletme müdürlükleri görev alanları içerisinde bulunan her ilçe merkezi için ayrı olmak üzere bu 
madde hükümlerine göre ormanlardan elde edilebilecek her türlü emval için tazminata esas olacak birim 
değerlerini her yılın 2 nci ayının yirminci gününe kadar bir cetvel halinde tespit ve tanzim ederek bağlı 
bulunduğu Orman Bölge Başmüdürlüğüne tasdik ettirerek bu cetvelleri ilgili bulundukları ilçelerde belediye
ler vasıtasıyla ilan ettirip derhal birer nüshalarını mın tıkasmdaki Cumhuriyet Savcılıklarıyla sulh ve asliye 
ceza ve hukuk mahkemelerine ve bu davaların takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. Tazminat mikta-
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lar veya bulunduranlar bir aydan bir seneye kadar 
hapis ve onbeşbin lira ağır para cezası ile cezalandırı
lırlar. 

1 inci fıkrada yazılı fiillerin ticarethane sahibi ol
sun olmasın her türlü orman ürünü ticareti ile uğ
raşanlarla, kâr maksadıyla aldıkları orman mallarını 
işleyerek her ne şekilde olursa olsun alet ve eşya ha
line dönüştükten sonra satanlar tarafından işlenmesi 
halinde bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüz-
ellibin lira ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 51. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 109. — Ağaçlarda bulunan resmî damga 
ve numaraları bozanlar ve orman hudutlarındaki tak
simata mahsus işaretleri ve levhaları ve orman ka
dastrosunda sınır noktalarını gösteren sabit taş veya 
beton kazıkları, ormanlardaki otlak, yaylak ve kışlak
ların sınır işaretlerini kıranlar, kaldıranlar, belirsiz ha
le getirenler, yerlerini değiştirenler ile 116 ncı mad
deye aykırı hareket edenler, bir aydan bir seneye ka
dar hafif hapis ve beşbin liraya kadar hafif para ce
zası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 52. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 112. — Bu Kanunla yasaklanan fiillerin iş
lenmesi yüzünden husule gelen zarar için istek ha
linde ayrıca gerçek zarar esası üzerinden tazminata da 
hükmedilir. 

Gerçek zarar, rayiç değer dışında kalan hallerde 
suç işlenmesi yüzünden idarenin uğradığı tüm zarar
ları içerecek ve ormanların korunması ve idaresi için 
teşkilat masraflarını, halin icaplarına göre mahrum 
kalınan kârı da kapsar biçimde aşağıdaki fıkralarda 
belirtilen yöntemle hesap edilecek olan değerdir. 

Suça konu orman emvali ağaçtan elde edilmiş 
ise suçun işlendiği yere en yakın orman satış istif ye
rinde suç konusu orman mahsulü emvalin bir evvelki 
yıla ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı sa
tışlarda aynı cins ve nevi emval için beliren satışlar 
ortalamasından, bu tür emvale ait o dönemde yapıl
mış kesim, sürütme, taşıma ve istif giderlerinin çıka
rılmasından sonra tespit olunacak birim fiat üzerin
den gerçek zarar hesap edilir. 

Suç konusu fidan ise, yıllık genel ortalama hacim 
artım ve idare süresi yaşındaki ağaç adedinden istifade 
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MADDE 51. — Adalet Komisyonunun metni 
Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 52. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 112. — Bu Kanunla, yasaklanan fiillerin 
işlenmesi yüzünden husule gelen zarar için istek ha
linde ayrıca gerçek zarar esası üzerinden tazminata 
da hükmedilir. 

Gerçek zarar, rayiç değer dışında kalan hallerde 
suç işlenmesi yüzünden idarenin uğradığı tüm zarar
ları içerecek ve ormanların korunması ve idaresi için 
teşkilat masraflarını, halin icaplarına göre mahrum ka
lınan kârı da kapsar biçimde aşağıdaki fıkralarda be
lirtilen yöntemle hesap edilecek olan değerdir. 

Suça konu orman emvali, ağaçtan elde edilmiş 
ise suçun işlendiği yere en yakın orman satış istif 
yerinde, suç konusu orman mahsulü emvalin bir ev
velki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık artır
malı satışlarda aynı cins ve türdeki emval için beli
ren satışlar ortalamasından, bu tür emvale ait o dö
nemde yapılmış kesim, sürütme, taşıma ve istif gider
lerinin çıkarılmasından sonra tespit olunacak birim 
fiyat üzerinden gerçek zarar hesap edilir. 

Suç konusu fidan ise, yıllık genel ortalama hacim 
artım ve idare süresi yaşındaki ağaç adedinden istifa-
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rının tayin ve tespitinde tüm yargı organları bu cetvellerle bağlıdırlar. Hükmedilecek tazminat isteği geçme
yeceği gibi cetvellerdeki miktardan da az olamaz. Bu cetveller ertesi yılın ikinci ayının son günü akşamına 
kadar geçerli sayılır. 

MADDE 54. — 6831 sayılı Orman Kanununun 113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 113. — Bu Kanunla yasak edilen fiilin ağaç kesilmesine taalluku halinde ağaç müsadere edilmiş 

olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat mahallî rayice göre hesaplanır. 
Mahallî rayiç; 112 nci maddenin 3 üncü fıkrasındaki esaslara göre, kesim, sürütme, taşıma ve istif gi

derleri düşülmeden, bulunacak ortalama birim değerine bu malın en yakın ilçe veya il merkezindeki satış yer
lerine kadar nakilleri için yapılması gerekli masraf ile bu yerlerdeki satıcı kârının eklenmesi suretiyle elde 
edilecek bedeldir. 

112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde içinde aynen uygulanır. 

MADDE 55. — 6831 sayılı Orman Kanununun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 114. — Her türlü orman suçları ile tahrip olunan veya yakılan sahalar için bu kanunda yazılı 
tazminattan başka ayrıca ağaç cinsi, cari yıl içindeki mahallî birim saha ağaçlama gideri esas tutularak ağaç
lama masrafına da hükmolunur. 

Bu madde ile 112 nci ve 113 üncü maddelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Orman Genel Mü
dürlüğünce çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 
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etmek veya fidan yaşını esas tutmak suretiyle bulu
nan birim miktarı yukarıdaki fıkraya göre tespit edi
len tomruk satış fiatı ile çarpılarak gerçek zarar bu
lunur. 

Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçü
lebilecek diğer her türlü orman emvali gerçek zarar 
birim fiatı ise ikinci fıkra esaslarına göre hesaplanır. 

Orman İşletme Müdürlükleri görev alanları içeri
sinde bulunan her ilçe merkezi için ayrı olmak üzere 
bu madde hükümlerine göre ormanlardan elde edi
lebilecek her türlü emval için tazminata esas olacak 
birim değerlerini her yılın ikinci ayının yirminci gü
nüne kadar bir cetvel halinde tespit ve tanzim ederek 
bağlı bulunduğu Orman Bölge Başmüdürlüğüne tasdik 
ettirerek bu cetvelleri ilgili bulundukları ilçelerde bele
diyeler vasıtasıyla ilan ettirip derhal birer nüshaları
nı mıntıkasındaki C. Savcılıklarıyla Ceza ve Hukuk 
mahkemelerine ve bu davaların takip olunacağı ken
di birimlerine gönderir. Tazminat miktarının tayin ve 
tespitinde tüm yargı organları bu cetvellerle bağlıdırlar. 
Hükmedilecek tazminat, isteği geçmeyeceği gibi cet
vellerdeki miktardan da az olamaz. Bu cetveller ertesi 
yılın ikinci ayının son günü akşamına kadar geçerli 
sayılır. 

MADDE 53. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 113. — Bu Kanunla yasaklanan fiilin ağaç 
kesilmesine taalluku halinde ağaç müsadere edilmiş 
olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat ma
hallî rayice göre hesaplanır. 

Mahallî rayiç; 112 nci maddenin üçüncü fıkra
sındaki esaslara göre, kesim, sürütme, taşıma ve istif 
giderleri düşülmeden bulunacak ortalama birim de
ğerine bu malın en yakın ilçe veya il merkezindeki 
satış yerine kadar nakilleri için yapılması gerekli 
masraf ile bu yerlerdeki satıcı kârının eklenmesi su
retiyle elde edilecek bedeldir. 

112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde 
içinde aynen uygulanır. 

MADDE 54. — Teklifin 55 inci maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

de etmek veya fidan yaşını esas tutmak suretiyle 
bulunan birim miktarı, yukarıdaki fıkraya göre tes
pit edilen tomruk satış fiyatı ile çarpılarak gerçek za
rar bulunur. 

Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile öl
çülebilecek diğer her türlü orman emvali, gerçek 
zarar birim fiyatı ise ikinci fıkra esaslarına göre he
saplanır. 

Orman İşletme Müdürlükleri, görev alanları içe
risinde bulunan her ilçe merkezi için ayrı olmak üze
re, bu madde hükümlerine göre ormanlardan elde 
edilebilecek her türlü emval için tazminata esas ola
cak birim değerlerini, her yılın ikinci ayının yirmin
ci gününe kadar bir cetvel halinde tespit ve tanzim 
edip bağlı bulunduğu orman bölge başmüdürlüğüne 
tasdik ettirerek bu cetvelleri ilgili bulundukları ilçe
lerde belediyeler vasıtasıyla ilan ettirip, derhal bi
rer nüshalarını mıntıkasındaki Cumhuriyet savcılıkla
rıyla ceza ve hukuk mahkemelerine ve bu davaların 
takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. Bu cet
veller ertesi yılın ikinci ayının son günü akşamına ka
dar geçerli sayılır. Yargı organları bu cetvelleri göz 
önünde bulundurarak tazminata hükmederler. 

MADDE 53. — Adalet Komisyonunun metni Ko
misyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

MADDE 54, — 6831 sayılı Orman Kanununun 
114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 114. — Her türlü orman suçları ile tah
rip olunan veya yakılan sahalar için, bu Kanunda ya
zılı tazminattan başka ayrıca, ağaç cinsine göre cari 
yıl içindeki mahallî birim saha ağaçlandırma gideri 
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MADDE 56. — 6831 sayılı Orman Kanununun 115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 115. — Devlet ormanları üzerinde herhangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Maliye ve Tarım ve Or

man bakanlıklarının tasvibine bağlıdır. 

MADDE 57. — 6831 sayılı Orman Kanununun 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 116. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan sa

hipleri aşağıda yazılı şekillerde faydalanırlar. 
A) (Ç, E) bentlerinde yazılı yerlerle (D) bentlerindeki şehir mezarlıklarından (H) bendindeki her nevi 

meyveli ağaç ve ağaççıklarla kapalı yerlerden (Fıstık, çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç) sahipleri her 
türlü zatî ihtiyaçları ve pazar satışları için hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve taşıma yapabilirler. 

B) (F, G) bentlerinde yazılı yerlerle (D) bendinde belirtilen kasaba ve köylerin hudutları içerisindeki me
zarlıklardan, (H) bendindeki fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri sahiplerinin zatî ihtiyaçları ve pazar sa
tışları için yapacakları kesimler keşif, damga ve nakliye muamelelerine tabi olup, bu yerlerden pazar satış
ları için faydalanacak olanlardan idarenin yapacağı masraflar peşin olarak tahsil edilir. Bu muamelelerin şekil 
ve esasları Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit olunur. 

Bu hükme muhalif hareket edenler bu Kanunun 109 uncu maddesine göre cezalandırılmakla beraber 
emval müsadere olunur. 

MADDE 58. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla eklenmiş ek madde 1 hükmü yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 59. — 6831 sayılı Orman Kanununa 1744 sayılı Kanunla eklenen ve 1906 sayılı Kanunla değiş
tirilen ek 3 üncü maddenin (A) fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci ve 115 inci maddeleri uyarınca verilecek izin ve irtifak haklarına 
dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzelkişileriyle özel hukuk tüzelkişilerince, kâr gayesi bulunmaksızın ve 
kamu yararına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesisler dışındaki her türlü tesisin proje toplam bedelin
den orman sahasına isabet eden kısmının % 5'i oranında alınacak hisseden; 

d) Her yıl genel bütçenin binde beşinden az olmamak üzere genel bütçeden yapılacak yardımdan; 
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MADDE 55. — Teklifin 56 ncı maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy işleri ve Koopera
tifler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 
116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 116. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde 
orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan 
sahipleri aşağıda yazılı şekillerde faydalanırlar: 

A) (Ç, E) bentlerinde yazılı yerlerle (D) ben
dindeki şehir mezarlıklarında (H) bendindeki her 
nevi meyvalı ağaç ve ağaççıklarla kaplı yerlerden (Fıs
tık Çamlıkları ve Palamut Meşeleri hariç) sahipleri 
her türlü zatı ihtiyaçları ve pazar satışları için hiç bir 
kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve taşıma yapabi
lirler. 

B) (F, G) bentlerinde yazılı (D) bendinde belir
tilen kasaba ve köylerin hudutları içerisindeki mezar
lıklardan, (H) bendindeki Fıstık Çamlıkları ve Palamut 
Meşelikleri sahiplerinin zati ihtiyaçları ve pazar sa
tışları için yapacakları kesimler; keşif, damga ve 
nakliye muamelelerine tabi olup, bu yerlerden pazar 
satışları için faydalanacak olanlardan idarenin yapa
cağı masraflar peşin olarak tahsil edilir. Bu muamele
lerin şekil ve esasları Tarım ve Orman Bakanlığınca 
tespit olunur. 

Bu hükme muhalif hareket edenler bu kanunun 
109 uncu maddesine göre cezalandırılmakla beraber 
emval müsadere olunur. 

MADDE 57. — Teklifin 59 uncu maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatif
ler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 
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(Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Metni) 

esas tutularak ağaçlandırma masrafına da hükmolu-
nur. 

MADDE 55. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 115. — Devlet ormanları üzerinde her
hangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Maliye ve Ta
rım ve Orman bakanlıklarının iznine bağlıdır. 

MADDE 56. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Madde 116. — iBu Kanunun 1 inci maddesinde 
orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan, 
sahipleri aşağıda yazılı şekillerde faydalanırlar : 

A) (Ç ve E) bentlerinde yazılı yerlerde (D) ben
dindeki şehir mezarlıklarından ve (H) bendindeki her 
nevi meyvalı ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden, 
(fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç) sa-
ihipleri her türlü zatî ihtiyaçları ve pazar satışları için 
hiç bir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve taşıma 
yapabilirler. 

B) (F ve G) bentlerinde yazılı yerlerde (D) ben
dinde belirtilen kasaba ve köylerin hudutları içerisin
deki mezarlıklardan, (H) bendindeki fıstık çamlıkları 
ve palamut meşelikleri sahiplerinin zatî ihtiyaçları ve 
pazar satışları için yapacakları kesimler; keşif, damga 
ve nakliye muamelelerine tabi olup, bu yerlerden pa
zar satışları için faydalanacak olanlardan idarenin 
yapacağı masraflar peşin olarak tahsil edilir. Bu mu
amelelerin şekil ve esasları Tarım ve Orman Bakan
lığınca tespit olunur. 

Bu hükme aykırı hareket edenler, bu kanunun 109 
uncu maddesine göre cezalandırılmakla beraber em
val müsadere olunur. 

MADDE 57. — 6831 sayılı Orman Kanununa 
1744 sayılı Kanunla Eklenen ve 1906 sayılı Kanunla 
değiştirilen Ek 3 üncü maddesinin A fıkrasının c 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 3. — A - c) 6831 sayılı Orman Ka
nunu hükümleri gereğince verilecek izin ve irtifak 
haklarına dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzel-
kişileriyle özel hukuk tüzelkişilerince kâr gayesi bulun
maksızın ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak 
üzere yapılacak tesisler dışındaki her türlü tesisin, 
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MADDE 60. — 6831 sayılı Orma*ı Kanununun geçici 1 inci ve geçici 6 nci maddeleri hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 61. — Bu Kanunun 50 nci ve 51 inci maddeleri ile değiştirilen 112 nci ve 113 üncü madde hü
kümleri yayımı tarihini takip eden yılbaşından diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 62. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 390) 



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 58. — Teklifin 60 inci maddesini dü
zenleyen Tarım ve Orman, Köy îşleri ve Koopera
tifler Komisyonunun metni Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Teklifin 61 inci maddesini düzen
leyen Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
Komisyonunun metni komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 60. — Teklifin 62 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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I (Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
I Komisyonu Metni) 

proje toplam bedelinden orman sahasına isabet eden 
I kısmının % 3'ü oranında alınacak hisseden; 

MADDE 58. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
I 38 inci, Ek Madde 1 ve Geçici 1 inci ve Geçici 6 ncı 
I madde hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

I MADDE 59. — Bu Kanunun 52 nci ve 53 üncü 
I maddeleri ile değiştirilen 112 nci ve 113 üncü madde 
I hükümleri yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer hü

kümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 60. — Teklifin 62 nci maddesi 60 inci 
I madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 
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